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مع ان�&ار رائ$ة ال�!ت في �ل م�ان، ومع رؤ���ا وس�اع�ا ع� فق�ان ع��� عل��ا في ش�ى �قاع 

ح ب�� أی�ی�ا �789 ال�ق�م الهائل في س4عة ال�!اصل واالت1ال، ومع ان�&ار العال+، ن�/.ة ألن العال+ أص)
األوJ<ة واألم4اض ال�ي تف�G ب�ا على م�ار ال�قائ@ وال9اعات، ازدادت الEغ!C وزاد القل@ واالك�<اب، 

.      �هاوس!ف ن��اول خالل الO9!ر ال�ال/ة �عQ ال�فاP/+ ال�4ت)Oة �ال�!ت وآثارها ال�ف9/ة و�/K/ة ال�غل7 عل

فغالً)ا ما ی�+ اس��Xام مO1ل$ات ال$�ن والف./عة وال$�اد �ال�)ادل، ومع ذلG، فإن �ل مO1لح م� 
�� أن ^�!ن ال$�ن . ه! رد الفعل ال8O/عي على الفق�ان فال��ن ه[ه ال�O1ل$ات له مع�ى م�Xلف، �^

. مع اآلخ��4 أو فق�ان ال!a/فةاس�.ا�ة للفق�ان ال�اد`، �ال�!ت، أو للفق�ان االج��اعي �فق�ان العالقة 
هي ف�4ة ما �ع� ح�وث الفق�ان، و�$�ث خاللها ال$�ن وال$�اد، و�ع��� ال!قc ال[` ^�9غ4قه الف4د  الف�
عة

 gX&ال� C4وف الفق�ان وعلى درجة االرت)اa في حالة الف./عة ن�/.ة لفق�ان أح� أف4اد أس4ته على
و��أث4 ال$�اد �&�ل �8�4 . تh/i األف4اد مع الفق�ان ه! الع�ل/ة ال�ي ی�+ خاللها ال��اد. ال��!فى

  ).&,Abrahm, 20011 Casarett, Kutner(�ال�ع�ق�ات ال�ی�/ة وال��ارسات والOق!س الlقاk/ة 

. هي ردود أفعال �8/عة، وت&�ل اس�.ا�ات ذه�/ة وج�9^ة واج��ا�/ة ووج�ان/ة: اس��ا�ات ال��ن 
مع وج!د صع!Jة في ال�4��� وح�وث م&اكل ال�!م . وال/أسكال&ع!ر �اإلجهاد والغ7E وال[ن7 والقل@ 

ولق� أثc�8 ال�راسات أن الXال^ا . واألكل وفق�ان االه��ام �األن&Oة ال���عة واإلصا�ة �األم4اض ال.�9^ة
ال9ل/�ة، لل.هاز ال��اعي لألف4اد ال[ی� ^عان!ن م� ال$�ن تع�ل ب)�ء م�ا ی�د` إلى ز�ادة قابل��ه+ 

ومع ذلG، فإن ش�ة وم�ة ه[ه األع4اض ق� ال ). Parkes & Prigerson, 20102(ض لإلصا�ة �األم4ا
ت�Oاب@ مع ردود أفعال ال&gX ال[` ^عاني م� ال$�ن ال&�ی�، وغال)ًا ما تقل ح�ة ه[ه األع4اض في 

  ).Youdin, 2016أساب/ع  10-6غE!ن 

غالبًـا ما يتم استخدام  
مصطلحات الحزن والفجيعة  
والحداد بالتبادل، ومع ذلك، 
فـإن كل مصطلح من هذه  
المصطلحات له معنى مختلف

هو رد الفعل الطبيعي    الحزن
يمكن أن  . على الفقدان

يكون الحزن استجابة للفقدان  
المادي، كالموت، أو للفقدان  

مع  االجتماعي كفقدان العالقة  
.اآلخرين أو فقدان الوظيفة
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ال�عق�، ال[` ی���E ال�/ام �ع� فق�ان أح� األح)اء، ^عاني �عQ األف4اد م� ال$�ن : ال��ن ال�عق�
وم�  (Newson, Boelen, Hek, Hofman, & Tiemeier, 20113)ب4دود أفعال غ�4 م��O/ة 

اإلنiار، االن&غال ال&�ی� �ال��!في، واس��عاء ال[��4ات ال��ل�ة، وال$��� للقاء : أع4اض ه[ا ال$�ن 
�4 ه[ه األع4اض ل��ة س�ة أشه4 أو ال��!فى، وال&ع!ر �ع�م الق�رة على االس��4ار في ال$/اة، وق� ت�9
  ).Youdin, 2016(أك4l وت�د` ه[ه األع4اض إلى اإلصا�ة �اض4Oاب االك�<اب ال$اد 

 
 
 
 
  
  

  1ش�ل
الO)عة الXام9ة؛ ال.� /ة األم�4�/ة لل7O (ووفًقا لل�ل�ل ال�&X/1ي واإلح1ائي لالض4Oا�ات العقل/ة 

الك�<اب وال$�ن ال�عق� ی�Oل7 ح�ً�ا إكل��/�ًي، ، فإن ال�&g/X الفارق ب�� اض4Oاب ا4)2013ال�ف9ي، 
 gX&امل على فق�ان الiال� ��األع4اض ت4 cان�ق8ل تق�/+ الع��ل ال�ار�خ الف4د` وت$�ی� ما إذا 

  .ال�$8!ب وت�lل ال�عای�4 الlقاk/ة للف4د لل$�ن، وه! أم4 مق8!ل

ن م� أش�ال م�ل�ة م� الف./عة، أول<G ال[ی� ^Oل8!ن ال�9اع�ة في حاالت ال$�ن ال�عق� عادة ما ^عان! 
 & Parkesمlل ال!k/ات غ�4 ال��!قعة وال��ع�دة والع�/فة، أو تلG ال�ات.ة ع� ج4ائ+ الق�ل أو االن�$ار 

Prigerson, (20105).  

^&ار إلى ال$�ن غ�4 ال�ع�4ف �ه اج��ا�/ا �ال$�ن   Disenfranchised Grief: ال��ن ال���وم
ت&�ل األمlلة على ال$�ن ال�$4وم ال!فاة �789 اإلی�ز وان�$ار أح� . )Doka, 19896دو�ا، (ال�$4وم 

األح)اء وال!k/ات في الف�4ة ال�$/Oة �ال!الدة واإلجهاض ووفاة ح�!ان أل/h أو ح8�7 أو زوج وخ9ائ4 
�789 ن!ع ال9Xارة، ال ت!ج� م�ارسات ح�اد رس�/ة أو . نف9/ة، مlل إصا�ة ال&G�4 ��4ض ال�ها^�4

  .اآلخ��4 م� شأنه أن ی�4ح الف4د ال$��� اع�4اف م� ق8ل

 gفة �789 نقl�وJال�الي، فإن األف4اد ال[ی� ^عان!ن م� ال$�ن ال�$4وم ق� ^عان!ن م� أع4اض م
  ).Parkes & Prigerson, 2010(ال�ع+ االج��اعي 

ال$�ن ال[` ^$�ث ع�� ت!قع ال!فاة، و��!ن ل�ª ال�اج��   Anticipatory Grief: ال��ن ال�'قعي
ه[ا ال�!قع ^��� أن ^.عل . ل!قc لالس�ع�اد إلى ح� ما ق8ل أن ^&ار إلى ال9Xارة �ال$�ن االس�)اقيا

ق� ت�د` ال!فاة �ع� ). Kübler-Ross & Kessler, 20057(ال�ع�یل �ع� ال9Xارة أسهل إلى ح� ما 

هي فترة ما بعد    الفجيعة 
حدوث الفقدان، ويحدث  
خاللها الحزن والحداد، ويعتمد  
الوقت الذي يستغرقه الفرد  
في حالة الفجيعة نتيجة لفقدان  
أحد أفراد أسرته على ظروف  
الفقدان وعلى درجة االرتباط  
. بالشخص المتوفى

هو العملية التي يتم    الحداد
تكيف األفراد مع    خاللها

ويتأثر الحداد  . الفقدان
بشكل كبير بالمعتقدات  

والممارسات والطقوس   الدينية
الثقـافية

هي ردود  : استجابات الحزن
أفعال طبيعة، وتشمل استجابات  
ذهنية وجسدية واجتماعية  

كالشعور باإلجهاد  . ووجدانية
والغضب والذنب والقـلق  
. واليأس
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أن الع�ل/ة ال�4هقة  م4ض م�ل+ �!�ل األم� إلى إح9اس أف4اد األس4ة �االرت/اح ألن ال�عاناة ق� ان�هc، ��ا
  .ل4عا^ة شgX مQ�4 ق� اك��لc أ^Eًا

  

  Models of Griefن�اذج ال��ن 

ی!ج� ع�د م� ال��اذج ال�¯�4ة لل$�ن، ال ت&��ل على اإلرشادات ال�ي ق� ^�4 �ه الف4د أث�اء ح�نه 
  ).2016ی!دی�، (

في " خOأ"ع�ي وج!د وعلى ال4غ+ م� ع�م انO)اق ه[ه ال��اذج على �عQ األف4اد، إال أن ذلG ال ^
وم� ال�ه+ أن نع4ف �أنه ال ت!ج� ��4قة واح�ة لل$�ن، ول�i األف4اد ^�4ون . ��4قة شع!ره+ �ال$�ن 

  .��4احله ال��Xلفة �4Oق م�Xلفة

  : م�احل ال��ن 

خ�± م4احل م� ال9Xارة ^�4 بها شgX ی!اجه خ48 وفاته ) 91975، 81969(^1ف �!Jل4 روس 
c في ال$�/قة م4احل ^�4 بها ال&gX �ال�4ت�7 أو م4ة واح�ة فق�؛ وال هي ل/9" ال�4احل"ه[ه . ال!ش/�ة

في ال!اقع، ت�أث4 ع�ل/ة ال�!ت ب�.ارب ال&gX ال$/ات/ة، وت!ق�c وفاته k/�ا . م4احل ت$�ث ب�ف± ال&�ة
ی�عل@ �أح�اث ال$/اة، و²م�ان/ة ال���8 ب!فاته على أساس ال1$ة أو ال�4ض، ون¯ام مع�ق�اته+، وتق�/�ه+ 

ومع ذلG، ت9اع�نا ه[ه ال�4احل على فه+ �عQ ما ^48�Xه ال&gX ال�$�4E نف9/ًا . �!�/ة ح/اته+ل
  .وال�ع4ف عل/ه، وم� خالل الفه+، نi!ن أك4l اس�ع�اًدا ل�ع+ ذلG ال&gX أث�اء وفاته

. غالً)ا ما ^�!ن ه! رد الفعل األول على األخ)ار ال9احقة ال�ي ال ^��� ت1!رها  Denialاإلن7ار • 
إن اإلنiار أو ع�م ال��1ی@ ق� ^$���ا م� ال�1مة م� خالل ال�9اح ل�lل ه[ه األخ)ار �ال�خ!ل ب)�ء 

وق� ^&�G ال&gX في األخ)ار اإل^.اب/ة ال�ي ی�لقاها . و²عOائ�ا �عQ ال!قc لل�عامل مع ما ^$�ث
^&ع4 ب)9ا�ة  وت�د` إلى زع�عة االس�ق4ار ال[` �ان عل/ه وت�فعه إلى ال)$´ ع� أفiار أخª4، أو ق�

  .�ع�م ال��1ی@ نف9/ًا على ال4غ+ م� عل�ه �أن ه[ه األخ)ار ص$/$ة

 • 7EالغAnger   ا�ا ال$�ا^ة م� م!قف ق� ی�فعEً^ا أ�ا للق�ال ض� شيء ما و�!ف4 ل�7 ی�فعEالغ
نا ح�´ ^9اع�. ن$! ال�.ه!ل، وم� األسهل أن ^�!ن الف4د غاض)ًا م� أن تi!ن ح��ً�ا أو م�أل�ًا أو م��<ً)ا

الغ7E م�ق�ا على اس�عادة إح9اس�ا �ال4O/9ة على م�9ق8ل�ا وأن ن&ع4 �أن�ا على األقل ق� ع48نا ع� 
غ8E�ا ت.اه ال$/اة غ�4 العادلة، وق� ی�4�� الغ7E على شgX ما أو على مق�م ال4عا^ة ص$/ة أو 

الي، فإن ه[ه ال�4حلة على ال�ن/ا �&�ل عام، أو ال�ع8�4 ع�ه م� خالل قEا^ا ال عالقة لها ��!ت�ا؛ وJال�
  .م� الفق�ان ل/c9 واض$ًة دائً�ا

�ل . هي م$اولة ال�فk 4�i/�ا ^��� فعله ل�غ��4 ال!ضع  Bargainingال�9اومة • &� µ/ ال
أفEل، ت�4i± ال[ات لقE/ة ما، �!نG ص�^ًقا أو أً�ا أو زوًجا أفEل، �لها اتفا¶/ات ق� یل��م بها ال�4ء 

إن �ل7 ال /µ لف�4ة �اk/ة ل�&اه�ة ح�ث . ب[لG س��د` إلى إ�الة الع�4ع� ��7 خا�4 إذا �ان ال�/ام 
  .عائلي أو إنهاء مه�ة ما هي أمlلة على ال�9اومة

فال&ع!ر �&�ة الف./عة، . م�اس7 له[ا ال$�ث  Depression or sadnessاالك�<اب أو ال$�ن • 

بعد فقدان  : الحزن المعقد
أحد األحباء، يعاني بعض  

المعقد،  األفراد من الحزن  
الذي يتضمن القيام بردود  
أفعال غير منطقية  

أولئك الذين يطلبون  
المساعدة في حاالت الحزن  

ن من  المعقد عادة ما يعانو 
أشكال مؤلمة من الفجيعة، مثل  
الوفيات غير المتوقعة  
والمتعددة والعنيفة، أو تلك  
الناتجة عن جرائم القتل أو  
االنتحار  

يشار إلى    :الحزن المحروم
الحزن غير المعترف به  
اجتماعيا بالحزن المحروم  

تشمل األمثلة على الحزن  
المحروم الوفـاة بسبب اإليدز  
وانتحار أحد األحباء والوفيات  
في الفترة المحيطة بالوالدة  
واإلجهاض ووفـاة حيوان أليف  
أو حبيب أو زوج وخسائر نفسية، 
مثل إصابة الشريك بمرض  
.الزهايمر
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!فاة، فاالك�<اب ^.عل أف4اد األس4ة وال)�اء وفق�ان االه��ام �العال+ الXارجي ^ع� ج�ء م1اح7 ل$�وث ال
اآلخ��4 ^&ع4ون �ع�م االرت/اح، و�$اول!ن م!اساة أح)ائه+، وق� ت�X�9م أح/اًنا مEادات االك�<اب ل�قل�ل 

  .االك�<اب خالل ه[ه ال�4حلة

ال!ص!ل إلى . ^&�ل تعل+ �/K/ة االس��4ار ودمج ه[ا ال.ان7 م� ال$/اة في ال!ج!د ال�!مي: ل�ق;لا• 
^ع�ي أنه+ . ال ^ع�ي �أ` حال م� األح!ال أن األشXاص ال[ی� ^�!ت!ن سع�اء �ه أو راض!ن ع�هالق8!ل 

^.� �عQ ال�4ضى ال���وس م� . ی!جه!ها و�!اصل!ن اتXاذ ال�4ت�)ات وق!ل ما ی4غ8!ن في ق!له لآلخ��4
  .شفائه+ أنه+ ^ /&!ن ال$/اة �&�ل �امل أك4l م� أ` وقc مEى �ع� وص!له+ إلى ه[ه ال�4حلة

، خلف ه[ه ال�4احل ال�X± ال�ي ت4�� على م&اع4 ال�$�دة ، ه�اك ) 196910(روس  -وفًقا لJ!iل4
مQ�4 ال[ی�  200إلى أنه م� ب�� ج�/ع ال�4ضى ال)الغ ع�ده+  Kübler-Rossأشارت . شع!ر �األمل

  .قابل�ه+ هي و�البها، �ان ه�اك القل�ل في عق!له+ م� األمل دائً�ا في أنه+ ق� ال ^�!ت!ن 

±�Xفي ص$ة وج!د م4احل لل$�ن ^�4 : االن�قادات ال�!جهة ل�4احل ال$�ن ال ��lال)اح Qع� G�ش
 4E�$��4 ت.8�4/اً ). 2008ف��4مان وج/�±، (بها ال�E�$ت.4̀ . "ف�� ال1ع7 اخ�)ار خ48ات ال� h/ك

، ص 1969روس،  - ك!Jلlً$�) "4ا على ال��c؟ و�/h ی�+ ال�$ق@ م� ال8/انات ب�ون اج4اء ال�.ارب؟ 
االس��اع إلى خ48ات  1965ق4رت هي وأرJعة �الب م� م�رسة الاله!ت في ش/�اغ! خالل عام ). 19

ال�4ضى ال�$���4E، واس���ت أفiارها ح!ل االح�Eار وال�!ت م� ال�قا�الت ال.�ا�/ة للقائ��� على 
ودعً�ا ). 1969ك!Jل4 روس، (ال�ي ^�4 بها وما ال[` ^$�اجه " ال�&اع4"رعا^ة ال�$�4E وس�اله+ ع� 

ل��ه.ها ذ�4ت أنها و�البها ل+ ^ق4ؤوا ش�ً<ا في األدب/ات ال9ا�قة ع� االح�Eار وال�!ت ، ح�ى ال ^�!ن!ا 
أفiار م9)قة ع� االح�Eار، وم� خالل ت.ارJها الXاصة وع�لها االح@ اك�&فc أن ال$�ن ^¯ه4 م�[ 

وتª4 أن الغ7E ه! ). Kübler-Ross & Kessler,200511(الOف!لة م� خالل ال1!ر ال[ه�/ة ع�ه 
رأت أن الغ7E  2005ف�� خالل ��ابها ال1ادر في عام . ال�9ة ال����ة ال!ح��ة ل�4حلة االح�Eار

  ).200812ف��4مان وج/�± ، . (یلع7 دوًرا م4��ً�ا في ال$�ن وق� ^4��9 ل9�!ات ع�ی�ة

 ,Telford, Kralik & Kochه�اك صع!Jات ت!اجه الف4iة القائلة �أن الق8!ل وال4فQ للفاجعة مف��ان 
وأن إنiارها ^Eع حاجً�ا ب�� الف4د ال��ل!م وأخ1ائي ال4عا^ة ال1$/ة و�قلل م� الق�رة على ). (200613

وJال�lل ق� ی�د` ق8!ل ال�&g/X ال�هائي أ^Eًا إلى اس�9الم األف4اد وال�Xلي ع� . تh/�l الف4د وعالجه
ى أن ال�فاؤل ال�1اح7 ل�&g/X الف4د ق� العالج لل�h/KX م� أع4اضه+، وت&�4 �عQ ال�راسات إل

 ,Taylor, Kemeny, Reed, Bower & Gruenewald)^9اع�ه على ال�h/i وز�ادة ع�4ه 
200014)  

االن�قاد الlال´ ال ی�عل@ �l�4ًا �ع�ل �!Jل4 روس، ولi�ه ی�عل@ ��/K/ة اف�4اض اآلخ��4 �أن ه[ه 

الحزن الذي  : الحزن التوقعي
يحدث عند توقع الوفـاة، 

لوقت  ويكون لدى الناجين ا
لالستعداد إلى حد ما قبل أن  
يشار إلى الخسارة بالحزن  
.االستباقي

غالبًـا ما    Denialاإلنكار  • 
يكون هو رد الفعل األول على  
األخبار الساحقة التي ال يمكن  
.تصورها

إن اإلنكار أو عدم التصديق   
قد يحمينا من الصدمة من خالل  
السماح لمثل هذه األخبار  
بالدخول ببطء وإعطائنا بعض  
. الوقت للتعامل مع ما يحدث

الغضب يدفعنا للقتال ضد    
شيء ما ويوفر لنا أيًضا الحماية  
من موقف قد يدفعنا نحو  
المجهول، ومن األسهل أن  
يكون الفرد غاضباً من أن  
تكون حزينًـا أو متألماً أو  
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and grief. Skeptic Magazine, 14(2), 37-41. 
13

 Telford, K., Kralik, D., & Koch, T. (2006). Acceptance and Denial: 

Implications for People Adapting to chronic illness: Literature review. Journal 

of Advanced Nursing, 55, 457-464. 
14

Taylor, S. E., Kemeny, M. E., Reed, G. M., Bower, J. E., & Gruenewald, T. L. 

(2000). Psychological resources, positive illusions, and health. American 

Psychologist, 55(1), 99-109.  
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lها فق� على أول<G ال[ی� ^عان!ن م� ال�4احل ت�8O@ على أ` شgX ^&ع4 �ال$�ن، ح�´ ت4�� �$
وه[ا ال ^ع�ي أن اآلخ��4 ال[ی� ^$�ن!ن على فق�ان شgX ما س/عان!ن �ال4Eورة م� . م4ض م�م�

) 2006. (وت�لف!رد وآخ4ون ) 2008(ال$�ن ب�ف± ال�4Oقة، ولق� ش�G �ل م� ف��4مان وج/�± 
4اض القائل �أن ال$�ن ی�)ع ن�Oًا م$�ًدا، وأخ1ائي ال1$ة ال�ف9/ة، �اإلضافة لألف4اد العادی��، في االف�

  .وق� ^789 ض4ًرا أك4l م� نفعه

وح�ي  2000، ال�ي أجc�4 في الف�4ة ال����ة م� ی�ایYale Bereavement 4أخ�4ًا، ل+ ت.� دراسة 
 ,Prigerson(ذات ال�4احل ال�X± لل$�ن  Kübler-Rossروس  - ، دعً�ا ل�¯�4ة �!Jل20034ی�ای4 

200715 (Maciejewski, Zhang, Block, &   ائج إلى أن ال�ق8ل ه! رد الفعل��ح�´ أشارت ال
األك4l ش�!ًعا خالل ال�4حلة األولى، و�ان ال$��� ه! ال�9ة ال9ل8/ة األك4l ش�!ًعا خالل العام�� األول��، 

  .ب���ا �انc ال��غ�4ات األخª4، �اإلنiار واالك�<اب والغ7E، غائ)ة أو غ�4 دالة

ن�قادات ال�!جهة ل��!ذج م4احل ال$�ن ال�X±، إال أن ه[ا ال��!ذج ق� جعل ال�اس على ال4غ+ م� اال
ك�ا الح¯c، . أك4l و�ً/ا �اح�/اجات واه��امات ال�$�4E، وخاصة أول<G ال[ی� ^عان!ن م� م4ض م�م�

ق!م غالً)ا ما ^. ع��ما ^عاني ال�Q�4 م� ش�ة ال�Q�4، غالً)ا ما ُ̂عامل �&gX ال ^$@ له إب�اء رأ^ه... 
وعل��ا أن . شgX آخ4 �اتXاذ الق4ارات ن/ا�ة ع�ه، مlل م�ى وأی� ^.7 إدخال ال�Q�4 إلى ال��9&فى

. له ال$@ في أن ن��9ع إل/ه–واأله+ م� ذلG �له - ن�[�4 �أن ال�Q�4 ل�^ه م&اع4، ورÅ)ات وآراء، 
  ).8-7.، ص1969(

4اد الilالى �ع�ل/ة ان�قال م�دوجة ^أخ[ ه[ا ال��!ذج في االع�)ار ¶/ام األف: ن�'ذج ال��ن ال��دوج
،   Stroebe & Schut, 200116(ذهاً�ا و²^اً�ا ب�� ال$�ن على الفق�ان واالس�ع�اد لل$/اة ب�ون أح)ائه+ 

Stroebe, 200517  ،Schut  ،& Stroebe .( 4على ال�&اع ��على االت.اه ن$! الفق�ان، و�� ��و�4
عه، ��ا ی4�� على إعادة تأس/± األدوار واألن&Oة الف4د^ة ال�1اح)ة له واالش�/اق لل��!فى وال$اجة ل4ج! 

 cان�ة ال�ي �¯4ون إلى ال$���ما ی�.ه األف4اد إلى ن$! الفق�ان ال�$�ن ی��ل�یه+ ق8ل وفاة أح)ائه+، فع
ال!راء، وع��ما ی�!جه!ن ن$! اس�عادة أنف9ه+ ی�Oلع!ن إلى األمام، ون¯4ًا لع�م أم�ان/ة الف4د على ال�¯4 

ت.اه�� ^9هالن إلى الXلف و²لى األمام في نف± ال!قk ،c/.7 عل/ه ال��قل ب�� االث���، ح�´ أن �ال اال
  .ح�وث ال$�ن ال8O/عي و��فاعالن معًا ح�ى ت��هي الف./عة

  على فق�ان األب<اء واآل�اء: ال��ن 

أك4l األح�ان "، ^ع� فق�ان الOفل في أ` ع�4 18)2010(وفًقا ل)ار�± و�4Jغ4س!ن : فق�ان Dفل
ى م� مXا�4 م��ای�ة ح�´ ^عاني ال!ال�ی� الilال). 142ص (لل!الق4ض " الO!�لة األم� األش� إزعاًجا 

على ص$�ه+ ال.�9^ة والعقل/ة، ��ا ت�داد مع�الت ال!k/ات ب��ه+، ح�´ أنه+ ^$1ل!ن على درجات أعلى 

.مكتئبًـا

نا الغضب مؤقتا على  يساعد
استعادة إحساسنا بالسيطرة  
على مستقبلنا وأن نشعر بأننا  
على األقـل قد عبرنا عن غضبنا  
تجاه الحياة غير العادلة

هي محاولة التفكير  المساومة  • 
. فيما يمكن فعله لتغيير الوضع

العيش بشكل أفضل، تكريس  
الذات لقضية ما، كونك  
صديقـًا أو أبًـا أو زوًجا أفضل

االكتئاب أو الحزن  • 
Depression or 

sadness    مناسب لهذا
فـالشعور بشدة  . الحدث

الفجيعة، والبكاء وفقدان  
االهتمام بالعالم الخارجي يعد  

وفـاةجزء مصاحب لحدوث ال

                                                 
15

 Maciejewski, P. K., Zhang, B., Block, S. D., & Prigerson, H. G. (2007). An 

empirical examination of the stage theory of grief. Journal of the American 

Medical Association, 297(7), 716-723. 
16

 Stroebe, M. S., & Schut, H. (2001). Meaning making in the duel process model 

of coping with bereavement. In R. A. Neimeyer (Ed.), Meaning, reconstruction 

and the experience of loss (pp. 55-73). Washington, DC: American Psychological 

Association. 
17

Stroebe, M. S., Schut, H., & Stroebe, W. (2005). Attachment in coping with 

bereavement: A theoretical integration. Review of General Psychology, 9, 48-66.  
18

Parkes, C. M., & Prigerson, H. G. (2010). Bereavement: Studies of grief in 

adult life. New York: Routledge.   
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في ق!ائ+ ال$�ن مقارنة �األف4اد ال[ی� م4وا �أن!اع أخª4 م� الف!اجع، ��ا أن ن9)ة �8�4ة م�ه+ ی�+ 
. ال�9اء الل!اتي فق�ن أ�فاله� االن�$ارم� % 8ت&X/1ه+ على أنه+ ^عان!ن م� االك�<اب، ولق� حاول 

و ی�XفQ 17إلى أن ش�ة ال$�ن ت�داد مع تق�م الOفل في الع�4 ح�ى س� ) 191999(ك�ا أشار آرت&4 
ع��ما ^�!ن الOفل ال��!في أقل م� ذلG في الع�4 ، ولق� أرجع آرت&4 ال789 في ذلG إلى أن ال�9اء 

خ4، ول�i مع ز�ادة الع�4 ی�داد ال$�ن ن¯4ا النXفاض ال1غار تi!ن ل�یه� ف4صة أك48 في إن.اب �فل آ
  .الJ!1Xة، ��ا أنه �ل�ا �48 الOفل زاد ارت)اC األم وتعلقها �ه وس!ف ت&ع4 �$�ن أك48 ع�� فق�انه

  
 
 
 
 
 
 

  
  األشقاء ی!اس!ن �عEه+ ال)عQ 2ال&�ل 

إذا �ان ال�!ت ق� ح�ى ع��ما ^�!ن!ا األ�فال �الغ��، ��ا أن اآل�اء ^عان!ن م� ش�ة ال$�ن، خاصة 
ف�ع¯+ وال�` األ�فال ال)الغ!ن ال[ی� ت!ف!ا في ح!ادث ال�4ور ^عان!ن م� أع4اض . ح�ث �1!رة مفاج<ة

 g$4 ح�ة م� ال$�ن واالك�<اب، وال&ع!ر �ال[ن7، و�$1ل!ن على درجات أعلى على قائ�ة الفlأك
 & Parkes(4ض ال�49ان االكل��/�ي، مقارنة  �ال!ال�ی� ال[ی� ت!في أب�ائه+ �789 اصاب�ه+ ��

Prigerson, 201020 .( أدت وفاة األ�فال ال)الغ�� غ�4 ال���وج�� ال[ی� ما زال!ا ،Gاإلضافة إلى ذل�
^�/�!ن في ال���ل، وأول<G ال[ی� ^عان!ن م� م&اكل تعا�ي الi$!ل مع وج!د م&�الت ص )ة في 

  . العالقات مع ال!ال�ی� �&�ل خاص إلى ال&ع!ر �ال$�ن واالك�<اب

�ل عام، تi!ن وk/ات األ�فال في ال�.��عات نادرة إح1ائً/ا، وغالً)ا ما ^�!ن ال!ال�ی� غ�4 &Jو
  .م�9ع�ی� لفق�ان أب�ائه+، وع��ما ^$�ث ذلG فإنه+ ^عان!ن م� م�9!�ات عال/ة م� ال$�ن 

� على ع�± فق�ان الOفل، ^ع� فق�ان ال!ال�ی� في ح/اة ال4اش�ی :فق�ان ال'ال�یI خالل م�حلة ال�ش�
أك4l ش�!ًعا و��د` إلى معاناة أقل، ف�� خالل م4اجعة ال�راسات الXاصة ب[لG، وج� م!س وم!س 

فاألف4اد ال[ی� ی!اجه!ن ". نادًرا ما ^�!ن دال"أن ال$�ن على فق�ان ال4اش�ی� ألح� ال!ال�ی� ) 199521(
ازال!ا ^ /&!ن مع صع!Jة أك48 في ال�عامل مع فق�ان أح� ال!ال�ی� ه+ رجال راش�ی�، غ�4 م��وج�� وم

وعلى الع�± م� ذلG، فإن األف4اد ال[ی� ^ /&!ن ح/اة زواج/ة م4ض/ة، ^�!ن!ا أقل ع4ضة لOل7 . أمهاته+
ول�$�ی� أث4 ج�± ال��!في على ح�ن . (Parkes & Prigerson, 201022)ال�9اع�ة خالل ف�4ة ال$�ن 

يشمل تعلم كيفية  : لتقبلا• 
االستمرار ودمج هذا الجانب  
.من الحياة في الوجود اليومي

ال يعني  الوصول إلى القبول    
بأي حال من األحوال أن  
األشخاص الذين يموتون  
. سعداء به أو راضون عنه

يعني أنهم يوجهوها ويواصلون  
اتخاذ الترتيبات وقول ما  
. يرغبون في قوله لآلخرين

هناك صعوبات تواجه الفكرة  
القـائلة بأن القبول والرفض  

وأن إنكارها  . للفـاجعة مفيدان  
يضع حاجزًا بين الفرد المكلوم  
وأخصائي الرعاية الصحية ويقـلل  
من القدرة على تثقيف الفرد  
. وعالجه

يأخذ  : نموذج الحزن المزدوج

                                                 
19

Archer, J. (1999). The nature of grief: The evolution and psychology of 

reactions to loss. London and New York: Routledge.  
20

Parkes, C. M., & Prigerson, H. G. (2010). Bereavement: Studies of grief in 

adult life. New York: Routledge.  
21

Moss, M. S., & Moss, S. Z. (1995). Death and bereavement. In R. Blieszner and 

V. H. Bedford (Eds.), Handbook of aging and the family (pp.422-439). Westport, 

CT: Greenwood.  
22

 Parkes, C. M., & Prigerson, H. G. (2010). Bereavement: Studies of grief in 

adult life. New York: Routledge. 
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ة م� ال�9ح ال!��ي لألس4 ل�ق�/+ ب�$ل�ل ال8/انات الO!ل/) 200723(األب�اء، قام مار�± وج!ن وس!نغ 
األ�عاد ال��ع�دة لل1$ة ال�ف9/ة خالل م4حلة ال4ش�، ال�ي اش��لc على االك�<اب وال9عادة، واح�4ام وتق�ی4 

وأشارت ال��ائج إلى أن وفاة األب ق� أدت . ال[ات، وال1$ة ال�ف9/ة وتعا�ي الi$!ل وال1$ة ال.�9^ة
4l!ر أك�4 على  إلى ح�وث آثار سل8/ة على ال[lم� اإلناث، وأن وفاة األم ق� أدت إلى آثار سل8/ة أك

  .اإلناث

ارت)� وفاة ال!ال�ی� خالل م4حلة الOف!لة ��&اكل ال�!اف@ ال�ي : فق�ان ال'ال�یI خالل م�حلة الKف'لة
 & ,Ellis, Dowrickولق� ح�د �ل م� إل/±، ودو�4ك، ول!�� و�ل/+ . ق� ت4��9 ح�ى م4حلة ال8ل!غ

Lloyd-Williams (2013)24 ( اتج ع� فق�ان أح� ال!ال�ی��ة �ال$�ن الO(ائج ال9ل8/ة ال�4ت��الع�ی� م� ال
خالل م4حلة الOف!لة م� ب��ها ال��ادة في تعا�ي ال��Xرات واإلصا�ة �االك�<اب وز�ادة ال9ل!ك اإلج4امي 

 ،h/a!فاض مع�الت ال�X/ة عادة، ال ت�! (وقلة ال�$1�ل ال�راسي وان�ف4 لأل�فال فال�9اع�ة ال�ه
 ).وال�4اهق�� ال[ی� فق�وا أح� وال�یه+

 
 
 
 
 
 
  

  3ش�ل 
ت¯ه4 على األ�فال ال[ی� فق�وا أح� " عالمات ت$[ی�4ة"ع&4ة  Worden (200225)ولق� ح�د وردن 

  :وال�یه+، وت�Oل7 م9اع�ة م�11Xة وهي على ال�$! ال�الي

  صع!Jة م4��9ة اث�اء ال$�ی´ ع� ال��!في• 

  ع�واني ال��م4اس��4ار ال9ل!ك ال• 

  اس��4ار القل@ أو ال�&8´ أو الX!ف• 

  )آالم في ال�ع�ة، ص�اع(ش�اوª ج�9^ة • 

  صع!Jات ال�!م• 

  اض4Oا�ات في األكل• 

 •Í!$ان9$اب اج��اعي مل  

  . صع!Jات خO�4ة في ال�$1�ل ال��رسي أو األكاد^�ي• 

هذا النموذج في االعتبار قيام  
راد الثكالى بعملية انتقـال  األف

مزدوجة ذهابًـا وإيابًـا بين  
الحزن على الفقدان  
واالستعداد للحياة بدون  
أحبائهم  

يعد فقدان الطفـل في أي  
أكثر األحزان الطويلة  "عمر  

دينللوال" األمد األشد إزعاًجا  

أن شدة الحزن تزداد مع  
تقدم الطفـل في العمر حتى  

و ينخفض عندما  17سن  
يكون الطفـل المتوفي أقـل من  

العمر   ذلك في

وفيات األطفـال في المجتمعات  
نادرة إحصائيًـا، وغالبـًا ما يكون  
الوالدين غير مستعدين  
لفقدان أبنائهم، وعندما  
يحدث ذلك فـإنهم يعانون من  
.مستويات عالية من الحزن

                                                 
23

 Marks, N. F., Jun, H., & Song, J. (2007). Death of parents and adult 

psychological and physical well-being: A prospective U. S. national study. 

Journal of Family Issues, 28(12), 1611-1638. 
24

 Ellis, J., Dowrick, C., & Lloyd-Williams, M. (2013). The long-term impact of 

early parental death: Lessons from a narrative study. The Journal of the Royal 

Society of Medicine, 106(2), 57-67. 
25

 Worden, J. W. (2002). Children and grief: When a parent dies. London: 

Guilford Press. 
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  االس��4ار في ل!م ال[ات أو ال&ع!ر �ال[ن7• 

  ال9ل!ك ال��م4 لل[ات• 

ن¯4ًا ألن اآل�اء ق� ی�عامل!ن أ^Eًا مع ت4ت�)ات ال.�ازة وغ�4ها م� األم!ر ال��علقة ب�ها^ة ال$/اة، فق� ال 
�!ن ل�یه+ وق�ًا ل�عال.ة األس<لة وال�Xاوف ال�ي ق� ت¯ه4 على األ�فال خالل ¶/امه+ ب[لG، وع�� ش4ح ^

 ,Dresser & Wassermanوال!فاة ال�!ت لأل�فال، ف�� ال�ه+ ج�اً اس��Xام �ل�ات ح�/�/ة، �ال�!ت 
" ت4��ا"أو " ذه7 �ع��اً "فاأل�فال ال ^فه�!ن معاني �عQ ال )ارات ال�ي تع48 ع� ال!فاة مlل ). (201026

، و��Xل� عل�ه+ األمk 4/�ا ^$�ث، فالق!ل �أن أح� أح)ائ�ا ق� مات �789 م4ض ^�9ى "ضاع"أو 
4 الOفل �القل@ ع��ما ^�4ض اآلخ4ون و��!ت!ن فق� ^&ع". مQ�4 جً�ا"ال�49ان، أفEل م� الق!ل �أنه 

  .وJال�الي، م� ال�ه+ أن ^�!ن ل�ª األ�فال م� ^��9ع إل�ه+ و��عامل مع مXاوفه+ ب�قة. أ^Eًا

  

  Mourningال��اد 

  هل ل�ی�ا ال!سائل وال!قc لل$�ن �&�ل م�اس7؟ 

Gا نق!م ب[ل�على أن ��lاح(ل ال�4 ال�!ت و "فالعال+ ال$�ی´ . ال ی�ف@ i�ال$�ن ی Q4ف�) "Kübler-
Ross & Kessler, 2005, p. 20527 .( ا ب!سائل�ل خاص وس�4ع ونعالج معانات�وغالً)ا ما ن$�ن �&

أ^ام لل$�اد، إذا �ان ال��!في أح� أف4اد األس4ة  5إلى  3وأن&Oة م�Xلفة، ح�´ ^��ح أرJاب الع�ل م� 
م4ة واح�ة في ال9�ة، ومع ذلG، ق�  ال�)اش��4 للعامل أو ال�!aف، وتق�41 ه[ه اإلجازة أح/اًنا ع�

^�9غ4ق ال$�ن وقً�ا أ�!ل، ونادًرا ما ^�!ن صاح7 الف./عة على اس�ع�اد ألداء مهام وa/ف�ه �&�ل ج�� 
  . �ع� أ^ام قل�لة م� ح�وث ال!فاة

وم� ال!اضح أن ال$/اة ^.7 أن ت4��9، لi��ا �$اجة إلى االع�4اف �ال�ق1�4 ت.اه األف4اد ال[ی� 
  .ال$�ن، و�.7 ت!ف�4 ال���� م� وسائل ال�ع+ له+^عان!ن م� 

أرJع مهام ل�9هل ع�ل/ة ال$�اد، و�.7 إك�الها �أ` ت4ت�Worden (200828)  7ح�د  :مهام ال��اد
  :وJأ` وقc وه[ه ال�هام هي

  الق8!ل �أن الفق�ان ق� ح�ث• 

  ال�عامل مع ح.+ الiارثة• 

  ال�h/i مع ال$/اة ب�ون ال��!في• 

  مع ال$فاÍ على ال�!اصل مع ال��!فى  ب�ء ح/اة ج�ی�ة• 

تع� ج�اعات ال�9ان�ة مه�ة في تh/KX أح�ان األف4اد ال�4ضى، أو القائ��� : ج�اعات ال�Oان�ة
ح�´ تع�ل . �ال4عا^ة ع48 �ل م4احل ح/اته+، وأ^Eًا خالل م4حلة ح�اده+ على م� فق�وه+ م� أح)ائه+

ع أف4اد آخ��4 ق� م4وا ب�.ارب م�اثلة، ��ا ت!ف4 ه[ه ال.�اعات على ال�قل�ل م� الع�لة، وال�!اصل م

يعد فقدان الوالدين في   
ن أكثر شيوًعا  حياة الراشدي

ويؤدي إلى معاناة أقـل

ارتبط وفـاة الوالدين خالل    
مرحلة الطفولة بمشاكل التوافق  
التي قد تستمر حتى مرحلة  
. البلوغ

فـاألطفـال ال يفهمون معاني   
بعض العبارات التي تعبر عن  

أو  " ذهب بعيداً "الوفـاة مثل  
، ويختلط  "ضاع"أو  " تركنا"

عليهم األمر فيما يحدث، 
فـالقول بأن أحد أحبائنا قد  
مات بسبب مرض يسمى  
السرطان، أفضل من القول بأنه  

". مريض جًدا"

تعد جماعات المساندة مهمة  
في تخفيف أحزان األفراد  
المرضى، أو القـائمين بالرعاية  
عبر كل مراحل حياتهم، وأيضاً  
خالل مرحلة حدادهم على من  
. فقدوهم من أحبائهم

                                                 
26

 Dresser, N. & Wasserman, F. (2010). Saying goodbye to someone you love. New 

York: Demos Medical Publishing. 
27

Kübler-Ross, E., & Kessler, D. (2005). On grief and grieving. New York: 

Schribner.  
28

Worden, J. W. (2008). Grief counseling and grief therapy: A handbook for the 

mental health practitioner (4th ed.). New York: Springer Publishing company.  
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  4ش�ل 
إن اع�)ار ال�!ت ج�ًءا ال ی�.�أ م� دورة ال$/اة س/ع!د �الفائ�ة على ال�4ضى، وعلى أول<G ال[ی� 

  .فق�وا، وعلى �ل أص�قائ�ا وعلى مق�مي رعا^ة وأف4اد العائالت وعلى ب�ي ال)&4 ��ل
*2021  

تعمل هذه الجماعات على   
التقـليل من العزلة، والتواصل  

ع أفراد آخرين قد مروا  م
بتجارب مماثلة، كما توفر  
المكان المالئم ألولئك الذين  
يشعرون بالحزن لمشاركة  
آالمهم وتعلم طرق جديدة  
للتكيف  

  : إرتباط كامل النص
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocFakhranyStudiesOfGrief.pdf 

 ****   ****    ****  

 شبكة العلوم النفسية العربية 

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

  الموقع العلمي

http://www.arabpsynet.com/ 

 المتجر االلكتروني

http://www.arabpsyfound.com 

 )ثامناالصدار ال(  "   شبكة العلوم النفسية العربية" لـ    2021الكتاب السنوي  

  الويب على18و    من التأسيس  21الشبكة تدخل عامها  
http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet.pdf 

 

  2021ية بموسسة العلوم النفسية العربية للعام  العضو  اشتراكات
 ةعضويال  اتشتراكا

 "الممّيز الماسي الفخري الشريك" عضوية
 "الماسي الفخري الشريك" عضوية
  " الذهبي الشرفي الشريك" عضوية

 العضوية  اهــــــداء
 ) فخرية عضوية" (  العلـم في الراسـخ الشريــك"  عضوية -

  ) الشرفية عضوية" (  الُمميّــــــز الشريــــــك" عضوية -
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=36&controller=category&id_lang=3  
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