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ن إلى تغير الدور األجتماعي للشريك الباقي على قيد الحياة ، يعد الموت مسألة حتمية يتعرض لها كل إنسان ، ويؤدي موت أحد الزوجي      
يدة وعلى مايبدو إن الدور الجديد بالنسبة للسيدة األرملة يختلف عما كانت عليه قبل وفاة الزوج في جوانب عديدة ،ذلك إن الدور الجديد للس

زوج يعني فقدان العون والسند والشريك في الحياة ، وتزداد مشاعر األرملة صعبًا ومن أكثر احداث الحياة الضاغطة على المرأة ، ألن فقدان ال
الوحدة واألزمات النفسية عند فقدان الزوج وذلك لما يسبب من إرباك وضعف الرضا الحياتي ، ويؤثر هذا الحدث على توافقها الشخصي 

نما فقدها لعالقة حميمة قريبة مع شريك حياتها ، وتظهر أهمية  واألجتماعي ، إذ إن المرأة عند فقدها للزوج التخسر وجوده في حياتها فقط ، وا 
شعارها بانها ليست وحيدة في مواجهة صعابها ، ولهذا جاء البحث الحالي للتعر  ف األسناد األجتماعي في الوقوف إلى جانب السيدة األرملة وا 

 ماعي .على داللة الفرق في األحساس باألمل لدى النساء األرامل على وفق األسناد األجت

  -وقد استهدف البحث الحالي التعرف على :

 األحساس باألمل لدى النساء األرامل . .1

 األسناد األجتماعي لدى النساء األرامل . .2

 داللة الفرق في األحساس باالمل لدى النساء األرامل على وفق متغير األسناد األجتماعي .  .3

ممن يراجعن شبكة الحماية األجتماعية  2002( سنة للعام  55-23وتحدد البحث الحالي بالنساء األرامل في محافظة بغداد بأعمار) 
 التابعة لوزارة العمل والشؤون األجتماعية في قاطعي الكرخ والرصافة سواء كَن مسجالت أو غير مسجالت في هذه الشبكة . 

احثة بأعداد أداتين األولى لقياس األحساس باألمل والثانية لقياس األسناد األجتماعي، وبعد أن تم ولتحقيق أهداف البحث قامت الب
( مجاالت ، 3( فقرة موزعة على )31حساب الخصائص السيكومترية لكل منها من تمييز وصدق وثبات ، تألف مقياس األحساس باألمل من )



( من النساء األرامل من  000فقرة موزعة على مجالين ،وبأستخدام عينة مؤلفة من )(  22أما مقياس األسناد األجتماعي فقد تألف من )
  -المسجالت وغير المسجالت في شبكة الحماية األجتماعية ، أشارت نتائج البحث:

 اواًل : انخفاض األحساس باألمل لدى النساء األرامل . 

 ثانيًا : تمتع النساء األرامل باألسناد األجتماعي . 

 : وجود فرق ذي داللة إحصائية في األحساس باألمل لدى النساء األرامل على وفق متغير األسناد األجتماعي .  ثالثاً 

 وفي ضوء نتائج البحث قدمت الباحثة مجموعة من التوصيات والمقترحات ألبحاٍث الحقة . 

 

 


