ورقة بحثية مقدمة للمؤتمر التربوي الخامس

"التداعيات التربوية والنفسية للعدوان على غزة"
المنعقد في الجامعة اإلسالمية بغزة في الفترة  13-12مايو 2015
بعنوان

مشكالت األرامل وعالقتها بتوكيد الذات لدى النساء األرامل
بعد العدوان األخير على غزة

د .نجا عواد السميري

إعـداد

د .تغريد محمد عبد الهادي
رئيس قسم التربية الخاصة

أستاذ الصحة النفسية المشار

و ازرة التربية والتعليم العالي – غزة
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مشكالت األرامل وعالقتها بتوكيد الذات لدى المرأة الفلسطينية
بعد العدوان األخير على غزة

د .نجا السميرى د .تغريد عبد الهادي

 ملخص الدراسة:
هدفت الدراسة إلى التعرف على أيثر المشكالت شيوعا لدى المرأة الفلسـطينية األرملـة

ومســتوى توكي ــد ال ــذات لــديهن والعالق ــة ب ــين مشــكالت األ ارم ــل وتوكي ــد الــذات ل ــديهن والف ــروق ف ــي

مشــكالت األ ارمــل وتوكيــد الــذات تعــزى لمتغيــر المســتوى التعليمــي وعــدد األبنــاء .وقــد تيونــت عينــة
الدراسة من  ) 500امرأة أرملة ممن فقدت أزواجهن خالل العدوان األخيـر علـى غـزة .وقـد اسـتخدمت
الباحثتان مقياس مشكالت األرامل ومقياس توكيد الذات إعداد الباحثتان).
وقد توصلت الدراسة إلى :أن المشـكالت النفسـية حصـلت علـى الترتيـب األول بنسـبة مئويـة
 0.89ويلهــا علــى الترتيــب كــل مــن :المشــكالت ا جتماعيــة المشــكالت الجســمية أقلهــا المشــكالت
ا قتصادية .كما وجدت عالقة سالبة دالة في جميع مجا ت مقياس مشكالت األرامل والدرجة اليليـة

لمقيــاس توكيــد الــذات لــدى النســاء األ ارمــل كــذل وجــود فــروق دالــة فــي كــل مــن مشــكالت األ ارمــل

والدرج ــة اليلي ــة لمقي ــاس توكي ــد ال ــذات تع ــزى لمتغي ــر مس ــتوى التعل ــيم لص ــالح النس ــاء اللـ ـواتي مس ــتوى

تعلـيمهن دبلـوم فأقــل .ووجـود فــروق دالـة فـي كــل مـن مشــكالت األ ارمـل والدرجـة اليليــة لمقيـاس توكيــد
الذات تعزى لمتغير عدد األبناء لصالح النساء اللواتي عدد أبنائهنل6ل أبناء فما فوق.
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 Abstract:
The study aimed to identify the most common problems for
Palestinian widow women, the level of their self-affirmation, the
relationship between widows ’problems and their self-affirmation and the
differences in the widows ’problems and self-affirmation due to the variable
level of education and number of children.
The study sample consisted of (500) widow women who lost their
husbands during the last aggression on Gaza. The two researchers used the
measure of widows ’problems, and the measure of self-affirmation (which
prepared by the two researchers).
The study found that psychological problems got first place by
%0.89, followed by social problems, then physical problems, and the least
were the economic problems.
It also found a negative correlation in all areas of the scale of
widows ’problems and the total score for the scale of self-affirmation to the
widows, as well as a significant differences in each of the widows ’
problems and the total score for the measure of self -affirmation due to the
variable of level of education for the benefit of women who have the level
of diploma education or less . Also, it found significant differences in all of
the widow’s problems and the total score for the scale of self-affirmation
due to the variable of the number of children for the benefit of women who
have six children and more.
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مقدمة:

المـ ـرأة تتع ــرض ف ــي حياته ــا إل ــى العدي ــد م ــن األزم ــات والص ــدمات المفاجئ ــة الت ــي ق ــد تس ـ هـبب له ــا
صــعوبات عديــدة فــي ا نــدمان داخــل المجتمــع أو إلــى مشــكالت نفســية حــادة تــنعكس علــى طريقــة
عيش ــها .وم ــن ب ــين ه ــذي الص ــدمات وف ــاة ال ــزون لتص ــبح المـ ـرأة بع ــدي أرمل ــة وحي ــدة أم ــام مس ــؤولياتها

ومعاناتها التي تبدأ بعد أن يلقى العبء علـى عاتقهـا فـي تربيـة األبنـاء وا هتمـام بشـؤونهم و شـ أن
الزون هـو العائـل والسـند والمـرأة حينمـا تفقـد هـذا السـند يحـدث لهـا عـدم اتـزان لفتـرة ثـم تصـبح إحـدى

اثنتين إما أن تتماس أو تنهار والمـرأة المسـلمة العربيـة عامـة لـديها قـوة وارادة وتتحمـل الصـدمات
وتستطيع أن تقوم بدور األم واألب خاصة إذا كانت عاملة.

سنة مـن سـنن هللا تعـالى التـي كتبهـا علـى بعـض خلقـه رجـا ونسـاء ففقـد شـري العمـر
والترمل ه
نـوع مـن ابـتالء هللا تعـالى للخلـق غيـر أن هـذا يعنـي توقـف قطــار الحيـاة بـل بـد أن يؤخـذ فــي
إطار السنن ا جتماعية هلل تعالى في كونه وأن لالترملل ليس وحدي من السـنن ا سـتثنائية فـي حيـاة

النـاس .وتختلـف نظـرة المجتمـع تجـاي األرملـة بـاختالف أفكـار المجموعـة البشـرية شـرقا وغربـا والتـي
تتحدد من خالل عدد من العوامـل ا جتماعيـة والنفسـية والدينيـة مـا يعنـي أن المشـكالت التـي تقابلهـا
يج ــب أن تخض ــع لالحتياج ــات النفس ــية ولقـ ـوانين هللا تع ــالى ف ــي كون ــه وه ــو م ــا يع ــرف

ب ــالنظرة

ا جتماعية المبنية على الفطرة كما أنها يجب أن تيون منبثقة مـن نظـرة الشـرع الحكـيم لتلـ الطائفـة

مــن المجتمــع

أن تيــون خاضــعة للعوائــد واألع ـراف الزائفــة التــي

ت ارعــي حقــوق الم ـرأة األرملــة

وتصب عليها – أحيانا – جام غضبها بدعاوى هامشية تضر و تنفع وتنذر بالخطر والشـرر إن لـم
تقاوم بإثبات حق األرملة في الحياة كباقي النساء الهمص .)2 :2009
وهكذا تجد األرملة نفسـها وحيـدة أمـام مأسـاتها ومسـئولياتها الجديـدة وباإلضـافة إلـى هـذي المعانـاة

تبدأ معاناة مـن نـوع آخـر معاناتهـا مـن نظـرة المجتمـع لهـا ليونهـا بـال زون فيحسـبون عليهـا حركاتهـا

وسكناتها .فالواقع المعاش يؤكد أن المرأة في أغلب األحيان عنـدما يمـوت زوجهـا تجـد نفسـها وحيـدة
ومسؤولياتها الجديدة أبو بكر .)20 :2006
أمام مأساتها
ه
وممــا شـ فيــه إن األرملــة نفســها تســهم فــى بلــورة مشــكالتها والنظـرة ســلبا أو إيجابــا فــإذا كانــت
ه ــذي الس ــيدة لاألرمل ــةل وفي ــة لزوجه ــا مكافح ــة م ــع أو ده ــا فإنه ــا غالب ــا م ــا تلق ــى المس ــاندة والتأيي ــد
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والتعــاطف مــن قبــل اآلخــرين لــدعم رس ــالتها واســتيمال رحلتهــا فــى تربيــة أبنائهــا ورعــايتهم والعكــس
ـر فــى تش ــكيل الص ــورة
دور كبي ـ ا
صــحيح كم ــا أن الــوعي والثقاف ــة الدينيــة للمحيط ــين باألرمل ــة يلعبــان ا
ا جتماعيــة بحيــث

يأخــذون النــاس بالشــبهات و يتســرعون فــى قــذف المحصــنات والحكــم علــيهن

بال بينة.
كمــا أن نظ ـرة المجتمــع للم ـرأة األرملــة التــي فقــدت زوجهــا تبــدأ بالشــفقة نظ ـ ار ألنهــا فقــدت العائــل

لظرف خارن عن إرادتها ومن ثم تواجه األرملة مشايل عدة:

 .1أو  :مــن ناحيــة أهــل الــزون فلــو أرادت أن تتــزون ولــديها أبنــاء تبــدأ مشــايل الحضــانة وأحيانــا
يطلــب أهــل الــزون منهــا الــزوان مــن أحــد أف ـراد العائلــة وذل ـ مــن أجــل األو د كمــا أنهــا تصــبح
مصدر قلق لنساء العائلة خوفا على أزواجهن.

 .2ثانيــا :ومــن ناحيــة أهــل الزوجــة فإنهــا تخضــع لرقابــة صــارمة خوفــا عليهــا إذا لــم تنتقــل إلــى بيــت
أهلها وظلت فى بيت الزوجية وقد يكون األمر سهال إذا كانا األبوان أحدهما أو كالهمـا علـى

قيــد الحيــاة ولينــه يكــون صــعبا إذا كانــا قــد توفيــا حيــث تواجــه تعنــت األخــوة واألعمــام واألقــارب
كافة.
 .3ثالثا :تسوء عالقات الجوار والصداقة إلى حـد كبيـر وتخشـى أي امـرأة أن ينظـر زوجهـا إلـى هـذي
األرملة.

 .4رابعــا :مــن الناحيــة النفســية حيــث تتعــرض األرملــة لف ـراا عــاطفي وكــذل األبنــاء نتيجــة لغيــاب
الزون وهنا تأتى حاجة المرأة إلـى الـزوان لتسـد هـذا الفـراا وأحيانـا تواجـه المـرأة حـين ترغـب فـى
الزوان مشكالت نتيجة ضـغوط المجتمـع والخـوف علـى األبنـاء فتعـيش فـى صـراع بـين حاجتهـا

وخوفها على األبناء وقد يتغلب حـب األبنـاء والخـوف علـيهم علـى رغبتهـا فـى الـزوان أو تتطـور
الصـ ـراعات داخله ــا إل ــى قل ــق واحب ــاط وايتئ ــاب وي ــنعكس ذلـ ـ كل ــه عل ــى أبنائه ــا والمحيطـ ـين

باعتبارهم السبب الذي يحول دون سعادتها.

كما يمكن أن تتأثر الصحة البدنية والعقليـة لأل ارمـل بسـوء التغذيـة والمـأوى غيـر الالئـق والتعـرض

للعنــف إلــى جانــب انعــدام فــرص ا ســتفادة مــن الرعايــة الصــحية .وقــد
اإلنجابية والجنسية لألرامل.
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تلبــى احتياجــات الصــحة

وتضيف الحسـين  )58 :2013أنـه قـد تتمثـل المشـكلة التـي تواجههـا المـرأة فـي صـعوبة الجمـع

بين دورين فممارسة دورين داخل المنـزل وخارجـه فـي حالـة كـون المـرأة تعيـل أسـرتها هـو مـن العوامـل
المؤدية إلـى العصـاب فـي حـين يـرى آخـرون إن مـا يسـبب اضـطراب الوضـع النفسـي للمـرأة األرملـة

هو الشعور بالوحدة المترتبة على فقد الزون إذ وجد أن هنا عالقة بين شعور الفاقدة لزوجها باليوبة
وبين اإلحساس بالوحدة التي تعانيها وتشكل الظروف ا جتماعية المتمثلة بالعادات والقـيم والمـوروث
الثقافي عبئا على المرأة أن تتحمل وزري عندما تفقد زوجها و سيما في المجتمعـات األبويـة الذكوريـة

إذ فضــال عــن مســتويات الحرمــان واألعبــاء النفســية الناشــئة عــن فقــدان الــزون يــأتي المجتمــع ليعيــد
صياغة واقعها على وفق تقنين مجحف يفاقم مـن حجـم أزمتهـا إذ يفـرض علـى المـرأة أن تعـيش واقـع
مرير بكل تفاصيله يتجلى في مراسيم وطقوس توجـب علـى المـرأة ا نعـزال والصـمت وتجنـب اآلخـرين

وانغـالق حـدود العائلـة وغيرهـا مـن اإلجـراءات التـي تـؤدي إلـى محدوديـة النشـاطات ا جتماعيـة والـى

التعامل مع الحزن بخصوصـية تعمـل علـى تضـخيم مشـكلتها وتهديـد أمنهـا النفسـي وصـحتها النفسـية

كمــا ت ـرتبط بــالموقف ا جتمــاعي العــام والوصــمة التــي دمــغ بهــا المجتمــع النســاء والم ـرأة األرملــة )
بشكل خاص تل الوصمة التي قد تتحول إلى ممارسات تعسفية تضع المرأة الوحيدة أمام احتمـالين
فهي أما أن تنعزل وتتحدد فـي أطـر عائليـة ضـيقة تحـد مـن أفقهـا وامكانيـة نموهـا وهـو مـا يـؤدي إلـى

تيوين اتجاهات سلبية نحو الناس أو أنها تتعايش مع تل الصورة السلبية التي صور بها المجتمع

الثيب ويؤكدها فتتصرف علـى أسـاس انج ارفـي وهـو مـا يعـزز النظـرة المرتابـة والمشـككة بـالمرأة الفاقـدة
لزوجها ويؤكدها.
المرأة حال فقـدها المعيـل األول فـي أسـرتها تعـاني مـن ضـغوط نفــسية شـديدة منهـا قلـق نفسـي

وحرمــان عــاطفي وقــد أوضــحت أن هنــا شــكاوي تصــل المرك ــز مــن النســاء األ ارمــل ـ خاصــة مــن
يتلقين مساعدات مباشرة من المؤسسات ـ بإجبارهن على الزوان ومسـاومتهن علـى التنـازل عـن األو د
والمساعدات المقدمـة أمـا غــادة ) الباحثـة ا جتماعيـة فـي مؤسسـة خيريـة إسـالمية) فقـد أشـارت إلـى
أن األ ارمــل يعــانين مــن مشــايل نفســية معقــدة فــي ظــل تــداعيات الحصــار ا قتصــادية وا جتماعيــة

وأوصت بضرورة تقديم الدعم النفسي وا جتماعي لهن وألسرهن)أبو دف .)2 :2009
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وعموما تستقيم حيـاة الفـرد بإد اريـه ومصـالحته لذاتـه ووضـوح أهدافـه ووسـائل تحقيقهـا وبالتفاعـل
المستمر والمثمر مع أبناء مجتمعه والمحيطين بـه فـالفرد المؤكـد لذاتـه يقـف فـي الوسـط الفاصـل بـين
عدوانية صارخة ممجوجة في التعامل مع الغير أو خنوعا مقيتا يضيع جل حقوقه.
والشــخص المؤكــد لذاتــه يقــف بشــجاعة لنيــل حقوقــه وتبيــان حاجاتــه الشخصــية وقيمــه واهتماماتــه
وأفكاري بطريقة مباشرة ومناسبة لذا نجدي يطور وسائل لالتصال تمكنـه مـن ا حتفـاظ باحت ارمـه لذاتـه

وتحقيق سعادته واشباع حاجاته والدفاع عن حقوقه ومجالـه الشخصـي مـن غيـر إيـذاء ل خـرين أو
التسلط عليهم بولتون .)125 :1999

واذا نظرنا إلى تعـاليم اإلسـالم السـمحة نجـدها فـي جوهرهـا تنظـر إلـى التوكيـد بصـفة وسـيلة لـدعم

الغايــات اإلســالمية فالتوكيــد يســاعد الفــرد علــى إعــالن معتقداتــه التــي قــد تيــون مختلفــة عمــن حولــه

وعدم الخجل من تبني موقف مختلف وفق قيمه ومعتقداته أو ممارسـة سـلو معـارض لمـا هـو شـائع

ما دام مشروعا فضال عن أنه يشجع المسلم على أن يكون مستقال فكريا ويرفض التبعية.

وتتمث ــل س ــمات الس ــلو التوكي ــدي ف ــي :الجه ــر ب ــالحق والق ــدرة عل ــى إظه ــار ا خ ــتالف وع ــدم
اإلذعــان للمطالــب غيــر المقبولــة أو المعقولــة ويــدل علــى ذلـ القاعــدة اإلســالمية الشــهيرةل طاعــة

لمخلوق في معصية الخالقل فرن .)389 :1998

وقــد جــاءت الد ارســة الحاليــة لتســلط الضــوء علــى مشــكالت األ ارمــل وعالقتهــا بتوكيــد الــذات لــدى

النساء األرامل بعد العدوان األخير على غزة)؛ وذل

عتبارات أهمها أن النساء الفلسطينيات اللواتي

فقدن أزواجهن يكن عرضة أيثـر مـن غيـرهن لالضـطرابات النفسـية ومشـكالت أخـرى جمـة مـن هنـا
تبدأ المرأة مسيرتها ليي تثبت نفسها أمام المجتمع بأيمله وتبدأ المعاناة .
مشكلة الدراسة وتساؤالتها:

تتحدد مشكلة الدراسة في اإلجابة على األسئلة التالية:

 .1ما أيثر المشكالت شيوعا لدى المرأة الفلسطينية األرملة في محافظات غزة؟
 .2ما مستوى توكيد الذات لدى المرأة الفلسطينية األرملة في محافظات غزة؟

 .3هل توجد عالقة دالة إحصائيا بين كل من مشكالت األرامل وتوكيد الذات لدى المرأة الفلسطينية
األرملة في محافظات غزة؟
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 .4هــل توجــد فــروق ذات د ل ــة إحصــائية فــي مش ــكالت األ ارمــل وتوكيــد ال ــذات لــدى المــرأة تع ــزى

للمتغي ـرات :المســتوى التعليمــي ثانويــة عامــة أو اقــل دبلــوم بكــالوريوس د ارســات عليــا) عــدد
األبناء

يوجد أقل من  3من  5-3أيثر من )5؟

أهداف الدراسة:

هدفت الد ارسـة الحاليـة إلـى التعـرف علـى أيثـر المشـكالت شـيوعا لـدى المـرأة الفلسـطينية األرملـة

ومستوى توكيد الذات لديهن كذل التعرف على العالقة بين مشـكالت األ ارمـل وتوكيـد الـذات لـديهن

كــذل التعــرف علــى الفــروق فــي مشــكالت األ ارمــل وتوكيــد الــذات لــدى الم ـرأة تعــزى لمتغيــر المســتوى
التعليمـي ثانويـة عامـة أو اقـل دبلـوم بكـالوريوس د ارسـات عليـا) ومتغيـر عـدد األبنـاء أقـل مـن3

من  5-3أيثر من .)5
أهمية الدراسة:

ترجع أهمية الدراسة النظرية إلـى أهميـة الموضـوع الـذي تناولتـه وهــو مشـكالت األ ارمـل وعالقتهـا

بتوكيــد الــذات لــدى النســاء األ ارمــل بعــد العــدوان األخيــر علــى غـزة و ش ـ أن هــذا الموضــوع ينطــوي
علــى قــدر كبيــر مــن األهميــة حيــث يشــير األدب الســيكولوجي الــذي تنــاول كــال مــن مشــكالت الم ـرأة
بشـكل عـام واأل ارمـل بشـكل خــاص وتوكيـد الـذات إلـى أهميـة هــذي المتغي ـرات فــي تشـكيل أداء الفــرد

ففـي ضـوء المعتقـدات تتحـدد األنشـطة السـلوكية الـذي يقـوم بهـا الفــرد ومقــدار الجهـد الـذي يبذلـه فـي

تل األنشطة ومثابرته رغم ما يواجهـه مـن مشـكالت وعوائـق .كمـا تيمـن أهميتهـا فـي أنهـا تناولـت فئـة
األرامل ممن فقدت أزواجهن خالل العدوان األخير على غزة وهي شريحة لها دور بارز على صعيد
األسرة والمجتمع و سـيما فـي ظـل ت ازيـد معــدل األ ارمـل فـي ظـل الحـروب وا عتـداءات المتيـررة التـي

تتعــرض لهــا غ ـزة مــن قبــل ا حــتالل الصــهيوني وضــرورة ا هتمــام بتل ـ الفئــة مــع مســاعدتها عل ــى
مواجهـة المشكالت وتنمية قدراتهن كما تيمن أهميـة الد ارسـة فـي قلـة الد ارسـات التـي تناولـت موضـوع
الد ارســة وبخاصــة فــي البيئــة الفلســطينية حيــث تعــد هــذي الد ارســة مــن الد ارســات البــايرة التــي اهتمــت
بد ارســة مشــكالت األ ارمــل وعالقتهــا بتوكيــد الــذات لــدى النسـاء األ ارمــل بعــد العــدوان األخيــر علــى غـزة

فــي-حــدود عل ــم الباحث ــتان-

ممــا يثــري األطــر النظريــة الخاصــة بالد ارســات النفســية فــي المجتمــع

الفلسطيني أما األهمية التطبيقية للدراسة فإنها تتمثل في إسهام نتائج الد ارسـة فـي معرفـة مسـتوى كـل
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مـن مشكالت األرامل وتوكيد الذات وطبيعة العالقة بينهما مما يتيح الفرصة للمرشدين واألخصائيين
النفسـيين والعـاملين فـي مجـال اإلرشـاد النفسـي والتربـوي فـي جميـع المؤسسـات النفسـية والتربويـة

والقــائمين عل ــى رعايــة األسـ ـرة بصــفة عامــة لتصــميم البـ ـرامج اإلرش ــادية المناســبة والداعمــة لمس ــاعدة
النساء األرامل فـي التغلـب والتييـف مـع مشـكالتهن وعلـى تحقيـق مسـتويات مرتفعــة فـي توكيـد الـذات
وذل لما له مـن تـأثير كبيـر علـى اسـتثمار قـدراتهن وامكانـاتهن فـي تحقيـق التوافـق النفسـي الشخصـي

وا جتمــاعي واألســري كمــا تتحــدد األهميــة التطبيقيــة لهــذي الد ارســة فــي أنهــا تمهــد لد ارســات مســتقبلية
للتعــرف علــى اليثيــر مــن المتغي ـرات النفســية التــي تســاعد فئــة النســاء األ ارمــل علــى تحقيــق الصــحة

النفسية كما يمكن ا ستفادة من نتائج الدراسة في تفعيل البـرامج اإلرشـادية علـى المــستوى الوقــائي

بمعنى تبصير المرأة خاصة عندما تفقد زوجها بالمشكالت التي قد تواجههـا وكيفيـة التغلـب عليهـا أو

التييف معها.

تعريف مصطلحات الدراسة:

 -1المشــكالت :يعــرف جــابر المشــكلة مفاهيميــا بأنهــا "تــدخل أو تعطيــل يحــول بــين ا ســتجابة
وتحقيق الهدف " جابر . )25: 2000

تعــرف الباحثتــان المشــكالت مفــاهيم بأنهــال مجموعــة مــن المعوقــات أو العقبــات التــي تقــف حــائال بــين

الفرد وتحقيق أهدافهل.

التعريف اإلجرائي للمشكالت:

لهي الدرجة اليلية التي تحصل عليها األرملة في إجابتها على مقياس مشكالت األراملل.
 -2توكيد الذات:

وهـو لميـل الفـرد إلـى توكيـد ذاتـه وذلـ بـالحرص علـى تحقيـق أهدافـه الخاصـة ولـو تـم ذلـ علـى

حساب اآلخرين جابر وكفافي .)437 :1995

تعــرف الباحثتــان توكيــد الــذات مفاهيميــا بأنهــال هــي قــدرة الفــرد علــى التعبيــر عــن نفســه وعــن إمكانياتــه
وقد ارت ــه وأفك ــاري دون الس ــماح ألح ــد بالت ــدخل ف ــي تلـ ـ القـ ـ اررات وع ــدم الس ــماح ألح ــد بف ــرض أ ارئ ــه
الشخصية عليهل.
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التعريف اإلجرائي لتوكيد الذات:

لهي الدرجة اليلية التي تحصل عليها األرملة في إجابتها على مقياس توكيد الذاتل.

الدراسات السابقة:

أو -دراسات تناولت مشكالت األرامل وعالقتها ببعض المتغيرات:
دراسة الحسين (:)2013

هدفت الدراسة إلى التعرف علـى المشـكالت التـي تعـاني منهـا المـرأة العراقيـة األرملـة .وقـد تيونـت

العينــة مــن  )70ام ـرأة أرملــة مــن أ ارمــل شــهداء ضــحايا اإلرهــاب فــي الع ـراق وتــم اختيــارهم بالطريقــة
القصــدية مــن مركــز أمــل لرعايــة األ ارمــل واأليتــام اليــائن فــي منطقــة العامريــة /بغداد.وحســب نتــائج

الد ارسـة فقـد احتلـت مشـكالت المـرأة العراقيـة األرملـة الترتيـب التـالي :احتلـت نظـرة المجتمـع المتدنيــة)
المرتبة األولى مـن حيــث األهميــة يليهـا العــوز المــادي والتبعيــة ا قتصـادية ل خـرين) حيـث جـاءت
في المرتبـة الثانيـة مـن حيـث األهميـة بينمـا جـاء الشـعور بـالعجز والــضعف) فـي المرتبـة الثالثـة مـن
حيــث األهميــة و ضــعف ا هتمــام مــن قبــل أهــل الــزون) جــاءت بالمرتبــة الرابع ــة و الشــعور بــالفراا

النفســي والعــاطفي) جــاءت بالمرتبــة الخامســة و تــدخل أهــل الــزون فــي األم ــور الت ــي تخــص حيــاة
الزوجــة) جــاءت بالمرتبــة السادســة و الشــعور بــأن الحيــاة

طعــم لهــا) ج ــاءت بالمرتب ــة الســابعة

و الخـوف مـن اإلسـاءة التـي قـد تلحـق باألبنـاء) جـاءت بالمرتبـة الثامنـة و الشـعور بالوحــدة النفسـية)
جاءت بالمرتبة التاسعة بينما الشعور بانعدام األمان وا طمئنان) جاءت بالمرتبة العاش ـرة مـن حيـث
األهمية فيما جاءت الفقرات األخرى بالمرتبة الحاديـة عـشر ولغايـة الفقـرة الثالثـة والعشرون من حيـث

األهمية.
دراسة األغا (:)2011

هدفت الدراسة إلى التنبؤ بالسلو ا جتماعي فــي ضــوء قــوة األنــا والــذكاء ا جتمـاعي والوحـدة

النفسية) وكذل التعرف إلى العالقة بين السـلو ا جتمــاعي وكــل مــن المتغيـرات قـوة األنـا الـذكاء

ا جتمـاعي الوحـدة النفسـية) كما هـدفت الد ارسـة إلـى معرفـة الفــروق فـي مسـتوى السـلو ا جتمـاعي

بأبعادي وكل من المتغيرات :المؤهل العلمي مكان السكن الـدخل الشـهري) لـدى النسـاء األ ارمـل فـي
قطاع غزة .وقد بلغت العينة  )385أرملة .واستخدمت الباحثة مقياس السلو ا جتماعي ومقيـاس
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قوة األنا ومقياس الذكاء ا جتماعي ومقياس الوحدة النفـسية وهـي مـن إعـداد الباحثـة .وقد توصـلت
الد ارسـة أ لــى عــدد مــن النتــائج منهــا :وجــود عالقــة ارتباطيــه ذات د لــة بــين الــذكاء ا جتمــاعي للنســاء
األ ارمـل فــي العينــة علــى الســلو ا جتمــاعي فــي حـين تبــين عــدم وجــود تــأثير لألبعــاد لالتصــرف فــي
المواقف ا جتماعية والضبط ا جتماعي وا هتمام والمشـاركةل علـى السـلو ا جتمـاعي كمـا وجـدت
عالقة تنبؤية ذو د لة إحصائية للمتغير الوحدة النفسية وبعد التصدع األســري) للنسـاء األ ارمـل فـي
العينة على السلو ا جتماعي في حين تبين عـدم وجـود تــأثير لألبعـاد لالعجـز ا جتمـاعي واإلد ار

الســلبي للــذات والتواصــل ا جتمــاعيل علــى الــسلو

ا جتمــاعي وعــدم وجــود فــروق ذات د لــة فــي

مـستوى السلو ا جتماعي بأبعادي لدى النساء األرامل في قطاع غزة تعزى لمتغيـر الـدخل الشهري
دراسة خويطر (:)2010

هدفت الدراسة إلى التعرف على العالقة بين األمن النفسي والوحدة النفسية لدى المرأة الفلـسطينية

المطلقــة -األرملــة) فــي قطــاع غ ـزة ومعرفــة مــا إذا كــان مســتوى األمــن النفســي والشــعور بالوحــدة

النفسـية لـدى المـرأة الفلسـطينية المطلقـة – األرملـة) يتـأثر بـبعض المتغيـرات :الحالـة ا جتماعيــة-
نمط السـكن – المؤهـل العلمـي -العمـل -عـدد األبنـاء) .وقـد تيونـت عينـة الد ارسـة مـن  )237ام ـرأة
منها  )146أرملة و  )91مطلقة .وقد استخدمت الباحثة استمارة جميع المعلومات واألمـن النفـسي
ومقيــاس الوحــدة النفســية مــن إعــداد الباحثــة .وقــد أســفرت نتــائج الد ارســة عــن :وجــود عالقــة ارتباطيــه

عكســية ذات د لــة إحص ــائية عنــد مس ــتوى  )0.05بــين كــل مـ ــن األم ــن النفس ــي والشــعور بالوح ــدة
النفسية لدى المرأة الفلسطينية المطلقة واألرملة) كما وجدت فروق ذات د لـة إحصـائية فـي مسـتوى
األمــن النفســي فيم ــا يتعل ــق بمتغي ــر الحال ــة ا جتماعيــة لصــالح الم ـرأة األرملــة أيثــر شــعو ار بــاألمن

النفسي ووجدت فروق ذات د لة كذل بين المرأة الفلسطينية المطلقة واألرملة من حيث السـكن مـع
أهـل الـزون أو مـع أهــل الزوجـة بالنسـبة ألبعـاد الوحــدة النفسـية لصـالح مـن يســكن مـن أهـل الزوجــة

ووجــدت فــروق بــين الم ـرأة الفلســطينية المطلقــة واألرملــة ومســتوى تعلــيمهن بالن ــسبة ل ــدرجات الوحــدة
النفســية حيــث أن مــن لــديهن مؤهــل بكــالوريوس أيثــر شــعو ار بالوحــدة النفســية كمــا أن النســاء اللـواتي
لديهن أقل من ثالثة أبناء أيضا أيثر شعو ار بالوحدة النفسية.
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دراسة أبو دف (:)2009

هـدفت الد ارسـة إلـى التعـرف علـى المعوقـات التـي تحـد مـن الفعاليـة ا جتماعيـة لزوجـات الشـهداء

فــي قطــاع غ ـزة وســبل التغلــب عليهــا .وقــد تيونــت عينــة مــن  )70طالبــا وطالبــة مــن طلبــة الد ارســات

العليــا بكليــة التربيــة للفصــل الد ارســي الثــاني  .2009 2008وقــد اعتم ــد الباحــث علــى اســتبانه مــن
إعدادي كأداة موثوق بها يمكن من خاللها الوقوف على المعوقـات التـي تحـد مـن الفعاليـة ا جتماعيـة

لزوج ــات الش ــهداء .وق ــد كش ــفت نت ــائج الد ارس ــة أن هن ــا عشـ ـرين معوق ــا تح ــد م ــن درجـ ــة الفعاليـ ــة
ا جتماعية لزوجات الشهداء في قطاع غزة وهي تشيع بنسبة بلغت  %75.18مما يدلل علـى أنهـن

يعانين بشكل كبير من الناحية ا جتماعية والنفسية و يتوقع منهن أداء أدوارهن ا جتماعيـة بفعاليـة
في ظل هذي الصعوبات والمعوقـات كمـا تبـين أن أيثـر هـا شـيوعا والـذي احتـل المرتبـة األولـي بنسـبة
 %89,88هو تدخل أهل الزون في تربية األبناء وفرض آراءهم عليها كما يتضح أن أقل المعوقـات
التـي تحـد مـن الفعاليـة ا جتماعيـة لزوجــة الشـهيد هـو تـدني مسـتواها التعليمـي والثقـافي كمـا خلصـت
الدراسة إلى تقـديم صـيغة مقترحـة للتغلـب علـى المعوقـات التـي تحـد مـن الفعاليـة ا جتماعيـة لزوجـات

الشـهداء فــي قطـاع غـزة تمثلـت فـي :توعيـة أهـالي الشــهيد بحقـوق زوجـات الشـهداء التـي أقرهـا الشــرع
وبيان حرمة التنكـر لهـا أو التقصير في أدائها أو التغول عليها تبصير أهالي الشهيد بأهمية التعـاون

والعمل المشتر مـع زوجـة الشـهيد مـن أجـل رعايـة أبناءهـا وبيـان أن التصـادم وا خـتالف والتصـارع
بينهما له آثار سلبية على األبناء توعية زوجات الشهداء باألحكام الشرعية المتعلقة بحقـوقهن الماليـة
وا جتماعية حتى

يغـرر بهـن ويخـدعن مـن قبـل اآلخـرين تقـديم الـدعم المـالي اليـافي لتـوفير سـكن

مســتقل لزوجــة الشــهيد مــع أبناءهــا مــا أمكــن العمــل علــى تأهيــل زوجــات الشــهداء عبــر بـرامج تربويــة
ثقافيـة تقـوم بهـا المؤسسـات المعنيـة وعـدم تركيـز جهـدها علـى تقـديم المسـاعدات الماديـة تقـديم الـدعم
النفسي وا جتماعي لزوجات الشهداء تفعيل دور لجان اإلصالح في معالجة المشـكالت القائمـة بـين

زوجــات الشــهداء وأهــاليهم وعــدم الســماح باســتفحالها واطالــة أمــدها توجيــه زوجــات الشــهداء إلــى

اإلقتداء بالنماذن اإليجابية الناجحة من أ ارمـل النسـاء فـي الحاضــر والماضـي لالسـتفادة مـنهن والـتعلم
مــن خب ـراتهن تــوفير فــرص عمــل لزوجــات الشــهداء إذا ت ـوافرت لــديهن ا ســتطاعة والرغبــة تشــجيع
زوجات الشهداء.
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دراسة ستيوارت وآخرون :(2001)Stewart et .al

هدفت الدراسة إلى التعرف على المشكالت والبدائل والتعويض في الـشبكة ا جتماعيـة ومصادر

الــدعم بعــد وفــاة الــزون لــدى المســنات األ ارمــل الالتــي فقــدن أزواجهــن فــي فتـ ـري  )30-3شــهر .وقــد

تمــت مقابلــة عينــة الد ارس ـة ســبع م ـرات خــالل ســنة واحــدة للتعــرف إلــى أهــم مصــادر ال ــدعم الب ــديل

والتعــويض و الفوائــد النفســية المســتمدة مــن تل ـ المصــادر البديلــة) .وقــد أســفرت النتــائج عــن وجــود
ثالثـة أنـواع مـن البدائل تمثلت في :تيوين عالقات اجتماعية جديدة واحياء عالقات قديمة إضافة
إلى تقوية العالقـات الحالية) كما وجد أنها تتنوع مع باختالف مدة كون السيدة أرملة وبغض النظـر

عـن مـدة الترمـل كمـا أن شـبكة البـدائل ا جتماعيـة تحـدث وتظهـر بوضــوح خـالل فتـرة الترمـل وليـن

الفوائد التعويضية تبدو أيثر غموضا.

ثانيا -دراسات تناولت توكيد الذات وعالقتها ببعض المتغيرات:
دراسة مالونسكي (:)2014

هـدفت الد ارسـة إلـى التعــرف علـى العالقـة بــين العقـاب البـدني وتوكيـد الــذات لـدى المراهقـات .وقــد

تيونــت عينــة الد ارســة مــن  )146فتــاة مراهقــة .وقــد اســتخدمت الباحثــة مقيــاس توكيــد الــذات ومقيــاس
العدوانية من إعدادها .وقد كشفت نتائج الدراسة وجـود عالقـة سـالبة بـين توكيـد الـذات والعدوانيـة التـي
تعرض ــت له ــا المراهق ــات ف ــي مرحل ــة الطفول ــة كم ــا تب ــين وج ــود عالق ــة موجب ــة ب ــين العق ــاب الب ــدني

والعدوانية التي تعرضت لها المراهقات في مرحلة الطفولة.
دراسة أحمد(:)2012

هدفت الدراسة إلى اليشف عن أشكال العنف األسري الموجه ضد المرأة من األزوان سواء كان بدنيا

أو لفظيا أو عدائيا وفحص العالقة بين هذي األشكال من العنف وبين توكيد الذات في العالقات
الزوجية لدى األزوان .وقد تيونت عينة الدراسة من  )330من األزوان .وقد استخدم الباحث مقياس

أشكال العنف األسري ومقياس مهارات توكيد الذات في العالقات الزوجية من إعداد الباحث) .وقد
أظهرت النتائج أن هنا عالقة ارتباطيه سلبية بين ارتفاع الدرجات على توكيد الذات كإبداء

اإلعجاب -وضبط النفس -المصارحة -ا عتذار العلني -الدفاع عن الحقوق الخاصة) لدى األزوان

والعنف األسري الموجه ضد زوجاتهم كذل أشارت إلى أن الدرجة المنخفضة في توكيد الذات لدى
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الرجال ترتبط ايجابيا بالعنف األسري كما أشارت إلى وجود عالقة ارتباطيه موجبة بين مهارات

التوكيد السلبية كتوجيه النقد -إظهار الغضب -فرط العتاب) وبين العنف األسري الموجه ضد المرأة.

دراسة عبد الوهاب(:)2008

هــدفت الد ارســة إلــى التعــرف علــى أثــر برنــامج تــدريبي ف ــي الســلو التوكي ــدي فــي تنميــة بع ــض

مهارات توكيـد الـذات لـدى عينـة مـن مرضـى اإلدمـان .وقـد اشـتملت عينـة الد ارسـة علـى  )60شـخص
من المصحة النفسية بالدمام .وقد استخدم الباحث مقياس توكيد الـذات والبرنـامج التـدريبي مـن إعـداد
الباحث .وقد أظهرت نتائج الدراسة فعالية البرنامج التدريبي في تنمية مهارات السلو التوكيدي لعينـة
الدراسة.

دراسة الرجيب (:)2007

هدفت الدراسة إلـى التعـرف علـى العالقـة بـين توكيـد الـذات وأسـاليب التنشـئة الوالديـة كمـا هـدفت

الد ارســة إلــى التعــرف علــى الفــروق فــي كــل مــن توكيــد الــذات وأســاليب المعاملــة الوالديــة والتــي تعــزى
لمتغير الجنس .وقد اشتملت عينة الدراسة على  )320شخصا .وقد اسـتخدمت الباحثـة مقيـاس توكيـد

الـذات مــن إعــداد :طريــف شــوقي ومقيــاس أســاليب التنشــئة الوالديــة مــن إعــداد زيــن العابــدين درويــش.
وقــد أظهــرت نتــائج الد ارســة أن هنــا عالقــة موجبــة ب ـين توكيــد الــذات وأســاليب التنشــئة ا جتماعيــة
ا يجابية كما وجدت عالقة سالبة بين توكيد الذات وأساليب التنشئة ا جتماعية السيئة.

دراسة سعيد (:)2005

هــدفت إلــى معرفــة أثــر توكيــد الــذات فــي تنميــة فاعليــة الــذات لطلبــة ذوي القلــق ا جتمــاعي فــي

المرحلة الجامعيـة كمـا هـدفت إلـى بنـاء برنـامج إرشـادي فـي توكيــد الـذات إضـافة إلـى التعـرف علـى

أثر توكيد الذات فـي تنميـة الـذات للطلبــة ذوي القلــق ا جتمـاعي مـن طلبـة كليـة التربيـة األساسـية فـي
الجامعــة المستنصـ ـرية .وق ــد تيون ــت العين ــة م ــن  )16طالب ــا وطالب ــة مم ــن ل ــديهم ش ــعور ع ــال ب ــالقلق

ا جتماعي وتوكيـد الـذات منخفــضة .وقـد أســفرت نتـائج الد ارسـة عـن وجـود ارتبـاط عكسـي بـين توكيـد
الــذات والقل ــق ا جتم ــاعي أي كلمــا تمت ــع الفـ ــرد

بتوكي ــد ال ــذات المرتفعــة انخف ــض الش ــعور ب ــالقلق

ا جتماعي وبالعكس.
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تعليق على الدراسات:

تؤكد النظرة الفاحصة للد ارسـات السـابقة غيـاب الد ارســات العربيــة ونــدرة للد ارسـات األجنبيـة التـي

تناولت مشكالت األرامل وعالقتها بتوكيد الذات _في حدود علم الباحثتان _بعـد مراجعتهمــا للــدوريات
األجنبيـة والعربية من خالل شبكة المعلومات العربية مـا يبـين الحاجـة إلـى الد ارسـة الحاليـة .حيـث

توجــد د ارســة عربيــة _فــي حــدود علــم الباحثــان_ تناولــت متغي ـرات البحــث الح ــالي مجتمع ــة مشــكالت
األ ارمـل -توكيــد الـذات) سـواء لـدى المـرأة أو لــدى األرملــة مـع أهميــة ذلـ فــي البيئـة العربيــة عمومــا
والبيئة الفلسطينية خصوصا.

في حـين يتضـح مـن الد ارسـات السـابقة أنهـا تناولـت متغيـرات نفسـية هامـة جـديرة بالبحـث فـي مجـال

علم النفس والصحة النفسية حيث أظهرت أهمية دراسة كال من مشكالت النساء بشكل عام واألرامل

بشـكل خـاص وتوكيـد الـذات وعالقتهـا بجوانـب هامـة منهـا األمـن النفسـي والوحـدة النفسـية مصـادر
الدعم بعد وفاة الزون العقاب البدني العنف األسري تقنيات العقل والجسم التوافق النفسي أساليب
التنشئة الوالدية فاعلية الذات.
كما أجمعت معظم الدراسات على أهمية توكيد الذات في تحسين الصحة النفسية وخفض حدة
الضغوط النفسية واألعراض المصاحبة لمشكالت الترمل.

وقــد اســتفادت الباحثتــان مــن بعــض الد ارســات الســابقة فــي إج ـراءات البحــث الح ـالي فــي إع ــداد

األدوات والمعالجات اإلحصائية للبيانات وتفسير نتائج الدراسة.
حدود الدراسة :حددت الباحثتان الدراسة الحالية بما يلي:

 -1حد الموضوع :ويتناول مشكالت األرامل وعالقتها بتوكيد الذات .

 -2الحد البشري والمكاني :تم تطبيق مقياس الدراسة على األرامل ممـن فقـدن أزواجهـن فـي العـدوان
األخير على قطاع غزة.
 -3الحد الزماني :طبقت الدراسة في العام .2015 -2014
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منهجية الدراسة واجراءاتها:
منهج الدراسـة :اسـتخدمت الباحثتـان المـنهج الوصـفي الـذي يعتمـد علـى الوصـف والتحليـل والمقارنـة

بهدف وصف ما هو موجود ومن ثم تفسيري من خالل إلقـاء الضـوء علـى المشـكلة وفهمهـا فـي ضـوء
وجودها في الواقع مع جمع المعلومات التي تسهم في وضوح هذي الظاهرة.

مجتمــع الدراســة :يتيــون مجتمــع الد ارســة مــن جميــع النســاء األ ارمــل فــي محافظــات غـزة بعــد العــدوان

األخير والبالغ عـددهن  )791أرملـة وفقـا إلحصـائيات مؤسسـة رعايـة أسـر الشـهداء والجرحـى للعـام

2014م مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى .)2014

عينــة الدراســة :تــم اختيــار عينــة الد ارســة بالطريقــة العشـوائية البســيطة حيــث قامــت الباحثتــان بترتيــب
جميــع األ ارمــل حســب منطقــة الســكن وتــم ســحب ع ــدد  )500أرملــة مــن المجتمــع األصــلي للد ارســة

موزعين على النحو التالي حسب العدد اإلجمالي للمحافظة.
جدول( )1توزيع العينة حسب مكان السكن
مكان السكن

العدد اإلجمالي

عدد العينة

الشمال

184

80

غزة

205

150

الوسطى

76

60

خان يونس

194

120

رفح

132

90

العدد اإلجمالي

791

500

جدول()2

توزيع العينة حسب مستوى التعليم
البيان

مستوى التعليم

دبلوم فأقل

247

بكالوريوس

203

دراسات عليا

50
161

جدول( )3توزيع العينة حسب عدد األبناء
البيان

عدد األبناء

 3فأقل

136

6-3

219

 6فأيثر
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أدوات الدراسة:

من أجل تحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثتان بإعداد أداتي الدراسة:

 -1استبانه مشكالت األرامل

إعداد :الباحثتان.

 -2استبانه توكيد الذات

إعداد :الباحثتان.

أوال – استبانه مشكالت األرامل:
خطوات بناء االستبانة :

لتحديد أهم مشكالت األرامل اعتمـدت الباحثتان على استبانه كأداة موثوق بهـا يمكـن مـن خاللهـا

الوقوف على هذي المشكالت وقـد شرعت الباحثتان في بناء هذي ا ستبانة مرو ار بالخطوات التالية:


عقـد حلقـة نقــاش مـع بعـض أعضــاء الهيئـة التدريسـية بقســم علـم الـنفس-جامعــة األقصـى وطلبــة



خلصــت الباحثتــان مــن خاللهــا إلــى حصــر أبــرز هــذي المشــكالت وأبعادهــا والتــي بلغــت ثمــان

الماجستير حول المشكالت التي تواجه األرامل ممن فقدن أزواجهن بالعدوان األخير على غزة.

وأربعين مشكلة موزعة على أربعـة أبعـاد وهـي :المشـكالت ا قتصـادية والمشـكالت ا جتماعيـة
والمشكالت النفسية والمشكالت الجسمية.


قامت الباحثتان بصياغة هذي المشكالت على شكل فقـرات تتـألف منهــا ا سـتبانة أداة الد ارسـة)

وتم عرضها على بعض األساتذة للتحقق من صدق المحكمين لالستبانة.


تم بعد ذل التحقق من صدق ا تساق الداخلي وثبات ا ستبانة.



تــم تطبيــق ا ســتبانة علــى عينــة قوامهــا  )50أرملــة ممــن فقــدن أزواجهــن خــالل العــدوان األخيــر
على غزة ومن خارن عينة الدراسة.
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صــدق األداة وثباتهــا :قامــت الباحثتــان بعــرض ا ســتبانة علــى مجموعــة مــن الخبـراء والمختصــين فــي
التربيـة وعلــم الــنفس بهــدف تعـرف آرائهــم حــول لمشــكالت األ ارمــل ممـن فقــدن أزواجهــن إبــان العــدوان

اإلسـرائيلي األخيــر علـى غـزةل ولهــذا الغـرض قامــت الباحثتــان ببنـاء ا ســتبانة ومــن ثـم حســاب مــدى
اتفاق كل فقـرة مـن فقـرات ا سـتبانة مـع البعـد الـذي تنتمـي إليـه وفـي ضـوء آراء السـادة المحكمـين تـم
استبعاد بعض الفقرات وتعديل بعضها اآلخر ليـصبح عـدد فقرات ا ستبانة  48فقرة.

ومــن أجــل الحصــول علــى تســاوي أوزان فق ـرات ا ســتبانة أعطيــت التقــديرات  )1 2 3لمقيــاس

ثالث ــي ال ــدرجات حي ــث بل ــغ ع ــدد فقـ ـرات مج ــال المش ــكالت ا قتص ــادية  )11فقـ ـرة وتراوح ــت درج ــة
المجال ما بين  )33-11درجة وبلغ عدد فقرات مجال المشكالت ا جتماعية  )13فقـرة وتراوحـت
درجــة المجــال مــا بــين  )39-13درجــة بينمــا بلــغ عــدد فقـرات مجــال المشــكالت النفســية  )13فقـرة
حيـ ــث تت ـ ـراوح درجـ ــة المجـ ــال مـ ــا بـ ــين  )39-13درجـ ــة كمـ ــا بلـ ــغ عـ ــدد فق ـ ـرات مجـ ــال المشـ ــكالت
الجس ــمية  )11فقـ ـرة وتراوح ــت درج ــة المج ــال م ــا ب ــين  )33-11درج ــة والدرج ــة اليلي ــة لالس ــتبانه

تراوحت بين  )144-48درجة .

كما تم التأيد من الصدق التيويني لالستبانه من خالل حساب معامالت ا رتباط بين درجة كـل
فقرة من فقرات ا ستبانة والدرجـة اليليـة للمجـال الـذي تنتمـي إليـه حيـث تراوحـت معـامالت ا رتبـاط
لفقـ ـرات مج ــال المش ــكالت ا قتص ــادية م ــا ب ــين  )0,61 –0,88والنفس ــية م ــا ب ــين )0,63-0,79
وا جتماعيـ ــة مـ ــا بـ ــين  )0,71-0,77بينمـ ــا الجسـ ــمية مـ ــا بـ ــين  )0,72-0,92كـ ــذل تـ ــم حسـ ــاب

معامالت ا رتباط بين درجات كل مجال من مجا ت المقياس مع الدرجة اليلية للمقياس وتراوحـت
معـ ــامالت ا رتبـ ــاط بـ ــين درجـ ــة مجـ ــال المشـ ــكالت ا قتصـ ــادية مـ ــا بـ ــين  )0,84والنفسـ ــية )0,87

وا جتماعيـة  )0,96والجسـمية  )0,89وهـي دالـة إحصـائيا عنـد مسـتوى  )0.01ممـا يشـير إلــى
تمتع المقياس بصدق عالي.

ولحس ــاب ثب ــات المقي ــاس قام ــت الباحثت ــان بحس ــاب معام ــل ثب ــات المقي ــاس ع ــن طري ــق حس ــاب

معـامالت ا رتبــاط بـين الفقـرات الفرديـة والفقـرات الزوجيــة وباسـتخدام معامــل ارتبـاط ســبيرمان بـراون

حيـث بلغــت معـامالت الثبــات  )0.82وهـي تعتبــر عاليــة والـذي يــدل علـى الوثــوق بهـذي ا ســتبانة فــي
التعرف إلى مشكالت األرامل في غزة وهذا مؤشر على صالحية ا ستبانة للتطبيـق .كمـا تـم حسـاب
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ثبــات ا ســتبانة بطريقــة ا تســاق الــداخلي لكرونبــان ألفــال حيــث بلــغ معــدل الثبــات  )0.81والتــي

تعطـي الدالة على الوثوق بهذي ا ستبانة في التعرف إلى مشكالت األرامل في غزة وهذا مؤشر على
صالحية ا ستبانة للتطبيق.

كمــا قامــت الباحثتــان بحســاب الثبــات عــن طريــق إعــادة ا ختبــار بعــد شــهر مـرة أخــرى علــى نفــس

العين ــة فك ــان معام ــل الثب ــات  )0.84وه ــو معام ــل ثب ــات ع ــال ودال إحص ــائيا وه ــذا مؤش ــر عل ــى

صالحية ا ستبانة للتطبيق.

ثانيا -استبانه توكيد الذات:

خطوات بناء االستبانة :مر إعداد ا ستبانه بعدة مراحل يمكن حصرها فيما يلي:



الرجوع للمصادر العلمية والدراسات السابقة واإلطالع على المقاييس المرتبطة بتوكيد الذات.

مناقشـة جوانــب مشــكلة الد ارســة الحاليـة مــع بعــض أعضــاء الهيئــة التدريسـية فــي قســم علــم الــنفس
بجامع ــة األقص ــى وذلـ ـ لالس ــتفادة م ــن خبـ ـراتهم ف ــي تحدي ــد فقـ ـرات ا س ــتبانة موض ــع الد ارس ــة
وصياغتها ومن ثم تدقيقها لغويا.



أعـدت الباحثتــان بنــاء علــى الخطـوات الســابقة اســتبانه تتيــون مــن  )36فقـرة .وتــم عرضــها علــى
بعض األساتذة للتحقق من صدق المحكمين لالستبانه.



تم بعد ذل التحقق من صدق ا تساق الداخلي وثبات ا ستبانة.



تــم تطبيــق ا ســتبانة علــى عينــة قوامهــا  )50أرملــة ممــن فقــدن أزواجهــن خــالل العــدوان األخيــر
على غزة ومن خارن عينة الدراسة.

صدق األداة وثباتها:

قامت الباحثتان بعرض ا ستبانة على مجموعـة مـن الخبـراء والمختصـين فـي التربيـة وعلـم الـنفس

بهدف تعرف آرائهم حول لتوكيد الذات لدى األراملل ولهذا الغـرض قامـت الباحثتـان ببنـاء ا سـتبانة

ومن ثم حساب مدى اتفـاق كـل فقـرة مـن فقـرات ا سـتبانة مـع ا سـتبانة ككـل وفـي ضـوء آراء السـادة

المحكمين تم استبعاد بعض الفقرات وتعديل بعضها اآلخر ليـصبح عـدد فقرات ا ستبانة  36فقرة.

ومــن أج ــل الحصــول عل ــى تســاوي أوزان فقـ ـرات ا ســتبانة أعطي ــت التق ــديرات )3 4 5 2 1

لمقياس خماسي الدرجات حيث تراوحت الدرجة اليلية لالستبانه بين  )180-36درجة.
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كما تم التأيد من الصدق التيويني لالستبانة من خالل حساب معامالت ا رتباط بين درجة كـل
فقرة من فقرات ا ستبانة والدرجـة اليليـة لالسـتبانه وذلـ علـى عينـة قوامهـا  )50أرملـة مـن أ ارمـل
العــدوان األخيــر علــى غ ـزة مــن خــارن عينــة الد ارســة وتراوحــت معــامالت ا رتبــاط لفق ـرات ا ســتبانة

والدرجــة اليليــة لالســتبانه  )0.63وهــي دالــة إحصــائيا عنــد مســتوى  0.01ممــا يشــير إلــى تمتــع
ا ستبانة بصدق عالي .كما تم حساب ثبات ا ستبانة بطريقة ا تساق الداخلي كرونبان ألفا) حيث

بلغ معامل الثبات  )0.85وهو معامل ثبات يشير إلى ثبات عال لالستبانه.

كمــا قامــت الباحثتــان بحســاب الثبــات عــن طريــق إعــادة ا ختبــار بعــد شــهر مـرة أخــرى علــى نفــس

العينة فكان معامل الثبات  )0.89وهو معامل ثبات عال للمقياس ودال إحصـائيا ويسـمح بتطبيقـه
على عينة الدراسة.
نتائج الدراسة ومناقشتها:
نتائج التساؤل األول:

يــــنص التســــاؤل األول علــــى "م ــا أيث ــر المش ــكالت ش ــيوعا وم ــا مس ــتوى توكي ــد ال ــذات ل ــدى المـ ـرأة

الفلسـ ــطينية األرملـ ــة فـ ــي محافظـ ــات غ ـ ـزة؟ للتحقـ ــق مـ ــن ذل ـ ـ تـ ــم اسـ ــتخدام المتوسـ ــطات الحسـ ــابية

وا نحرافات المعيارية والنسب المئوية والجدول التالي يوضح ذل .
جدول ( :)4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لمجاالت مقياس

مشكالت األرامل اللواتي فقدن أزواجهن في العدوان األخير على محافظات غزة ن=() 500
االنحراف

الوزن

3

المجال

المتوس

الحسابي

المعياري

المشكالت ا قتصادية

1.91

0.8

0,85

المشكالت النفسية

2.64

0.55

0,80

4

المشكالت ا جتماعية

2.45

0.53

0,89

1

المشكالت الجسمية

2.30

0.42

0,86

2

الدرجة اليلية

2.32

0.39

0,81
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النسبي

الترتيب

ي تضـح مــن الجــدول الســابق أن المشــكالت النفســية حصــلت علــى الترتيــب األول بنســبة مئويــة 0.89
ويلها على الترتيب كل من :المشكالت ا جتماعية الجسمية أقلها المشكالت ا قتصادية.
وتفســر الباحثتــان حصــول المشــكالت النفســية علــى الترتيــب األول يعــود إلــى أن فقــدان الــزون هــو
من أش د العوامل المؤثرة على الحالة النفسية للمرأة األرملـة وشـعورها بانعـدام األمـان وا سـتقرار حيـث
أن الش ــعور باألم ــان وا س ــتقرار حاج ــة نفس ــية يتح ــتم إش ــباعها كمقدم ــة

غن ــى عنه ــا لحي ــاة إنس ــانية

متياملــة بــالمعنى الصــحيح والم ـرأة األرملــة كغيرهــا مــن أف ـراد المجتمــع لهــا دوافعهــا وحاجاتهــا النفســية

وا جتماعية التي تشعر عن طريق إشباعها بجدوى الحياة وأهميتها.

فقـدان المـرأة لزوجهـا المـرتبط با شـباعات النفسـية المتعـددة المتمثلـة بالحـب واألمـان والحمايـة مــن
الوقوع في الخطأ وتحمـل المسـؤولية وتحقيـق المركـز ا جتمـاعي إذ أن إشـباع الحاجـات يحقـق للمـرأة

نــوع مــن ا طمئنــان وا ســتقرار والت ـوازن الــذي يكســبها القــدرة علــى تحمــل المســؤولية وأداء

أدوارهــا

الحياتية بالشكل المطلوب.
كمــا تفســر الباحثتــان حصــول المشــكالت ا قتصــادية علــى الترتيــب األخيــر هــو أن األرملــة وفــور
استشــهاد زوجهــا تتيفــل بهــا الحكومــة اقتصــاديا حيــث تمكنهــا مــن مخصصــات ماليــة تســتطيع مــن
خاللهــا تــأمين جــزء مهــم مــن احتياجــات أس ـرتها وأبناءهــا كمــا تتلقــى العديــد مــن المســاعدات الماديــة

والعينيــة اليوبونــات) مــن مختلــف المؤسســات والجمعيــات األهليــة والتــي تعنــى برعايــة أســر الشــهداء

كمــا يســتطيع أبناءهــا ا لتحــاق بالمؤسســات التعليميــة مجانـا ناهيـ عــن أشــياء أخــرى وكفــا ت اليتــيم
التي يتقدم بها أهل الخير من داخل الوطن وخارجه .وبالتالي تستطيع األرملة تـأمين حاجاتهـا الماديـة

وا قتصادية بكرامة ويسر.
جدول ( :)5المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لمقياس توكيد الذات
لدى النساء اللواتي فقدن أزواجهن في العدوان األخير على محافظات غزة ن=()500
المجال

المتوس الحسابي

االنحراف المعياري

الوزن النسبي

الدرجة اليلية

2.89

0.81

58,7

يتضــح مــن الجــدول الســابق أن الدرجــة اليليــة لمقيــاس توكيــد الــذات  )58,7لــدى النســاء لــدى
النساء اللواتي فقدن أزواجهن في العدوان األخير على محافظات غزة.
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تفسر الباحثتان انخفاض مستوى تقدير منخفض للذات بسبب مـا تعـاني هـذي النسـاء مـن معاملـة نوعـا
قاسية من أهل الزون أو ثم من المجتمع ثانيا فأول ما يفكر فيه أهل الـزون فـرض الـزوان علـى هـذي
الم ـرأة مــن أن الــزون حتــي وان كــان متــزون ولديــه أبنــاء أو أصــغر منهــا ســنا عــالوة علــى ذل ـ إذا
رفضت تدخل في التهديد من قبلهم بحرمانها من أبنائهـا .عـالوة علـى ذلـ نظـرة المجتمـع إلـى المـرأة
األرملة والقيود التي تفرض عليها هـذا يـدفعها إلـى البقـاء فـي المنـزل حتـى
ا تهامات من قبل اآلخرين.

تيـون مجـال للحـديث أو

نتائج التساؤل الثاني:

ينص التساؤل الثاني على "هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين كل مـن مشـكالت األرامـل

وتوكيد الذات لدى النساء اللواتي فقدن أزواجهن في العدوان األخيـر علـى محافظـات غـزة؟" للتحقـق

من ذل تم إيجاد مصفوفة معـامالت ا رتبـاط البينيـة بـين مجـا ت مقيـاس مشـكالت األ ارمـل والدرجـة
اليلية لمقياس توكيد الذات لدى النساء اللواتي فقدن أزواجهن في العدوان األخير على محفظات غـزة

كما يتضح في جدول .)4

جدول ( :)6مصفوفة معامالت االرتباط البينية بين مجاالت مقياس مشكالت األرامل والدرجة الكلية
لمقياس توكيد الذات لدى النساء اللواتي فقدن أزواجهن في العدوان األخير على محفظات غزة
(ن=)500
المجال

الدرجة الكلية لمقياس تقدير الذات

المشكالت ا قتصادية

** 0.202 -

المشكالت النفسية

** 0.122 -

المشكالت ا جتماعية

** 0.218 -

المشكالت الجسمية

**0.195 -

الدرجة اليلية

**0.139 -

= غير دالة إحصائيا .

** دالة عند 0,01

* دالة عند 0,05

 حدود الد لة اإلحصائية عند مستوى د لة  0.01لدرجة حرية 0.181 = ) 2 – 500 حدود الد لة اإلحصائية عند مستوى د لة  0.05لدرجة حرية 0.138 = ) 2 – 500167

يتضح من الجدول السابق وجود عالقة سالبة دالة عند مستوى حدود الد لة اإلحصائية عند

مستوى د لة 0.01في جميع مجا ت مقياس مشكالت األرامل والدرجة اليلية لمقياس توكيد الذات
لدى النساء اللواتي فقدن أزواجهن في العدوان األخير على محافظات غزة.
ويمكن تفسير ذل بـأن األرملـة مـع كـم المشـكالت التـي تواجههـا نتيجـة استشـهاد الـزون وفقـدي فـي

عشــية وضــحاها دون موعــد مســبق مــع القــدر ومواجهــة المجتمــع وتبعيــة المســؤوليات الملقــاة علــى
عاتقها تصبح غيـر مدركـة لواقعهـا وانجازاتهـا وفاعليتهـا أو مـدى انتماءهـا للمجتمـع الـذي تعـيش فيـه

وليست لديها الثقة في قدرتها على التفاعل أو إقامة عالقات ناجحة معها فتفتقر إلى تقدير المجتمـع
لها إذا لـم تمتثـل لقوانينـه الصـارمة تجـاي وضـعها الجديـد والحسـاس والـذي مـن المفتـرض أن يقـدم لهـا
كامل الدعم والمساندة فتصبح غير قادرة على إد ار وتوكيد ذاتها في خضم مواجهة مشكالتها.

نتائج التساؤل الثالث:

ينص التساؤل الثالث على لهل توجـد فـروق ذات د لـة إحصـائية فـي كـل مـن مشـكالت األ ارمـل

والدرجــة اليليــة لمقيــاس توكيــد الــذات لــدى النســاء الل ـواتي فقــدن أزواجهــن فــي العــدوان األخيــر علــى

محافظـات غـزة تعــزى لمتغيــر مســتوى تعلــيم األرملــة لدبلــوم فأقــل بكــالوريوس د ارســات عليــال .للتحقــق
من ذل تم إيجاد تحليل التباين األحادي كما يوضح جدول .)7

جدول ( :)7أ-تحليل التباين األحادي لمعرفة الفروق في مشكالت األرامل في العدوان األخير على
محافظات غزة  :تبعا لمتغير لمستوى التعليم (دبلوم فأقل-بكالوريوس -دراسات عليا).

المجاالت
المشكالت
ا قتصادية
المشكالت
النفسية

مصدر التباين
بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع اليلي
بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع اليلي

مجموع
المربعات
5.86
285.93
291.8
5.48
146.59
152.08
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درجات
الحرية
2
497
499
2
497
499

متوس
المربعات
2.932
0.575
2.741
0.295

قيمة "ف"
5.096

9.292

المجاالت
المشكالت
ا جتماعية
المشكالت
الجسمية
الدرجة
اليلية

مصدر التباين
بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع اليلي
بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع اليلي
بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع اليلي

= غير دالة إحصائيا .

مجموع
المربعات
10.19
129.99
140.18
2.97
84.28
87.25
3.15
72.65
75.79

درجات
الحرية
2
497
499
2
497
499
2
497

** دالة عند 0.01

499

متوس
المربعات
5.092

قيمة "ف"
19.47

0.262
1.487

8.77

0.170
1.576

10.78

0.146

* دالة عند 0.05

يتضــح مــن الجــدول الســابق أن قيمــة لفل المحســوبة أيبــر مــن لفل الجدوليــة فــي جميــع مجــا ت
مقي ــاس مش ــكالت األ ارم ــل ف ــي الع ــدوان األخي ــر عل ــى محافظ ــات غـ ـزة ولمعرف ــة اتج ــاي الف ــروق
استخدمت الباحثتان اختبار شيفيه البعدي.

جدول ()8

اختبار شيفيه لمعرفة داللة الفروق في المشكالت االقتصادية لدى النساء اللواتي فقدن أزواجهن
في العدوان األخير على محافظات غزة.
دبلوم فأقل م=

بكالوريوس م=

دراسات عليا م=

دبلوم فأقل م= 2.0206

1

0.16

*0.37

بكالوريوس م= 1.8635

0.15715

1

0.21

دراسات عليا م=1.6491

*0.37

0.21

1

مستوى التعليم

2.0206

1.8635

1.6491

يتضح من الجدول فروق دالة إحصائيا في المشكالت ا قتصادية لصالح النساء اللواتي مستوى
تعليمهن دبلوم فأقل.
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جدول( :)9اختبار شيفيه لمعرفة داللة الفروق في المشكالت النفسية لدى النساء اللواتي فقدن
أزواجهن في العدوان األخير على محافظات غزة.
دبلوم فأقل م=

بكالوريوس م=

دراسات عليا م=

دبلوم فأقل م= 2.7022

1

*0.13

0.08

بكالوريوس م= 2.5652

*0.13

1

0.06

دراسات عليا م= 2.6218

0.08

0.06

1

مستوى التعليم

2.7022

2.5652

2.6218

يتضح من الجدول فروق دالة إحصائيا في المشكالت النفسية لصالح النساء اللواتي مستوى

تعليمهن دبلوم فأقل.

جدول ( :)10اختبار شيفيه لمعرفة داللة الفروق في المشكالت الجسمية لدى النساء اللواتي
فقدن أزواجهن في العدوان األخير على محافظات غزة.
دبلوم فأقل=

بكالوريوس م=

دراسات عليا م=

2.69

2.33

2.49

دبلوم فأقل م= 2.69

1

0.17

0.19

بكالوريوس م= 2.33

0.17

1

0.36

دراسات عليا م= 2.49

0.19

0.36

1

مستوى التعليم

يتضح من الجدول فروق دالة إحصائيا في المشكالت الجسمية لصالح النساء اللواتي مستوى
تعليمهن دبلوم فأقل.

جدول ( :)11اختبار شيفيه لمعرفة داللة الفروق في الدرجة الكلية لمقياس مشكالت األرامل
في العدوان األخير على محافظات غزة.
دبلوم فأقل م=

بكالوريوس م=

دراسات عليا م=

دبلوم فأقل م= 2.51

1

0.09

0.19

بكالوريوس م= 2.23

0.09

1

0.28

مستوى التعليم

2.51
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2.23

2.33

0.19

دراسات عليا م =2.33

1

0.28

يتضح من الجدول السابق وجود فروق دالة إحصائيا في الدرجة اليلية للمقياس لصالح النساء

اللواتي مستوى تعليمهن دبلوم فأقل.

جدول ( :)12تحليل التباين األحادي لمعرفة الفروق في توكيد الذات لدى النساء األرامل بعد العدوان
األخير على محافظات غزة :تبعا لمتغير لمستوى التعليم (دبلوم فأقل-بكالوريوس-دراسات عليا)
مجموع

درجات

متوس

المربعات

الحرية

لمربعات

2

6.650

المجاالت

مصدر التباين

الدرجة اليلية

بين المجموعات

13.29

لمقياس توكيد

داخل المجموعات

320.5

497

الذات

المجموع اليلي

333.80

499

قيمة "ف"

10.31

645.

يتضــح مــن الجــدول الســابق أن قيمــةل فل المحســوبة أيبــر مــن لفل الجدوليــة فــي الدرجــة اليليــة
لمقيــاس توكيــد الــذات لــدى األ ارمــل بعــد العــدوان األخيــر علــى محافظــات غ ـزة ولمعرفــة اتجــاي

الفروق استخدمت الباحثتان اختبار شيفيه البعدي.

جدول ( :)13اختبار شيفيه لمعرفة داللة الفروق في الدرجة الكلية لمقياس توكيد الذات لدى
النساء اللواتي فقدن أزواجهن في العدوان األخير على محافظات غزة.
دبلوم فأقل م=

بكالوريوس م=

دراسات عليا م=

دبلوم فأقل م= 2.79

1

0.10

*0.57

بكالوريوس م= 2.89

0.10

1

0.46

دراسات عليا م= 3.35

*0.57

0.46

1

مستوى التعليم

2.79

2.89

3.35

يتضــح مــن الجــدول الســابق وجــود فــروق دالــة إحصــائيا فــي الدرجــة اليليــة لمقيــاس توكيــد الــذات

لصالح النساء اللواتي مستوى تعليمهن دراسات عليا.

وتفسر الباحثتان هذي النتيجة بأن المـرأة األرملـة التـي مسـتوى تعليمهـا دبلـوم فـأيثر يسـاعدها علـى

تقبل وتوكيد ذاتها ومواجهة مشكالتها والمواقف الجديدة والتعامل والتفاعـل بمرونـة مـع كـل حـدث تمـر
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بــه دون خــوف أو تــردد كمــا تســعى لالنخ ـراط فــي المجتمــع والمشــاركة ا جتماعيــة مــع األس ـرة وأس ـرة
الزون فالتعليم والنضج يعطي مكانة وقـوة ويمكـن المـرأة األرملة مـن التفكيـر السـليم وتحمـل المسـئولية
وهذا يساعدها علـى توكيـد الـذات والتوافـق أيثـر .كمـا أن التعلـيم أيسـب المـرأة األرملـة مهـارات وطـرق

تفكيــر منظمــة وصــقل مــن شخــصيتها وأعطاهــا الثقــة بــالنفس وأمــدها بــالقوة والجـرأة فــي تعاملهــا مــع
اآلخرين والتييف مع المشكالت واألزمات والمواقف الصعبة في مختلف جوانب الحياة.

وتــرى الباحثتــان أن تعامــل األرملــة وتفاعلهــا مــع مشــكالتها ا قتصــادية منهــا وا جتماعيــة

والنفسية والصحية يحتان منها درجة عالية من الـوعي والتعقـل والخبـرات التـي تمكنهـا مـن القـدرة علـى
الخـوض فــي عالقـات اجتماعيـة ناجحـة بمـن يحـيط بهـا سـواء علـى صـعيد أسـرتها أو أسـرة الــزون أو
األقرباء والتأثير فـيهم بحكمـة ومسـئولية فيظهـر سـلوكها وتوكيـدها الــذاتي علــى أنــه سـلو تييفـي مـع

جميــع مواقفهــا الخاصــة وأزماتهــا الداخليــة والخارجيــة فــالتعليم يزيــد مــن قــدرة الم ـرأة األرملــة علــى فهــم
طبيعة البيئة المحيطـة بهـا وعلـي فهـم طبيعـة وضـعها الجديــد ويــساعدها علـى تقبلـه مـا يـنعكس أثـري
على سلوكها الذاتي عامة.

فضال عن ذل يعد مستوى التعليم إحدى المؤهالت المهمة في الحصول على فرصة عمـل

مناسبة وبالتالي تحسين مستواها المادي والقـدرة علـى تـوفير احتياجـات األسـرة واألبنـاء كمـا أنـه يمـنح
المرأة األرملة القدرة على تحسين وضـعها الشخصـي والنفسـي والنظـرة إلـى مشـكالتها وتعـديل واقعهـا

وأن ضــعف التعلــيم أو انخفاضــه قــد حــدد فرصــها بالعمــل والمســاهمة فــي تحســين وضــعها واســتقاللها
ا قتصــادي ممــا يكــرس ويعــزز مــن مشــكلة تبعيتهــا ل خ ـرين وت ارجــع مكانتهــا ومــن ثــم تأييــد الصــورة
السلبية التي تضمنتها الموروثات الثقافية المجتمعية واألسرية عنها.
نتائج التساؤل الرابع:

يــنص التســاؤل ال اربــع علــى أنــه لهــل توجــد فــروق ذات د لــة إحصــائية فــي كــل مــن مشــكالت األ ارمــل
وتوكيد الذات لدى األرامل في العدوان األخيـر علـى محافظـات غـزة تعـزى لمتغيـر عـدد أبنـاء األرملـةل

من 3-1من 6 6-4فما فوقل.

أ -وللتحقـ ــق مـ ــن معرفـ ــة الفـ ــروق فـ ــي مشـ ــكالت األ ارمـ ــل بعـ ــد العـ ــدوان األخيـ ــر علـ ــى محافظـ ــات
غزة ذل قامت الباحثتان بحساب تحليل التباين األحادي.
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جدول ( :)14تحليل التباين األحادي لمعرفة الفروق في مشكالت األرامل بعد العدوان األخير على
محافظات غزة :تبعا لمتغير عدد أبناء األرملة ( 6 ،6-4، 3-1فما فوق).

المجاالت
المشكالت
االقتصادية
المشكالت
النفسية

المشكالت
االجتماعية
المشكالت
الجسمية
الدرجة الكلية

مصدر التباين

مجموع
المربعات

درجات
الحرية

داخل المجموعات

237.88

497

بين المجموعات

3.81

2

بين المجموعات

المجموع اليلي

3.81

241.67

داخل المجموعات

3.81

بين المجموعات

14.843

المجموع اليلي

داخل المجموعات

2

499
497

152.08

499

125.34

497

2

المجموع اليلي

140.18

داخل المجموعات

80.60

497

6.17

2

بين المجموعات

6.65

المجموع اليلي

87.25

داخل المجموعات

69.63

بين المجموعات
المجموع اليلي

75.79

499
2

499
497
499

متوس
المربعات
1.90
0.48
1.94
0.29
7.42
0.25
3.32
0.16
3.09
0.14

قيمة
"ف"
3.98

6.52

29.3

20.49

22.02

يتضح من الجدول السـابق أن قيمـة لفل المحسـوبة أيبـر مـن قيمـة لفل الجدوليـة ممـا يـدلل علـى
وجود فروق فـي مشـكالت األ ارمـل بعـد العـدوان األخيـر علـى محافظـات غـزة تعـزى لمتغيـر عـدد
األبناء ولمعرفة اتجاي الفروق استخدمت الباحثتان اختبار شيفيه البعدي.
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جدول ( :)15اختبار شيفيه لمعرفة داللة الفروق في المشكالت االقتصادية لدى األرامل اللواتي
فقدن أزواجهن في العدوان األخير على محافظات غزة.
 -3فأقل م= 1.65

عدد األبناء

1

 -3فأقل م= 1.65

 6-3م = 1.74

 6فأكثر م= 1.86
*0.21

*0.21

 6-3م= 1.74

0.12

1

0.09

 6فأكثر م= 1.86

0.09

0.12

1

يتضح من الجدول فروق دالة إحصائيا في المشكالت ا قتصادية لصالح األرامل اللواتي لديهن

عدد أبنائهن ل6ل أبناء فما فوق.

جدول( :)16اختبار شيفيه لمعرفة داللة الفروق في المشكالت النفسية لدى األرامل اللواتي فقدن
أزواجهن في العدوان األخير على محافظات غزة.
 6-3م = 2.25

 6فأكثر م= 2.48

-3فأقل م= 2.20

عدد األبناء

1

0.09

*0.23

 6-3م= 2.25

0.09

1

0.14

 6فأكثر م= 2.48

*0.23

0.14

1

-3فأقل م= 2.20

يتضح من الجدول فروق دالة إحصائيا في المشكالت النفسية لصالح األرامل اللواتي عدد

أبنائهن ل6لأبناء فما فوق.

جدول( :)17اختبار شيفيه لمعرفة داللة الفروق في مجال المشكالت االجتماعية لدى األرامل
اللواتي فقدن أزواجهن في العدوان األخير على محافظات غزة.
 -3فأقل م= 2.31

 6-3م = 2.35

 6فأكثر م= 2.72

عدد األبناء

1

0.04

*0.40

 6-3م= 2.35

0.04

1

0.36

 6فأكثر م= 2.72

*0.40

0.36

1

 -3فأقل م= 2.31

يتضح من الجدول فروق دالة إحصائيا في المشكالت ا جتماعية لصالح األرامل اللواتي عدد

أبنائهنل6ل أبناء فما فوق.
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جدول ( :)18اختبار شيفيه لمعرفة داللة الفروق في مجال المشكالت الجسمية لدى األرامل
اللواتي فقدن أزواجهن في العدوان األخير على محافظات غزة.
عدد األبناء

 -3فأقل م= 2.20

 6-3م = 2.25

 6فأكثر م= 2.48

 -3فأقل م=

1

00.05

*0.28

 6-3م= 2.25

0.05

1

0.23

 6فأكثر م= 2.48

0.28

0.23

1

يتضح من الجدول فروق دالة إحصائيا في المشكالت الجسمية لصالح األرامل اللواتي عدد

أبنائهنل6لأبناء فما فوق.

جدول( :)19اختبار شيفيه لمعرفة داللة الفروق في الدرجة الكلية لمقياس مشكالت

مستوى التعليم

أرامل العدوان األخير على غزة
 -3فأقل م= 2.19

 6-3م = 2.29

 6فأكثر م= 2.48

1

0.11

*0.29

 6-3م= 2.29

0.10

1

0.18

 6فأكثر م=

0.29

0.18

1

 -3فأقل م= 2.19

يتضح من الجدول فروق دالة إحصائيا في المشكالت الجسمية لصالح األرامل اللواتي عدد

أبنائهنل6ل أبناء فما فوق.

وتــرى الباحثتــان أن ذل ـ يعــود إلــى أن فقــدان الــزون يتــر عبئــا كبي ـ ار علــى الم ـرأة األرملــة

متمثال بتعدد أدوارها وكثـرة مسـؤولياتها وتبعيتهـا ا قتصـادية ل خـرين والعـوز المـادي كـل ذلـ يجعلهـا
غير قادرة على مواجهة المشكالت والضغوطات الحياتية .حيث أنه وفق العادات والتقاليد الفلسـطينية
الغزيــة فــإن األسـرة تميــل إلــى كثـرة اإلنجــاب وتعــدد األبنــاء فــي البيــت الواحــد كمــا أن مســؤولية تربيــة

األبنـاء والســيطرة علــيهم مسـؤولية مجتمعيــة هامــة وضــرورية وتقـع علــى عــاتق كـل مــن الــزون والزوجــة
معــا وفقــدان الــزون يعنــي تــر المســؤولية للطــرف األخــر وهــي األرملــة وهــذا مــا يشــكل عبئــا كبي ـ ار إذ
يتطلب من األم األرملة تأمين مستوى عيش مناسب ألبنائها فهي قد تضطر لتر المنزل باحثة عـن
فرصة عمل مناسبة تيفي لسد حاجاتهـا وحاجـات أبنائهـا ومتطلبـاتهم المتعـددة بخـالف األرملـة التـي
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لــديها عــدد أقــل مــن األبنــاء إذ إن المخصصــات الماليــة التــي تقــوم بصــرفها الحكومــة كإعانــة ماديــة
ألس ـرة الشــهيد ق ــد

تس ــد احتياجــات ومتطلبــات األس ـرة واألبنــاء وبالتــالي فــإن انشــغال األم األرملــة

بالعمـل الـوظيفي ولسـاعات دون اهتمـام أو رعايـة أو حتـى م ارقبـة سـلوكياتهم قـد يـؤدي فيمـا بعـد أيضـا

تســتطيع أن تــؤدي أدوا ار متعــددة فــي وقــت واحــد وهــذا

إلــى صــعوبة الســيطرة علــى األبنــاء كونهــا

األمر يثقل على كاهلها إذ تواجـه لـوم المجتمـع وتأنيبـه لهـا وبالتـالي تتفـاقم المشـكالت التـي تواجههـا

سواء على الصعيد النفسي أو ا قتصادي أو ا جتماعي أو الصحي.

ب -وللتحق ـ ــق م ـ ــن معرف ـ ــة الف ـ ــروق ف ـ ــي توكي ـ ــد ال ـ ــذات ل ـ ــدى األ ارم ـ ــل بع ـ ــد الع ـ ــدوان األخي ـ ــر عل ـ ــى
محافظات غزة قامت الباحثتان بحساب تحليل التباين األحادي.

جدول( :)20تحليل التباين األحادي لمعرفة الفروق في توكيد الذات لدى األرامل بعد

العدوان األخير على محافظات غزة :تبعا لمتغير عدد أبناء األرملة ( 6 ،6-4، 3-1فما فوق).
مجموع

درجات

متوس

المربعات

الحرية

المربعات

2

2.57
0.66

المجاالت

مصدر التباين

الدرجـ ـ ــة اليليـ ـ ــة

بين المجموعات

5.14

لمقي ـ ــاس توكي ـ ــد

داخل المجموعات

328.67

497

المجموع اليلي

333.80

499

الذات

قيمة "ف"
3.89

يتضــح مــن الجــدول الســابق أن قيمــة لفل المحســوبة أيبــر مــن لفل الجدوليــة فــي الدرجــة اليليــة
لمقيــاس توكيــد الــذات لــدى األ ارمــل فــي العــدوان األخيــر علــى محافظــات غ ـزة ولمعرفــة اتجــاي

الفروق استخدمت الباحثتان اختبار شيفيه البعدي.

جدول ( :)21اختبار شيفيه لمعرفة داللة الفروق في الدرجة الكلية لمقياس توكيد الذات لدى
األرامل في العدوان األخير في محافظات غزة.

مستوى التعليم

 -3فأقل م= 2.97

 6-3م= 2.93

-6فأكثر م= 2.72

دبلوم فأقل م= 2.97

1

*0.25

*0.04

بكالوريوس م= 2.93

0.21

1

0.042

دراسات عليا م= 2.72

*0.04

0.04

1
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يتضــح مــن الجــدول الســابق وجــود فــروق دالــة إحصــائيا فــي الدرجــة اليليــة لمقيــاس توكيــد الــذات
لصالح األرامل اللواتي لديهن  3أبناء فأقل.

ويمكن تفسير ذل أن األرامل اللواتي لديهن عدد أقل من األبنـاء لـديهن توقعــات ومعتقـدات

ايجابية بـأنهن قـادرات علـى الـتحكم فـي بيـتهن وأسـرهن ومـواردهن واحـداث تغييــر فيهــا بينمــا األ ارمـل
من لديهن عدد كبير من األبناء يصـبحن معتقـدات أنهـن عـاجزات عـن إحـداث ذل ـ التغييـر والـذي

يتوافق مع متغيرات البيئة األسرية وا جتماعية الضاغطة في غيـاب األب ودوري الفاعـل .فكلمـا تـزداد

ثقة األرامل في توكيد الذات تزيد مجهوداتهن ويزيد إصـرارهن علـى تخطـي مـا يقـابلهن مـن مشـكالت
وتـ ــأمين حيـ ــاة كريمـ ــة ألبنـ ــائهن بينمـ ــا عنـ ــدما ي ـ ـواجهن شـ ــكو فـ ــي توكيـ ــد الـ ــذات يقلـ ــل ذلـ ـ ـ م ـ ــن

مجهوداتهن وقدراتهن على مواجهة المشكالت بطريقـة ناجحـة .فاأل ارمـل اللـواتي لـديهن عـدد أقـل مـن

األبنــاء لــديهن توكيــد ذات مرتفــع حيــث يتمــتعن بمســتوى عــال مــن الثقــة ب ــالنفس واإليم ــان بالقــدرات
واإلمكانيــات ولــديهن إد ار لقــدراتهن ممــا يــؤثر علــى عمليــات التفكيــر والتصــرف بحكمــة وق ــدرتهن

عل ــى الــتحكم فــي المشــكالت وا نفعــا ت الســلبية التــي تحــول دون التفكيــر الســليم الــذي يمكــنهن مــن

الــتحكم ف ــي البيئ ــة األســرية وا جتماعيــة المحيطــة بغ ــض النظــر عــن ك ــم األعبــاء والمشــكالت الت ــي

تواجههــا ومن ثــم إحــداث تغييـرات فيهــا ممــا يســهم فــي مواجهــة المشــكالت والضــغوط بصــورة منطقيــة
وبطريقــة ناضــجة وذلـ تمامــا عكــس مــا يحــدث مــع األ ارمــل مــن لــديها عــدد مــن األبنــاء أيثــر مــن 6

مــثال حيــث يــدركهن ذواتهــن بــأنهن عــاجزات غيــر قــادرات علــى الــتحكم فــي البيئــة المحيطــة بهــن ومــا
يعتريهــا مــن تغيي ـرات ممــا ي ــؤثر علــى مســتوى الثقــة لــديهن والمثــابرة لمواجهــة المشــكالت الصــعبة
والمهددة وذل من شأنه أن خلق التوتر والضغوط النفسية والجسمية المصاحبة.

177

المراجع:
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المهنية ط 1دار الفكر العربي للطباعة والنشر مصر.
 .9جــابر عبــد الحميــد وكفــافي عــالء الــدين  :)1995معجــم علــم الــنفس والطــب النفســي الجــزء
السابع دار النهضة العربية القاهرة مصر.
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