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مستويات الدعم االجتماعي وقدرتها على التنبؤ بمستويات الضغوط النفسية    
  لدى عينة من األمهات األرامل في األردن.

 * د.منار سعيد بين مصطفى
 ** د.هند انصرالدين

 
 الملخص

ودرضددطالالدرسيعددد لرددتجلد د دد  للهددت الدرتسد دد للتلدر عدد ملتوددالدعدد الجلدرددتت لد    دد ت 
د سدددددكمل  ددد لهدددت الدرتسد ددد للتلدر عددد ملتودددالدرمدددتسملدر س مسددد لرودددتت لد    ددد ت ل لدعددد ال  ل

(لأسدو لدنلخم وفل257درضطالالدرسيعد لرتجلتدس لدنلد د   لد سددكل لد سدن.لوض الدرعدس ل)
ل2010/2011ت سد لد     تدد لروعد  لدس طقلد سدنلدملو حم  لجب عد لدمل  زلدإل دمد ل لسعد لدر ل

وبعضلدمل د زلدخل ص لد خ جملوذركلاب د دتد لدمدد الدرضدطالالراد د  لد سدددكملودمدد الدردتت ل
د     ت .لحدثلأش س لن  ئجلدرتسد  للتلأنلهس ركلدس  لد ال ط ل ل كلدن:لدرتت لد     ت مل

  دددد لأشدددد س لدرس دددد ئجللتلأنلدرددددتت لللودرضددددطالالدرسيعددددد لرددددتجلد د دددد  لد سددددددكل لتدسدددد لدرتسد دددد م
(لدنلدع الجلدرضطالالدرسيعد لتوالدرتس  لدركودد ملومبد لنعد  هل%10د     ت لستلتس ألمب لنع  هل)

(ل%9%(لددنلدعد الجلدرضدطالالدرسيعدد ل ل"دد علالد تد ديلدرسيعدد لودمبعدتس الومبد لنعدد  هل)10)
(لدددنلدعدد الجل%5املومبدد لنعدد  هل)ددنلدعدد الجلدرضددطالالدرسيعددد ل ل"دد علالدسدد ت لدردددأالودإلح دد ا

(لددنل%9درضطالالدرسيعد ل ل" علالدملسكم لدملع  د املوأخريدلتس ألدرتت لد     ت لمبد لنعد  هل)
لدع الجلدرضطالالدرسيعد ل ل" علالدملسكم لد   س لود     تد ا.

ل
  و   لدي  حد :لدرتت لد     ت ملدرضطالالدرسيعد ملد د   لد سددك.

 
 
 
 
 
 
ل
 األردن.، الريموكجامعة ،  قسم علم النفس اإلرشادي والرتبوي *

 األردن. ، وزارة الرتبية والتعليم،  قسم اإلرشاد النفسي والرتبوي** 
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لدملمتد :-1
الضغط النفسي ظاهرة تنشأ  مأن مرار أة الفأرد للبتطلاأا  الأ  تطلأو منأه، وقدرتأه علأى مواج أة 

رد وحتاط حماوالته ملواج ت ا، وتتجاوز قدرته علأى التييأم مع أا،  ن هذه املتطلاا ، ال  قد ختل ابتزان الف
الضغط أتثري داخلي خيلق حالة من عدم التوازن النفسي أو اجلسبي داخأل الفأرد، ويأنجم عأن عوامأل تنشأ  

 من الايئة اخلارجية أو من الفرد  فسه.  
ص لدرجة أن عليه أن ويعرف الضغط النفسي على أ ه الوضع الذي يتم به هتديد سالمة الشخ 

.  بأأا يعأأرف الضأأغط النفسأأي أيضأأا ة أأه اسأأت ارة (Schwebel, 1990) يوظأأم  أأل هاقتأأه نبايأأة  فسأأه
. ويعرفأأأه ((Schafer, 1996للعرأأل واجلسأأم اسأأتجابة  ب متطلاأأا  تفأأأر  علي بأأا مأأن ا أأيط اخلأأارجي

عليأأه. ويأأرر الزرو   ( ة أأه اسأأتجابة اجلسأأم دأأري ا أأددة  أأو أي مطلأأو يفأأر (Selye, 1976سأأيالي 
أن الضغط النفسي هو عاارة عن حالة قلأق انةأة عأن أوضأا  Lazarus& Folkman) , (1984وفليبأان

تتعدر في أا املسألوليا  واألحأداد قأدرا  الفأرد التييفيأة، وأ أه عالقأة معينأة بأل الفأرد والايئأة يأتم  درا  أا 
 ه للخطر.من قال الفرد  حالة تتعدر أو تفوق مصادره وقدراته وتعرض

هنأأاك ضأأغوها  أخأأرر تأألثر و هنأأاك العديأأد مأأن الضأأغوها  الأأ  تأألثر علينأأا أل نأأا  عأأي    بيئأأة اجتبأأا , 
علينا   فراد بغض النظأر عأن الايئأة الأ   عأي  في أا م أل  صأابتنا ابملأر  أو وفأاة شأخص عزيأز علينأا..ا ، 

 life events("Schwebel,1990.) )أهلق علي ا الااح ون اسم "أحداد انياة"

ويشأأري مصأأطلد أحأأداد انيأأاة  ب اخلأأ ا  املتغأأرية   انيأأاة الأأ  حتتأأاع  ب هاقأأة للتييأأم مع أأا 
وال  تساو الضغط النفسي. وبعض هذه األحداد مفرحة  الزواع ووالدة هفل جديد، وبعض ا حمزن م ل 

ا أ  مفرحأة أم حمز أة الطرد من العبل واإلصابة ابألمرا  ووفاة شأخص عزيأز،  ن هأذه األحأداد سأوا  أ 
 . ((Blonna, 2000فإهنا ختل بتوازن اجلسم لتج ه على التييم 

واجلدير ابلذ ر أن الفرد لديأه  بيأة حمأدودة مأن الطاقأة للتييأم، فأإ ا اختأ  العديأد مأن أحأداد 
انيأأاة   وقأأ  قصأأري سأأيزيد  لأأ  مأأن خطأأورة تطأأور األمأأرا  لديأأه، و  ا س ييأأن الفأأرد قأأد هأأور أسأأاليو 

امل مع الضغط وس جيد الدعم اخلارجي املناسو قد تيون النتيجة سلاية، لذا من املناسو التعرف على  للتع
 بية الضغط السأل  واإلجيأاا الأذي يتعأر  لأه الشأخص ويأدرك أسأاا ا، ليجأد الطريرأة املناسأاة للتييأم 

 .(Schwebel,1990) والتعامل مع ضغوها  انياة
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من ا الفرد  تيجة ملتطلاا  انياة وأحداث ا، مما جيعله   حالة مأن ولعل أبرز األسااب ال  يعاين 
مصأأدرها مأأن داخأأل الفأأرد م أأل الطبأأو ، والرداأأة   اإل أأاز وقأأيم  أ دد  دلددخوددد :الضأأغط وعأأدم التأأوازن  

ومعترأأدا  الفأأرد، والتشأأانم والنظأأرة السأألاية للأأذا ، و أأذل  اجلأأو  واألس واإلرهأأاق، واإلحاأأا ، واألفيأأار 
مصأأأدرها متطلاأأأا  اأخأأأرين أو الايئأأأة علأأأى الفأأأرد،  الضأأأغو   أ ددد  دلخ س دددد :ترأأأدا  الالعرال يأأأة. واملع

األسأأرية والأأزواع، ووالدة مولأأود جديأأد، ووفأأاة فأأرد مأأن أفأأراد األسأأرة، و  أأرة العبأأل أو التراعأأد واالمتحأأاان ، 
 (.Blonna,2000) واليوارد الطايعية

 
لدإلط سلدرسظ يلودرتسد   لدرع بم :-2

لططلدرسيع لتستلد سددك:درض
قد حيدد الرتمل   أي وق  أثنا  الزواع، ولين حيتبل أن حيدد بنسأاة أ أ  مأع ترأدم العبأر. 

(. %15بينبأا الرجأأا ) ,(%85(    تالأ  مأا  سأاته )65وحالأة الرتمأل أ  أر شأيوعاد عنأد النسأا    سأن )
ر ة ابلنسا ، وزواع النسا  من رجا  أ   ويرجع  ل  دالااد  ب ساال رئيسيل مها ) قصر عبر الرجا  مرا

من ن سناد(. لذا فإن حاال  الرتمل تلدي  ب  حداد الرلق واخلوف مع ا ت ا  املشار ة الزوجية   انياة. 
وجمتبعنا ال ميتل  أدواراد اجتباعية واضحة لألفراد األرامل )الرجا  والنسأا (، و  أريا مأا يأرتك هألال  وحأدهم 

ألصدقا  الذين ال يعرفون  يفية التجاوب مع م, وقأد يشأعر األرامأل ابالضأطراب والتعأو من قال األسرة وا
 .(Gadena, 2007)النفسي أثنا  حماوالهتم للتييم  با  ا وا   السابق أثنا  انياة 

فالعديأأد مأأن األزواع جيأأدون الشأأعور ابألمأأان والطب  ينأأة واالسأأتررار مأأع بعضأأ م بعضأأاد, وجيأأدون 
م لاعضأأ م بعضأأاد   رعايأأة األهفأأا  واالهتبأأام لتطلاأأاهتم، ليأأن الأأزوع أو الزوجأأة  شأأخص املسأأاعدة والأأدع

وحيأأد بأأدون شأأري    انيأأاة، وبوجأأود العديأأد مأأن املسأألوليا  خيلأأق أمأأام األرامأأل العديأأد مأأن الصأأعواب  
لنفسأأي، والتحأدت  العاهفيأأة واالجتباعيأأة واالقتصأأادية، وتصأأاد األم األرملأأة   أعلأأى مسأأتوت  الضأأغط ا

ف أأي   وضأأع جديأأد ودأأري مسأأتعدة لأأه، أو م يأأ ة لأأه مسأأاراد. ودالاأأاد مأأا تشأأعر ةهنأأا فرأأد  مصأأدر الأأدعم 
الوحيد هلا عندما تفرد زوج ا، حيث أن العي    رمل أو أرمله ليس ابلشي  الس ل ففيه الي ري من الغرابة 

 Cadena,2007اد بعأأأد يأأأوم )والصأأأعوبة والوحأأأدة،  ضأأأافة  ب اإلحسأأأا  بعأأأدم الرأأأدرة علأأأى التييأأأم يومأأأ
 (. Azoulay,2010؛
ويأأرتاط فرأأدان شأأري  انيأأاة ابلعديأأد مأأن التغأأريا    النأأواحي االجتباعيأأة واالقتصأأادية والنفسأأية   حيأأاة  

يعد يردو بعد اأن    وس، couples)األرمل. فبن الناحية االجتباعية س يعد األرمل من ضبن األزواع )
جتباعية ودريها، حتديدا ال  تتطلو وجود الزوجل معاد. ومن الناحية االقتصادية, اال ضبام للبناساا  اال
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وحتديأأداد بوجأأود عأأدد مأأن األهفأأا  الأأذين حيتأأاجون  ب رعايأأة، وتأأوفري حاجأأاهتم ومتطلاأأاهتم املاديأأة املختلفأأة 
ادي, ويتحبالن سيزيد من العو  املادي على األرامل   الوق  الذي  ان فيه الزوجان يترامسان العو  امل

تاعاته. ومن الناحية النفسية يستبر األرمل واألرملة ابإلحسا  واملعاانة لأدر الصأعوبة اليوميأة حأو   يفيأة 
 (.Williams,2008) التعامل مع فردان شري  انياة علبا ةن السنة األوب هي دائبا األصعو

در األرامأأأأأل مرار أأأأأة هأأأأأذا وقأأأأأد أشأأأأأار  الدراسأأأأأا   ب أن مسأأأأأتور الضأأأأأغو  النفسأأأأأية أعلأأأأأى لأأأأأ
ابملتأأأزوجل   فتلأأأم جوا أأأو الضأأأغط النفسأأأي املرتاطأأأة برعايأأأة األهفأأأا ، والضأأأغو  االجتباعيأأأة والنفسأأأية 
 والعاهفية، وأ د  أن األرامل األم ا  أ  ر شعوراد ابلضغط النفسي من األرامل اأاب    فتلم اجلوا و

Havalappanarar & Upadhyay, 2007)). 
( أرملأأأة، أظ أأأر   تأأأائ  4800علأأأى )Azoulay,2010)) ة أجراهأأأا أزواليو  دراسأأأة مسأأأحي

( %94( من األرامل يعأا ل مأن مشأيال  صأحية واضأطرااب  ا فعاليأة، وأن )%60الدراسة أن حوايل )
( %40من األرامل يشعرن ابلضغو  النفسية املرتفعة املرتاطة برعاية أهفاهلن بعد وفاة شري  انيأاة، وأن )

 شعرن ةهنن لعز  عن األصدقا  واألقارب وأهنن فردن مصدر الدعم الرئيس بعد وفاة الزوع.من األرامل ي
 ن الرتمل مف وم مرتاط لف وم الفرد, وما يرتاط بأه مأن  حسأا  ابخلسأارة ليأل العوامأل اجلا بأة 

بتليأا  ال  يفرت  أن يردم ا شأري  انيأاة، م أل  انأو والا جأة، والشأعور ابألمأن وانبايأة، ووجأود امل
واملرتنيا  املشرت ة، وحتريق اناجا  النفسية واجلسدية..... ا .  ذل  مأا يأرتاط, مأن  حسأا  ابخلأوف 
من  ل األمور اجلديدة   انياة   الشعور اباللتزام  و األسرة، واخلوف مأن املسألولية املاليأة، واخلأوف مأن 

ولية األهفأأأا  ورعايأأأة متطلاأأأاهتم...ا  العأأأي  وحيأأأداد بأأأدون شأأأري  حيأأأاة، وعأأأدم الرأأأدرة علأأأى حتبأأأل مسأأأل 
(Gadena,2007.) 

وعنأأد حأأدود الفرأأد ورحيأأل الوالأأد ابملأأو ، وتر أأه للنظأأام األسأأري، تسأأبى هأأذه األسأأرة  "أسأأرة 
 ا  األم العأأزاب "،  وصأأم لألسأأرة الأأ  دادرهأأا األب ابملأأو ، فتصأأاد األم أأا  الوصأأيا  أ  أأر  حااهأأاد 

 سلوليا  الناةة من انبل الزائد للدور الذي يربن به. و آبة ومرهرا  بشيل أ  ، بساو امل
و بأأأأأأأأا جأأأأأأأا   عنأأأأأأأأد  ,أمأأأأأأأا املراحأأأأأأأل النفسأأأأأأأأية للفرأأأأأأأد, والأأأأأأأأ  ختتلأأأأأأأم مأأأأأأأن أرملأأأأأأأأة  ب أخأأأأأأأرر

 ( هي 2007,ملصريا)و  (Neumann, 2006) يومان
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تيون األم األرملة   هذه املرحلة هشة وشديدة الت ثر لا جيري حوهلأا، فرتاهأا  د حو لدحلزن:-1
حزينة، وتادو علي ا أعرا  اال تئاب، واإلحاا ، وتعاين من اليسل، واخلبو ، وتصاد شديدة الغضأو، 
ويرافق  ل  شعور بعدم التصديق، واإل يار املستبر للحريرة، وقد تفرد األرملة هاقت ا، وتصأاب ابليأ  ، 

 والشعور بفردان السيطرة على ما جيري من حوهلا.
ذه املرحلة على االعرتاف بفردان الزوع، والشأعور ابنأزن الشأديد وتر ز ه د حو لدخلع سم:-2  

لفرداهنا له، الذي جيعل األرملة دري قأادرة علأى لالأ   فسأ ا، والنظأر  ب املسأترال بعأل التشأانم، وتصأاد 
شديدة انساسية أمام التعليرا  ال  قد توجه  لي ا، وتفسر معظم التعليرا  الغامضة على أهنا ا ترادا .  
 با ةد األرملة صعوبة   الرت يز على أعباهلا؛ بساو ا شغاهلا لشاعرها، ومشأا ل ا،  بأا تواجأه صأعوبة 

   التعامل مع أهفاهلا.
  حيأأث تغضأأو األم أحيأأأااند مأأن أهفاهلأأأا ومأأن اأخأأأرين د حودد لدرسدددعالسلابرطضدد لودخلدددالم-3

رملأة أ  أأر قأأدرة علأى الريأأام بواجااهتأأا وليأن مأأع مأأرور الوقأ  تاأأدأ النأأواحي اإلجيابيأة ابلظ أأور،    تصأأاد األ
األموميأة ةأاه أبنائ أأا، وتصأاد أ  أأر قأدرة علأى تلايأأة حاجأاهتم ومتطلاأأاهتم، وتظ أر األرملأة بطاقأأة أعلأى مأأن 

 املراحل املايرة، وتادأ تشعر ابل رة   النفس.
ا، لأأر األرملأأة بتجأأارب جديأأدة مأأن  وع أأا، ال يشأأار  ا في أأا شأأريي  د حودد لدر مدد يلوحدددتم:-4

وتنفأرد   اختأا  الرأرارا  بشأيل أفضأأل مأن املراحأل السأابرة، دون االعتبأاد علأأى الشأري  وهلأذا تزيأد هاقأأة 
 وثرة بنفس ا، وتتحسن  ظرهتا  ب  اهتا.

حيث االستررار، وشعور األرملة ابلردرة على السيطرة على حياهتا  د حو للت دملد نعج  :-5
ل ا، والرأأأدرة علأأأى التخطأأيط، وااللتأأأزام، ويسأأتبر الشأأأعور ابنأأأو، مأأن جديأأأد، والنظأأرة اإلجيابيأأأة  ب مسأأترا

  واننل ةاه الشري ،  ال أن األرملة تترال حريرة فردان زوج ا، وتواصل حياهتا اجلديدة.
 وتعت  أبرز األعرا  ال  قد تتعر  هلا األرملة  تيجة لتعرض ا للضغط النفسي 

جنأأأو، واالبتعأأأاد عأأأن األصأأأدقا  واألسأأأرة، وفرأأأدان ومن أأأا اال عأأأزا ، والت د تددد ديلدرعدددوال د :-
الشأأ ية والطاقأأة، أو زتدة  بيأأة الطعأأام، وتنفأأيس ا فعأأايل حأأاد وعأأدواين، وسأألو يا  ق ريأأة م أأل  اإلدمأأان، 
وتغأري   عأأادا  النأوم، وةاهأأل املسألوليا ، والايأأا  والت أي ، واال سأأحاب االجتبأاعي وعأأدم املشأأار ة   

تباعيأأأة، والتغأأأري   النشأأأا ، فرأأأد ةأأأد  فسأأأ ا خاملأأأة أو قلرأأأة، أو   أأأرية انر أأأة النشأأأاها  العائليأأأة واالج
(Azoulay,2010.) 



 2016 –العدد الثالث  -لرابع عشر المجلد ا……. ....................مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
 
 
 
 

 17 

م ل الرلأق، واال تئأاب، والتشأانم، والنيأران، واخلأوف، والشأعور بفرأدان  د ت ديلد نيع رد :-
ضأأو، واإلحاأأا ، السأأيطرة، وعأأدم األمأأان، وانأأزن، والشأأعور بأأوهن العزميأأة، والرداأأة املفاجئأأة ابلايأأا ، والغ

والشعور ابلوحدة، والصدمة، وعدم التصديق، خصوصا   ا  ان فرد الزوع مفاجئأاد، ودأري متوقأع، والشأعور 
 (. Azonlay,2010,Feinson,1983ابإلرهاق )

م أأل فرأأدان الدافعيأأة والرت يأأز, واإليعأأاز السأأل ، والتشأأانم وفرأأدان األمأأل، وتشأأوي   د تدد ديلدملع  ددد :-
فية م ل  التشوي    التنظيم والتخطيط وحل ِّ املشيال ، واختا  الررارا . والتفيري بشيل ابلعبليا  املعر 

 (.Azonlay,2010دري موضوعي، وترييم  ا  منخفض )

  م أأل اإلهنأأاك العصأأ ، والضأأأعم اجلسأأبي  تيجأأة ضأأعم ج أأاز املناعأأأة, د تدد ديلدمبعدد د -
   الصأأدر، وازدتد  اضأأا  الرلأأو، وارتفأأا  صأأدا  النصأأفي، وتوعأأ  املعأأدة والشأأعور يوائ أأا، وضأأيق وأس

ضأأغط الأأدم، والتأأنفس السأأريع أو عأأدم الرأأدرة علأأى التأأنفس، وجفأأاف   الفأأم، و رأأص   الطاقأأة، وضأأعم 
العضأأال ، وصأأ  األسأأنان. وهنأأاك أعأأرا  أ  أأر خطأأورة م أأل قرحأأة املعأأدة، والسأأرهان، واألزمأأا  الرلايأأة 

(Azonlay,2010,Rice,1999.) 
درة األفأأراد علأأى التعامأأل مأأع الضأأغو  ختتلأأم مأأن شأأخص أخأأر، فأأاعض النأأا  مأأع العلأأم أن قأأ

ميليون درجا  عالية   قدرهتم علأى حتبأل الضأغو  النفسأية املرتاطأة ابألحأداد املختلفأة   انيأاة، بينبأا 
ين ار بعض م اأخر لجرد تعرضه ألي ِّ حدد أو خأ ة دأري سأارة، حيأث أن صأفة الرأوة والصأالبة النفسأية 

 Crowley, et)الفرد تساعد   التخفيم من الت ثري السل  ألحداد انياة السلاية على حياة الفرد لدر
al. 2003 ) . 

لتمس لدرتت لد     ت لابرضططلدرسيع :
يشأأعران ابلفأأرق الياأأري بأأل الشأأعور  -عنأأد اناجأأة - ن جمأأرد املعرفأأة بوجأأود شأأخص  عتبأأد عليأأه

دة، فوجود الروابط االجتباعية قد يعأين وجأود شأخص مأا يسأتبع  ليأ  ابألمن والطب  ينة أو الشعور ابلوح
خأأأأأأأأأال  األزمأأأأأأأأأا   عنأأأأأأأأأد حاجتأأأأأأأأأ   ب صأأأأأأأأأديق, أو قأأأأأأأأأد يعأأأأأأأأأين وجأأأأأأأأأود شأأأأأأأأأخص مأأأأأأأأأا يررضأأأأأأأأأ  مأأأأأأأأأاالد 

 (. (Blonna,2000املالية
وتظ ر أمهية الدعم االجتباعي عندما تلُم ابلفرد امللبا , أو تدامهه املواقأم الطارئأة, أو تنأز  بأه 

الدعم االجتباعي  يعين ثالثة أمور هي )شعور الفرد اب اة والرعاية والعناية، شعور الفرد أ ه  الشدائد،   ن
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 و قيبأأة واعتاأأار واحأأرتام، شأأعور الفأأرد أ أأه ينتبأأي  ب شأأاية مأأن االتصأأا  والتواصأأل، مأأع وجأأود واجاأأا  
 (.2007مشرت ة بل الفرد واجملتبع( )املصري، 

الفرد لوجود عدد من األفراد   شاية عالقاته االجتباعية،  ويتيون الدعم االجتباعي من  دراك
مييأأن الرجأأو   لأأي م، واالعتبأأاد علأأي م عنأأد اناجأأة،  ضأأافة  ب وجأأود درجأأة مأأن الرضأأا لديأأه عأأن املسأأا دة 
املتاحأأة لأأه. وللأأدعم االجتبأأاعي عأأدة أ أأوا  من أأا  الأأدعم املأأادي، والأأدعم املعنأأوي, م أأل  املأأودة، واإلصأأغا ، 

، واالهتبأأأام، والتعأأأاهم، والأأأتف م، وترأأأدد النصأأأد، وترأأأدد املعلومأأأا ، وترأأأدد التغذيأأأة الراجعأأأة، واالحأأأرتام
 ,Stages, Long, Mason)والتفاعأأأل االجتبأأأاعي عأأأن هريأأأق االعأأأرا    التفأأأاعال  االجتباعيأأأة

Krishnan, Riger,2007). 
، واألصأأدقا ، واخلأأ ا  ومصأأادر الأأدعم االجتبأأاعي تشأأبل أفأأراد األسأأرة، واجلأأريان، وزمأأال  العبأأل

الذين لدي م معرفة علبية حو  املشيلة م ل املرشد النفسي، واإل سان اجملرب الذي يرد ِّم املواسأاة، وياأدي 
تف بأأاد وتعاهفأأاد، وترأأدير مشأأاعر مأأن ميأأرون الظأأروف  فسأأ ا ، و مأأدادهم ابلأأدعم والتشأأجيع؛ للتغلأأو علأأى 

بأع، والأذين هلأم أمهيأأة خاصأة   حيأاة األم أا  األرامأأل الظأروف الصأعاة وحتأدي ا، ودأريهم مأأن أعضأا  اجملت
 (.1995)حداد،

تيأأأأون األم األرملأأأأة   مرحلأأأأة االسأأأأتررار قأأأأد اسأأأأتعاد   ظأأأأام حياهتأأأأا، فت خأأأأذ مشأأأأاعر الضأأأأغط 
ابلتالشأأي تأأدرجيياد، وترأأل مشأأاعر اخلأأوف واالضأأطراب. وتشأأري الدراسأأا   ب أمهيأأة قيأأام األم أأا  األرامأأل 

عالقأأة مأأا بأأل أفأأراد أسأأرهتا واألقأأارب واألصأأدقا  واجملتبأأع، فيلبأأا  ا أأ  العالقأأا  إبعأأادة ترتيأأو هايعأأة ال
مسأأتبرة وتعاو يأأة وداعبأأة بشأأيل مشأأرتك، أد   ب التخفأأيض مأأن احتباليأأة حأأدود األزمأأة املرافرأأة لفرأأد 

( "أرمأل وأرملأة"  1532( الأ  أجريأ  علأى حأوايل )(Carr,2005األب، حيث تل د   تائ  دراسة  أارر 
فبا فوق(على أنَّ األرامل يشأعرن لسأتوت  أقأل مأن الضأغط النفسأي عنأدما  65أعبارهم من سن) ا   

يعيشأأون ابلرأأرب مأأن أبنأأائ م الراشأأدين، ويشأأعرن ابلرأأدرة علأأى التواصأأل االجتبأأاعي مأأع األقأأارب واجلأأريان 
 وةهنن دري منعزال  بعد وفاة شري  انياة.  

ختفيأأأم االضأأأطرااب  النفسأأأية الناةأأأة عأأأن الضأأأغو  يعتأأأ  الأأأدعم االجتبأأأاعي مصأأأدراد م بأأأاد   
النفسية من خال  عز  الفرد جزئياد أو  لياد عن الت ثريا  السلاية للضغو  الايئية؛ و ل  ابلت ثري على ترييم 
الفرد لشدة األحداد الضادطة، وختفيم درجة أتثره  ا، و لغا  أو تعديل ردة فعله ةاه ا؛ العتباده على 

 .(Miller, et al.,1998) اعده   مواج ت اأن هناك من يس
( الأ  أجريأ  علأى جمبوعأا  مأن Green& Feld ,1989حيث أ د  دراسأة جأرين وفيلأد )

(، أن النسأا  األرامأل يتعرضأن  ب 144(, والنسأا  األرامأل وعأددهن )151) النسا  املتزوجا , وعأددهن
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 ةأظ أر  النتأائ   أن هنأاك عالقأة ارتااهيأ مستوت  من الضغط النفسي أعلى مأن النسأا  املتزوجأا ،  بأا
بأأل زتدة الأأدعم االجتبأأاعي والصأأحة النفسأأية واجلسأأدية لألرامأأل مأأن جا أأو، واعفأأا  مسأأتور الضأأغط 

( أرملأة   جنأوب  فريريأا علأى أن 198النفسي من جا و آخر.  با أشار  دراسة أخرر أجري  على )
وزتدة الأأأأدعم  ,اب والضأأأأغط النفسأأأأي لأأأأدر األرامأأأألهنأأأأاك عالقأأأأة ارتااهيأأأأةد بأأأأل اعفأأأأا  مسأأأأتور اال تئأأأأ

 (.Somhlaba,2009االجتباعي والردرة على حل ِّ املشيال  )
وأخأأرياد  نَّ األفأأراد بشأأيل عأأام واألرامأأل بشأأيل خأأاع الأأذين يغأأذون عالقأأاهتم االجتباعيأأة لأأدي م 

وليأأن مأأن  ,مأأن العالقأأا قأأدرة أ أأ  لالسأأتفادة مأأن املأأوارد االجتباعيأأة،  بأأا أن أتثأأري الأأدعم ال    فرأأط 
الردرة الشخصية علأى انصأو  علأى مأا حيتأاجون  ليأه مأن هأذه العالقأا ، وقأد يسأاعد الأدعم االجتبأاعي 
األفأأأراد املضأأأطربل   الشأأأفا  بسأأأرعة أ أأأ  مأأأن التأأأ ثريا  السأأألاية للبواقأأأم الضأأأادطة،       عأأأداد بأأأرام  

 الجتباعية أو عجزها عن تردد املساعدة.تستند على الدعم للتعامل مع م،  تيجة اختال  شايت م ا
لدسكو لدرتسد  لودعالغ هت :ل-3

ازداد معأأأد  األم أأأا  األرامأأأل اللأأأوا  يتلرأأأل مسأأأاعدة مأأأن اجلبعيأأأا  اخلرييأأأة وصأأأندوق املعو أأأة 
الوهين التابعة لوزارة التنبية االجتباعية   األردن، حيث بل  عدد األسر ال  تتلرأى مسأاعدة مأن صأندوق 

( أسأأرة مأأع بدايأأة 9060( أرملأأة، ليصأأل عأأددهن  ب )7211) 2010لأأوهين   شأأ ر آب لعأأاماملعو أأة ا
الرتمأل    ةاالجتباعيأة، ممأا قأد يشأري لالرتفأا  العأام بنسأا التنبيأة( حسو  حصأائيا  وزارة 2011العام )

 مأأن أن اجملتبأأع األردين، ويأأد  علأأى مأأدر حاجأأة هأألال  األرامأأل للأأدعم املأأادي والنفسأأي، األمأأر الأأذي البأأدَّ 
 يرتك لدي ن شعوراد مرتفعاد ابلضغط النفسي.

حيث يعت  فرد الأزوع انأدد األو  مأن أحأداد انيأاة املسأااة للضأغط النفسأي، وآبره السألاية 
الي رية. و بأا الحظأ  الااح تأان خأال  تفاعل بأا مأع األم أا  األرامأل مأن معأاانة وأس األم أا  األرامأل، 

؛ ألنَّ الي أري مأن ن س ييأن يعأ ن عأن هأذه املعأاانة، ويفضألن االحتفأا  و أان مأن الصأعو ف أم مشأيالهتن
ةسرارهن أل فس ن؛ ولذا س يين من الس ل تردد املساعدة هلن، ف ن حباجة  ب من يف ب ن ويساعدهن 

 على التعامل مع هذا اندد الضادط.
انهتن وأمل ن، وحىت معرفة و با أن العديد ممن يرعون األم ا  األرامل دري قادرين على  دراك معا

مشيالهتن أو  درا  ا, ف نال   رٌص   معرفة  يفية التعامل مع ن بشيل مناسو, ومن مث تردد اهتبام 
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، أو  شخصي ومجاعي هلن.  با أن الدعم االجتباعي الذي تتلراه األم ا  األرامل سوا  أ ان دعباد مادتد
ة االجتباعيأة، أو شأاية اجتباعيأة مليأدة ومشأجعة، أو ترابطأاد دعب د معلوماتياد، أو دعباد اجتباعياد ابلصأحا

وتواصأأال لأأه أمهيتأأه   حأأدود اال سأأجام لأأدر األم أأا  األرامأأل. وهيأأذا تالأأور  مشأأيلة الدراسأأة اناليأأة 
 حباجة األم ا  األرامل لالهتبام لشيالهتن.  

لأمهد لدرتسد  :ل-4

 :ري, وال اين تطايريتنا ق أمهية الدراسة انالية من جا ال, األو   ظ

تأأوفري معلومأأا  مرتاطأأة لسأأتور الضأأغو   فبأأن حيأأث األمهيأأة النظريأأة فأأإن الدراسأأة حاولأأ   
النفسأأية لأأدر األم أأا  األرامأأل   األردن،  بأأا هأأدف  لتأأوفري معلومأأا  حأأو  مسأأتور الأأدعم االجتبأأاعي 

درة الأأدعم االجتبأأاعي املرأأدم املرأأدم هلأأذه الشأأرحية مأأن اجملتبأأع ،  بأأا حاولأأ  الدراسأأة أيضأأا التعأأرف علأأى قأأ
 لألم ا  األرامل   األردن   التنال لستور الضغو  النفسية لدي ن.

أن تساعد   توفري  هار  ظري تنطلق منه   :أمَّا من حيث األمهية التطايرية فإن الدراسة حاول 
للاأاح ل األرد يأل لريأا  الدراسا  األخرر امل تبة  ذا اجملا  الاح ي، وحاولأ  الدراسأة أن تأوف ِّر أداو  

الضغط النفسي والدعم االجتبأاعي   تطويرهأا لأا يتناسأو مأع الايئأة األرد يأة, ولأا يتناسأو مأع خصأائص 
عينأأأأة الدراسأأأأة،  بأأأأا سأأأأع  الدراسأأأأة  ب أن ترأأأأدم  تأأأأائ  واقعيأأأأة عأأأأن مسأأأأتور الضأأأأغط النفسأأأأي والأأأأدعم 

عدة العأأأاملل   مرا أأأز التنبيأأأة والشأأأألون االجتبأأأاعي لألم أأأا  األرامأأأل   األردن ممأأأا قأأأد يسأأأأ م   مسأأأا
االجتباعية املختلفة ال  هتأتم ابألم أا  األرامأل علأى وضأع اخلطأط العالجيأة والأ ام  والنأدوا  اإلرشأادية 

  دف مساعدة هذه الشرحية من اجملتبع ابلشيل املناسو.
لأهتدملدرتسد  :-5

 وهتدف الدراسة انالية  ب ما يلي  
وت  الضغو  النفسية والأدعم االجتبأاعي لأدر عي ِّنأة مأن األم أا  األرامأل   اليشم عن مست -5-1

 األردن.
اليشأأم عأأن الرأأدرة التناليأأة ملسأأتوت  الأأدعم االجتبأأاعي   مسأأتوت  الضأأغو  النفسأأية لأأدر   -5-2

 عي ِّنة من األم ا  األرامل   األردن.
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 أ ئو لدرتسد  :-6
 األسئلة التالية   با حتاو  الدراسة انالية اإلجابة عن

 ما مستوت  الضغو  النفسية والدعم االجتباعي ؟ -6-1
مأأأا الرأأأدرة التناليأأأة ملسأأأتوت  الأأأدعم االجتبأأأاعي   مسأأأتوت  الضأأأغو  النفسأأأية لأأأدر عي ِّنأأأة مأأأن  -6-2

 األم ا  األرامل   األردن ؟
لدر ع سي  لدإل  دئد :-7

الناةة عن حدد معأل يصأيو األفأراد جمبوعة من اخل ا  املرتا بة  درضططلدرسيع :  -7-1
ويألثر فأأي م بأأدرجا  متفاوتأأة، وينأأت  عأأن هأأذا انأأدد جمبوعأأة مأأن اناجأأا  النفسأأية واملاديأأة واالجتباعيأأة 
دري املشاعة م ل عأدم درايأة األفأراد بييفيأة مواج أة هأذا انأدد، و رأص املأوارد واخلأدما  املتاحأة. ويألدي 

ايل الشعور ابلضغط مما يدفع األفراد  ب  تاا  بعض األساليو التييفية هذا  ب زتدة الشعور ابلعجز, وابلت
الناجحأأة. ويتوقأأم  أأا  األفأأراد   التييأأم مأأع الضأأغط علأأى مرأأدار تأأوافر اخلأأدما  والأأدعم االجتبأأاعي 

(. ويعأأأر ِّف  جرائيأأاد  ة أأأه الدرجأأة الأأأ  حتصأأل علي أأأا Dale,1996الأأذي حيصأألون عليأأأه مأأن الايئأأأة ا يطأأة )
   األرامل على مريا  الضغو  النفسية.األم ا

هو حصو  الفرد علأى املعلومأة الأ  لينأه مأن االعترأاد ة أه يتبتأع  درتت لد     ت :ل-7-2
ابنأأو والراأأو  والترأأدير واالحأأرتام، وأن الفأأرد جأأز  مأأن شأأاية اجتباعيأأة ترأأدم ألعضأأائ ا التزامأأا  متاادلأأة 

(Williams, et al., 2004 ويعر ِّف  جرائياد .)  ابلدرجة ال  حصل  علي ا األم ا  األرامل على مريا 
 الدعم االجتباعي.

وهأأأأأأي املأأأأأأرأة الأأأأأأ  مأأأأأا  زوج أأأأأأا ولأأأأأأدي ا منأأأأأه أهفأأأأأأا  وس تتأأأأأأزوع بعأأأأأأده  د  لد سدوددددد :ل-7-3
 (.2011)انبود،

لحمتدد لدرتسد  :ل-8
را أز التابعأة اقتصر  عي ِّنة الدراسة على عي ِّنأة قصأديه متيسأرة مأن األم أا  األرامأل   امل -8-1

للتنبية االجتباعية   األردن، وابلتايل فإن  ميا ية تعبيم النتائ  تتحأدد لأدر ل يأل هأذه العينأة لألم أا  
 األرامل   األردن.

 تتحدد  تائ  هذه الدراسة بطايعة األدوا  املستخدمة في ا من حيث صدق ا وثااهتا. -8-2



 د. ناصر الدين –................. د. بني مصطفى مستويات الدعم االجتماعي لدى عينة من األمهات األرامل في األردن
 

 22 

الدراسأأأأأأة، حمأأأأأأددة   هايعأأأأأأة التعريفأأأأأأا  املفأأأأأأاهيم واملصأأأأأأطلحا  املسأأأأأأتخدمة   هأأأأأأذه  -8-3
 اإلجرائية، وابلتايل فإن  ميا ية تعبيم النتائ  تتحدد   ضو  هذه التعريفا . 

لدرط سم لودإل  ديد :-9
ل"  علدرتسد  لوتدس   :-9-1

( أرملة 60000يتيون جمتبع الدراسة من مجيع األم ا  األرامل   األردن والذي يردر حبوايل)
( أرملأأة مسأأجلة   صأأندوق املعو أأة الأأوهين األردين حسأأو 9060اهق   األردن، مأأن ن )مأأن فتلأأم املنأأ

، حيأأأث اختأأأري  مأأأن م عي ِّنأأأة مرصأأأودة 2010/2011 حصأأأائيا  وزارة التنبيأأأة االجتباعيأأأة لغايأأأة العأأأام 
( أرملأأأأة مأأأأن األرامأأأأل املسأأأأتفيدا  مأأأأن اخلأأأأدما  الأأأأ  ترأأأأدم ا مجعيأأأأا  املر أأأأز 127متيسأأأأرة ميو أأأأة مأأأأن )

ي   العاصأأبة عبأأان وهأأي مأأن اجلبعيأأا  التطوعيأأة التابعأأة لأأوزارة التنبيأأة االجتباعيأأة, والأأ  ختأأدم اإلسأأالم
أدلو النسأا    أرجأا  األردن،  بأا اختأري  عي ِّنأة قصأدية متيسأرة أخأرر مأن أم أا  أرامأل  بعأا  ملرا أز 

العي ِّنأأة الن ائيأأة (. و لأأ  ليصأأاد عأأدد 130خاصأأة ابالعتنأأا  بشأألون األسأأرة   جأأرغ و ربأأد بلأأ  عأأددهن )
 ( أماد أرملة. 257)

لأدود لدرتسد  :-9-2
للتعأأأرف  ب درجأأأة الضأأأغو  النفسأأأية عنأأأد األم أأأا   دمدددد الدرضدددطالالدرسيعدددد :ل-9-2-1

(, ويتأأ لم املريأأا  بصأأورته 2007املصأأري)األرامأأل،  َّ اسأأتخدام مريأأا  الضأأغو  النفسأأية املعأأد مأأن قاأأل 
بوعأأة مأأن ا يبأأل   اجلامعأأة األرد يأأة وجامعأأة الريمأأوك،  بأأا ( فرأأرة، ويتبتأأع بصأأدق جم53األصأألية مأأن )

أمأأا   الدراسأأة اناليأأة فرأأد قامأأ  ل(.0.98يتبتأأع املريأأا  األصأألي ب اأأا  قأأد بلأأ  للدرجأأة اليليأأة حأأوايل )
لالااح تان إبعادة حساب دالال  الصدق وال اا  للبريا  ابلصورة التالية 

 صتقلدملمد ا:ل-9-2-1-1
ل ه ي:لأوً :درصتقلدرظ

قام  الااح تان بعر  فرأرا  املريأا  علأى عأدد مأن ا يبأل واملختصأل   جمأاال  اإلرشأاد  
النفسي وعلم النفس الرتبوي   جامعأة الريمأوك واجلامعأة األرد يأة إلبأدا  أيأة مالحظأة حأو  املريأا ، وبنأا  

 بأأا   حأأذف ثأأالد علأأى  لأأ    تغيأأري بعأأض اليلبأأا    الفرأأرا  لتناسأأو موضأأو  الاحأأث انأأايل،   
 فررا  من املريا  هي  

 أشعر ابألسى من الصور املشوهة ال  تردم ا وسائل اإلعالم عن املطلرل واملطلرا . -
 يلملين  حجام النا  عن الزواع من أسر . -
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 مطلرة. /أخشى أ ين س قضي  ل حيا  مطلراد  -
 أربعة أبعاد فرعية مرسبة  التايل  ( فررة, وموزعة على51وبذل  وصل املريا  بصورته الن ائية )

  ويتضبن مشاعر الرلق والتوتر وانزن واخلوف لدر األرملة,  دجمل علد وع:لدملسكم لدرسيعد لودرعضالس 
 بأأا يتضأأبن أعأأرا  جسأأدية وعضأأوية  الصأأدا  وفرأأدان الشأأ ية واضأأطراب دقأأا  الرلأأو، وفرأأرا  هأأذا 

 (.     21,22,24,29,331,2,5,6,10,11,13,1 ,4,16,: (37,42,43,44هياجملا  

به األرملة من مشاعر  حاا  وتشانم و   من  ويتضبن ما لر   دجمل علدرث ين:لدردأالودإلح  ا:
 (.3(7,9,18,20,25,30,38,46,48,49,   انياة ال  تعيش ا بعد وفاة الزوع، وفررا  هذا اجملا  هي 

املشيال  املعرفية ال  لر   أا األرملأة مأن صأعوبة  ويتضبن هذا اجملا  دجمل علدرث رث:لدملسكم لدملع  د :
  الرت يز, وتشت  لال تااه, وعدم الردرة على اختا  الرأرار  تيجأة للظأروف الضأادطة الأ  لأر  أا، وفرأرا  

 (.4 ,17,15, 19,23, ,26 35,36 ,41 (45,50, هذا اجملا  هي

هذا اجملا  املشيال  األسرية واالجتباعيأة الأ   و يتضبن دجمل علدر دبع:دملسكم لد   س لود     تد :
لأأأر   أأأا األرملأأأة بعأأأد وفأأأاة الأأأزوع, ومأأأا ينأأأت  عأأأن  لأأأ  مأأأن ا عأأأزا  اجتبأأأاعي, وصأأأعوبة   عبأأأل العالقأأأا  

 ,32,28, 8,12,34(االجتباعيأأأأأة مأأأأأع اأخأأأأأرين ومأأأأأا  ب  لأأأأأ ، وفرأأأأأرا  هأأأأأذا اجملأأأأأا  هأأأأأي 
39,40,47,51.) 

مأأن صأأدق الانأأا   َّ تطايأأق املريأأا  علأأى عي ِّنأأة ميو أأة مأأن   أأدف التحرأأقاثندددً :لصددتقلدر سدد ي:ل
( أرملة من خارع عي ِّنة الدراسة، و َّ حساب معامال  االرتاا  بل الدرجا  علأى الفرأرة والأدرجا  33)

على اجملا ، و ذل  معامال  االرتاا  بل الدرجا  على الفررة والأدرجا  علأى املريأا   يأل، واجلأدو  
ليال  ل . /1/

ل
ل
ل
ل
ل
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ل(ل1دمبتوع)
سد لدع دكلدست  الدريم ملابجمل علدرذيلتس   للرده,لوسد لدع دكلدست  الدريم ملابرتس  لدركود لملمد ال

 درضطالالدرسيعد .
د ست  الدعل دريم م

 دجمل ع
د ست  الدعل
 دملمد ال كك

د ست  الدعل دريم م
 دجمل ع

د ست  الدعل
 دملمد ال كك

د ست  الدعل دريم م
 دجمل ع

ست  الدعلد 
 دملمد ال كك

1.  .42 .40 21 .71 .69 41 .68 .66 
 57. 63. 42 65. 70.ل22 49. 54.  .2
3.  .37 .32 23 .66 .61 43 .51 .44 
4.  .62 .59 24 .70 .68 44 .45 .42 
5.  .66 .63 25 .49 .45 45 .57 .54 
6.  .43 .38 26 .44 .39 46 .45 .43 
7.  .61 .57 27 .54 .46 47 .68 .65 
8.  .59 .51 28 .39 .30 48 .49 .43 
9.  .68 .65 29 .48 .43 49 .57 .51 

10.  .49 .45 30 .51 .44 50 .56 .49 
 41. 46.ل51 26. 29.ل31 29. 34.ل .11
 32. 39.ل52 24. 28.ل32 35. 37.ل .12
 52. 60.ل53 43. 47.ل33 41. .46ل .13
 38. 45.ل54 37. 40.ل34 24. 28.ل .14
 32. 38.ل55 39. 43.ل35 35. 43.ل .15
  ل 55. 56.ل36 34. 39.ل .16
  ل 43. 47.ل37 50. 57.ل .17
  ل 49. 65.ل38 48. 52.ل .18
  ل 54. 61.ل39 42. 49.ل .19
  ل  55.ل40 30. 38.ل .20

( أن قأأيم معأأامال  ارتاأأا  الفرأأرا  ابجملأأاال  الأأ  تنتبأأي  لي أأا 1يالحأأم مأأن خأأال  اجلأأدو  )
-69.(،  با تراوح  قيم معامال  االرتاا  بل الفررا  واملريا   يل بل )28.-71.تراوح  بل )

تنتبأي  ليأه،  (، وقد اعتبد  الااح تأان معيأاراد لراأو  الفرأرة ةن ال يرأل معامأل ارتااه أا ابجملأا  الأذي24.
(. وبنأأا د علأأى هأأذا املعيأأار و  ضأأو  هأأذه الرأأيم   ِّ قاأأو  فرأأرا  املريأأا  مجيع أأا، 20.واملريأأا   يأأل عأأن )
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( فرأرة موزعأة علأى أربعأة جمأاال .  بأا  َّ 51وابلتايل تيون مريا  الضغو  النفسية بصورته الن ائية مأن )
ضأأغو  النفسأأية، وقأأيم معأأامال  ارتاأأا  اجملأأاال  حسأأاب قأأيم معأأامال  االرتاأأا  الاينيأأة جملأأاال  مريأأا  ال

 ./2ابملريا   يل،  با هو موضد   اجلدو  /
ل(2دمبتوع)

لسد لدع دم لد ست  الدر دسد لجمل   لدمد الدرضطالالدرسيعد لودست  الدجمل   لابملمد ال كك.ل
دملسكم لدرسيعد ل دجمل ع

 ودرعضالس 
دردأال
 ودإلح  ا

دملسكم ل
 دملع  د 

 لد   س لدملسكم
لود     تد 

 دملمد ال كك

دملسكم لدرسيعد ل
 ودرعضالس 

* * * * * 

 * * * * 82. دردأالودإلح  ا
 * * * 86. 84. دملسكم لدملع  د 
دملسكم لد   س ل

لود     تد 
.87 .78 .82 * * 

 * 90. 89. 88. 91. دملمد ال كك
اأأا  بأأل جمأأاال  مريأأا  قلأأق األدا   ا أأ  أنَّ قأأيم معأأامال  االرت 2يالحأأم مأأن خأأال  اجلأأدو  

(،  با أنَّ قيم معأامال  االرتاأا  بأل اجملأاال  واملريأا   يأل  ا أ  87. - 78.مرتفعة، وتراوح  بل)
(، ممأا يشأري  ب أنَّ املريأا  يتبتأع للشأرا  صأدق بنأا  تسأبد 91. - 88.) مرتفعة أيضاد, وتراوح  بأل
 ابستخدامه   هذه الدراسة.

لث   لدملمد ا:ل-9-2-1-2
قام  الااح تان بفحص ثاا  املريا  من خال   عادة تطايق املريأا  بفاصأل زمأين مدتأه تصأل 

(أرملأة، حيأث وصأل معامأل ال اأا  33ألساوعل على عي ِّنة من خارع عي ِّنة الدراسأة األصألية بلأ  عأددها) 
لبنساة مراولة لل اا .(، مما يد   على لتع املريا  0.78)بريسون( للدرجة اليلية للبريا  )

ل
ل
ل
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لتصحدحلدملمد ا:ل-9-2-1-3
( فررة، جياب علي ا بتدري  ثالثي يشأتبل علأى الاأدائل 55تيون مريا  الضغو  النفسية من )

أبأأداد وتعطأأى درجأأة اأتيأأة  )دائبأأاد وتعطأأى عنأأد تصأأحيد املريأأا  ثأأالد درجأأا ، أحيأأااند وتعطأأى درجتأأل، و 
واحأأدة(. وقأأد صأأنف  الااح تأأان اسأأتجااب  أفأأراد العينأأة  ب ثأأالد فئأأا  علأأى النحأأو اأ   فئأأة مسأأتور 

( درجأة. و فئأة مسأتور 1.66-1الضغو  النفسية املنخفضة، وتتب ل   اناصألل علأى درجأة ترأع بأل )
( درجأأأة. وفئأأأة 2.33-1.67ل )الضأأأغو  النفسأأأية املتوسأأأطة، وتتب أأأل   اناصأأألل علأأأى درجأأأة تأأأرتاو  بأأأ

 ( درجة. 3-2.34مستور الضغو  النفسية املرتفعة، وتتب ل   اناصلل على درجة ترتاو  بل )
للتعأأرف علأأى درجأأة الأأدعم االجتبأأاعي عنأأد األم أأا   دمددد الدرددتت لد    دد ت :ل-9-2-2

( حيأأأث يتأأأ لم 2009و  )األرامأأأل،  َّ اسأأأتخدام مريأأأا  الأأأدعم االجتبأأأاعي املعأأأد مأأأن قاأأأل املأأأومين والزدأأأ
( مأأأن ا يبأأأل،  بأأا قأأأام املأأأومين والزدأأأو   9( فرأأأرة. ويتبتأأأع بصأأدق )25املريأأا  بصأأأورته األصأأألية مأأن )

( ابستخراع الصدق التالزمي للبريا  انايل مع مريا  السبادوين للدعم االجتباعي حيث بلأ  2009)
( ابلت  د من ثاا  املريا  2009الزدو  )(. هذا وقام املومين و 0.74معامل ارتاا  بريسون للبرياسل )

ابسأأتخراع معامأأل االتسأأاق الأأداخلي بأأل فرأأرا   أأل بعأأد مأأن أبعأأاد الأأدعم االجتبأأاعي, و ا أأ  معأأامال  
، الأأأأأأأدعم 0.82، الأأأأأأأدعم املأأأأأأأادي 0.82، الأأأأأأأدعم العأأأأأأأاهفي 0.80االتسأأأأأأأاق  التأأأأأأأايل )شأأأأأأأاية الأأأأأأأدعم 

(. أما   الدراسة انالية فرد 0.88   يل)(, وبل فررا  املريا0.81، تشجيع اأخرين 0.80التريبي
 قام  الااح تان إبعادة حساب دالال  الصدق وال اا  للبريا  ابلصورة التالية 

 صتقلدملمد ا:-9-2-2-1
قامأأأأ  الااح تأأأأان بعأأأأر  فرأأأأرا  املريأأأأا  علأأأأى عأأأأدد مأأأأن ا يبأأأأل أوً :درصددددتقلدرظدددد ه ي:ل

لرتبوي   جامعة الريموك واجلامعأة األرد يأة إلبأدا  أيأة واملختصل   جماال  اإلرشاد النفسي وعلم النفس ا
مالحظأأة حأأو  املريأأا ، وبنأأا  علأأى  لأأ   َّ تغيأأري بعأأض اليلبأأا    الفرأأرا  لتناسأأو موضأأو  الاحأأث 
انأأايل، و عأأادة صأأيادة بعضأأ ا اأخأأر، دون حأأذف أو  ضأأافة أي فرأأرة مأأن فرأأرا  املريأأا ، وبأأذل  وصأأل 

 فررة, وموزعة على مخسة أبعاد فرعية مرسبة  التايل ( 25املريا  بصورته الن ائية )
 (.25، 20، 15، 9، 1شاية الدعم االجتباعي، ويتضبن الفررا  التالية  ) دجمل علد وع:
 (.23، 19، 17، 11، 6ويتضبن الفررا  التالية  ) مالدعم العاهفيدجمل علدرث ين:ل
ل.(24، 14، 13، 5، 2) ويتضبن الفررا  التالية  مالدعم املاديدجمل علدرث رث:ل
ل.(22، 21، 8، 7، 3ويتضبن الفررا  التالية  ) مالدعم الترييبيدجمل علدر دبع:ل
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ل.(18، 16، 12، 10، 4ويتضبن الفررا  التالية  )ملتشجيع اأخريندجمل علدخل دس:ل
 أأأدف التحرأأأق مأأأن صأأأدق الانأأأا   َّ تطايأأأق املريأأأا  علأأأى عي ِّنأأأة ميو أأأة مأأأن اثندً :صدددتقلدر سددد ي:ل

( أرملة من خارع عي ِّنة الدراسة، و َّ حساب معامال  االرتاا  بل الدرجا  علأى الفرأرة والأدرجا  33)
على اجملا ، و ذل  معامال  االرتاا  بل الدرجا  على الفررة والأدرجا  علأى املريأا   يأل، واجلأدو  

ليال  ل . /3/
ل(3دمبتوع)

هلوسد لدع دكلدست  الدريم ملابرتس  لدركود لملمد السد لدع دكلدست  الدريم ملابجمل علدرذيلتس   للردل
 درتت لد     ت .

د ست  الدعل دريم م
 دجمل ع

د ست  الدعلدملمد الل
  كك

د ست  الدعلدملمد الل د ست  الدعلدجمل ع دريم م
  كك

1 .39 .35 14 .62 .56 
 49. 56.ل15 42. 48. 2
3 .39 .32 16 .58 .51 
4 .56 .51 17 .49 .41 
5 .58 .55 18 .45 .38 
6 .45 .36 19 .51 .46 
7 .48 .43 20 .59 .50 
8 .52 .48 21 .55 .41 
9 .50 .43 22 .51 .45 

10 .47 .41 23 .58 .51 
 37. 45.ل24 37. 45.ل11
 31. 39.ل25 31. 38.ل12
  ل 35. 40.ل13

 
  الأأ  تنتبأأي  لي أأا أن قأأيم معأأامال  ارتاأأا  الفرأأرا  ابجملأأاال /3يالحأأم مأأن خأأال  اجلأأدو  /

-56.(،  با تراوح  قيم معامال  االرتاا  بل الفررا  واملريا   يل بل )38.-62.تراوح  بل )
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(، وقد اعتبد  الااح تأان معيأاراد لراأو  الفرأرة ةن ال يرأل معامأل ارتااه أا ابجملأا  الأذي تنتبأي  ليأه، 31.
ضأأو  هأأذه الرأأيم  َّ قاأأو  فرأأرا  املريأأا  مجيع أأا،  (. وبنأأا د علأأى هأأذا املعيأأار و 20.واملريأأا   يأأل عأأن )

( فررة موزعة على مخس جماال .  با  َّ 25وابلتايل تيون مريا  الدعم االجتباعي بصورته الن ائية من )
حساب قيم معأامال  االرتاأا  الاينيأة جملأاال  مريأا  الأدعم االجتبأاعي، وقأيم معأامال  ارتاأا  اجملأاال  

 ./4و موضد   اجلدو  /ابملريا   يل،  با ه
ل(ل4دمبتوع)

لسد لدع دم لد ست  الدر دسد لجمل   لدمد الدرتت لد     ت لودست  الدجمل   لابملمد ال كك.
ش ك لدرتت ل دجمل ع

 د     ت 
درتت ل
 درع طي 

درتت ل درتت لدمل دي
لدر مدد  

درتت ل
لدآلخ سن

لدملمد ال كك

ش ك لدرتت ل
 د     ت 

* * * * * * 

 * * * * * 89. تت لدرع طي در
 * * * * 87. 88. درتت لدمل دي
 * * * 88. 86. 90.لدرتت لدر مدد  
 * * 84. 87. 85. 91.لدرتت لدآلخ سن
 * 89. 91. 89. 90. 94. دملمد ال كك
 

أنَّ قيم معامال  االرتاا  بل جماال  مريا  قلأق األدا   ا أ   /4يالحم من خال  اجلدو  /
(،  با أنَّ قيم معامال  االرتاا  بل اجملاال  واملريا   يأل  ا أ  91. - 84.راوح  بل )مرتفعة، وت

(، ممأا يشأري  ب أنَّ املريأا  يتبتأع للشأرا  صأدق بنأا  تسأبد 94. - 89.مرتفعة أيضاد, وتراوح  بأل )
 ابستخدامه   هذه الدراسة.

  ث   لدملمد ا:-9-2-2-2
ا  املريأا  مأن خأال   عأادة تطايأق املريأا  بفاصأل زمأين بعد  ل  قامأ  الااح تأان بفحأص ثاأ

( أرملأة، حيأث وصأل 33مدته تصأل ألسأاوعل علأى عي ِّنأة مأن خأارع عي ِّنأة الدراسأة األصألية بلأ  عأددها ) 
ل(، والذي يعت  مراوالد ألدرا  الدراسة انالية.0.84معامل ال اا  )بريسون( للدرجة اليلية للبريا  )

ل
ل



 2016 –العدد الثالث  -لرابع عشر المجلد ا……. ....................مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
 
 
 
 

 29 

لمد ا:لتصحدحلدمل-9-2-2-3
( فررة، جياب علي ا بتدري  ثالثي يشتبل على الادائل 25تيوَّن مريا  الدعم االجتباعي من )

اأتيأأة  )دائبأأاد وتعطأأى عنأأد تصأأحيد املريأأا  ثأأالد درجأأا ، أحيأأااند وتعطأأى درجتأأل، وأبأأداد وتعطأأى درجأأة 
اأ   فئأأة مسأأتور  واحأأدة(. وقأأد صأأنف  الااح تأأان اسأأتجااب  أفأأراد العينأأة  ب ثأأالد فئأأا  علأأى النحأأو

( درجة. و فئأة مسأتور 1.66-1الدعم االجتباعي املنخفضة، وتتب ل   اناصلل على درجة ترع بل )
( درجأأة. وفئأأة 2.33-1.67الأأدعم االجتبأأاعي املتوسأأطة، وتتب أأل   اناصأألل علأأى درجأأة تأأرتاو  بأأل )

 ( درجة. 3-2.34او  بل )مستور الضغو  النفسية املرتفعة، وتتب ل   اناصلل على درجة ترت 
لل  ديد لدرتسد  :-10

بعأأأأأد أن قامأأأأأ  الااح تأأأأأان بتج يأأأأأز أدوا  الدراسأأأأأة، والتحرأأأأأق مأأأأأن صأأأأأدق با وثااهتبأأأأأا، قامأأأأأ  
الااح تأأان ابختيأأار عي ِّنأأة الدراسأأة ابلطريرأأة الرصأأدية املتيسأأرة مأأن جمتبأأع الدراسأأة   )عبأأان و ربأأد وجأأرغ( 

علأأى أم أأا  أرامأأل   ورشأأة العبأأل "حأأو  التحأأدت  الأأ   ( مريأأا 127حيأأث قامأأ  الااح تأأان بتوزيأأع )
( مريأأا  علأأى أم أأا  أرامأأل مسأأتفيدا  مأأن خأأدما  130تواجأأه األرملأأة"   العاصأأبة عبأأان. وبتوزيأأع )

مرا ز خاصة ابلتنبية االجتباعية   جرغ و ربأد، علبأاد ةنَّ الاأاح تل قأد قامتأا ابلتواصأل املااشأر مأع عي ِّنأة 
  األرامأأأأل  أأأأدف شأأأأر  أمهيأأأأة الدراسأأأأة والغأأأأر  من أأأأا، وقامأأأأ  الااح تأأأأان بتوضأأأأيد الدراسأأأأة مأأأأن األم أأأأا

املعلوما  الضرورية في ا،  با قامتا ابإلجابة عن األسئلة ال  هرح   دف الوصو   ب بياان  صادقة   
 الدراسة، ومجع ا بعد اال ت ا  فوراد من األم ا .

ائت ا من قاأل األرامأل   اللرأا ا   فسأ ا، حيأث   حيث  َّ توزيع املراييس ومجع ا فور  هنا  تع
( مريأأا ، دخلأأ  مجيع أأا ضأأبن عي ِّنأأة الدراسأأة،  َّ بعأأد  لأأ  تصأأحيد املرأأاييس، ومأأن مث 257اسأأرتجا  )

رصأأد عالمأأا   أأأل أفأأراد العينأأأة علأأى بأأأا ع خاصأأة ومرتاأأأة، حيأأث  َّ  دخأأأا  مجيأأع الايأأأاان  املفردأأة علأأأى 
 . (SPSS)لية التحليل اإلحصائي ملعرفة النتائ  ابستخدام برانم  اناسو اأيل، ومن مث  جرا  عب

لدس جد لدرتسد  لودملع مب  لدإلحص ئد :-11
اإلرتااهيأأأة. ولبجابأأأة عأأأن أسأأأئلة  -اعتبأأأد  هأأأذه الدراسأأأة مأأأن   الدراسأأأا  الوصأأأفية املسأأأحية 

 الدراسة استخدم  الااح تان اإلحصا ا  التالية 
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ت  الضغو  النفسية والدعم االجتباعي لدر عي ِّنة من األم ا  األرامل ما مستو  ابرسع  لروعمدعلد وع:
 استخدم  الااح تان املتوسطا  انسابية واال رافا  املعيارية.    األردن ؟

مأأا الرأأدرة التناليأأة ملسأأتوت  الأأدعم االجتبأأاعي   مسأأتوت  الضأأغو  النفسأأية لابرسعدد  لروعددمدعلدرثدد ين:
 رامأأأأأأأأأل   األردن ؟ اسأأأأأأأأأتخدم  الااح تأأأأأأأأأان حتليأأأأأأأأأل اال أأأأأأأأأدار املتعأأأأأأأأأدداأللأأأأأأأأأدر عي ِّنأأأأأأأأأة مأأأأأأأأأن األم أأأأأأأأأا  

((Regression. 
لن  ئجلدرتسد  :-12

لت يلدرس  ئجلدمل عوم لابرعمدعلد وع:
السأأألا  األو   " مأأأا مسأأأتور الأأأدعم االجتبأأأاعي ومسأأأتور الضأأأغو  النفسأأأية لأأأدر األم أأأا  األرامأأأل   

 األردن؟
 أل مأن الأدعم االجتبأاعي والضأغو  النفسأية لأدر هدف هذا السلا   ب اليشم عن مستور   

عي ِّنأأأة الدراسأأأة، وحتريرأأأاد هلأأأذا اهلأأأدف  َّ حسأأأاب املتوسأأأطا  انسأأأابية واال رافأأأا  املعياريأأأة السأأأتجااب  
 (.5(. على املرياسل.  با   جدو  )257األم ا    العي ِّنة الاال  عددهن )

 (5جدو  )
 سس لملع الجلدرتت لد     ت لودرضطالالدرسيعد لرتجلأ  ددلدمل ال ط  لدحلع بد لود حن د   لدملعد

لتدس لدرتسد  
دمل ال طللدرعتدلأ  ددلدرعدس لدمل طريد 

لدحلع يب
د حن دمل
لدملعد سي

لدملع الج

ل
 درتت لد     ت 

 متوسط 285. 2.05 127لأسددكلوسش لدرع ك)ت  ن(
د ل)  شلس أسددكلد د زلدر 

لولسبت(
 متوسط 297. 2.15 130

 متوسط .291 2.10 257لرتس  لدركود د
ل
لدرسيعد  درضطالا

 متوسط 365. 2.21 127لأسددكلوسش لدرع ك)ت  ن(
د ل)  شلس أسددكلد د زلدر 

لولسبت(
 متوسط 349. 1.76 130

 متوسط .361 1.98 257لدرتس  لدركود 
رامل  ان متوسأطاد، ( أنَّ مستور الدعم االجتباعي لدر مجيع عي ِّنة األم ا  األ5يال ِّ اجلدو  ) 

و ل  ابلنظر  ب معايري التصحيد السابرة الذ ر ال  اعتبدهتا الااح تأان   الدراسأة، حيأث بلأ  املتوسأط 



 2016 –العدد الثالث  -لرابع عشر المجلد ا……. ....................مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
 
 
 
 

 31 

.(   291( للدرجة اليليأة ألفأراد العينأة مجأيع ن واب أراف معيأاري )2.10انساا للدعم االجتباعي )
.(، وجأأأأا  285(, واب أأأأراف معيأأأأاري )2.05حأأأأل جأأأأا  املتوسأأأأط انسأأأأاا لألرامأأأأل   ورشأأأأة العبأأأأل )
.(. 297(, واب أأأراف معيأأأاري )2.15يأأأة )نباملتوسأأأط انسأأأاا للأأأدعم االجتبأأأاعي لألرامأأأل   مرا أأأز الت

وجأأا  مسأأتور الضأأغو  النفسأأية لأأدر مجيأأع عينأأة األم أأا  األرامأأل  أأذل  متوسأأطاد، حيأأث بلأأ  املتوسأأط 
.(، وجأأأا  املتوسأأأط انسأأأاا لألرامأأأل   361) (, واب أأأراف معيأأأاري1.98انسأأأاا للضأأأغو  النفسأأأية )

.(، وجا  املتوسط انساا للدعم االجتباعي لألرامل   365(, واب راف معياري )2.21ورشة العبل )
.(. أمأأا ابلنسأاة  ب مسأأتور جمأأاال  الضأأغو  النفسأأية 361(, واب أأراف معيأأاري )1.76يأأة )نبمرا أز الت

 (.6وضد   اجلدو  رقم )لدر عينة الدراسة فرط جا    با هو م
ل(6 توعل)

لدمل ال ط  لدحلع بد لود حن د   لدملعد سس لملع الجل"   لدرضطالالدرسيعد لرتجلتد ِّس لدرتسد  
لدملع الجلد حن دملدملعد سيلدمل ال طلدحلع يبل"   لدرضطالالدرسيعد 

 متوسط .365 1.95 د ت ديلدرسيعد لودرعضالس 
 متوسط .410 2.00 دس ت لدردأالودإلح  ا
 متوسط .381 1.96 دملسكم لدملع  د 

 متوسط .423 2.02 دملسكم لد   س لود     تد 
( املتوسأأطا  انسأأابية واال رافأأا  املعياريأأة ملسأأتور جمأأاال  الضأأغو  النفسأأية 6ياأأل ِّ اجلأأدو  )

وسأأط حسأأاا, لأأدر األرامأأل   األردن، حيأأث جأأا  جمأأا  " املشأأيال  األسأأرية واالجتباعيأأة " ةعلأأى مت
.(، تاله   املرتاة ال ا ية جمأا  " مشأاعر اليأ   واإلحاأا  " 423(, واب راف معياري )2.02حيث بل  )

.(، تأأأاله جمأأأا  " املشأأأيال  املعرفيأأأة " لتوسأأأط 410(, واب أأأراف معيأأأاري )2.00لتوسأأأط حسأأأاا بلأأأ )
نفسأأأية والعضأأأوية" علأأأى .(، بينبأأأا حصأأأل جمأأأا  " األعأأأرا  ال381(, واب أأأراف معيأأأاري )1.96حسأأأاا)

 .(. 365(, وا راف معياري )1.95املرتاة األخرية ةدىن متوسط حساا حيث بل  )
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لت يلدرس  ئجلدمل عوم لابرعمدعلدرث ين:
درعدددمدعلدرثددد ين:لادددد لد مهدددد لدرسعددد د لرودددتت لد    ددد ت ل لدر س دددملمبعددد الجلدرضدددطالالدرسيعدددد لردددتجل

 لد د   لد سددكل لد سدنل؟ا
عأأن هأأذا السأألا , وملعرفأأة األمهيأأة النسأأاية للأأدعم االجتبأأاعي   التناأأل لسأأتور الضأأغو  لبجابأأة 

.  بأا هأو (Regression)النفسية لأدر األم أا  األرامأل   األردن،  َّ اسأتخراع حتليأل اال أدار املتعأدد 
 مال   اجلداو  التالية 

 الضغو  النفسية على الدرجة اليلية  أوالد  األمهية النساية للدعم االجتباعي   التنال لستور 
ل(7 توعل)

ن  ئجلحتودكلد حنتدسلدمل عتدلدمل تسجلملتجلدع مه لدرتت لد     ت ل لدر س ملمبع الجلدرضطالال
لدرسيعد ل كك.

لا"R دمل طريلدملع مك
 دع دكلد ست  ا

R2"لا
لدع دكلدر حتست

 د ر لامالسد  لاما

 0.000 26.746 0.095 0.308لدرتت لد     ت 
  

( من التااين   الضأغو  النفسأية  %10( أنَّ الدعم االجتباعي فسَّر ما  ساته )7يال ِّ اجلدو  )
  يل لدر األم ا  األرامل   األردن .

ب يأأأاد  األمهيأأأة النسأأأاية للأأأدعم االجتبأأأاعي   التناأأأل لسأأأتور جمأأأا  األعأأأرا  النفسأأأية والعضأأأوية 
 للضغو   

ل(8 توع)
سلدمل عتدلدمل تسجلملتجلدع مه لدرتت لد     ت ل لدر س ملمبع الجلدرضطالالن  ئجلحتودكلد حنتد

لدرسيعد لدمل ت ط لمبج علد ت ديلدرسيعد لودرعضالس لروضطالا

 دمل طريلدملع مك
R"لا

 دع دكلد ست  ا
R2"لا

 د ر لامالسد  لامالدع دكلدر حتست

 0.000 27.832 0.098 0.314لدرتت لد     ت 
( من التااين   الضأغو  النفسأية %10أنَّ الدعم االجتباعي فسَّر ما  ساته ) (8يال اجلدو  )

 املرتاطة لجا  األعرا  النفسية والعضوية لدر األم ا  األرامل   األردن .
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 بل اد  األمهية النساية للدعم االجتباعي   التنال لستور جما  مشاعر الي   واإلحاا   
ل(9 توع)

سلدمل عتدلدمل تسجلملتجلدع مه لدرتت لد     ت ل لدر س ملمبع الجلدرضطالالن  ئجلحتودكلد حنتد
لدرسيعد لدمل ت ط لمبج علدس ت لدردأالودإلح  ا

لا"R دمل طريلدملع مك
 دع دكلد ست  ا

R2"لا
لدع دكلدر حتست

 د ر لامالسد  لاما

 0.000 24.966 0.089 0.229لدرتت لد     ت 
( مأأأن التاأأأاين لسأأأتور الضأأأغو  %9دعم االجتبأأأاعي فسَّأأأر مأأأا  سأأأاته )( أنَّ الأأأ9ياأأأل ِّ اجلأأأدو  ) 

 النفسية املرتاطة لجا  مشاعر الي   واإلحاا  لدر األم ا  األرامل   األردن .
 رابعاد  األمهية النساية للدعم االجتباعي   التنال لستور جما  املشيال  املعرفية  

ل(10 توعل)
دمل تسجلملتجلدع مه لدرتت لد     ت ل لدر س ملمبع الجلدرضطالالن  ئجلحتودكلد حنتدسلدمل عتدل

لدرسيعد لدمل ت ط لمبج علدملسكم لدملع  د 

 دمل طريلدملع مك
R"لا

 دع دكلد ست  ا
R2"لا

لدع دكلدر حتست
 د ر لامالسد  لاما

 0.000 12.940 0.048 0.220لدرتت لد     ت 
( مأأن التاأأاين لسأأتور الضأأغو  %5فسَّأأر مأأا  سأأاته ) ( أنَّ الأأدعم االجتبأأاعي10ياأأل ِّ اجلأأدو  )

 النفسية املرتاطة لجا  املشيال  املعرفية، لدر األم ا  األرامل   األردن .
   األمهية النساية للدعم االجتباعي   التنال لستور جما  املشيال  األسرية واالجتباعية  خامساد 

 (11جدو  )
تسجلملتجلدع مه لدرتت لد     ت ل لدر س ملمبع الجلدرضطالالن  ئجلحتودكلد حنتدسلدمل عتدلدمل 

لدرسيعد لدمل ت ط لمبج علدملسكم لد   س لود     تد 

 دمل طريلدملع مك
R"لا

 دع دكلد ست  ا
R2"لا

 د ر لامالسد  لامالدع دكلدر حتست

 0.000 24.600 0.085 0.297لدرتت لد     ت 
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( مأأأن التاأأأاين لسأأأتور الضأأأغو  النفسأأأية %9االجتبأأأاعي فسَّأأأر مأأأا  سأأأاته )( أنَّ الأأأدعم 11ياأأأل ِّ اجلأأأدو  )

 املرتاطة لجا  املشيال  األسرية واالجتباعية لدر األم ا  األرامل   األردن.
لدس سس لدرس  ئج:-13

لأوً :لدس سس لدرس  ئجلدمل عوم لابرعمدعلد وع:
 األم ا  األرامل   األردن ؟"" ما مستور الدعم االجتباعي ومستور الضغو  النفسية لدر 

لدس سس لدرس  ئجلدمل عوم لمبع الجلدرتت لد     ت لتوالد ددملدركود .
أظ أأر  النتأأائ  أنَّ مسأأتور الأأدعم االجتبأأاعي املرأأدم لألم أأا  األرامأأل   األردن   أأان بدرجأأة 

ألهأأأل واألقأأأأارب متوسأأأطة. وتأأأرر الااح تأأأأان أ أأأه مييأأأأن تفسأأأري هأأأذه النتيجأأأأة ة أأأه علأأأأى الأأأردم مأأأن حماولأأأأة ا
واألصدقا  دوماد   جمتبعاتنا العربية بشيل عام، و  اجملتبع األردين بشيل خاع، علأى حماولأة ترأدد  أل ِّ 
الدعم االجتباعي والنفسي، وأحيااند املادي لألرملأة عنأد وفأاة زوج أا،  ال أنَّ هأذا الأدعم يارأى انقصأاد ودأري  

، فغالاأأاد مأأا حيأأاو  اجلبيأأع مأأدَّ يأأد العأأو  ن وا اأأة وترأأدد التعأأاهم لألرملأأة   الفأأرتا  واملراحأأل األوب  أأاف 
لفرأأداهنا لزوج أأا،  ال أ أأه شأأيئا فشأأيئا ياأأدأ اجلبيأأع ابالبتعأأاد والرجأأو   ب حيأأاهتم ومسأألولياهتم اخلاصأأة لتعأأود 

يوميأة األرملة وحيدة بدون دعم. علباد ةنَّ العديد من األهل واألصدقا  وأحيااند امللسسا  االجتباعية ان
واخلاصأأة حتأأاو  أن تأأوف ِّر مصأأادر الأأدعم املبينأأة لأأألم األرملأأة لفأأرتا  زمنيأأة هويلأأة  ال أهنأأا ال تيأأون دائبأأا 

 انجحة أو حترق األهداف املرجوة من ا   الت ثري االجياا على حياة األم األرملة الحراد.
لأ  أ أد  ( ا (Carr,2005; Somhlaba,2009وتتفق هذه النتيجة مأع مأا جأا    دراسأا 

علأى العالقأة اإلرتااهيأة بأل الأأدعم االجتبأاعي املرأدم لألم أا  األرامأل بعأأد وفأاة الأزوع ومسأتور الضأأغو  
 النفسية لدي ن.

لدس سس لدرس  ئجلدمل عوم لمبع الجلدرضطالالدرسيعد لتوالد ددملدركود .

ى األداة اليليأة  أظ ر  النتائ  أنَّ مستور الضغو  النفسية لدر األم ا  األرامل   األردن عل
 ا   بدرجة متوسطة. وترر الااح تان أ ه ميين تفسري هأذه النتيجأة،   أن ترمأل األم البأد أن ييأون قأد 
سأأأاهم   زتدة الضأأأغو  لأأأدي ا بشأأأيل عأأأام، حتديأأأداد الضأأأغو  املرتاطأأأة ابإلحسأأأا  بفرأأأدان شأأأري  انيأأأاة 

  مأأأن الطايعأأأي أن تشأأأعر األم أأأا  والأأأزوع, ومأأأا يأأأرتاط بأأأذل  مأأأن مشأأأاعر ابنأأأزن واخلأأأوف والرلأأأق،  أأأذل
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ابلضغط النفسي  تيجة ألهنن وبعد وفأاة شأري  انيأاة هأن املسألوال  عأن الريأام لتطلاأا  األمومأة ورعايأة 
 األهفا  ابلدرجة األوب، مما يفر  علي ن مسلوليا  وواجاا  أ  ر من السابق   ظل وجود الزوع. 

 &Havalappanarar)مأأأأأأأنوتتفأأأأأأأق هأأأأأأأذه النتيجأأأأأأأة مأأأأأأأع مأأأأأأأا جأأأأأأأا    دراسأأأأأأأا   أأأأأأأل  
Upadhyay,2007; Azoulay,2010)  والأأأ  أشأأأار  مجيع أأأا علأأأى معأأأاانة األم أأأا  األرامأأأل مرار أأأة

   من مستوت  متوسطة ومرتفعة من الضغو  النفسية.اببغريهن من النسا  املتزوجا  والعاز 

لدس سس لدرس  ئجلدمل عوم لمبع الجلدرضطالالدرسيعد لتوالدجمل   لدري تد :

   تأأائ  الدراسأأة أنَّ الدرجأأة الأأ  حصأأل  علي أأا األم أأا  األرامأأل   الضأأغو  أظ أأر  
النفسية على اجملاال  الفرعية جا   مجيع ا متوسأطة، وأنَّ أعلأى درجأة   الضأغو  النفسأية لأدر األرامأل 
 ارتاطأأأ  لجأأأا  " املشأأأيال  األسأأأرية واالجتباعيأأأة", وتأأأرر الااح تأأأان أ أأأه مييأأأن تفسأأأري النتيجأأأة ة أأأه مأأأن
املعأأأروف أن األرامأأأل تأأأزداد مشأأأيالهتن األسأأأرية, وتتأأأوتر عالقأأأاهتن االجتباعيأأأة  تيجأأأة لوفأأأاة الأأأزوع وشأأأري  
انيأأأاة، فاألرامأأأل أصأأأاحن راب  األسأأأر واملسأأألوال  اأن أمأأأام اجملتبأأأع عأأأن أسأأأرهن وعأأأن رعايأأأة متطلاأأأا  

ألرملأأأأة عالقاهتأأأأا واحتياجأأأأا  األهفأأأأا    العائلأأأأة مأأأأن جا أأأأو، ومأأأأن جا أأأأو آخأأأأر مأأأأن املتوقأأأأع أن ترلأأأأل ا
االجتباعية بعد وفاة الزوع ورلا ينعز  بعض ن اجتباعياد ويرطعن عالقاهتن االجتباعية مع بعض األصدقا  

 واألقارب. 
 با وأظ ر  النتائ  أنَّ أقل درجة ضغط ارتاط  لجا  " املشيال  املعرفية". وترر الااح تان   

ال تأألثر الضأأغو  النفسأأية بشأأيل  اأأري عنأأد وفأأاة شأأري   أ أأه مييأأن تفسأأري هأأذه النتيجأأة ة أأه مأأن املبيأأن أن
انيأأأاة   الرأأأدرا  املعرفيأأأة لألرملأأأة, ورلأأأا يعأأأود  لأأأ  ليوهنأأأا ليأأأل السأأأتجبا  أفيارهأأأا, وحتأأأاو  أن تر أأأز 
تفيريها   قدرهتا على حتبل تاعا  وفاة الزوع.  با أنَّ األرامل قد ميلن  اولة استيعاب فيأرة وفأاة الأزوع  

تسأليم برضأا  و وقأدره، ليأوهنن يأدر ن ةهنأن أصأاحن   موقأع مأن املسألولية الأذي البأد وأن  نو  من ال
ملواج أة  أصاح  األرملة اأن   موقأم حتأد   يتجاوبن معه بطريرة منطرية وعرال ية مع هذا اندد، فلرد

مأأن ختطأأي هأأذه األزمأأة  أزمأأا  انيأأاة وصأأعوابهتا ممأأا يأأدفع ا أحيأأااند لضأأرورة التفيأأري اإلجيأأاا ةهنأأا سأأتتبين
 بنجا  ألجل أهفاهلا واأخرين ا يطل  ا.
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ل:اثندً :لدس سس لدرس  ئجلدمل عوم لابرعمدعلدرث ين
مأأأأا األمهيأأأأة النسأأأأاية للأأأأدعم االجتبأأأأاعي   التناأأأأل لسأأأأتور الضأأأأغو  النفسأأأأية لأأأأدر األم أأأأا  األرامأأأأل   "

 األردن؟"
د    د ت ل لدعد الجلدرضدطالالدرسيعدد لتودالد ددمللدس سس لدرس  ئجلدمل عومد لاب مهدد لدرسعد د لرودتت 

لدركود .
أظ ر  النتائ  أنَّ الدعم االجتباعي املردم لأدر عي ِّنأة األم أا  األرامأل   األردن  قأد اسأتطا  

( مأأأن مسأأأتور الضأأأغو  النفسأأأية الأأأ  قأأأد تعأأأاين من أأأا األرملأأأة، لعأأأ  أ أأأه  لبأأأا ازداد %10التناأأأل حبأأأوايل )
عي لأأدر األم األرملأأة مأأن املتوقأأع أن ترأأل  سأأاة الضأأغو  النفسأأية الأأ  تعأأاين من أأا، مسأأتور الأأدعم االجتبأأا

والعيأأأس صأأأحيد فأأأإ ا قأأألَّ مسأأأتور الأأأدعم االجتبأأأاعي لألرملأأأة مأأأن املتوقأأأع أن تأأأزداد الضأأأغوها  النفسأأأية 
عرن ابلضيق لألرملة، وترر الااح تان   الدراسة أ ه من املبين تفسري هذه النتيجة ةنَّ األرامل دالاا ما يش

واألس وانزن الياري على وفاة شري  انياة, ف و الزوع ورب األسرة واألب واملعيل الرئيس للعائلة, والشري  
   ل ِّ صغرية و ارية   شلون األسرة. ودالااد ما تلري الزوجة حببل ا ومسلولياهتا عليه وتعتبد عليه   حل ِّ 

وفاة الزوع تفرد الزوجة  ل  ل  وتشعر ابلعديد من املشاعر السلاية األزما  ال  قد لر   ا األسرة, وعند 
والعديد من الضغو  النفسية، ألهنا قال  ل ِّ شي  تشعر ةهنا فرد  مصدر الدعم الوحيد والرئيسي هلأا   

فإ ا انياة. ولين   ا ما توفر لألرملة الدعم االجتباعي بعد وفاة الزوع قد يلث ِّر  ل  بشيل  جياا علي ا, 
وجأد  األرملأة مأأن يسأا دها مأن العائلأأة واألقأارب واألصأأدقا  يأدعب ا اجتباعيأاد و فسأأياد ومأادتد، والوقأأوف 
 ب جا ا أأا و ب جا أأو أهفاهلأأا بعأأد وفأأاة رب األسأأرة، فسأأيبنح ا  لأأ  الشأأعور ابهلأأدو  والطب  ينأأة, ألهنأأا 

هلأا يأد العأون واملسأاعدة ممأا خيفأم مأن  ستشعر ةهنا ليس  وحيدة, وأنَّ هنالأ  مأن يرأم  ب جا ا أا وميأد  
 مشاعر الضغط النفسي ال  قد تشعر  ا.  

دس سس لدرس  ئجلدمل عوم لاب مهدد لدرسعد د لرودتت لد    د ت لمبعد الجلدرضدطالالدرسيعدد لتودال
لدجمل   لدري تد .لل

لأأأى مسأأأتور   التأأأ ثري ع لاد أظ أأأر   تأأأائ  الدراسأأأة اناليأأأة ةنَّ الأأأدعم االجتبأأأاعي  أأأان أ  أأأر تناأأأ
( لدر األرامل  ان   جما  " األعأرا  النفسأية واجلسأدية ". لعأ  أ أه %10الضغو  النفسية لا  ساته )

  حا  توفر الدعم االجتباعي املناسو لألرملة سترل فرصة ظ ور األعرا  النفسية واجلسدية علي ا بينبا 
ع أن يزيأأد تعأأر  األرملأأة مل أأل هأأذه األعأأرا   ن س تتأأوفر مصأأادر الأأدعم االجتبأأاعي الالزمأأة فإ أأه مأأن املتوقأأ

النفسأأية واألمأأرا  اجلسأأدية. وتأأأرر الااح تأأان ة أأه مييأأأن تفسأأري هأأذه النتيجأأة ة أأأه مأأن املفأأرت  أن يظ أأأر 
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الضأأغط النفسأأي لأأدر األرملأأة علأأى صأأورة مأأن األعأأرا  النفسأأية  أأالرلق واخلأأوف وانأأزن والشأأعور ابلوحأأدة 
ا ، وعلى صورة من األعرا  اجلسدية  فردان الش ية والشأعور بضأيق والايا  ومشاعر األس واال تئاب ..

النفس والصدا  والشعور ابإلرهاق والتعو اجلسدي وأحيااند ظ ور بعض األمرا ..ا ،  ال أ ه حل تتأوفر 
مصادر الدعم االجتباعي من العائلأة واألقأارب واألصأدقا  يتوقأع أن تأزداد قأدرة األرملأة علأى مواج أة هأذه 

ا  السأأألاية بشأأأيل واضأأأد فوجأأأود األهأأأل واألقأأأارب  ب جا ا أأأا وعأأأدم تأأأر  م هلأأأا حتديأأأدا   الفأأأرتا  األعأأأر 
األوب من وفاة شري  انياة ودعب ا بيل ما اسأتطاعوا عاهفيأاد و فسأياد واجتباعيأا سأيرلل  لأ  مأن فرصأة 

 تعرض ا ألي من املشاعر واألعرا  النفسية واجلسدية اخلطرية.
 &Somhlaba,2009; Green)ع مأا جأا     تأائ  دراسأا   أل مأنوتتفأق هأذه النتيجأة مأ

Feld ,1989)   أنَّ الدعم االجتباعي النفسي واملادي يلعو دوراد هاما د   الت ثري اإلجياا على الصحة  
 النفسية واجلسدية لألم األرملة.

علأى مسأتور الضأأغو    املرابأل أظ أر  النتأائ  أنَّ الأدعم االجتبأاعي  أان أقأل تناألاد   التأ ثري 
( لدر األرامل  ان   جما  " مشأاعر اإلحاأا  واليأ   ". لعأ  أ أه حأىت   حأا  %5النفسية لا  ساته )

توفر الدعم االجتباعي املناسو لألرملة فستارى هناك فرصة لظ ور مشاعر اإلحاا  واليأ   علأى األرملأة، 
الأأردم مأأن األمهيأأة الياأأرية والعظيبأأة لأأدور الأأدعم وتأأرر الااح تأأان أ أأه مييأأن تفسأأري هأأذه النتيجأأة ة أأه علأأى 

املرأدم لألرملأة مأأن األهأل واألقأارب واألصأدقا ،  ال أ أه ال مييأن ةاهأأل  ومأادتد  و فسأياد  االجتبأاعي عاهفيأاد 
املشاعر السلاية من  حاا  وشعور ابلي  , وأحيااند ابلتشانم واالستسالم الأذي قأد تشأعر بأه األرملأة، ف أي 

ي  حياهتا, والبد من شعورها ابإلحاا  والي   حتديأداد   الفأرتة األوب مأن وفأاة شأري  فرد  زوج ا وشر 
 انياة  ب أن تتبين من استجبا  قواها النفسية واجلسدية الحراد. 

لدر الصد  :-14
 بنا  على  تائ  الدراسة فإنَّ الااح تل توصيان ابألمور التالية 

والأأأدورا  التدريايأأأة لألم أأأا  األرامأأأل  أأأدف خفأأأض  اسأأأت بار  تأأأائ  الاحأأأث    عأأأداد الأأأ ام  -1-14
الضأغو  النفسأأية, وترأأدد النصأائد واإلرشأأادا    هأأرق التييأم مأأع فرأأدان الأزوع مأأن جا أأو, 

 والتعامل مع األهفا  ورعايت م من جا و آخر.
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زتدة تفعيأأل دور امللسسأأا  واملرا أأز االجتباعيأأة الأأ  هتأأتم برعايأأة هأأذه الشأأرحية مأأن اجملتبأأع مأأن  -2-14
ال  ترأأدد الأأدعم النفسأأي واالجتبأأاعي واملأأادي هلأأن، وتأأوفري املرشأأدين النفسأأيل املتخصصأأل خأأ

 لتردد املشورة النفسية لألم ا  األرامل   أي ِّ وق    معظم مناهق األردن .
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