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أهمية التكفل النفسي بالالجئين السوريين في التخفيف من معاناتهم ومستوى الضغوط
النفسية لديهم  -دراسة عيادية أسرية بالمستشفى الجامعي لتلمسان
األستاذ الدكتور :فقيه العيد ،واألستاذة :حاج سليمان فاطمة الزهراء -جامعة أبو بكر بلقايد– تلمسان -الجزائر

ملخص البحث:
إن مظاىر العنف والدمار يف بالد سوريا اليوم تعيش أحداث راكمت آثاراً نفسية عديدة متفاوتة الشدة
واخلطورة ما بُت عيش الصدمة النفسية و اىل االضطرابات االنفعالية ادلختلفة ،ونظرا ذلذا التأثَت الضاغط
اصبح الكل يعيش الصدمة مبؤشرات و معطيات متفاوتة  ،واثناء خربتنا العيادية و من خالل تعاملنا مع
بعض الالجئُت السوريُت للجزائر بادلستشفى اجلامعي لتلمسان (وحدة علم النفس) ،الحظنا ان ظروف
احلرب اليت عاشوىا يف بالدىم سببت ذلم اىتزاز الثقة بالنفس و باآلخرين ،وبسبب شعورىم باخلطر الذي
يهدد حياهتم و اخلوف والقلق ادلتزايد الذي يؤثر يف سلوكهم ومزاجهم ،كل ذلك جيعلهم مؤىلُت للعديد
من ردود االفعال احلادة على الصعيد النفسي و االجتماعي والفيزيولوجي ،ليصبحوا بذلك ضحية للخوف
الشديد و الكوابيس و الكآبة وغَتىا من االضطرابات االنفعالية ،شلا يعطل عند ىذه الفئة من الالجئُت
السوريُت كيفية التواصل مع احلياة بشكل جيد و يف ظروف احسن ،وقد ديتد ىذا التأثَت لبقية حياهتم .
ومن ىذا ادلنطلق وعن طريق ىذه ادلالحظات اليت لفتت انتباىنا اثناء تعاملنا مع البعض من الالجئُت
السوريُت كان من الضروري تقدمي ادلساعدة و ادلساندة يف اطار التكفل النفسي هبم .
ومن ىنا انطلق البحث من دراسة عياية دتثلت يف ( )4أسر من الالجئُت السوريُت باجلزائر كانوا
يًتددون على وحدة علم النفس بادلستشفى اجلامعي لتلمسان بغرض ادلتابعة النفسية ،حيث ارتكزت
الدراسة على ادلنهج العيادي وادلنهج التجرييب وتطبيق بعض ادلقاييس و االختبارات النفسية  ،كمقياس
القلق و مقياس الضغوط النفسية واختبار التحليل النسقي النتماء اجلماعة وذلك بغرض معرفة اىم
االنعكاسات اليت تطرا على اجلانب الًتبوي و النفسي لؤلسر ادلدروسة من جهة و كذلك معرفة مدى
فعالية وامهية برنامج التكفل النفسي يف التقليل من ادلعاناة و الضغوط النفسية لدى ىؤالء الالجئُت
السوريُت ،وتوصلت نتائج الدراسة يف االخَت انو فعال للتكفل النفسي امهية و فعالية كبَتة لدى ىذه االسر
شلا ادى اىل خفض مستوى القلق و الضغوط و ادلعاناة النفسية لديهم .
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 )1مدخل الى البحث وطرح االشكالية:
أصبحت ظاىرة احلروب اليوم يف العديد من اجملتمعات ىاجسا يقلق افراده ويفقدىم راحتهم دلا يشكلو من
خطر حقيقي على امنهم و استقرارىم وما خيلفو من اثار سلبية على القطاعات و ادلؤسسات مبختلف
م ستوياهتا ،وباعتبار االسرة احد ىذه ادلؤسسات لكوهنا نتاج اجتماعي تعكس صورة اجملتمع الذي تنتمي
اليو فإهنا تؤثر فيو و تتأثر بو ،فاذا كان اجملتمع يشهد نوعا من الالامن فسينعكس ذلك على االسرة ،ومن
بُت ىذه اجملتمعات اليت تشهد الالامن صلد اجملتمع السوري الذي عاش ومازال يعيش مظاىر العنف و
الدمار بسبب احلرب وكل ىذا راكم اثارا نفسية عديدة ومتفاوتة الشدة واخلطورة ما بُت عيش الصدمة
النفسية و اىل االضطرابات االنفعالية ادلختلفة ،ونظرا ذلذا التأثَت الضاغط على االسر السورية بسبب
احلرب ،اصبح الكل يعيش الصدمة مبؤشرات ومعطيات متفاوتة ،شلا جيعل ىذه االسر مؤىلة للعديد من
ردود االفعال احلادة سواءا على الصعيد النفسي و االجتماعي و الفيزيولوجي  ،بل ىناك بعض االسر من
وصل هبم االمر اىل التخلي عن بلدىم و كل ما ديتلكونو فيو و اللجوء اىل بلد اخر حبثا عن االمن و
االستقرار شلا اصبح يطلق عليهم اسم الالجئُت السوريُت .
ومن ىذا ادلنطلق قمنا بدراستنا حول عينة من الالجئُت السوريُت باجلزائر ،حيث حاولنا من خالذلا
تسليط الضوء على اىم االنعكاسات اليت خلفتها احلرب على االسر السورية يف جوانبها الًتبوية و النفسية
من جهة ،وكذلك معرفة مدى امهية وفعالية التكفل النفسي يف التخفيف من معاناهتم و مستوى الضغوط
النفسية لديهم ،وعليو جاءت تساؤالت ىذا البحث كالتايل:
 فيما دتثلت انعكاسات احلرب على اجلانب الًتبوي لؤلسر السورية؟ فيما دتثلت انعكاسات احلرب على اجلانب النفسي لؤلسر السورية؟ ىل التكفل النفسي باألسر السورية فعال يف التخفيف من معاناهتا ومستوى الضغوط النفسية لديها؟ )2أهمية البحث:
حيضى موضوع الالجئُت السوريُت اىتماما كبَتا واصبح يشكل زلورا اساسيا لعدة لقاءات و مؤدترات دولية
كما استحوذ على اىتمام العديد من الباحثُت يف شىت ادليادين ،و من ىنا تأيت امهية ىذا البحث الذي
ضلن بصدد البحث فيو والذي تناولناه من الناحية النفسية مركزين يف ذلك على اىم االنعكاسات اليت
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خلفتها احلرب على االسر السورية على اجلانب الًتبوي و اجلانب النفسي ،كما يربز البحث امهية التكفل
النفسي يف التخفيف من معاناهتا و مستوى الضغوط النفسية لديها.
 )3أهداف البحث:
مبا ان احلرب السورية هتدد كيان ومقومات نواة ىذا اجملتمع الذي ىو االسرة ،كان لزاما علينا ان نربز
ونكشف انعكاسات ىذه الظاىرة على اجلانب النفسي و الًتبوي لالجئُت السوريُت ببالد اجلزائر ،ذلك
الن االحاطة هبذه االنعكاسات وتشخيصها يساعدنا يف وضع اسًتاتيجيات فعالة اثناء التكفل النفسي
هبذه االسر هبدف مساعدهتا للتخفيف من معاناهتا ومستوى الضغوط النفسية لديها .
 )4تحديد مفاهيم البحث:
ا -االسرة :ىي وحدة اجتماعية هتدف اىل احملافظة على النوع االنساين ،وتقوم على ادلقتضيات اليت
يرتضيها العقل اجلماعي والقواعد اليت تقررىا اجملتمعات ادلختلفة ،ويعترب نظام االسرة نواة اجملتمع

1

كما تعرف على اهنا مجاعة اجتماعي ة صغَتة تتكون عادة من االب و االم وواحد او اكثر من االبناء
2
يتبادلون احلب ويتقامسون ادلسؤولية ليصبحوا اشخاصا يتصرفون بطريقة اجتماعية.
ب -الضغط النفسي :تتعدد مصادر الضغط النفسي بتعدد البيئات اليت يتفاعل معها الفرد فهذا االخَت
يتأثر مبا حيدث يف اسرتو او مبا حيتوي رلتمعو من تغَتات ،ويف ىذا الصدد اشار ''لوكيا'' اىل ان الضغوط
تنشا عموما نتيجة احداث تسبب اعاقة واقعية او خيالية حلاجات الفرد او اىدافو ،تظهر ىذه االعاقة على
3
شكل احباط او صراع او شعور بالتهديد او ادللل.
ج -التكفل النفسي :ديكن ان يعترب التكفل وظيفة ذات طابع تعديلي يسعى اىل تعديل السلوك وفقا
للمعايَت ،اي ىو عملية لفهم امكانيات الفرد و استعداداتو واستخدامها يف حل مشكالتو ووضع خطط
حلياتو من خالل فهمو لواقعو وحاضره ومساعدتو يف حتقيق اكرب قدر من السعادة والكفاية وحتقيق ذاتو
وصوال اىل درجة التوافق.
 -1معجم مصطلحات العلوم االجتماعية ،امحد زكي بدوي )3981( ،مكتبة لبنان ،بَتوت351.
 -1اخلدمة االجتماعية ،زلمود حسن( ،بدون سنة) ،الطبعة الثانية ،منشورات ذات السالسل ،الكويت15.
 -3االجهاد ،لوكيا اذلامشي ،)1006( ،دار اذلدى للطباعة و النشر و التوزيع ،عُت ميلة ،اجلزائر16-14.
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وىو رلموعة من اخلدمات النفسية اليت تقدم للفرد ليتمكن من التخطيط دلستقبل حياتو وفقا إلمكاناتو
وقدراتو اجلسمية وميولو بأسلوب يشبع حاجاتو وحيقق تصوره لذاتو ،ويتضمن ميادين متعددة ،اسرية،
شخصية ،مهنية وىو عادة يهدف اىل احلاضر و ادلستقبل مستفيدا من ادلاضي وخرباتو.

4

 -5انعكاسات الحرب على االسرة واثارها:
إن صلاح االسرة يف القيام بوظائفها يتوقف على العديد من ادلقومات االساسية اليت البد من توفرىا،
فهي حباجة اىل صحة نفسية تساعدىا على مواجهة ازمات احلياة و التفاعل االجيايب مع ادلواقف ادلختلفة،
اىل جانب ىذا فهي حتتاج اىل عالقات اجتماعية سليمة لتضمن ذلا صلاحها وتوافقها لقدرهتا على ختطي
العقبات اليت حتول بُت اقامة التعاون والود زلل التوتر و الصراع ،كما جيب ان تتوفر يف ظل ىذه االسر
احلماية و االمن و االستقرار ،ودون ىذه الشروط سينعكس ذلك على رلرى حياة ىذه االسر ،شلا جيعل
ظهور اختالالت و اضطرابات عليها يف جوانبها االساسية ال سيما منها ما يرتبط باجلانب الًتبوي و
اجلانب النفسي ،ومن ىنا سنعرض اىم ىذه االنعكاسات فيما يلي:
ا -انعكاسات الحرب على االداء التربوي لألسرة:
لقد اكد العديد من الًتبويون على امهية االسرة يف الًتبية وتدريب الفرد ولعل الًتبوي ''بسلوتزي'' كان
اوضحهم رايا عندما نادى بان تكون االسرة ىي ادلركز الرئيسي للًتبية وان تصبح ادلؤسسات االخرى يف
خدمة الًتبية االسرية.
واحلد يث عن الًتبية يقودنا اىل لزوم توفر مقومات مسبقة لنجاح و سالمة ىذه العملية كاالنسجام بُت
الوالدين والسَت احلسن للعالقة فيما بينهما ،فهذان العامالن يساعدان على منو الفرد بشخصية كاملة
ومتزنة الن العديد من الدراسات تشَت اىل ان االسر تفتقد ذلذه اخلاصية كتلك االسر ادلتصدعة و اليت
تسودىا اخلالفات و الصراعات بُت الوالدين تؤثر بدرجة بليغة على تربية ابنائها.

5

وما دامت االسرة تتأثر باحمليط اخلارجي فان الًتبية اليت ىي من بُت مسؤولياهتا ال ديكن ان تكون مبعزلة
عن ى ذا احمليط ،كما ان احلروب اليت تولد ارىابا حقيقيا على افراد اجملتمع ،و اليت من خالذلا تصبح القيم
 -4التوجيو و االرشاد النفسي ،سهيل امحد كامل ،)3999( ،ب ط ،مركز االسكندرية للكتاب ،مصر7.
 -5مبادئ التوجيو و االرشاد النفسي ،جودت عزت عبد اذلادي ،)3999( ،الطبعة االوىل ،مكتبة الثقافة للنشر و التوزيع ،االردن.
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و ادلفاىيم يف حالة مستمرة من االضطراب و التحول ،وىذا ما ينعكس على امناط السلوك و اساليب
التفكَت ،فالفرد من خالل تفاعلو يف ادلواقف االجتماعية يف مراحل عمره يكتسب ثقافة رلتمعو ويتعود
على انواع من السلوك وفق معايَت زلددة ،وىو بذلك يتعلم ما يتوقعو االخرين منو وما يتوقعو منهم من
قبول او نفور ،وىذه التوقعات ىي اساس سلوكو حيث صلد قوائم من ادلبيحات و اخرى من احملرمات ومبا
ان الًتبية االسرية تستمد مبادئها وثقافتها من نظام اجملتمع فإهنا تتأثر بدرجة عالية هبذه التغَتات.
وانطالقا من ان احلرب تشكل احد التغَتات اليت تعيشها االسر السورية فان ىذا جيعلها مهيأة بان تظهر
قيم واىداف جديدة و بناء امناط من السلوكات و العالقات ،الن بوجود ىذه االزمة يغيب جو االستقرار
واالمن ،وحيل زللو مشاعر الرعب وعدم االستقرار واليت تعترب من عوائق الًتبية السليمة ،الن ادلناخ االسري
يلعب دورا كبَتا يف ىذه العملية .و يف ىذا الصدد دلت البحوث ان احلرمان االنفعايل الذي يعاين منو
الفرد الذي يعيش بع يدا عن اسرتو ألي ظرف من الظروف يؤدي بو اىل عدم شعوره باألمن وجتعلو حيس
6
بالوحدة
وذلذا يعترب تعرض االسرة الزمات حادة كمعايشتها للحرب جيعلها تفشل عادة يف توجيو الطفل ضلو
اخلربات ادلالئمة وجتنيبو الضارة منها ،الن االباء يركزون اىتماماهتم حول ادلشكالت اليت اثارهتا احلروب ذلم
ويصبحون يف الغالب غَت منشغلُت بتلك ادلشكالت اليت ذلا صلة بالنمو االجتماعي ألطفاذلم

7

إضافة اىل ىذا فالعالقات االسرية تلعب دورا مهما يف منو الطفل خاصة من الناحية االجتماعية ،كما ان
العالقة بُت الوالدين ذلا دور كبَت يف الًتبية ،الن السعادة الزوجية حتقق تنشئة سليمة ،و لكن لسوء حظ
ىذه االسر ان السعادة مل تتمكن من حتقيقها يف زمن احلروب دلا يسببو ىذا االخَت من مظاىر تؤثر على
دتاسك االسرة و استقرارىا.
فغياب التفاعل بُت الوالدين خيلف اثارا سلبية ومؤدلة لدى االبناء ويصيبهم االختالل يف التوازن االنفعايل،
فالباحثة ''نبيلة حنا'' اجرت دراسة حول االمهال يف تربية االبناء نتيجة ظروف خاصة ،افضت نتائجها اىل
ان ىؤالء يصبحون يعانون من عدم التوافق النفسي واالجتماعي

8

ب -انعكاسات الحرب على االداء النفسي لألسرة:
 -6علم اجتماع االسرة ،غريب سيد امحد ،)1003( ،دار ادلعرفة اجلامعية ،االسكندرية18.
 -7اساسيات التنشئة االجتماعية للطفولة ،امحد صواحلة ،)3994( ،دار الكندري ،لبنان89.
 -8علم النفس االجتماعي ،محود السيد ابو النبل ،)3984( ،الطبعة الثالثة ،دار النهضة العربية ،بَتوت.49
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من االثار النفسية اليت ال ختفى على العامة و اخلاصة من ادلتخصصُت يف رلال علم النفس ،ان احلروب
تنشر ثقافة اخلوف و القلق و الفرار شلا يعطل عند االجيال اليت تعاصر احلرب كيفية التواصل مع احلياة
بشكل جيد ،وقد ديتد التأثَت لبقية حياهتم فيما بعد حىت بعد انتهاء احلرب ،من كون ىذه الذكريات ديكن
ان تبقى يف دواخلهم ،وختلق ازمات نفسية ناجتة عن اخلوف من مواجهة احداث شلاثلة ،وتبعا لآلراء
النفسية و الًتبوية ان االطفال ىم االكثر عرضة ذلذا التأثَت الضاغط الناتج عن احلروب ،وذلك لعدم
اكتمال النضج النفسي و االجتماعي لديهم ،فان كانت ظروف احلرب والعنف فوق طاقة الكبار فهذه
الطاقة بال شك اثارىا مضاعفة لطاقة حتمل االطفال ،من حيث اهنا تسبب اىتزاز للثقة بالنفس و
9
باألخرين شلا يعٍت سقوط الطمأنينة و العالقة االليفة االجيابية بُت الذات و احمليط اخلارجي
ومن جهة اخرى فالصحة النفسية للفرد قد تتعرض لبعض ادلظاىر ادلرضية نتيجة دلعايشة ظروف احلرب،
وىو ما يؤثر على توافقو واتزانو ومن بُت ىذه ادلظاىر صلد اخلوف ،عدم االرتياح ،الشعور بالتوتر و الضغط
النفسي...
كما ديكن ان يصاب االفراد نتيجة ضغوط احلرب حاالت من القلق اليت قد تتطور اىل امراض عقلية او
سيكوسوماتية ،وىذا ما يسمى يف اختصاص علم النفس بقمة االحداث ادلقلقة وىو اقصى حد للقلق،
ففي احدى الدراسات اليت ارتبطت هبذا ادلوضوع بينت انو يوجد باجلزائر اكثر من 340الف شخص
مصاب بصدمات عقلية منهم  10الف طفل ،و اليت من بينها  8800حتت العشرة سنوات وحوايل ربع
10
العينة دتثل يف فئة ادلراىقُت ،ونسبة  43بادلئة ختص فئة البالغُت ما بُت  40-15سنة
ومن ىنا تأيت امهية تقدمي الدعم و التكفل النفسي الذي يفًتض بو ان يكون فعاال ،وان يبٌت على
مفاىيم و اسس علمية يطمئن ذلا االسر السوريُت الالجئُت ببالد اجلزائر .
 )6خطوات برنامج التكفل النفسي بالالجئين السوريين:
ا -توفَت االلفة و االمان مع االسر السورية يف اطار بناء التحالف العالجي.
ب -وضع قواعد اجللسات بشكل مشًتك مع االسر.
ج -التعبَت عن ادلشاعر.
 -9روح الًتبية و التعلم ،دار الفكر العريب ،زلمد عطية االبرشي ،)3991( ،القاىرة86.
 -10الدعم النفسي ضرورة رلتمعية ،مرسلينا امحد شعبان)1031( ،اصدارات شبكة العلوم النفسية العربية
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د -سرد وعرض اخلربات ادلؤدلة.
ه -العمل على تفريغ ادلشاعر.
و -التدريب على اظهار ادلشاعر.
ي -فتح قنوات التواصل وحتسُت احلوار بُت افراد االسرة.
ن -التخلص من االفكار السلبية و تعويضها بأفكار اجيابية.
 ) 7اهم التقنيات النفسية العالجية المستعملة في برنامج التكفل النفسي باألسر السورية الالجئة
بالجزائر:
ا -التفريغ االنفعالي :إن اذلدف من التفريغ االنفعايل ىو التخفيف من ادلعاناة النفسية واحلد من األمل
النفسي الذي تعاين منو االسر السورية وىذا يتحقق عن طريق:
 oالتعبَت عن األفكار واالنطباعات وادلشاعر.
 oتعزيز ادلنظومة ادلعرفية من خالل فهم احلدث وردود الفعل اجتاىو.
 oالتدريب على التعبَت عن ادلشاعر حبرية من خالل ادلشاركة.
 oالقدرة على احلركة من خالل اجملموعة لتحقيق الدعم وادلساندة والتماسك.
 oالتعريف بطرق ادلساعدة اإلضافية ادلختلفة عند اللزوم .
ب -الرسم الحر :تعتمد ىذه الطريقة على مبدا االسقاط من خالل الرسم احلر ،حبيث يتم من خالذلا
التغلب على مواقف الرفض و احلذر و التجنب بعكس طريقة االستجواب ادلباشر الذي يثَت ادلخاوف و
االنفعاالت.
ج -االسترخاء :حبيث تعترب ىذه الطريقة فعالة يف التخفيف من التوار و الضغط النفسي ،وديكن ان يتم
ذلك عن طريق تنظيم التنفس ،فعندما يتنفس الفرد بشكل صحيح وىادئ فان ذلك يؤثر على اجلسد كلو.

د -العالج االسري :استعمال بعض التقنيات العالجية االسرية كادلناقشة الدائرية هبدف حتسُت التواصل
وفتح قنوات االتصال داخل االسرة وتشجيع افرادىا على التحدث عن مشاعرىم بكل طالقة ،و ايضا
تشجيعهم ليكونوا اكثر ارتباطا و دتاسكا فيما بينهم ،مع جعلهم يشًتكون يف حتمل ادلسؤولية مع اشعارىم

بانو مستفيدين من برنامج التكفل النفسي ،و ال يكون ذلك متحققا اال برؤيتهم للتغيَت االجيايب الذي طرا
على اساليبهم مجيعا يف كيفية اشباع حاجاهتم الفيزيولوجية و ادلعنوية.
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وعموما ان التكفل النفسي يقوم على ادلستويات التالية:
ادارة القلق :فمن ادلعلوم ان الالجئُت السوريُت يعانون من مستويات قلق مرتفع ،فالبد من دتاريناالسًتخاء وزلاولة استعادة الثقة بالنفس وتقدير الذات.
 العالج المعرفي :يتمحور حول التخلص من االفكار السلبية الالعقالنية وتعويضها بأفكار اجيابية. العالج الفردي :الذي يساعد على مواجهة الظروف و االشخاص و ادلشاعر اليت تؤثر على احلالة. -العالج الجماعي :حبيث يكون كل االسر أو األفراد الذين عاشوا ادلواقف ادلتشاهبة ،حبيث عندما يرى

الفرد أن ىناك اشخاص اخرين عانو من نفس ادلشاكل فان مستوى الضغوط النفسية ينخفض ويصبحون
أكثر انفتاحاً وتعاوناً.
 )8منهج البحث :نظرا لطبيعة البحث اقتضى علينا االمر ان نتبع ادلنهجُت التاليُت و ادلتمثلُت يف:
ا -المنهج العيادي:
ويفيد ىذا ادلنهج يف دراسة ما تواجهو األسر السورية الالجئة باجلزائر من مواقف صعبة تسبب ذلم
ادلشكالت (سوء التوافق واالضطرابات السلوكية ) فضال عن ادلعاناة و الضغوط النفسية ،وىو يعتمد
أساسا على أداتُت مها دراسة احلالة وادلقابلة.
ب -المنهج التجريبي:
يعترب وسيلة للتحقق من الفرضية وإلثبات مدى صدقها وصحتها وكذا عن طريق استبعاد الفرضيات اليت
تثبت عدم صحتها وصدقها يف تفسَت الظاىرة زلل الدراسة فإذا صحت الفرضية علميا عن طريق التجربة
تتحول إىل قواعد عامة وثابتة أو على األقل النظرية العلمية تكشف وتفسر وتتنبأ بالوقائع والظواىر
وتتحكم فيها ويرى علماء االجتماع أن الدراسة ادليدانية حتل زلل التجربة يف ادلخرب وعلى الباحث
االجتماعي أن ينزل إىل ادليدان وحيدد عينة اجتماعية يف أي ميدان فيدرس الظاىرة مث يعمم ذلك على
اجملتمع.
استعمل ادلنهج التجرييب ىنا بغرض جتريب برنامج التكفل النفسي باألسر السورية ومعرفة مدى فعاليتو يف
التخفيف من معاناهتم و الضغوط النفسية لديهم.
 )9أدوات البحث:
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ا -مقياس الضغوط النفسية:
ىو من إعداد ''فقيو العيد'' ( )1031ويتضمن ىذا ادلقياس رلموعة من البنود توضح بدقة درجة االجهاد
والضغط النفسي الذي يعيشو الفرد ،و االنعكاسات العضوية اجلسدية اليت صلمت عن ىذه الضغوط،
11
ومدى تأثر كفاءة الفرد ،وادلشكالت االنفعالية النامجة عن الضغوط النفسية
لقد تضمن ادلقياس رلموعة من البنود تتوزع على ثالثة ابعاد رئيسية:
 البعد االول :يتناول شدة االجهاد و يقيس درجة الضغط النفسي. البعد الثاين :يتناول ادلشكالت النفسية اجلسدية. البعد الثالث :يتناول مدى كفاءة الفرد يف الوقت الراىن. البعد الرابع :يتناول ادلشكالت االنفعالية اليت يعاين منها الفرد كانعكاس مباشر لشدة الضغوط.ب -اختبار التحليل النسقي لجماعة االنتماء:
ىو من اعداد ''الطالبة'' وادلشرف معا ( ،)5102ان اختبار التحليل النسقي جلماعة االنتماء (
) SAGAىو اختبار ثالثي االبعاد  ،يسمح جبمع التمثل ديناميات العالئقية داخل االسرة حبيث يتم دتثيل
le

افراد االسرة بدمى خشبية صغَتة من  8اىل
ملون يضم  10خانة .

05

سم ،وتوضع ىذه االخَتة على شكل دائري ()damier

يقوم مبدا التحليل النسقي جلماعة االنتماء ( )le SAGAعلى اساس التمثيل ،اذ يطلب من احد افراد
االسرة او االسرة بأكملها بتمثيل التنظيم الوظيفي لؤلسرة يف الوضعيات الثالث :العادية ،والصراعية
،وادلثالية وبنفس طريقة التقييم يف اختبار النسق االسري
اذلرمي يف التحليل النسقي جلماعة االنتماء (. )le SAGA

(FAST

، )leيتم تقييم التماسك والتسلسل

يتم تقدير التماسك عن طريق تقدير ادلسافة بُت الدمى الصغَتة ،ويقدر التسلسل اذلرمي من خالل عدد
القريصات تكون موزعة على افراد اجلماعة على اساس تقدير سلطتهم ادلمارسة على ىذه اجلماعة .

12

ج -مقياس القلق:
 -11سلرب انًتبولوجيا االديان ومقارنتها ،رللة القياس النفسي ،)1031( ،العدد 11 .3

- Route educational and social science, Haci Duran,(2015), volume 4.534
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12

-

ىو من اعداد ''مصطفى فهمي'' وىو يقيس بدرجة كبَتة من ادلوضوعية مستوى القلق الذي يعاين منو
االفراد عن طريق ما يشعرون بو من اعراض ظاىرة و صرحية ،ويصلح ىذا االختبار لالستعمال مع مجيع
الفئات العمرية ،وىو اختبار مقتبس من مقياس القلق الصريح الذي استخدم وقنن عن طريق االخصائية
13
النفسية ''تايلور''.
 )11عينة البحث:
تكونت عينة البحث من  4اسر سورية الجئة باجلزائر(.مدينة تلمسان)
 )11مكان البحث:
اجريت الدراسة مبصلحة االمراض العقلية –وحدة علم النفس -بادلستشفى اجلامعي لتلمسان.
 )12عرض نتائج البحث و مناقشتها:
اوال :عرض النتائج:
ا -عرض النتائج قبل تطبيق برنامج التكفل النفسي:
الجدول رقم ( :)1يبين نتائج مقياس الضغوط النفسية قبل التكفل النفسي باالسر السورية:
االسر

شدة االجهاد

ادلشكالت
النفسية اجلسدية

االسرة االوىل

24

18

25

االسرة الثانية

26

23

22

25

االسرة الثالثة

21

21

29

27

مرتفع

االسرة الرابعة

28

16

21

28

مرتفع

البنود

عدم كفاية الفرد

ادلشكالت
االنفعالية

28

مرتفع
مرتفع

النتيجة

- Kenanaonline.com
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من خالل النتائج ادلتحصل عل يها يف ىذا اجلدول ،نالحظ ان مستوى الضغوط النفسية مرتفع عند االسر
االربع ويف سلتلف االبعاد العيادية ( شدة االجهاد ،ادلشكالت النفسية اجلسدية ،عدم كفاية الفرد ،و
ادلشكالت االنفعالية).
الجدول رقم ( :)2يبين نتائج اختبار التحليل النسقي لجماعة االنتماء قبل التكفل النفسي باالسر
السورية:
االسر

درجة التماسك ()11

التحليل النسقي

التسلسل الهرمي العام
(القرار و التاثير)

االسرة االوىل

4.1

االب

االسرة الثانية

3.6

االخ االكبر

االسرة الثالثة

4.4

االب

االسرة الرابعة

3.9

العم

من خالل النتائج ادلتحصل عليها يف اجلدول التايل ،يتضح لنا ان درجة التماسك بُت افراد االسر االربع
ادلدروسة تراوحت بُت دتاسك ضعيف اىل متوسط ،بينما التسلسل اذلرمي العام يف االسرة االوىل و الثالثة
كان لصاحل االب ،اما يف االسرة الثانية كان لصاحل االخ االكرب ويف االسرة الرابعة كان لصاحل العم.
الجدول رقم ( :)3يبين نتائج مقياس القلق الصريح قبل التكفل النفسي باالسر السورية:
االسر

الدرجة

مستوى القلق

مستوى القلق

االسرة االوىل

29

قلق شديد

االسرة الثانية

42

قلق شديد جدا

االسرة الثالثة

28

قلق شديد

االسرة الرابعة

46

قلق شديد جدا
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من خالل النتائج ادلتحصل عليها يف اجلدول التايل ،يتضح لنا ان مستوى القلق عند االسر االربع ادلدروسة
تراوح بُت قلق شديد عند االسرة االوىل و االسرة الثالثة ،وقلق شديد جدا عند االسرة الثانية و االسرة
الرابعة.
ب -عرض النتائج بعد تطبيق برنامج التكفل النفسي:
الجدول رقم ( :)1يبين نتائج مقياس الضغوط النفسية بعد التكفل النفسي باالسر السورية:
االسر

شدة االجهاد

ادلشكالت
النفسية اجلسدية

االسرة االوىل

11

13

16

االسرة الثانية

14

16

12

15

االسرة الثالثة

15

11

13

14

متوسط

االسرة الرابعة

11

13

11

12

متوسط

البنود

عدم كفاية الفرد

ادلشكالت
االنفعالية

11

متوسط
متوسط

النتيجة

من خالل النتائج ادلتحصل عليها يف ىذا اجلدول ،نالحظ ان مستوى الضغوط النفسية منخفض عند
االسر االربع ويف سلتلف االبعاد العيادية ( شدة االجهاد ،ادلشكالت النفسية اجلسدية ،عدم كفاية الفرد،
وادلشكالت االنفعالية).
الجدول رقم ( :) 2يبين نتائج اختبار التحليل النسقي لجماعة االنتماء بعد التكفل النفسي باالسر
السورية:
االسر

درجة التماسك ()11

التحليل النسقي

التسلسل الهرمي العام
(القرار و التاثير)

االسرة االوىل

5.2

االب

االسرة الثانية

5.6

االخ االكبر

االسرة الثالثة

6.4

االب

االسرة الرابعة

5.9

العم
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من خالل النتائج ادلتحصل عليها يف اجلدول التايل ،يتضح لنا ان درجة التماسك بُت افراد االسر االربع
ادلدروسة تراوحت بُت دتاسك متوسط اىل دتاسك قوي ،بينما التسلسل اذلرمي العام يف االسرة االوىل و
الثالثة كان لصاحل االب ،اما يف االسرة الثانية كان لصاحل االخ االكرب ويف االسرة الرابعة كان لصاحل العم.
الجدول رقم ( :)3يبين نتائج مقياس القلق الصريح بعد التكفل النفسي باالسر السورية:
االسر

الدرجة

مستوى القلق

مستوى القلق

االسرة االوىل

17

قلق بسيط

االسرة الثانية

24

قلق نوعا ما

االسرة الثالثة

19

قلق بسيط

االسرة الرابعة

26

قلق نوعا ما

من خالل النتائج ادلتحصل عليها يف اجلدول التايل ،يتضح لنا ان مستوى القلق عند االسر االربع ادلدروسة
تراوح بُت قلق بسيط عند االسرة االوىل و االسرة الثالثة ،وقلق نوعا ما عند االسرة الثانية و االسرة الرابعة.
ثانيا :تحليل النتائج ومناقشتها:
بعد تطبيقنا لربنامج التكفل النفسي بالالجئُت السوريُت باجلزائر (مدينة تلمسان منوذجا) اتضح لنا انو
يوجد فرق واضح بُت النتائج على ادلستويات الثالث ادلدروسة (مستوى الضغوط النفسية ،مستوى
العالقات االسرية ،ومستوى القلق) يف القياس القبلي و القياس البعدي لصاحل القياس البعدي.
ففيما يتعلق مبستوى الضغوط النفسية بعدما كان مرتفعا قبل التكفل النفسي يف سلتلف االبعاد العيادية
(شدة االجها د ،ادلشكالت النفسية اجلسدية ،عدم كفاية الفرد و ادلشكالت االنفعالية) ،اصبح مستوى
الضغوط النفسية متوسطا عند االسر االربع ادلدروسة وذلك بعد التكفل النفسي هبم ،وىذا ما يدل على
ان التكفل النفسي بالالجئُت السوريُت كان فعاال يف خفض مستوى الضغوط النفسية لديهم ،وىذا ما
يتفق مع ما اشار اليو '' سهيل كامل امحد '' 3999،حُت اشار اىل امهية التكفل النفسي الذي اعتربه
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وظيفة ذات طابع تعديلي يسعى اىل تعديل السلوك وفقا للمعايَت مع مساعدة الفرد يف حتقيق اكرب قدر من
السعادة و الكفاية وحتقيق ذاتو وصوال اىل درجة التوافق.
كما يالحظ أيضاً حتسن على ادلستوى العالئقي لالسر ادلدروسة ،فبعدما كان مستوى التماسك بُت
افرادىا بُت ضعيف اىل متوسط وذلك دلا سببتو احلروب من مظاىر اثرت على دتاسكها و استقرارىا ،اصبح
مستوى التماسك بُت افراد ىذه االسر ادلدروسة بعد التكفل النفسي هبا متوسط اىل قوي ،وىذا ما يدل
على ان الربنامج كان فعال يف تقوية العالقات االسرية بينهم ،اما التسلسل اذلرمي العام فلم يتغَت سواء يف
القياس القبلي او القياس البعدي.
ويف األخَت و فيما يتعلق مبستوى القلق عند الالجئُت السوريُت ىو ايضا عرف حتسنا كبَتا ،فبعدما كان
مرتفعا عند االسر االربع ادلدروسة قبل التكفل النفسي هبا بسبب الظروف الصعبة اليت اشار اليها '' مرسلينا
شعبان  '' 1031حُت قال ان احلروب تنشر ثقافة اخلوف و القلق والتوتر و الفرار شلا يعطل عند االجيال
اليت تعاصر ىذه اخلروب كيفية التواصل مع احلياة بشكل جيد ،اصبح مستوى القلق بعد التكفل النفسي
باالسر متوسطا اىل قلق نوعا ما وىذا ما يدل على ان الربنامج كان ايضا فعاال يف خفض مستوى القلق
عند الالجئُت السوريُت.
خالصة:
ما ديكن ان نستنتجو يف االخَت انو كان للحرب انعكاسات وخيمة على االسر السورية يف سلتلف جوانبها
النفسية واالجتماعية و الًتبوية ،كما ان انعكاسات ىذه ال تقتصر على الفًتة الزمنية اليت ارتبطت هبا فقط،
بل تتعدى اىل أبعد من ذلك بكثَت –فًتة ما بعد احلرب -اي بعد جلوء ىذه االسر إىل بلدان أخرى ،ألن
ىناك إفرازات تظهر فيما بعد من بينها التاثَتات النفسية اليت حلقت بافرادىا اليت ستبقى تالزمهم لفًتات
اطول من حياهتم ،وهبذا نستنتج ان للحرب انعكاسات قبلية وبعدية على االسر شلا يستدعي ادلساندة و
الدعم االجتماعي و النفسي الذي كان موضوع حبثنا و الذي ادلت نتائجو بانو كان فعاال يف التخفيف
من ادلعاناة والضغوط النفسية لدى السوريُت الالجئُت باجلزائر.
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