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امللخ�ص
هدفت الدرا�سة احلالية �إىل الك�شف عن الأ�سلوب التكيفي للأرملة البحرينية يف
مواجهتها ل�ضغوط احلياة اليومية وارتباط ذلك ب�صالبتها النف�سية يف �ضوء متغريات
متعددة ،مثل� :سنوات الرتمل ،وعدد الأبناء ،والعمر ،والتعليم ،والدخل ال�شهري ،وظرف
الوفاة املفاجئ للزوج ،واحلالة املهنية.
وقد تكونت عينة الدرا�سة من (� )50أرملة بحرينية مت اختيارهن بطريقة ع�شوائية .ومت
تطبيق مقيا�س �أ�ساليب مواجهة �أحداث احلياة اليومية ال�ضاغطة وا�ستبانة ال�صالبة
النف�سية عليهن .وقد �أظهرت النتائج �أن �أ�سلوب التكيف الإيجابي مع �ضغوطات
احلياة هو الأ�سلوب ال�سائد لدى الأرملة البحرينية .كما �أن م�ستوى ال�صالبة النف�سية
و�أبعاده الفرعية (كالتحدي ،امل�س�ؤولية ،االلتزام) له داللة �إح�صائية .و ر ُ ِ
�ص َد ْت عالقة
ايجابية دالة �إح�صائيا ً بني ال�صالبة النف�سية للأرملة وكل من �أ�سلوب التكيف
الإيجابي و�أ�سلوب التكيف ال�سلبي ل�ضغوطات احلياة اليومية.
كما �أن الأرامل ذوات الدخل املتو�سط واملنخف�ض �أميل �إىل ا�ستخدام �أ�سلوب التكيف
ال�سلبي عند مواجهتهن ل�ضغوط احلياة اليومية .كما �أظهرت الدرا�سة احلالية فروقًا
ذات داللة �إح�صائية يف م�ستوى التكيف ال�سلبي يف اجتاه ذوات التعليم اجلامعي .كما
�أن الأرامل ذوات التعليم الثانوي واجلامعي �أظهرن فروقًا دالة �إح�صائيا ً يف م�ستوى
ال�صالبة عند مقارنتهن بندوات التعليم االبتدائي والإعدادي.
ومل تظهر الدرا�سة وجود داللة �إح�صائية للمتغريات الآتية :ظرف الوفاة ،وعدد
الأبناء ،وعمر الأرملة ،و�سنوات الرتمل ،والعمل وذلك يف كل من �أ�سلوب مواجهة
ال�ضغوط النف�سية ودرجة ال�صالبة النف�سية.
الكلمات املفتاحية :ال�ضغوطات اليومية ،الأرملة ،ال�صالبة النف�سية.

* تاريخ ت�سلم البحث2010/5/27 :م

* تاريخ قبوله للن�رش2011/7/26 :م

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

2012  مار�س1  العدد13 املجلد

13

Coping Style of Bahraini Female Widows and
their Level of Psychological Hardiness
Dr. Amani A. Al-Sheerawi
Dept. of Psychology
University of Bahrain

Abstract
This study aimed at exploring the coping style of Bahraini female widows and their level of psychological hardiness. In addition, identifying the
relationship between Bahraini female widows coping style and their hardness with respect to their widowhood years, education, income, work, sudden
death and their number of children.
The study consisted of (50) Bahraini widows, randomly selected. For data
collection, the life events stress scale and Hardiness scale was administrated to
the sample. Using appropriate statistical treatments involving t-test, Pearson
correlation and ANOVAs. Finding indicated that positive coping style was the
dominant style among Bahraini female widows. In addition, Hardiness level
was significant. In which it indicated Bahraini widows are characterized with
hardness. And there was a significant positive correlation between level of
hardiness and positive coping, negative coping style among Bahraini widows.
However, the relationship between the level of hardiness and positive coping
style was the strongest in relations with the negative
In case of medium and low income, the study revealed that female widows
were more likely to use negative coping style.
Also, there was a significant difference between secondary educated widows and primary and university ones on hardiness, in favor of secondary widows. In case of coping style, university female widows were more likely to
use negative coping style.
The study didn’t show any significant difference on coping style, hardness
according to widows’ age, sudden death and number of widows’ children.
Key words: coping strategies, widows, hardiness.
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املقدمة

“Death is not the greatest loss in life .The greatest loss is what dies

)inside us while live”. (Norman Cousins

“ال ميثل املوت �أكرب فقد يف احلياة� .إن اكرب فقد هو ما ميوت يف �أعماقنا خالل حياتنا”.

على الرغم من �أن املوت ميثل �إحدى حتميات احلياة� ،إال �أن الأ�سى واحلزن واملحنة املرتبطة

مب�شاعر الفقد لأ�شخا�ص مهمني ومقربني يف احلياة ،ي�شكل حتمية �أخرى ت�ضاف �إىل واقع
احلياة الإن�سانية ،ومن البديهي �أن ت�ستغرق مرحلة احلزن والأ�سى بع�ض الوقت حلني التمكن
من تقبل واقع الفقد ومن ثم القدرة على التكيف معه.

ويعد فقد الأ�رسة �أحد �أع�ضائها نتيجة وفاته �أحد �أ�صعب اخلربات امل�ؤملة التي تواجهها
ّ

الأ�رسة خالل دورة حياتها ،خا�صة �إذا كان هذا الفقيد ميثل ركنًا �أ�سا�سيًا يف بناء هذه الأ�رسة.

�إذ ميثل فقد �رشيك احلياة احد �أعظم ال�ضغوطات النف�سية التي يتعر�ض �إليها الإن�سان يف

حياته (DeMichele, 2009; Wilcox et al., 2003; Carnelley, Bolger, Wortman
) ،& Burke, 2006بل �إن بع�ض الباحثني تو�صل من خالل درا�سة مقارنة �إىل �أن ت�أثريات فقد

الزوج على الأرملة �أكرب �أثرا ً من ت�أثريات فقد �أخرى يف حياة الفرد كوفاة االبن �أو الأم (Norris

).& Murrell, 1990

ويف�رس بع�ض الباحثني ذلك ) (DeMichele, 2009يف �ضوء حالة االرتباط الوثيق بني

الفقيد وامللكومة (التي متثل الأرملة) التي تخلق نو ًعا من الت�شوي�ش يف �إدراك امللكومة �أو
املفجوعة مدى وحجم واقع ما فقدته من احتياجات نف�سية واجتماعية ومادية ال نهاية لها

– مبعنى �آخر �إن امللكومة مل تفقد �شخ�صا ً فقط بل فقدت ما يرتبط بهذا ال�شخ�ص من

احتياجات ومتطلبات يوفرها ويقدمها هذا ال�شخ�ص الفقيد.

ويرتبط ال�شعور بالفقد بالكثري من م�شاعر الأ�سى واال�ضطراب التي تظهر يف اجلانب

االنفعايل والعقلي والوجداين واملظهر ال�سلوكي اخلارجي للإن�سان .فمن الناحية النف�سية

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
وال�سلوكية ي�صعب على الفرد تقبل �أن الفقد قد وقع بالفعل كما تظهر حاجة الفرد يف

املزاج.

�أما من الناحية الفيزيائية في�شعر الفرد بغ�صة يف احللق وثقل يف منطقة القف�ص

ال�صدري وا�ضطراب يف النوم والإح�سا�س بالإرهاق وفقد الطاقة ).(Wlasenko, 2009

ومن الناحية االجتماعية ي�شعر الفرد بالغربة عن املحيط الذي مل مير بخربة الفقد كما

يخرب الإح�سا�س بالعزلة وعدم القدرة على التكيف مع املواقف االجتماعية ال�سارة� .أما من

اجلانب العقلي في�شعر الفرد بعدم قدرته على الرتكيز ويتعر�ض �إىل الن�سيان ال�شديد .ومن

الناحية الروحية يبد�أ الفرد بطرح الأ�سئلة اخلا�صة مبعنى احلياة “ ملاذا” ويح�س بالغ�ضب والندم
�أو الذنب ).(Ross & Kessler, 2005

وبالن�سبة للأرملة ف�إنها تواجه يف بداية الرتمل؛ العديد من امل�شاعر النف�سية ال�ضاغطة

وغري امل�ألوفة لديها :كالإح�سا�س بالوحدة وفقد الألفة وت�شو�ش الهوية النف�سية واملجتمعية
(التحول من زوجة �إىل �أرملة) ،وا�ضطراب حتديد االجتاه امل�ستقبلي ،ووحدة الهدف ،وفقد
الإح�سا�س بامل�شاركة يف النظرة امل�ستقبلية ،وفقد الألفة والإح�سا�س بالعزلة املجتمعية

واالغرتاب النف�سي� ،إىل جانب االفتقار �إىل ال�شعور بالأمان النف�سي� .أما على امل�ستوى الأ�رسي

فطبيعة املرحلة تتطلب تغيرّ ا ً يف الدور الأ�رسي ،فهي قد تقوم بدور الأب ودور الأم يف �آن واحد،
وقد يرتبط بذلك �إح�سا�س بعدم اال�ستقرار وال�شعور بعدم التوازن نتيجة تغري روتني احلياة.

هذا بالإ�ضافة �إىل بع�ض امل�شاعر امل�ألوفة ولكن بدرجة �أكرب؛ كاالكتئاب والقلق من امل�ستقبل

).(Silverman, 2004

�أما من حيث الأعرا�ض �أو الأمرا�ض ال�صحية فقد �أ�شارت درا�سة )(Wilcox et al, 2003

�إىل ارتباط مرحلة الفقد ببع�ض الأعرا�ض ال�صحية للأرامل ك�آالم القلب �أو القف�ص ال�صدري،
و�آالم الظهر ،وال�رسطان ،والقرحة ،وال�صداع و تغري ال�شهية (ال�سمنة �أو ال�ضعف ال�شديد).

هذا وت�صنف بع�ض هذه الأمرا�ض ك�أمرا�ض �سيكو�سوماتية� .إذ �إنها تعرب عن احلالة النف�سية
القلقة التي متر الأرملة بها ولكن ب�صورة مر�ضية.

ويرى بع�ض الباحثني (Wilcox et al., 2003؛ الر�شيدي واخلليفي� )1997 ،أن �شعور الأرملة

بال�ضغط النف�سي � Stressأو بالأ�سى  Griefيرتبط مبتغريات عدة ت�ؤثر يف درجة �إح�سا�سها

بال�ضغط النف�سي �أو بتكيفها مع م�شاعر الأ�سى ،ومتثل هذه املتغريات:
 .1توقع وفاة �رشيك احلياة نتيجة مر�ض �أو غريه.
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 .2ازدواجية ال�شعور بالفقد .ك�أن ي�صاحب وفاة الفقيد وجود دين �أو انتقال من منزل �أو حتول
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مرياث �أو غريه �أو ت�ضاعف حجم امل�سئوليات كالبحث عن عمل.

 .3عمر الأرملة عند الرتمل .حيث يالحظ �أن �صغر عمر الأرملة قد يقدم لها فر�صة االرتباط مرة
ثم جتاوز الأ�سى (الر�شيدي واخلليفي ،)1997 ،ولكن على اجلانب الأخر قد يكون ل�صغر
�أخرى ومن ّ

عمر الأرملة �أثر �سلبي ،وقد يرجع ذلك �إىل نق�ص اخلربة احلياتية ب�شكل عام ،والألفة واالعتياد
على حتمل م�سئولية الأبناء من جانب �آخر ،ومن ثم يزداد الإح�سا�س بال�ضغط بالن�سبة للأرملة

�صغرية العمر ،حيث �أ�شارت درا�سة )� (Pudrovska & Carr, 2008إىل ذلك� .إ�ضافة �إىل ما
�سبق تف�سريه ،وقد يرتبط عمر الأرملة بطول مدة احلياة الزوجية مع الفقيد الذي يعني بدوره

ازدياد مو�ضوع الرابطة النف�سية والتعلق بالفقيد ومن ثم الإح�سا�س بالأ�سى & (Bonanno

) Kaltman, 2001; Carnelley, et al, 2006وقد تبدو النتائج غري متطابقة �إال �إن تف�سري
بحد ذاته قد تتخلله متغريات و�سطية �أخرى ،كعامل اخلربة يف احلياة،
ذلك قد يعلل ب�أن العمر
ّ

ونوع الرابطة النف�سية مع الفقيد ،وقد يتفاعل العمر مع متغري �أخر لإحداث هذا الت�أثري.

 .4فرتة الرتمل (فرتة احلداد النف�سي)� .أي املرحلة الزمنية التي تعقب تاريخ وفاة الزوج ،حيث
�أظهرت بع�ض الدرا�سات التي طبقت على (� )788أرملة �أن م�شاعر الأ�سى ال تقت�رص على
ال�شهور الأوىل فقط من عقب وفاة الزوج ،بل قد ميتد �أثرها من ال�شهور الأوىل حتى (� )64سنة

من وفاة الزوج ،فالأرملة تتذكر الفقيد مبعدل مرة �إىل مرتني �أ�سبوعيا ً و تتحدث عنه با�ستطراد

وتف�صيل مرة كل �شهر� ،أي مبتو�سط (� )12.6سنة بعد الفقد ،وب�شكل يتناوب بني الإح�سا�س

باملرارة والأ�سى ).(Carnelley & et al., 2006

 .5امل�ساندة االجتماعية التي تتلقاها الأرملة من �أقربائها و�أ�صدقائها �أو جريانها من خالل

موا�ساتها والتعاطف الوجداين مع �إح�سا�سها بالفقد والتعاون معها يف حتمل الأعباء اجلديدة

املرتبطة مبرحلة الرتمل ،كاالهتمام بالأبناء يف �أثناء �شعورها بالأ�سى ،وحتمل متطلبات واجب

العزاء ،وم�ساعدتها يف بع�ض املهمات و�إجناز املعامالت وغريها & (Biscoconti, Bergeman

) .Boker 2006ويف هذا ال�صدد �أ�شارت بع�ض الدرا�سات �إىل �أن ( )%59من الأرامل ينتابهن

ال�شعور بالوحدة يف ال�شهرين الأولني من وفاة الزوج ،يف حني ت�شعر ( )%37بالوحدة حتى يف
ظل وجودهن مع الآخرين ) ،(Bonanno & Kaltman, 2001ويف�رس ذلك يف �ضوء التعلق

الوثيق بالفقيد ،بحيث ت�شعر الأرملة بت�شوي�ش وجودها دون م�شاركة زوجها .وقد بحثت بع�ض
الدرا�سات الأثر الفعال للجرية (اجلريان) كمتغري و�سيط يف الت�أثري والتخفيف مل�شاعر �أ�سى
الفقد عند الأرملة – عند مقارنته بالأقارب  -خا�صة �إذا ما ت�صادف موقف ترمل �آخر لدى جارة

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
�أخرى يف نف�س احلي ) (Subramanian, Elwert & Christakis 2008ومن هذا املنطلق
�إن�شاء مراكز ا�ست�شارية خا�صة تقدم برامج “�إر�شاد الأقران” ( )Peer Supportالتي ترتكز

فكرتها على قيام بع�ض الأرامل ممن فقدن �أزواجهن من �سنوات بتقدمي اال�ست�شارة وامل�ساندة

النف�سية للأرامل حديثات الرتمل من خالل جمموعة �إر�شادية جمعية يتم فيها تبادل خربات
الرتمل من الناحية النف�سية واالجتماعية وغريها ،وتوعية الأرامل بكيفية مواجهاتها ملرحلة
الرتمل ،وتتوازى هذه الربامج مع برامج �إر�شادية �أخرى تقدم لأبناء الأرامل �أنف�سهم “�إر�شاد

الأقران الأطفال ) .(Biscoconti, et al., 2006على �سبيل املثال ال احل�رص املركز الآتي:
( .)http://www.cgcmaine.org/bereavement.htmlوقد ا�ستطردت بع�ض الدرا�سات
يف تف�سري ذلك يف �ضوء حاجة الأرملة يف مرحلة الأ�سى �إىل �إعادة �رسد ق�صة فقدها (وفاة)

ل�رشيك حياتها للآخرين ،و�أثر ذلك يف تخفيف م�شاعر الأ�سى لديها ،حيث �إن �إعادة ال�رسد
الق�ص�صي ملو�ضوع الفقد ي�ساعد على التفريغ االنفعايل للأرملة من جهة ،و�إيجاد حكمة

ومغزى لفهم معنى احلياة بالن�سبة لها .لهذا �أي�ضا ارتكزت برامج الإر�شاد العالجي الفردي

واجلمعي املتخ�ص�صة يف الفقد على ا�ستخدام الإ�سرتاجتية الق�ص�صية لت�شخي�ص وتخفيف

م�شاعر الأ�سى عند الأرامل ب�صفة خا�صة �أو من فقدن �أقرباء لهم ب�صفة عامة (Badddley
).& Singer, 2009

 .6تقييم الأرملة وبقية �أفراد الأ�رسة (يف حال وجود �أبناء) لو�ضعهم ودورهم بعد وفاة الفقيد:
ت�صورات �أفراد الأ�رسة و�إدراكا ً ملا �سيكون عليه و�ضعهم بعد وفاة الفقيد كم�صادر التمويل،

مركز ال�سلطة.

 .7اخلربات ال�سابقة :الألفة بخربات فقد �سابقة قد ينمي يف الفرد ا�ستعدادًا �أكرب للتكيف مع

مواقف الفقد ،وقد ميثل متغريا ً �سلبيا ً �أمام تقبل واقع الفقد.

� .8أ�سلوب مواجهة ال�ضغوط :يرى الباحثون �أن �أ�سلوب التكيف الإيجابي املتمثل يف �أ�سلوب
حل امل�شكالت يعد �أكرث فاعلية يف جتاوز مرحلة الأ�سى من �أ�سلوب التكيف املرتكز على

العاطفة ،كما �أن ارتكاز الأرملة على اجلانب الروحي والديني يف تكيفها مع واقع وفاة �رشيك

حياتها ،والر�ضا بالقدر يعد عامال ً م�ؤثرا ً يف تخفيف م�شاعر الأ�سى وال�صدمة للأرملة ،خا�صة
�إذا كانت وفاة �رشيك احلياة حدثت فج�أة ولي�ست نتيجة مر�ض مزمن ).(Levin, 2009

 .9و�أخريا ً �شخ�صية الأرملة :التي تتمثل يف ات�سام الأرملة ببع�ض جوانب ال�شخ�صية التي

ت�ساعد الأرملة على مواجهة ال�ضغوط النف�سية اليومية بطريقة �أكرث �إيجابية ،مثل :ال�صالبة
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واملرونة النف�سية .فقد �أكدت بع�ض الدرا�سات �أهمية ال�صالبة النف�سية يف التكيف الإيجابي
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مع ال�ضغوط النف�سية امل�صاحبة ملرحلة الرتمل� .إذ �إن ال�صالبة النف�سية التي تتمثل يف

التحدي ملواجهة املوقف ،وال�شعور بامل�سئولية وااللتزام هي العنا�رص الأ�سا�سية لتجاوز حمنة
الفقد والتكيف مع �ضغوطات احلياة.

ويرى الباحثون �أنه لي�س هناك �أ�سى �إيجابي �أو �أ�سى �سلبي يف التعامل مع مرحلة الفقد،

فم�شاعر التعبري ب�رصاحة عن �أ�سى الفقد هي حتمية �رضورية لل�صحة النف�سية للملكوم،
بل من ال�رضوري �أن مير الإن�سان مبراحل الأ�سى الأربعة املتمثلة بالإنكار والغ�ضب واملقاي�ضة

واالكتئاب حتى ي�ستطيع �أن ي�صل �إىل مرحلة التقبل احلتمي للفقد الذي يتطلب بع�ضا ً من
الوقت ،ومن ثم ف�إن عدم التعبري عن الأ�سى �أو كبته يعد م�ؤ�رشا ً �سلبيا ً للتعامل مع الفقد

).(Hewson,1997; Bonanno & Kaltman 2001

ولكن �إذا كانت م�شاعر الأ�سى متثل ا�ستجابات طبيعية وم�شرتكة بني الأفراد ،فال�س�ؤال الذي

يطرحه عدد من الباحثني هو :ملاذا يختلف الأفراد يف التعبري احلاد عن الأ�سى؟ وملاذا ي�ستطيع

البع�ض جتاوز هذه املرحلة بقدرة اكرب من غريه؟ وكيف يختلف الأفراد يف �إ�سرتاتيجية تعاملهم
معتلك امل�شاعر؟ وهل هناك �أ�سلوب تكيفي �أف�ضل من الآخر يف مواجهة �ضغوطات احلياة

لدى الأفراد امللكومني وبالتحديد الأرامل ).(Bonanno & Kaltman, 2001

يف�رس �أحد الباحثني ذلك ) (Stroebe, Folkman, Hansson & Schut 2006يف �ضوء
ما ا�ستخل�صه من نتائج الدرا�سات املتعلقة ب�أ�سى الفقد؛ فقد ا�ستخل�ص �أن هناك عوامل

�شخ�صية ت�سهم يف زيادة ال�شعور بالأ�سى لدى ال�شخ�ص امللكوم �أو املفجوع وت�سمى

بعوامل املخاطرة ،منها (الأ�سلوب ال�شخ�صي يف التعلق واالرتباط بالفقيد ،واالعتقادات
الدينية والإميانية ،وفهم معنى احلياة ،وتعدد مرات الفقد وخا�صة يف مرحلة الطفولة ،والعمر،

والقدرات املعرفية والتقوميية ،وال�صحة اجل�سمية �أو النف�سية ب�شكل عام ،وال�صحة النف�سية

ب�شكل عام :كوجود اكتئاب نف�سي �سابق ،وا�ضطراب �سلوكي �سابق� ،أو �إدمان �أيًّا كان نوعه،
كما �أن املر�أة �أكرث �شعورا ً بالأ�سى من الرجل) .باملقابل هناك متغريات �أخرى ت�سمى “بعوامل

الأمان” وهي ت�سهم يف تخفيف م�شاعر الأ�سى لدى الأرملة (كالدعم والتفاعل االجتماعي-

برامج الإر�شاد اجلمعي -والدينامكية الأ�رسية – والعوامل الثقافية -واملمار�سة الدينية،
وامل�صادر املادية كاملال واخلدمات الداعمة) ،وي�ضاف �إىل ذلك متغريات و�سطية ك�أ�ساليب

التكيف .ويف �ضوء ذلك تتوجه الدرا�سات املتعلقة بالفقد �إىل الرتكيز على �إبراز جوانب
التكيف الإيجابي و�سمات ال�شخ�صية الإيجابية ،مثل ال�صالبة يف التعامل مع �ضغوطات

احلياة التالية للفقد.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
فقد �أظهرت درا�سة و�صفية حديثة على عينة قوامها ( )100من �أرامل �شهداء الأق�صى �أن

الوزن الن�سبي مل�ستوى ال�صالبة لدى �أرامل ال�شهداء بلغ ( ،)85كما بينت الدرا�سة وجود

عالقة ارتباطية دالة بني ال�صالبة النف�سية وااللتزام الديني ،وكذلك بني ال�صالبة النف�سية
وامل�ساندة االجتماعية ،كما �أكدت ت�أثر عامل ال�صالبة بااللتزام الديني وامل�ساندة االجتماعية

(را�ضي ،)2008 ،مما يعني �أن البعد الديني واالجتماعي له ت�أثري يف متا�سك الفرد وقدرته على

مواجهة واقع الفقد.

ويف درا�سة �أخرى ملعرفة �أثر ا�سرتاتيجيات التكيف يف تخفي�ض �ضغوطات احلياة لدى عينة

عددها  73من الأمهات غري املتزوجات (من الأرامل واملطلقات) لأعمار خمتلفة بني 45-18

عاما ،تبني �أن �إ�سرتاتيجية التكيف املتمثلة يف ا�ستخدام �أ�سلوب حل امل�شكالت وامل�ساندة

االجتماعية هي الإ�سرتاتيجية امل�ؤثرة يف تقييم الأرملة ل�ضغوطات احلياة اليومية والر�ضا
عن احلياة لديها ،كما �أن الر�ضا عن احلياة يرتبط �سلبا ً ب�شعور الأرامل واملطلقات بال�ضغوط،
ومن جانب �أخر تبني �أن م�ستوى الدخل يرتبط �سلبا ً بالر�ضا عن احلياة لدى العينة ،كما مل

يتبني ت�أثري عامل العمر يف اختيار الأرملة لإ�سرتاتيجية تكيف �إيجابية ) (Coyne, 2003ويف
درا�سة �أخرى لأبعاد احلياة و�ضغوطاتها على (� )250أرملة يف طهران ،بينت الدرا�سة �أن ()%54.8
من الأرامل �أظهرن م�ستوى ر�ضا متو�سطا ً عن احلياة يف حينن �أظهرت ( )%24م�ستوى ر�ضا

مرتفعا ً عن احلياة ،وبذلك فندت الدرا�سة الر�أي ال�شائع ب�أن مرحلة الرتمل قد ترتبط بعدم ر�ضا
وتدهور يف اجلانب النف�سي ،بل �إن بع�ض الأرامل قد عربن خالل الدرا�سة �أنهن اكت�سنب �سمات

كالتحدي وال�صالبة خالل خرباتهن مع �ضغوطات حياتهن ).(Sheykhi, 2006

كما �أبرزت عدد من الدرا�سات �أثر ال�صالبة النف�سية يف �أ�سلوب التكيف مع �أحداث احلياة
ال�ضاغطة ،فقد ك�شفت درا�سة على عينة من ( )187من الطلبة اجلامعيني �أن ال�صالبة ت�ؤثر

�إيجابيا ً يف تخفيف ال�ضغوط النف�سية لدى الإناث ،كما تخفف من ا�ستخدام �أ�سلوب الرتكيز
على العواطف عند مواجهة �أحداث احلياة الذي ي�صنف �ضمن �أ�سلوب التكيف ال�سلبي مع

�أحداث و�ضغوطات احلياة ).(Beasley, Thompson & Davidson 2003

و�أيدت النتيجة نف�سها درا�سة �أخرى على عينة �أخرى من الرا�شدين ( )88قوامها ممن فقدوا

وظائفهم و( )227ممن افتقدوا �أبناءهم لأ�سباب خمتلفة كانتقال وغريه� .إذ بينت الدرا�سة �أن
تفاعل ال�صالبة النف�سية مع �أحداث احلياة ال�ضاغطة ي�ؤثر يف كيفية اختيار الفرد لأ�سلوب

التكيف الإيجابي كالتخطيط حلل امل�شكالت والتقييم الإيجابي للتعامل مع ال�ضغوط
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وال�صحة النف�سية للأفراد ).(Crowley, Jr & Hobdy, 2003
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و�إذا كان هذا الع�رص يو�صم بع�رص ال�ضغوط املتعددة امل�صادر التي ال مفر من مواجهتها،
ف�إن الو�ضع يتطلب من الأرملة حتديا ً و�إ�رصارا ً �أكرب على اال�ستمرار واملواجهة الفعالة .يتمثل

يف جوانب �شخ�صية حمددة كال�صالبة النف�سية و�أ�سلوب تكيفي متميز ملواجهة �ضغوطات
احلياة يف فرتة الرتمل .ويهدف هذا البحث �إىل تقييم �أ�سلوب مواجهة الأرملة ل�ضغوطاتها،

وارتباط ذلك ب�صالبتها النف�سية.

م�شكلة الدرا�سة

ت�أثرت البحوث النف�سية على مدى ( )50عاما باجلوانب ال�سلبية امل�ضطربة يف ال�سلوك

الإن�ساين التي ارتبطت باملنحى الت�شخي�صي والإكلينيكي لعلم النف�س الإكلينيكي� ،إال �أن

هذه النظرة الت�شا�ؤمية ت�ضاءلت نوعا ما يف الع�رص احلا�رض ،واتخذت حركة البحوث النف�سية
م�سارا ً ومنعطفا جديدا ً و�أكرث تفا�ؤال ً من ذي قبل وهو ما يُعرف مبنحى “علم النف�س الإيجابي”،
والذي يرتكز على ت�سليط ال�ضوء على اجلوانب الإيجابية وم�صادر القوة يف ال�سلوك الإن�ساين

وحماولة تنميتها ،وحماولة ربط �أثرها بال�سعادة النف�سية وتدعيم النظرة املتفائلة (Carr,

).2004; Lopez & Snyder, 2002

ويعد مفهوم ال�صالبة النف�سية احد مرتكزات علم النف�س الإيجابي الذي يحفز ال�سلوك
ّ

الإن�ساين ملواجهة ال�ضغوطات النف�سية احلياتية بفاعلية بتح ًّد وم�سئولية .وقد �أكد بع�ض

الباحثني �أهمية ال�صالبة النف�سية يف خف�ض االكتئاب ومواجهة الأمرا�ض املزمنة ،فقد �أ�شار

كل من )� (Kobasa & Pucccetti, 1983إىل �أن افتقاد امل�ساندة وافتقاد ال�صالبة النف�سية
يرتبطان �إىل حد كبري باالكتئاب واملر�ض النف�سي ،وبغ�ض النظر عن م�ستوى و�شدة ال�ضغوط

ف�إن الأ�شخا�ص الأعلى يف ال�صالبة النف�سية �أقل اكتئابا ً ومر�ضا من الأقل �صالبة (Chan,
).2003

مما يعني �أن بع�ض الأ�شخا�ص ي�ستطيعون حتقيق ذاتهم و�إمكاناتهم الكامنة رغم تعر�ضهم

لل�ضغوط والإحباط فوجود معنى �أو هدف حلياتهم يجعلهم يتحملون هذه ال�ضغوطات،

�إذ �إن تقييمهم املعريف كال�صالبة النف�سية ي�ؤثر يف تقييمهم للحدث ال�ضاغط واختيار
�أ�سلوب مواجهته والتكيف معه (مواجهة امل�شكالت ،والهروب ،والتجنب ،وحتمل امل�س�ؤولية،

والبحث عن امل�ساندة االجتماعية) ).(Wanter, 2007) ،(Kobasa & Pucccetti, 1972

ويرى الباحثان )� (Kobasa & Puccccetti, 1983أن ال�صالبة النف�سية تتفاعل مع

امل�ساندة االجتماعية يف التخفيف من حدة ال�ضغوط النف�سية كمتغريات و�سيطة بني �إدراك

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
ال�ضغوط واالكتئاب .وتتطابق هذه النتيجة مع ما تو�صلت �إليه نتائج درا�سة را�ضي ()2008
كما �أن هناك متغريات و�سطية �أخرى ت�سهم بدورها يف م�ستوى �صالبة الأرملة وقدرتها

على مواجهة ال�ضغوط كالدخل وامل�ستوى االجتماعي والثقايف ،وعدد الأبناء بالإ�ضافة �إىل

�سنوات الرتمل ) (Stroebe et al., 2006ولكن مل يتم التحقق من حجم ت�أثريهم -كل على
حدة -يف م�ستوى �صالبة الأرملة وقدرتها على مواجهة ال�ضغوط .ومن ثم حاولت الدرا�سة

احلالية التحقق من ذلك.

وبناء على ذلك ،مت حتديد م�شكلة الدرا�سة يف الأهداف والت�سا�ؤالت الآتية:

�أهداف الدرا�سة

هدفت هذه الدرا�سة �إىل تقييم الأ�سلوب التكيفي للأرملة البحرينية يف مواجهتها

لل�ضغوط ،وارتباط �أ�سلوب مواجهتها لل�ضغوط ب�صالبتها النف�سية يف �ضوء متغريات
متعددة :ك�سنوات الرتمل ،وعدد الأبناء ،والعمر ،والتعليم ،والدخل ال�شهري ،وظرف الوفاة

املفاجئ.

�أ�سئلة الدرا�سة

حتاول الدرا�سة الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:

 .1ما هو �أ�سلوب مواجهة الأرملة ل�ضغوطات احلياة اليومية؟

 .2هل تت�صف الأرملة بال�صالبة النف�سية وما نوع ال�صالبة ال�سائدة لديها؟

 .3هل توجد عالقة ارتباطية دالة �إح�صائيا ً بني ال�صالبة النف�سية و�أبعادها (التحدي� ،أو
التحكم� ،أو االلتزام) من جهة و�أ�سلوب التكيف (الإيجابي �أو ال�سلبي) ل�ضغوطات �أحداث

احلياة اليومية من جهة �أخرى؟

 .4هل توجد عالقة ارتباطية دالة �إح�صائيا ً بني �أ�سلوب مواجهة الأرملة ل�ضغوطات احلياة
اليومية (�أ�سلوب تكيف �إيجابي� -أو �أ�سلوب تكيف �سلبي) واملتغريات الآتية�( :سنوات الرتمل،

وعدد الأبناء ،والعمر)؟

 .5هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني ظرف الوفاة املفاجئ وظرف الوفاة غري املفاجئ
مر�ض مزمن) وذلك لكلٍ من �أ�ساليب املواجهة (الإيجابية �أو ال�سلبية) ل�ضغوطات احلياة

اليومية؟
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 .6هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني الأرملة العاملة وغري العاملة يف �أ�سلوب تكيفها
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الإيجابي �أو ال�سلبي لأحداث احلياة اليومية؟

 .7هل يوجد اختالف يف �أ�سلوب مواجهة الأرملة ل�ضغوطات احلياة اليومية (�أ�سلوب تكيف
ايجابي� -أ�سلوب تكيف �سلبي) تبعا ُ للمتغريات الآتية( :امل�ستوى التعليمي ،وم�ستوى الدخل

ال�شهري)؟

 .8هل توجد عالقة ارتباطية دالة �إح�صائيا ً بني ال�صالبة النف�سية للأرملة واملتغريات الآتية:

(�سنوات الرتمل ،وعدد الأبناء ،والعمر)؟

 .9هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف م�ستوى ال�صالبة بني ظرف الوفاة املفاجئ وظرف

الوفاة غري املفاجئ؟

 .10هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني الأرملة العاملة وغري العاملة يف م�ستوى �صالبتها

النف�سية؟

 .11هل يوجد �أثر دال �إح�صائيا ً ملتغريي امل�ستوى التعليمي والدخل ال�شهري على ال�صالبة

النف�سية للأرملة؟

�أهمية الدرا�سة

 .1تتمثل �أهمية الدرا�سة يف �أنها الدرا�سة املحلية الأوىل التي جترى على الأرامل  -وذلك يف

حدود تق�صي الباحثة.

 .2ندرة الدرا�سات العربية املتخ�ص�صة يف جمال الفقد ،وامل�شاعر املرتبطة مبرحلة �أ�سى الفقد

ب�صفة عامة ،والو�ضع النف�سي للأرملة ب�صفة خا�صة�.أما من حيث الدرا�سات الأجنبية
فعلى الرغم من تعدد البحوث اخلا�صة بالأرامل التي تناق�ش طبيعة املرحلة النف�سية للرتمل
�أو الفقد وما يرتبط بها من �آثار نف�سية (�سلبية) كالأ�سى واالكتئاب ،جند �أن هناك ندرة يف
البحوث املتعلقة باجلانب امل�ضيء من مرحلة الفقد مثل� :أ�سلوب املواجهة التكيفية للفقد،

ون�ضج الأرملة يف مرحلة الفقد ،والبحث عن معنى للحياة ،والنظرة امل�ستقبلية للأرملة.
فقد �أكدت بع�ض البحوث احلديثة �أن هناك مرتتبات �إيجابية للفقد (مل تبحث بعمق) وتتعلق

بالنمو والن�ضج الإيجابي ال�شخ�صي للأفراد والتغري احلكيم يف �أ�سلوب حياتهم (Norlander,

) ،VonSchedvin & Archer, 2005ومن الأهمية ت�سليط ال�ضوء عليها.

 .3تعترب هذه الدرا�سة �إحدى تطبيقات علم النف�س الإيجابي حيث توجه االنتباه �إىل اخلربة

الإيجابية ملرحلة الرتمل مبا تت�ضمنه من �أ�سلوب �إيجابي يف املواجهة� ،إ�ضافة �إىل اكت�ساب منط
ال�صالبة ال�شخ�صية للتعامل مع ال�ضغوط اليومية.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
م�صطلحات الدرا�سة

يواجه بها الفرد �أحداث احلياة اليومية ال�ضاغطة التي تتوقف مقوماتها الإيجابية �أو ال�سلبية

نحو الإقدام �أو الإحجام طبقا ً لقدرات الفرد ،و�إطاره املرجعي لل�سلوك ،ومهارته يف حتمل
�أحداث احلياة اليومية ال�ضاغطة وطبقا ً ال�ستجابته التكيفية نحو مواجهة الأحداث دون

�إحداث �أية �آثار �سلبية ج�سمية �أو نف�سية عليه (علي.)2003 ،

ال�صالبة النف�سية ( :)Psychological Hardinessهي اعتقاد عام للفرد يف فاعليته وقدرته

على ا�ستخدام امل�صادر النف�سية واالجتماعية املتاحة كي يدرك ويف�رس ويواجه بفاعلية

�أحداث احلياة ال�ضاغطة” (خميمر .)2002 ،وتعرف ال�صالبة النف�سية �إجرائيا ً من خالل الدرجة
املرتفعة على ا�ستبانة ال�صالبة النف�سية.

وتت�ضمن ال�صالبة النف�سية ثالثة �أبعاد وهي:

االلتزام ( :)Commitmentوهو نوع من التعاقد النف�سي يلتزم به الفرد نحو نف�سه و�أهدافه

وقيمه والآخرين من حوله ،ويعرف �إجرائيا ً من خالل الدرجة املرتفعة على �أبعاد االلتزام يف
ا�ستبانة ال�صالبة النف�سية.

التحكم ( :)Controlي�شري �إىل مدى اعتقاد الفرد �أنه ب�إمكانه �أن يكون له التحكم فيما يلقاه

من �أحداث ،وحتمل امل�سئولية ال�شخ�صية عما يحدث له ،ويت�ضمن القدرة على اتخاذ القرارات

وتف�سري الأحداث واملواجهة الفعالة لل�ضغوط .ويعرف �إجرائيا ً من خالل الدرجة املرتفعة على
�أبعاد التحكم يف ا�ستبانة ال�صالبة النف�سية.

التحدي ( :)Challengeهو اعتقاد الفرد �أن ما يطر�أ من تغيري على جوانب حياته هو �أمر
مثري و�رضوري وميثل حتديا ً �أكرث من كونه تهديدا له ،مما ي�ساعده على املباد�أة ومعرفة امل�صادر

النف�سية واالجتماعية التي ت�ساعده على مواجهة ال�ضغوط بفاعلية .ويعرف �إجرائيا ً من
خالل الدرجة املرتفعة على �أبعاد التحدي يف ا�ستبانة ال�صالبة النف�سية (خميمر.)2002 ،

حدود الدرا�سة

مت تطبيق اال�ستبانة على خم�سني من الأرامل يف �أثناء ح�ضورهن �إحدى الأن�شطة املتعلقة

بامل�ؤ�س�سة اخلريية امللكية -مملكة البحرين.

�أ .احلدود املو�ضوعية :يتحدد مو�ضوع البحث بدرا�سة العالقة بني ال�صالبة النف�سية للأرملة
والأ�سلوب التكيفي (الإيجابي� ،أو ال�سلبي) يف مواجهتها ل�ضغوط احلياة اليومية ،و�أثر عدد
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�أ�سلوب مواجهة الأحداث ال�ضاغطة ( :)Coping styles with Life Stressالأ�ساليب التي
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من املتغريات يف العالقة بينهما (كالعمر ،وم�ستوى الدخل ،وم�ستوى التعليم ،والعمل (ربة
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بيت �أو موظفة).

ب .احلدود اجلغرافية :مملكة البحرين-امل�ؤ�س�سة اخلريية امللكية.

ت .احلدود الب�رشية :يتكون جمتمع الدرا�سة من جمموعة الأرامل امل�شاركات يف �أن�شطة

امل�ؤ�س�سة.

منهجية الدرا�سة و�إجراءاتها:
منهج الدرا�سة

مت ا�ستخدام املنهج الو�صفي االرتباطي لتو�ضيح العالقة بني ال�صالبة النف�سية للأرملة

و�أ�سلوبها التكيفي (الإيجابي �أو ال�سلبي) يف مواجهتها ل�ضغوط احلياة اليومية يف �ضوء عدد

من املتغريات الدميوغرافية.

جمتمع الدرا�سة وعيناتها

ي�ضم جمتمع الدرا�سة جميع الأرامل مبملكة البحرين امل�سجالت بامل�ؤ�س�سة امللكية (7000

�أرملة تقريباً) واللواتي يرتددن بانتظام على �أن�شطة امل�ؤ�س�سة عددهن (� )200أرملة ،وقد مت

�سحب عينة الدرا�سة املكونة من (� )50أرملة بطريقة ع�شوائية وفق رغبتهن التطوعية .وقد
بلغ متو�سط �أعمارهن (� )42سنة ،واالنحراف املعياري (� )7.27سنة (� 19أرملة من � 40 -17سنة،
و 31من � 58-41سنة) ،واحلالة املهنية ( 37ربة بيت ،و 13موظفة) ،وم�ستوى دخلهن �أقل من
( )300دينار (� 25أرملة منهن �أقل من  300دينار �شهريا ،و� 18أرملة �أكرث من  ،400-300و� 4أرامل

دخلهن �أكرث من  400و�أقل من  ،500و� 3أرامل دخلهن  500دينار ف�أكرث)� .أما من حيث التعليم
( 17ابتدائي�/إعدادي ،و 24ثانوي ،و 9جامعيات) ،وبلغ متو�سط مدة الرتمل لديهن (� )7سنوات

ومتو�سط عدد �أطفالهن .4

الأ�ساليب الإح�صائية امل�ستخدمة

مت ا�ستخدام املعاجلات الإح�صائية الآتية يف الدرا�سة احلالية :مت ا�ستخراج املتو�سطات

احل�سابية واالنحرافات املعيارية ،وكذلك اختبار ت للتعرف على داللة الفروق بني الأرامل
العامالت وغري العامالت ،وممن خربن ظرف الوفاة املفاجئ وغري املفاجئ ،وح�ساب معامالت

االرتباط بني متغريات الدرا�سة ،وحتليل التباين الثنائي للتعرف �إىل داللة �أثر متغري امل�ستوى

التعليمي والدخل ال�شهري يف ال�صالبة النف�سية.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
�أدوات الدرا�سة

�أ .مقيا�س �أ�ساليب مواجهة �أحداث احلياة اليومية ال�ضاغطة – من �إعداد (علي عبد
ال�سالم علي.)2003 ،

و�صف املقيا�س :يتكون املقيا�س من ( )30عبارة تقي�س �أ�ساليب مواجهة الأحداث اليومية
ال�ضاغطة وتقع الإجابة على ثالثة م�ستويات (ال تنطبق ،تنطبق �إىل حد ما ،تنطبق متاماً)� ،أعد

هذا املقيا�س ) (Leonard W. Poon, 1980الوارد يف (علي عبد ال�سالم )2003 ،ومتت ترجمته

وتقنينه على البيئة امل�رصية ،وي�شتمل املقيا�س على ثالثة �أبعاد رئي�سة :التفاعل الإيجابي يف
مواجهة الأحداث اليومية ال�ضاغطة ،ويت�ضمن ( )13عبارة تقي�س بع�ض ال�سمات الإقدامية
وااليجابية املرنة ،والتفاعل ال�سلبي يف مواجهة الأحداث اليومية ال�ضاغطة ،ويت�ضمن ()7

عبارات تقي�س ال�سمات الإحجامية واال�ست�سالمية واال�ستجابات غري املنطقية ،ثم البعد
الفرعي الذي يقي�س الت�رصفات ال�سلوكية للأفراد عند مواجهتهم لأي موقف �ضاغط يف

حياتهم اليومية.

ثبات املقيا�س يف البيئة الأ�صلية :مت ح�ساب ثبات املقيا�س على عينة قوامها ( )100فرداً؛

بطريقة �ألفا كرونباخ ،والتجزئة الن�صفية وقد تراوحت معامالت الثبات للأبعاد الفرعية من

(.)0.85-0.82

�صدق املقيا�س يف البيئة الأ�صلية :مت ح�ساب ال�صدق الظاهري من خالل اتفاق املحكمني،

وكذلك ح�ساب ال�صدق :العاملي وقد ت�شبعت الأبعاد الثالثة للمقيا�س (التكيف الإيجابي،
والتكيف ال�سلبي ،والت�رصفات ال�سلوكية على عامل واحد ي�ستوعب ( 79.9من التباين) مما

يعك�س درجة �صدق مرتفعة.

ثبات املقيا�س يف البيئة املحلية :مت ح�ساب ثبات الأداة يف البيئة املحلية با�ستخدام ثبات
املحكمني ،وقد مت ح�ساب معامل االتفاق بني املحكمني ،وبلغت القيمة  ،0.70وهي دالة

ومقبولة �إح�صائياً ،مما يدل على ثبات الأداة.

�صدق املقيا�س يف البيئة املحلية :للت�أكد من �صدق الأداة ،مت االعتماد على �أ�سلوب ال�صدق

الظاهري� ،إذ عر�ضت الأداة على عدد من �أع�ضاء هيئة التدري�س بق�سم علم النف�س بجامعة

البحرين للت�أكد من منا�سبتها للأهداف التي و�ضعت من �أجلها ،وترتب على ذلك �إعادة
�صياغة بع�ض العبارات لتنا�سب البيئة املحلية.

املجلد  13العدد  1مار�س 2012

ا�ستخدمت الباحثة الأداتني الآتيني الرتباطهما مبتغريات ومو�ضوع البحث.
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ب .ا�ستبانة ال�صالبة النف�سية (�إعداد :خميمر:)2002 ،
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و�صف املقيا�س :اال�ستبانة عبارة عن �أداة تعطي تقديرا ً ل�صالبة الفرد النف�سية ،وتعد

انعكا�سا ً العتقاد الفرد بقدرته وفاعليته يف ا�ستخدام كل امل�صادر البيئية والنف�سية املتاحة.

واال�ستبانة مكونة من ( )47عبارة تقع الإجابة يف ثالثة م�ستويات (دائما� ،أحيانا� ،أبداً) وترتاوح
الإجابة بني 3درجات ودرجة واحدة ،وبذلك يرتاوح املجموع الكلي بني (� 47إىل  )141درجة� ،إذ ي�شري

ارتفاع الدرجة �إىل زيادة �إدراك امل�ستجيب ل�صالبته النف�سية .وتت�ضمن اال�ستبانة ثالثة �أبعاد:
( -1االلتزام ،وهو نوع من التعاقد النف�سي يلتزم به الفرد جتاه نف�سه و�أهدافه وقيمه والآخرين

من حوله ويت�ضمن  16عبارة -2 ،التحكم ،وي�شري �إىل مدى اعتقاد الفرد ب�إمكانية التحكم

فيما يواجهه من �أحداث وحتمل امل�سئولية فيما يحدث له ،ويتكون هذا البعد من ( )15عبارة،
 -3التحدي :وهو اعتقاد الفرد �أن ما يطر�أ من تغيري على جوانب حياته هو �أمر مثري و�رضوري

للنمو �أكرث من كونه تهديدا ً له ويت�ضمن هذا البعد  17عبارة).

ثبات الأداة يف البيئة الأ�صلية :مت ح�ساب ثبات و�صدق الأداة على عينة جمموعها ( )80من

طالب اجلامعة من كلية �آداب الزقازيق؛ منهم (� )45أنثى و( )35ذكرا ً تراوحت �أعمارهم بني -19
� 24سنة ،وقد مت التحقق من ثبات اال�ستبانة بطريقتني ،هما :االت�ساق الداخلي ومعامل ثبات
�ألفا كرونباخ ،وقد مت ح�ساب االت�ساق الداخلي :وهو معامل االرتباط بني كل مفردة والبعد

الذي تنتمي �إليه ،وبلغت قيمة معامل ثبات بعد االلتزام ( ،)0.75ومعامل ثبات بعد التحكم

( ،)0.82ومعامل ثبات بعد التحدي ( )0.60وذلك عند م�ستوى داللة ( .)0.01وكذلك بني كل

درجة والبعد الكلي ،وقد تبني الآتي :معامل ثبات �ألفا :معامل الثبات بعد االلتزام (،)0.69
ومعامل الثبات بعد التحكم ( ،)0.76ومعامل الثبات بعد التحدي ( ،)0.72والدرجة الكلية
( )0.75وهي معامالت دالة عند م�ستوى داللة ( ،)0.01مما ي�شري �إىل ارتفاع م�ستوى الثبات.

�صدق اال�ستبانة :مت تطبيق ال�صدق الظاهري وال�صدق التالزمي ،وكان معامل االرتباط بني
الأداة وبني مقيا�س الأنا ملحمد �شحاته ربيع ( 1978ر= )0.75عند م�ستوى داللة ( )0.01وكذلك

مقيا�س بيك لالكتئاب لغريب عبد الفتاح � ،1986إذ تبني �أن معامل االرتباط (ر= )0.63عند
م�ستوى داللة (.)0.01

ثبات الأداة يف البيئة املحلية :مت ح�ساب ثبات املقيا�س على عينة قوامها ( )50فرداً؛ بطريقة

�ألفا كرونباخ ،ومت التو�صل �إىل معامل ثبات بلغت قيمته ( ،)0.80كما مت ح�ساب ثبات التجزئة
الن�صفية ،ومت التو�صل �إىل معامل ثبات بلغت قيمته ( ،)0.76وهي معامالت مرتفعة ومقبولة

�إح�صائيا ً مما يدل على ثبات الأداة.

�صدق الأداة يف البيئة املحلية :للت�أكد من �صدق الأداة يف البيئة املحلية مت االعتماد على

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
�أ�سلوب ال�صدق الظاهري ،حيث عر�ضت الأداة على عدد من �أع�ضاء هيئة التدري�س بق�سم
على ذلك �إعادة �صياغة بع�ض العبارات لتنا�سب البيئة املحلية.

نتائج الدرا�سة ومناق�شتها

�أوال ً عر�ض نتائج ال�س�ؤال الأول ومناق�شتها

ن�ص هذا ال�س�ؤال على« :ما هو �أ�سلوب مواجهة الأرملة ل�ضغوطات احلياة اليومية

اليومية؟»

للإجابة عن �س�ؤال الدرا�سة الأول :مت ا�ستخدام اختبار ت للتعرف �إىل داللة الفروق بني كل من

متو�سط �أ�سلوب التكيف الإيجابي ومتو�سط �أ�سلوب التكيف ال�سلبي ملواجهة �ضغوطات

احلياة ،كما هو مو�ضح يف اجلدول الآتي:

اجلدول رقم ()1
نتائج اختبار ت للتعرف �إىل داللة الفروق بني �أ�سلوب التكيف الإيجابي والتكيف ال�سلبي
يف مواجهة الأرملة ل�ضغوطات احلياة اليومية (ن=)50
داللة ت
قيمة ت
انحراف معياري
املتو�سط
�أ�ساليب التكيف
0.23
2.47
التكيف الإيجابي
دالة عند 0.001
11.18
0.38
1.67
التكيف ال�سلبي
ويو�ضح اجلدول رقم (� )1أنه توجد فروق دالة �إح�صائيا ً بني متو�سط التكيف الإيجابي

ومتو�سط التكيف ال�سلبي عند م�ستوى داللة ( )0.001ل�صالح التكيف الإيجابي� .أي �أن
الأ�سلوب ال�سائد يف التكيف لدى الأرملة هو الأ�سلوب الإيجابي.

كما يو�ضح اجلدول رقم ( )2نتائج متو�سطات الت�رصفات ال�سلوكية للأرملة يف مواجهتها

ل�ضغوطات احلياة اليومية مرتبة تبعا ً للأهمية:

اجلدول رقم ()2
نتائج متو�سطات الت�رصفات ال�سلوكية للأرملة يف مواجهتها ل�ضغوطات
احلياة اليومية مرتبة تبعا ً للأهمية الن�سبية
العبارة

الرتتيب

املتو�سط

�أحاول �أن ا�ستفيد من خرباتي وثقافتي يف و�ضع �أ�ساليب منطقية
ملواجهة �أحداث احلياة اليومية ال�ضاغطة.
�أهتم بالنتائج التي حتدثها �أحداث احلياة اليومية ال�ضاغطة.
�أتخيل �أحيانا بع�ض مواقف �أحداث احلياة اليومية ال�ضاغطة يف
امل�ستقبل ،و�أفكر يف �أ�سلوب مواجهتها.

االنحراف
املعياري

الوزن الن�سبي
 %للمتو�سط

1

2.82

0.39

94.00

2

2.44

0.61

81.33

3

2.42

0.64

80.66
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العبارة

الرتتيب

املتو�سط

�أحاول الت�صرف ب�سرعة مع �أي موقف �ضاغط يواجهني يف حياتي
اليومية.
�أبحث عن املتعة وم�صادر الت�سلية لتخفيف الآثار ال�سلبية لأحداث
احلياة اليومية ال�ضاغطة.
�أحاول �أن ابحث عن اهتمامات تبعدين عن املواجهة املبا�شرة لأحداث
احلياة اليومية ال�ضاغطة.
�أ�صبحت �أحداث احلياة اليومية ال�ضاغطة ت�ؤثر على ت�صرفاتي
و�سلوكي اليومي.
�أبعد عن مواجهة �أحداث احلياة اليومية ال�ضاغطة.
�أقوم �أحيانا ببع�ض الت�صرفات الال�إرادية عند مواجهتي لأحداث
احلياة اليومية ال�ضاغطة.
�أت�صرف �أحيانا بطريقة �سلبية يف مواجهتي لأحداث احلياة اليومية
ال�ضاغطة.

االنحراف
املعياري

الوزن الن�سبي
 %للمتو�سط

4

2.40

0.67

80.00

5

2.36

0.66

78.66

6

2.34

0.59

78.00

7

2.28

0.81

76.00

8

2.14

0.67

71.33

9

2.04

0.75

68.00

10

1.90

0.76

63.33

يت�ضح من اجلدول رقم ( )2ال�سابق �أن الت�رصف ال�سلوكي ال�سائد لدى الأرملة البحرينية

«هو حماولة ا�ستفادتها من اخلربة يف و�ضع �أ�ساليب منطقية ملواجهة م�شكالتها» ،ويليه

«اهتمامها بنتائج الأحداث احلياة اليومية ال�ضاغطة» ثم يلي ذلك «تخيلها لبع�ض مواقف
�أحداث احلياة اليومية ال�ضاغطة يف امل�ستقبل ،و�أ�سلوب مواجهتها».

ثانيا ً عر�ض نتائج ال�س�ؤال الثاين ومناق�شتها

ن�ص هذا ال�س�ؤال على« :هل تت�صف الأرملة بال�صالبة النف�سية وما نوع ال�صالبة ال�سائدة

لديها؟»

للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ا�ستخدام اختبار ت لداللة املجموعة الواحدة للتعرف �إىل

م�ستوى داللة ات�صاف الأرملة بال�صالبة النف�سية ،ولتحديد نوع ال�صالبة ال�سائدة مت ح�ساب

وترتيب املتو�سطات والوزن الن�سبي مل�ستوى ال�صالبة الكلية و كذلك �أبعاد ال�صالبة املتمثلة
يف( :االلتزام ،التحدي،التحكم) واملو�ضحة يف اجلدول رقم (:)3

اجلدول رقم ()3
نتائج اختبار ت للمجموعة الواحدة وترتيب �أبعاد ال�صالبة الكلية
الوزن
االنحراف
ال�صالبة و�أبعادها
داللة ت
قيمة ت
الرتتيب املتو�سط
الن�سبي
املعياري
الفرعية
 11.74دالة عند 0.001
77.40
0.19
2.32
2
ال�صالبة الكلية
 14.59دالة عند 0.001
83.88
0.25
2.52
1
االلتزام
 4.91دالة عند 0.001
72.22
0.24
2.17
4
التحكم
 8.89دالة عند 0.001
75.89
0.22
2.28
3
التحدي

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
مت حتديد امل�ستوى املقبول من ال�صالبة لأفراد العينة على �أ�سا�س ( )%70بناء على نتائج

الفرعية كما هو مو�ضح يف اجلدول �أعاله .ويو�ضح اجلدول رقم (� )3أن جميع الأبعاد �أعلى من
املتو�سط املقبول ،فقد تبني �أن متو�سط ال�صالبة النف�سية الكلية ميثل ( )32.2والوزن الن�سبي

هو ( ،)77.4مما يعني �أن الأرملة تت�سم مب�ستوى �صالبة فوق املتو�سط� ،أما �أعلى بعد يف م�ستوى

ال�صالبة فيتمثل يف البعد اخلا�ص بااللتزام ( ،)2.52وهو ي�شري �إىل مدى االلتزام النف�سي
للأرملة مببادئها وقيمها وللآخرين من حولها .كما يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن متو�سط

ال�صالبة الكلية دال �إح�صائيا ً (عند م�ستوى  ،)0.001وكذلك توجد داللة �إح�صائية (عند

ثم مت التحقق من
م�ستوى  )0.001لأبعاد ال�صالبة املتمثلة يف التحدي وااللتزام والتحدي .ومن ّ
ات�سام الأرملة بال�صالبة النف�سية ،وكذلك ات�سامها بالتحدي والقدرة على التحكم وااللتزام.

مع ارتفاع م�ستوى االلتزام لديها مقارنة ببعدي التحدي والتحكم.

ثالثا ً عر�ض نتائج ال�س�ؤال الثالث ومناق�شتها

ن�ص هذا ال�س�ؤال على“ :هل توجد عالقة ارتباطية دالة �إح�صائيا ً بني ال�صالبة النف�سية

و�أبعادها (التحدي ،والتحكم ،وااللتزام) من جهة و �أ�سلوب التكيف (الإيجابي �أو ال�سلبي)
ل�ضغوطات �أحداث احلياة اليومية من جهة �أخري؟”

وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ح�ساب معامل ارتباط بري�سون للمتغريات ح�سب اجلدول الآتي:

اجلدول رقم ()4
معامالت ارتباط بري�سون بني ال�صالبة و�أبعادها مع �أ�ساليب التكيف
التكيف ال�سلبي
التكيف الإيجابي
املتغري
ال�صالبة الكلية
* 0.291
** 0.420
0.253
االلتزام
** 0.387
0.164
التحكم
* 0.308
0.151
التحدي
** 0.483

*االرتباط دال عند م�ستوى ** ،0.05االرتباط دال عند م�ستوى 0.01

يت�ضح من اجلدول رقم ( )4وجود عالقة ارتباطية موجبة (عند م�ستوى داللة  )0.05بني

ال�صالبة الكلية و�أ�سلوب التكيف ال�سلبي ،يف حني يت�ضح وجود عالقة ارتباطية موجبة (عند

م�ستوى داللة  )0.01بني ال�صالبة الكلية والتكيف الإيجابي .كما يت�ضح وجود ارتباط �إيجابي

(دال عند م�ستوى  )0.05بني �أبعاد ال�صالبة (االلتزام ،والتحدي) والتكيف الإيجابي .يف حني يوجد

ارتباط �إيجابي بني بعد ال�صالبة املتمثل يف التحكم والتكيف ال�سلبي (عند م�ستوى .)0.05
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ن�ص هذا ال�س�ؤال على“ :هل توجد عالقة ارتباطية دالة �إح�صائيا ً بني �أ�سلوب مواجهة

الأرملة ل�ضغوطات احلياة اليومية (�أ�سلوب تكيف �إيجابي� -أ�سلوب تكيف �سلبي) واملتغريات
الآتية�( :سنوات الرتمل ،وعدد الأبناء ،والعمر)؟”

وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ح�ساب معامل االرتباط (بري�سون) ملعرفة عالقة املتغريات الآتية

(العمر ،و�سنوات الرتمل ،وعدد الأبناء) التالية ب�أ�سلوب املواجهة الإيجابي -ال�سلبي اجلدول رقم (:)5

املتغري
التكيف الإيجابي
التكيف ال�سلبي

اجلدول رقم ()5
معامالت ارتباط بري�سون بني �أ�ساليب التكيف
ومتغري العمر ،و�سنوات الرتمل ،وعدد الأبناء
عدد الأبناء
�سنوات الرتمل
0.0360.173
0.015
0.026-

عمر الأرملة
0.209
0.026

وقد تبني عدم وجود عالقة ارتباطية ذات داللة �إح�صائية بني املتغريات الآتية( :العمر،

و�سنوات الرتمل ،وعدد الأبناء) من جهة وبني �أ�سلوب املواجهة/التكيف الإيجابي وال�سلبي من

جهة �أخرى.

خام�ساً :عر�ض نتائج ال�س�ؤال اخلام�س ومناق�شتها

ن�ص هذا ال�س�ؤال على« :هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني ظرف الوفاة املفاجئ

ًّ
لكل من �أ�ساليب املواجهة(الإيجابية �أو ال�سلبية)
وظرف الوفاة غري املفاجئ مر�ض مزمن) وذلك
ل�ضغوطات احلياة اليومية؟»

وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ا�ستخدام اختبار ت لداللة الفرق بني املتو�سطات .واجلدول ()6

الآتي يو�ضح ذلك:

اجلدول رقم ()6
نتائج اختبار ت لداللة الفروق بني ظرف الوفاة املفاجئ وظرف
الوفاة غري املفاجئ يف �أ�ساليب املواجهة
ن املتو�سطات االنحراف معياري قيمة ت
ظرف الوفاة
�أ�سلوب املواجهة
0.20352
2.4615
21
املفاجئ
0.149
التكيف الإيجابي
0.25518
2.4748
29
غري مفاجئ
0.32621
1.6735
21
املفاجئ
0.219
التكيف ال�سلبي
0.42362
1.6700
29
غري مفاجئ

داللة ت
غري دالة
غري دالة

يتبني من اجلدول ال�سابق عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني ظرف الوفاة املفاجئ وغري

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
املفاجئ .لكل من �أ�ساليب املواجهة ال�سلبية والإيجابية.
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ن�ص هذا ال�س�ؤال على« :هل توجد فرق ذات داللة �إح�صائية وذلك بني الأرملة العاملة وغري

العاملة يف �أ�سلوب تكيفها الإيجابي �أو ال�سلبي لأحداث احلياة اليومية؟»

وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ا�ستخدام ح�ساب اختبار ت لداللة الفروق بني املتو�سطات،

واجلدول الآتي يو�ضح ذلك:

اجلدول رقم ()7
نتائج اختبار ت للتعرف على داللة الفروق بني الأرملة العاملة
وغري العاملة يف �أ�سلوب تكيفها مع ال�ضغوط
االنحراف املعياري قيمة ت
املتو�سطات
ن
العمل
�أ�سلوب املواجهة
0.25084
2.4802
37
عاملة
0.561
التكيف الإيجابي
0.17593
2.4379
13
غري عاملة
0.39357
1.6448
37
عاملة
0.829التكيف ال�سلبي
0.35067
1.7473
13
غري عاملة

داللة ت
غري دالة
غري دالة

يت�ضح من اجلدول ال�سابق عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني الأرملة العاملة وغري

العاملة يف �أ�سلوب مواجهتها ل�ضغوط احلياة اليومية.

�سابعاً :عر�ض نتائج ال�س�ؤال ال�سابع ومناق�شتها

ن�ص هذا ال�س�ؤال على“ :هل يوجد اختالف يف �أ�سلوب مواجهة الأرملة ل�ضغوطات احلياة

اليومية (�أ�سلوب تكيف �إيجابي� -أ�سلوب تكيف �سلبي) تبعا ُ للمتغريات الآتية( :امل�ستوى
التعليمي ،والدخل ال�شهري)؟

وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ا�ستخدام �أ�سلوب حتليل التباين الأحادي (One way

:(ANOVA

�أ -امل�ستوى التعليمي:
اجلدول رقم ()8
حتليل التباين الأحادي لأبعاد املواجهة (التكيف الإيجابي ،التكيف ال�سلبي)
وفقا ً للم�ستوى التعليمي
درجة متو�سط قيمة
جمموع
داللة ف
م�صدر التباين
�أ�ساليب التكيف
ف
املربعات احلرية املربعات
غري دالة
0.288 0.016
2
0.032
بني املجموعات
التكيف الإيجابي
 3.528 0.467دالة عند 0.05
2
0.934
بني املجموعات
التكيف ال�سلبي

�أ�سلوب مواجهة الأرملة لل�ضغوطات النف�سية
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التعليمي لأفراد العينة �إذ كانت قيمة ف دالة �إح�صائيا ً (عند م�ستوى  )0.05وب�إجراء اختبار
�شيفيه ( )scheffeلعقد املقارنات بني �أزواج املتو�سطات للم�ستوى التعليمي ح�سب �أ�سلوب
التكيف ال�سلبي ،يت�ضح �أن الأرامل ذوات التعليم اجلامعي ميلن �إىل ا�ستخدام �إ�سرتاتيجية

التكيف ال�سلبي بدرجة �أكرب من م�ستويات التعليم الأخرى.

ب -الدخل ال�شهري
اجلدول رقم ()9
حتليل التباين الأحادي لأبعاد املواجهة (التكيف الإيجابي ،التكيف ال�سلبي)
وفقا ً ملتغري الدخل ال�شهري
متو�سط
درجة
جمموع
داللة ف
قيمة ف
�أ�ساليب التكيف
املربعات
احلرية
م�صادر التباين املربعات
غري دالة
1.421
0.075
3
0.225
بني املجموعات
التكيف الإيجابي
 3.905دالة عند 0.05
0.484
3
1.452
بني املجموعات
التكيف ال�سلبي
يت�ضح من اجلدول ال�سابق رقم (� )9أن �أ�سلوب التكيف ال�سلبي يتغري تبعا ً مل�ستوى الدخل،

�إذ كانت قيمة ف دالة �إح�صائيا ً (عند م�ستوى  )0.05وب�إجراء اختبار �شيفيه ( )scheffeلعقد

املقارنات بني �أزواج املتو�سطات مل�ستوى الدخل ح�سب �أ�سلوب التكيف ال�سلبي ،يت�ضح �أن
الأرامل ذوات الدخل املتو�سط ميلن غالبا ً �إىل ا�ستخدام �إ�سرتاتيجية التكيف ال�سلبي بدرجة

�أكرب من م�ستويات الدخل املنخف�ض.

ثامناً :عر�ض نتائج ال�س�ؤال الثامن ومناق�شتها

ن�ص هذا ال�س�ؤال على“ :هل توجد عالقة ارتباطية دالة �إح�صائيا بني ال�صالبة النف�سية

للأرملة واملتغريات الآتية�( :سنوات الرتمل ،وعدد الأبناء ،والعمر)؟

وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ح�ساب معامالت ارتباط بري�سون بني ال�صالبة النف�سية

ب�أبعادها (االلتزام ،التحكم ،التحدي) وبني �سنوات الرتمل ،وعدد الأبناء ،والعمر ،كما يت�ضح
من اجلدول رقم (:)10

اجلدول رقم ()10
معامالت ارتباط بري�سون بني ال�صالبة النف�سية مع العمر وعدد الأبناء و�سنوات الرتمل
التحدي
التحكم
االلتزام
ال�صالبة الكلية
املتغري
 0.123 0.1100.104
 0.045�سنوات الرتمل
 0.225 0.102 0.238 0.242عدد الأبناء
 0.124 0.122 0.031 0.109العمر

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
ويت�ضح من اجلدول رقم ( )10عدم وجود ارتباطات ذات داللة �إح�صائية بني ال�صالبة من

تا�سعاً :عر�ض نتائج ال�س�ؤال التا�سع ومناق�شتها

ن�ص هذا ال�س�ؤال على“ :هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف م�ستوى ال�صالبة بني ظرف

الوفاة املفاجئ وظرف الوفاة غري املفاجئ؟”

وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ح�ساب اختبار ت للتعرف �إىل داللة الفروق بني ظرف الوفاة

املفاجئ وظرف الوفاة غري املفاجئ ،كما يت�ضح من اجلدول الآتي:

اجلدول رقم ()11
نتائج اختبار ت للتعرف �إىل داللة الفرق بني ظرف الوفاة املفاجئ
وغري املفاجئ يف م�ستوي ال�صالبة و�أبعادها الفرعية
املتو�سط االنحراف املعياري قيمة ت
ن
ظرف الوفاة
املتغري
0.18
2.33
21
مفاجئ
0.125
ال�صالبة الكلية
0.21
2.32
29
غري مفاجئ
0.24
2.54
21
مفاجئ
0.679
االلتزام
0.26
2.50
29
غري مفاجئ
0.27
2.14
21
مفاجئ
0.592التحكم
0.22
2.18
29
غري مفاجئ
0.20
2.28
21
مفاجئ
0.160
التحدي
0.24
2.27
29
غري مفاجئ

داللة ت
غري دالة
غري دالة
غري دالة
غري دالة

يت�ضح من اجلدول ال�سابق رقم ( )11عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف م�ستوى

ال�صالبة النف�سية (و�أبعادها) بني ظروف الوفاة املفاجئة وغري املفاجئة .ومن ثم ف�إن ال�صالبة
النف�سية للأرملة ال تت�أثر بظرف الوفاة.

عا�رشاً :عر�ض نتائج ال�س�ؤال العا�رش ومناق�شتها

ن�ص هذا ال�س�ؤال على“ :هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني الأرملة العاملة وغري

العاملة يف م�ستوى �صالبتها النف�سية؟”

وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ح�ساب اختبار ت للتعرف �إىل داللة الفروق بني الأرملة العاملة

وغري العاملة يف م�ستوى ال�صالبة النف�سية ،كما يف اجلدول الآتي:
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جهة والعمر وفرتات الرتمل وعدد الأبناء من جهة �أخرى.
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اجلدول رقم ()12
اختبار ت اختبار ت للتعرف �إىل داللة الفرق بني الأرملة العاملة
وغري العاملة يف م�ستوى ال�صالبة و�أبعادها الفرعية
املتو�سط االنحراف املعياري قيمة ت
ن
العمل
املتغري
0.19469
2.2912
37
عاملة
ال�صالبة الكلية
2.0180.16991
2.4141
13
غري عاملة
0.25239
2.4645
37
عاملة
3.051االلتزام
0.18139
2.6635
13
غري عاملة
0.23702
2.1441
37
عاملة
1.121التحكم
0.24738
2.2308
13
غري عاملة
0.22957
2.2559
37
عاملة
1.139التحدي
0.18670
2.3365
13
غري عاملة

د� .أماين ال�شرياوي

داللة ت
غري دالة
غري دالة
غري دالة
غري دالة

يت�ضح من اجلدول رقم ( )12وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني الأرملة العاملة وغري

العاملة يف م�ستوى ال�صالبة و�أبعادها الفرعية.

حادي ع�رش :عر�ض نتائج ال�س�ؤال احلادي ع�رش ومناق�شتها

ن�ص هذا ال�س�ؤال على“ :هل يوجد �أثر دال �إح�صائيا ً ملتغريي امل�ستوى التعليمي والدخل

ال�شهري يف ال�صالبة النف�سية للأرملة؟”

للإجابة عن هذا ال�س�ؤال وللتحقق من �أثر دال امل�ستوى التعليمي والدخل ال�شهري يف

ال�صالبة النف�سية للأرملة ،مت ا�ستخدام حتليل التباين الثنائي ،كما يت�ضح من اجلدول رقم

( )13الآتي:

اجلدول رقم ()13
نتائج حتليل اختبار التباين الثنائي للتعرف �إىل �أثر متغريي امل�ستوى
التعليمي والدخل ال�شهري يف ال�صالبة النف�سية للأرملة
داللة ف
قيمة ف
جمموع املربعات درجة احلرية متو�سط املربعات
امل�صدر
دالة عند 0.05
3.892
0.115
2
0.230
امل�ستوى التعليمي
غري دالة
2.293
0.068
3
0.203
الدخل
يت�ضح من اجلدول ال�سابق رقم (� )13أن امل�ستوى التعليمي ي�ؤثر يف ال�صالبة النف�سية

للأرامل ،يف حني مل ي�ؤثر الدخل يف مقدار ال�صالبة النف�سية لديهن.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
مناق�شة النتائج

و�أن �أكرث الت�رصفات التكيفية ال�سلوكية لدى الأرملة هي الت�رصفات املرتبطة مبدى ثقافتها

وخرباتها ويليها “اهتمامها بنتائج �أحداث احلياة اليومية ال�ضاغطة” ،ثم “تخيلها لبع�ض

مواقف �أحداث احلياة اليومية ال�ضاغطة يف امل�ستقبل و�أ�سلوب مواجهتها”.

وتعد هذه النتيجة �إيجابية بالإ�شارة �إىل توجه الدرا�سات الآنية لت�سليط ال�ضوء على
ّ

جوانب اخلربة الإيجابية املرتبطة ب�أزمات احلياة من خالل اكت�ساب الفرد �أ�ساليب مقاومة �أف�ضل

فاعلية يف التعامل مع �ضغوطات احلياة �أي �أن خربة الفقد قد يكون لها مرتتبات �إيجابية

(عك�س ما هو متوقع) ،وتتفق هذه النتيجة مع درا�سة ).(Coyne, 2003; Sheykhi, 2006

كما تتوافق مع توجهات الدرا�سات احلديثة يف جمال الفقد ،التي ت�شري �إىل �أن م�شاعر الفقد

قد تطور وتنمي من �شخ�صية الفرد من خالل زيادة اخلربة احلياتية املتعلقة بالت�أمل الذاتي
وا�ستك�شاف حكمة احلياة ).(Norlander et al., 2005

كما تبني �أن م�ستوى ال�صالبة الكلية و�أبعاده الثالثة املتمثلة يف التحدي وااللتزام والتحكم

مرتفع وذو داللة لدى الأرملة البحرينية.

كما �أن هناك عالقة �إيجابية دالة بني م�ستوى ال�صالبة النف�سية لدى الأرملة و�أ�سلوب

التكيف الإيجابي .وتتفق هذه النتيجة مع درا�سة ).(Coyne, 2003; Sheykhi, 2006

وهذه النتيجة تفند النظرة الثقافية ال�شائعة عن الأرملة من كونها �ضعيفة وال ت�ستطيع
مواجهة حتديات احلياة ،حيث �أثبتت هذه الدرا�سة نتيجة عك�سية ،وتتوافق مع التوجه الإر�شادي
يف النظرة للمحن كخربة �إ�ضافية يف احلياة ،من حيث �إنها ت�ساعد على ن�ضج �شخ�صية الفرد

)(Norlander et al., 2005وت�سلط ال�ضوء على ت�أثري العوامل ال�شخ�صية يف اكت�ساب

املناعة النف�سية ال�صلبة عند مواجهة �ضغوطات احلياة.

�إال �أن هذه النتيجة قد تدعو �إىل البحث عما �إذا كانت ال�صالبة النف�سية هي نتيجة

حتمية ملرتتبات الفقد ،من حيث التطور النا�ضج الذي يحدث للإن�سان بعد مروره مبرحلة

الفقد� ،أو �أنها متغريات �سابقة خلربة الفقد� .أو مبعنى �أخر هل �صالبة الفرد ال�سابقة للفقد

حتثه على اختيار التكيف الإيجابي ملرحلة الفقد �أم �أنها نتيجة تفاعل منائي ملرحلة الفقد.

�أما من حيث وجود عالقة ارتباطية موجبة بني الدرجة الكلية لل�صالبة والتكيف الإيجابي

الأعلى من العالقة بني ال�صالبة والتكيف ال�سلبي .فهذه النتيجة منطقية� ،إذ �إن االعتقاد
االيجابي للأرملة بقدرتها على ا�ستخدام كل امل�صادر البيئية والنف�سية املتاحة يدفعها �إىل
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�أظهرت النتائج �أن �أ�سلوب التكيف الإيجابي هو الأ�سلوب ال�سائد لدى الأرملة البحرينية،
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املجلد  13العدد  1مار�س 2012

ًّ
كل من التحدي وااللتزام من جهة،
كما يت�ضح وجود عالقة ارتباطية موجبة ودالة بني

وتعد هذه النتيجة �أي�ضا منطقية ،فالتحدي
وبني �أ�سلوب التكيف الإيجابي من جهة �أخرى،
ّ

يخفف من وقع احلدث ال�ضاغط ومن ثم يتم تف�سريه على �أنه مثري معريف ولي�س مثريا ً خطراً،

ٍ
�سلوك �أكرث �إيجابية.
كما �أن �إح�سا�س الأرملة بااللتزام وامل�سئولية ميثل دافعا ً توجيهيا ً الختيار
�إال �أنه يف املقابل يت�ضح وجود عالقة ارتباطية موجبة بني البعد اخلا�ص بالقدرة على

التحكم و�أ�سلوب التكيف ال�سلبي( .مما يربر ت�أثري دوره يف ارتباط الدرجة الكلية لل�صالبة مع
التكيف ال�سلبي) .وميكن تف�سري االرتباط الإيجابي بني التحكم والتكيف ال�سلبي يف �ضوء
االعتقاد املبالغ للأرملة مبدى ثقتها يف القدرة على التحكم يف الأحداث وتف�سريها للحدث

ال�ضاغط ب�شكل مبالغ ،قد ي�ؤدي بها �أن تختار ب�شكل م�شو�ش �أ�سلوب تكيف �سلبي يف
التعامل مع احلدث ال�ضاغط وذلك نتيجة ثقتها الزائدة يف تف�سري احلدث ،وحتملها عملية

اتخاذ القرارات ب�صورة منفردة .وهذا قد يقودنا �إىل البحث امل�ستقبلي يف ما �إذا كانت العالقة

بني ال�صالبة والتكيف عالقة منحنية ،مبعنى �أن قدرا ً من ال�صالبة قد ي�ؤدي �إىل التكيف

الإيجابي ولكن املبالغة يف االعتقاد بال�صالبة قد ت�ؤدي �إىل التكيف ال�سلبي.

وقد توجه هذه النتيجة االنتباه لتقييم ودرا�سة ت�أثري م�ستوى عال من ال�صالبة يف م�ستوى

ال�ضغوط ب�شكل عام� ،أخر فقد يكون لل�صالبة �أثر عك�سي عند حد معني كما هو احلال

للعالقة ال�شائعة بني القلق والأداء.

�أما بالن�سبة ملتغريات الدرا�سة الفرعية فلم تك�شف الدرا�سة عن �أية ارتباطات دالة ملتغريات

العمر ،وفرتات الرتمل ،وعدد الأبناء على ًّ
كل من ال�صالبة و�أ�سلوب التكيف الإيجابي .وتتوافق

هذه النتيجة مع نتيجة را�ضي (� ،)2008إال �أنها تختلف مع نتائج درا�سة كل & ,(Bonanno

).Kaltman, 2001) (Carnelley, et al., 2006

وقد ت�ؤكد هذه النتيجة الوجهة اخلا�صة بت�أثر �أ�ساليب املواجهة مبتغريات ال�شخ�صية �أكرث

من متغريات العمر وعدد الأبناء وفرتة الرتمل.

وكذلك احلال بالن�سبة لظرف الوفاة فلم يت�ضح وجود فروق ذات داللة بني ظرف الوفاة

املفاجئ وظرف الوفاة غري �أملفاجئ.

�أما من حيث عمل الأرملة فقد تبني وجود فروق ذات داللة يف م�ستوى ال�صالبة املتمثل

بااللتزام (فقط) ل�صالح الأرملة العاملة� ،أي �أن الأرملة العاملة �أكرث �إح�سا�سا ً بااللتزام

امل�سئول من الأرملة غري العاملة .وقد يف�رس ذلك ب�أ ّن الأرملة العاملة قد تواجه خربات حياتية

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
�أكرث من خالل عملها مما يجعلها �أكرث �إح�سا�سا ً بامل�سئولية وحاجة لاللتزام من الأرملة غري
ومن حيث متغري الدخل تبني وجود اختالف يف متغري الدخل ذا داللة يف م�ستوى التكيف

ال�سلبي ل�صالح الدخل املتو�سط واملنخف�ض� ،أي �أن الأرامل ذي الدخل املتو�سط واملنخف�ض

كن �أميل �إىل ا�ستخدام �أ�سلوب التكيف ال�سلبي يف مواجهتهن �أحداث احلياة ال�ضاغطة .وقد

يتطلب ذلك بحثا م�ستقبليًّا عما �إذا كان �أ�سلوب التكيف ال�سلبي هو ال�سبب يف انخفا�ض
الدخل� ،أو �أن الدخل املتو�سط والقليل له ت�أثري يف اختيار التكيف ال�سلبي الذي يت�ضمن فقد
القدرة على املواجهة .فقد ترى الأرملة نف�سها غري قادرة على تغيري الو�ضع املتعلق باجلانب

املادي تبعا ً الختيارها �أ�سلوبا ً �سلبيا ً يف التكيف يف مواجهة الأمر .وقد ينظر �إىل هذه النتيجة

على �أنها منطقية ،فكثري من الأرامل ال يدركن الأمور املتعلقة باجلوانب املادية وكيفية �إدارتها
ثم فهذه الأمور قد تتطلب نوعا ً من اخلربة مل
كما كان يتحملها ويديرها �رشيك حياتهن ،ومن ّ

تعتد على التعامل معها .لذا تو�صي الدرا�سة ب�رضورة التحاق الأرملة بدورات متخ�ص�صة يف
كيفية �إدراكهن وتدبريهن الدخل ال�شهري اخلا�ص بهن.

ومن حيث التعليم تبني وجود فرق يف م�ستوى التكيف ال�سلبي ل�صالح التعليم اجلامعي،

�أي �أن الأرامل مرتفعات التعليم كن �أميل �إىل ا�ستخدام �أ�سلوب التكيف ال�سلبي .مبعنى
�أن الأرامل ذوات التعليم اجلامعي ميلن �إىل ا�ستخدام �إ�سرتاتيجية تكيف �سلبية ،مثل اختيار

عدم املواجهة ،يف مواجهتهم �أحداث احلياة اليومية .وقد يف�رس ذلك من حيث دور التعليم
ثم زيادة احلذر وجتنب املواجهة ،وجتنب املواجهة
يف زيادة الوعي عند الأرملة للمخاطر ومن ّ

ميثل مبثل بعد تكيفي �سلبي ب�شكل عام .وقد يعزى �أي�ضا �إىل ارتباط التكيف ال�سلبي

بنوع امل�شاعر النف�سية التي متر بها الأرملة ،فقد �أ�شارت �إحدى الدرا�سات & (Pudrovska

)� Carr, 2008إىل �أن �إ�سرتاتيجية التعبري عن العواطف  Emotion-Focusedللتعامل مع

امل�شكلة ،ترتبط �سلبا ً مع الإح�سا�س بال�ضغط النف�سي ،يف حني ترتبط �إ�سرتاتيجية الرتكيز
على العواطف �إ�ضافة �إىل الأ�سلوب التجنبي � Avoidant- Copingإيجابيا ً مع الإح�سا�س

باالكتئاب ،ف�إذا ً نوعية وم�ستوى امل�شاعر واملوقف النف�سي الذي متر به الأرملة ي�ؤثر حتما يف
اختيار الإ�سرتاتيجية التكيفية التي تبدو �سلبية يف ظاهرها ،لكنها ترتبط مبعنى �أعمق يف

جوانبها.

ومن حيث م�ستوى التعليم وال�صالبة تبني وجود �أثر دال �إح�صائيا ً للم�ستوى التعليمي يف

ال�صالبة النف�سية للأرامل .ل�صالح التعليم الثانوي وكذلك اجلامعي� ،أي �أن ذوات التعليم
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العاملة ،فقد يكون �أي�ضا �إح�سا�سها بااللتزام وامل�سئولية جتاه �أبنائها هو دافع لعملها.

37

38

الثانوي كن �أكرث �صالبة من م�ستوى التعليم االبتدائي والإعدادي .وقد تكون النتيجة منطقية
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ثم ينعك�س ذلك على �صالبتها وقدرتها
بالن�سبة �إىل كون خربة الأرملة العلمية واحلياتية ومن ّ

على مواجهة ال�ضغوطات احلياتية ب�صورة �أف�ضل.

تو�صيات ومقرتحات الدرا�سة

يف �ضوء نتائج الدرا�سة تو�صي الباحثة بالآتي:

• تدعيم النظرة الإيجابية املرتتبة على الفقد .وتوجيه نظر الأرملة �إىل ا�سرتاتيجيات التكيف
الإيجابي يف التعامل مع ال�ضغوط ،و�إبراز الإمكانات الكامنة التي ت�ساعدها على ذلك .فما

حتتاجه الأرملة هو التحفيز والت�شجيع ال�ستك�شاف م�صادر القوة يف �إمكانياتها لكي تعينها
على مواجهة الأحداث اليومية ال�ضاغطة.

• توظيف امل�ضامني التطبيقية لإعداد الربامج الإر�شادية العالجية للأرامل يف مرحلة

الرتمل.

• �إ�صدار دليل �إر�شادي يت�ضمن توجيه الأرملة لال�ستفادة من امل�صادر البيئية والنف�سية

املتاحة التي تعينها على مواجهة �ضغوط احلياة اليومية بطريقة �إيجابية.

• االهتمام بتطبيق برامج �إر�شادية لتدريب الأفراد على ال�صالبة يف مراحل عمرية مبكرة،

وذلك لت�أثريها املبا�رش يف التكيف مع �ضغوطات احلياة.

• توجيه �أولياء الأمور �إىل غر�س قيم ال�صالبة النف�سية و�أ�سلوب املواجهة الإيجابية يف التعامل

مع �أحداث احلياة امل�ستقبلية لأبنائهم.

• توجيه االنتباه �إىل القائمني على تخطيط العملية التعليمية والرتبوية �إىل طرح مادة علمية

نف�سية متخ�ص�صة تعنى بتهيئة التالميذ لكيفية تعاملهم مع ظرف احلياة ال�ضاغطة
و�إك�سابهم املهارات احلياة ملواجهة �أحداث احلياة.

• توجيه الدرا�سات النف�سية �إىل البحث يف اخلربات النا�ضجة التي يتعلمها الإن�سان عند

مواجهته �أزمات احلياة ك�إدراك احلكمة ،و�إدراك معنى احلياة.

• �إجراء درا�سات مقارنة بني الذكور والإناث لبحث �أثر النوع يف التعامل مع الفقد.

• �إجراء درا�سة طولية لتتبع عوامل التغري يف اجلوانب ال�شخ�صية للأرملة من مرحلة الفقد

�إىل مراحل متتالية يف حياتها.

• �إجراء درا�سات ثقافية مقارنة ملعرفة ت�أثري االختالف الثقايف يف الأ�سلوب التكيفي وال�صالبة

النف�سية للأرامل.
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