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الجمعية األردنية للعلوم التربوية ،المجلة التربوية األردنية ،المجل الثالث ،الع د األول.8102 ،

درجة الشعور بالوحدة النفسية وقلق المستقبل والضغوط النفسية لدى عينة من المتأخرات عن
الزواج -دراسة تطبيقية في محافظة الكرك
إشراق يوسف الطراونة
د .عادل جورج طنوس
تاريخ استالم البحث 8102/8/01

*

تاريخ قبول البحث 8102/4/4

ملخص:

ه فت ال راسة الحالية للتعرف على مستوى مشاعر الوح ة والضغوط وقلق المستقبل لفئة

المتأخرات عن الزواج في محافظة الكرك ،والكشف عن تأثير الضغوط وقلق المستقبل بمستوى

الشعور بالوح ة ل ى المتأخرات عن الزواج ،وتكونت العينة من ) (401فتيات تجاوزن ال  35عاما،
تم تطوير ثالثة مقاييس هي (الوح ة ،الضغوط ،وقلق المستقبل) ،وبع تطبيقها ،أظهرت النتائج أ ّن
مستوى الشعور بالوح ة النفسية جاء ب رجة مرتفعة بمتوسط بلغ ( ،)3.68وجاء قلق المستقبل ب رجة
متوسطة بمتوسط ( ،)3.17والضغوط ب رجة مرتفعة وبمتوسط ( ،)3.75ووجود عالقة ارتباطية

بين ( الشعور بالوح ة  ،و الضغوط ) وكانت أقوى من العالقة بين ( قلق المستقبل ،و الضغوط )،
وبينت النتائج بأن الضغوط وقلق المستقل ينبئان بمستوى الشعور بالوح ة واحتلت الضغوط المرتبة

األولى ،و قلق المستقبل مع الضغوط بمق ار ( ،)% 3،54أوصت ال راسة بإجراء دراسات تخص
هذه الفئة ،وتشريع قوانين تؤمن حياة كريمة لهن.

الكلمات المفتاحية :التأخر عن الزواج ،الوح ة النفسية  ،قلق المستقبل ،الضغوط النفسية.
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..... درجة الشعور بالوح ة النفسية وقلق المستقبل والضغوط النفسية

the future anxiety and psychological ،The degree of feeling of loneliness
pressure among a sample of spinsters
Ishraq Yoysef Al-Tarawneh
Dr. Adel George Tannous*
Abstract
The present study aimed at identifying the level of loneliness، stressors
and anxiety about the future among a sample of spinsters in (AL-Karak
Governorate) in Jordan revealing the effects of psychological stressors and
future worries at the extent of loneliness among spinsters. The sample of the
study included (401) women who were more than 35 years old. Three
measures were developed: (loneliness، pressures and future anxiety). By
adopting these measures، the results indicated that the degree of feeling
psychological loneliness among spinsters in Jordan was high with a mean
score about (3.68)، the level of future anxieties was moderate with a mean
of (3.17) and the pressures had a high degree with a mean score of (3.75).
There was a stronger co- relational relationship between (feeling lonely and
stress) than the relation between (future anxiety and stress). The findings
indicated that stress and future anxiety predict the degree of loneliness with
stress as (%54.3).The study recommended conducting more studies about
spinsters by legislating laws to secure a decent life for them.
Key Words: spinsters، loneliness، future anxiety، psychological stressor.
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المقدمة:
ّ

أدت التغي ررات اتقتدرراد ة واالجتماعيررة الترري ط ررأت علررى األس ررة ،والمجتمررع؛ إلررى إف رراز واقررع

اجتمرراعي اقتدررادي ج ير شرره ارتفررات مسررتوى التعلرريم ،وزيررادة نسرربة مسرراهمة اتنررا

فرري قرروة العمررل،

وهذا خلق ص ارعات في األدوار عن األزواج ،وهذا كله أثّر على اتجاهات اآلخرين وخاصة من ُقبرل
مررنهم علررى الررزواج ،فتغيررر الحررال عمررا كرران عليرره ،وأصرربب بإمنرران الفترراة أن تررتعلم وأن ت ر خل سرروق
العمررل بنررل سررهولة ومررن دون أ ررة تعقير ات ،فتغيرررت نظررة بعررا الفتيررات للررزواج باعتبرراره خيررا ار لهررن

مثلمررا ه رو الحررال ل ر ى الشررباب ،وأصرربحت الفترراة قررادرة علررى تحمررل المسررؤولية واتخررا ق ررار سررليم بمررا
خص حياتها ،فليست مجبره بأن تقبل بزواج ق نون سببا في معاناتها (.)453، 2007،Jones

فف رري األردن م ررثال بات ررت ظ رراهرة الت ررأخر ع ررن ال ررزواج م ررن الموا رريع الهام رره لر ر ى معظ ررم فئ ررات

المجتمررع األردنرري ،وقر شررنلت جررزءا كبير ار مررن تفكيرره ،خاصررة بالنسرربة ألوليرراء األمررور والمقبلررين علررى
الزواج من الشباب والفتيات ،حيث ارتفعت ح ة الظاهرة بشنل ملحوظ ،مما ينبره ألهميرة النظرر فيهرا،

واقتراح الحلول المناسبة ( ) Badran،2001

وق أصبحت المرأة تشه مع تق مها بالسن دون زواج ا طرابات نفسية وسلوكية متفاوتة في

ال رجة ،وألن ع م وجود شريك حياة عني غياب العالقات المشبعة والمر ية بالنسبة للفتاة ،مما
يؤدي أحيانا إلى شعورها بالقدور والعجز عن إقامة عالقات مؤثرة مع اآلخرين ،وبالتالي عزلتها
وابتعادها عن محيطها مما سبب إحساسها بالوح ة ( )Jafar, 2007وهذا ما أك ته ال راسة التي

أجرتها ( )Jaballah،2007بوال ة سطيف على  43امرأة تراوحت أعمارهن بين  43و 34سنة،
حيث وج ت أن شعور المرأة العانس بالوح ة النفسية مرتفع وق أرجعت لك إلى افتقادها للمحبة
واأللفة واالحساس باألمان والطمأنينة وهي أمور عادة ما حققها الزواج.

وأشارت ( )Jawda,2006أن شعور غير المتزوجين بالوح ة النفسية فوق المتزوجين،

فالمتزوجين أقل معاناة ،وتضعف فرص إصابتهم باال طرابات خاصة الوح ة النفسية ،ونفس

النتيجة توصل إليها لونتين و آخرون ) (Lowentein et al.1981حيث وج وا أن النساء غير
المتزوجات عانين من العزلة و الشعور بالوح ة النفسية ،كما أظهرت دراسة كرامر أن النساء اللواتي

ال متلكن شريك أو أطفال شعرن بالوح ة و شربن الكحول بنمية كبيرة ،على عنس اللواتي عشن
مع آخرين أو مع طفل عمره أربع سنوات فأكثر ).(Cramer.1993
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ويشير  )2010( Zaradإلى أن المرأة في أثناء بحثها عن اتها تدط م بتح ات كثيرة،
أتي في مق متها القلق حول زواجها ،ا

شنل عامال التق م في السن وع م الزواج مد ار من

مدادر القلق الذي حيل حياتها إلى سلسلة من المخاوف وع م الشعور باألمن ،وق تميل الفتاة
العانس إلى الشعور بأنها أصبحت عبئا ثقيال على أسرتها خاصة عن مجاملتها بالتمني لها بالزواج
وكثرة تردي أقاويل عن المنتوب والقسمة ،و ق ت فع هذه الضغوط العائلية الفتاة إلى الهروب من
مواجهة الناس وتفضيل العزلة ،مما يؤدي إلى إصابتها بالقلق ،وتتعرض الفتاة المتأخرة عن الزواج
للكثير من الضغوطات ال اخلية والخارجية ،فاألح ا

البيئية وتفسيراتها المعرفية لها وق رتها على

التعامل معها هو الذي يول الضغط ويشعرها باال طراب أو العنس
).Rothman.2008

& (Barkhuizen

مشكلة الدراسة:

أشارت احدائية عام  2015إلى أن أع اد الفتيات اللواتي تأخرن عن الزواج

شنل نسبة

 %34من مجموت الفتيات في سن الزواج ،والتي بلغت  %43خالل الربع األول من العام الحالي
مقارنة بر %81في عام  ،3383حيث وصل اجمالي ع د الفتيات المتأخرات عن الزواج نحو 843
ألف فتاة ،ممن هن فوق سن ال  44عاما (دائرة اتحداءات العامة.)2016/2015،

وقر ر ر ر ق ر ر ر ر مت و ازرة التنمير ر ر ررة االجتماعير ر ر ررة فر ر ر رري األردن د ارسر ر ر ررة أشر ر ر ررارت إلر ر ر ررى ارتفر ر ر ررات نسر ر ر ررب

ومع ر ر الت التر ررأخر عر ررن الر ررزواج ل ر ر ى الفتير ررات كر ررذلك والعزوبير ررة ل ر ر ى الشر ررباب ،وأ ر ررافت ال ارسر ررة

مش رريرة إل ررى ارتف ررات عتب ررة ال ررزواج م ررع انخف رراض العق ررود الزواجي ررة م ررن عشر ررة لك ررل أل ررف مر رواطن ف رري
التس ر ررعينات إل ر ررى ثماني ر ررة لك ر ررل أل ر ررف مر ر رواطن  ،و ارتفع ر ررت أ ض ر ررا نس ر ررب و معر ر ر الت الفتي ر ررات مم ر ررن
ه ر ررن خ ر ررارج مؤسس ر ررة ال ر ررزواج حي ر ررث تراوح ر ررت النس ر رربة م ر ررن  % 25إل ر ررى  %40خ ر ررالل نف ر ررس الفتر ر ررة
الزمنير ررة ،وأشر ررارت ال ارسر ررة إلر ررى أن الفتير ررات الل ر رواتي تزي ر ر أعمر ررارهن عر ررن ثالثر ررين عامر ررا ممر ررن هر ررن
مت ر ر ررأخرات ع ر ر ررن ال ر ر ررزواج ف ر ر رري األردن وص ر ر ررل إل ر ر ررى  87أل ر ر ررف فت ر ر رراة (د ارس ر ر ررة التنمي ر ر ررة االجتماعي ر ر ررة

 )2013–2006بينم ر ر ر ر ررا أظه ر ر ر ر رررت احد ر ر ر ر ررائيات دائر ر ر ر ر ررة قا ر ر ر ر رري القض ر ر ر ر رراة ،وحس ر ر ر ر ررب تقريره ر ر ر ر ررا
اتحدر ر ررائي السر ر ررنوي لعر ر ررام 2013م ،أظهر ر ررر ارتفاعر ر ررا ملحوظر ر ررا فر ر رري سر ر ررن الر ر ررزواج للجنسر ر ررين ،وق ر ر ر

أظهر رررت المؤشر ر ررات و األرق ر ررام أن  %44م ر ررن األزواج جت ر ررازون س ر ررن الثالث ر ررين عام ر ررا عنر ر ر ال ر ررزواج
فر رري حر ررين تجر رراوزت أكثر ررر مر ررن  %34مر ررن الزوجر ررات سر ررن السادسر ررة والعش ر ررين عن ر ر الر ررزواج( .دائ ر ررة

قا ي القضاة .)2013،
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وتؤك ال راسات مثل دراسة ( )Jaballah,2007بأن الفتاة العانس تشعر بالوح ه النفسية
والحرمان كونها تميل بفطرتها إلى األنس مع من شاركها حياتها ،و هذا ما توصلت إليه أ ضا

دراسة الرفاعي ورسالن  )2007( Al-Rifa'e &Reslanحول الضغوط النفسية ل ى الفتيات
المتأخرات عن الزواج وتأثيرها عليهن ،وق الحظ الباحثان من واقع الحياة االجتماعية في المجتمع
األردني والتغييرات الملحوظة التي طرأت عليه ،ومستوى العالقات داخل نظامه االجتماعي ونظرة

المجتمع لهذه الفئة وما تواجهه الفتيات من مشاكل نفسية ،وبعا الضغوط التي تظهر على شنل
ا طرابات متع دة ،دفعهما للح يث حول هذا المو وت تح ي ا ،وبناء على لك جاءت هذه ال راسة
للكشف عن تأثير "تأخر الزواج" على الفتاة وما يتبعه من مشاعر الوح ة النفسية و قلق المستقبل
والضغوط النفسية ودرجة ح وثها ل ى عينة من المتأخرات عن الزواج.
هدف الدراسة وأسئلتها:

بعا اال طرابات النفسية التي ق سببها التأخر

ه فت ال راسة التعرف إلى درجة ح و

عن الزواج ل ى عينة من الفتيات ،كالوح ة النفسية والضغوط وقلق المستقبل ،والكشف عن العالقة
بين الوح ة النفسية وقلق المستقبل والضغوط النفسية ل ى المتأخرات عن الزواج في محافظة الكرك،
وتتحقق األه اف من خالل اتجابة عن السؤالين الرئيسين اآلتيين:

 .8مر ررا درجر ررة كر ررل مر ررن؛ الشر ررعور بالوح ر ر ة النفسر ررية؛ وقلر ررق المسر ررتقبل؛ والضر ررغوط النفسر ررية؛ ل ر ر ى
المتأخرات عن الزواج في محافظة الكرك؟
 .3ه ر ررل ُمن ر ررن التنب ر ررؤ بالوحر ر ر ة النفس ر ررية م ر ررن خ ر ررالل الض ر ررغوط النفس ر ررية ،وقل ر ررق المس ر ررتقبل لر ر ر ى
الفتيات المتأخرات عن الزواج في محافظة الكرك؟

أهمية الدراسة "نظرية وتطبيقية":

تنبع أهمية ال راسة الحالية من أهمية العينة ،حيرث ركرزت علرى نخبرة متميرزة مرن المجتمرع وهرن

الفتيات المتأخرات عن الزواج  ،حيث تحاول ال راسه تجاوز هذه الظاهرة االجتماعيرة بو رعها علرى
بساط البحث العلمي لوصف تأثيرهرا وانعناسراتها علرى الدرحة النفسرية للفتراة  ،ونظر ار لنر رة ال ارسرات
فري مجررال األدب النفسري المتعلقررة ببررامج األرشرراد الخاصررة بهرذه المشررنلة فري العررالم واألردن خاصررة،

تحاول هذه ال راسة االسهام في مجال إرشاد هذه الفئة بحيث تكون مشاركة في تأسيس برامج عملية

تجريبيررة إرش رراد ة ف رري المسررتقبل ،ولررذلك منررن الق ررول إّنهررا تعررّ إ ررافة نوعيررة ولثررراء لرر دب النفسرري
المتعلق بفئة المتأخرات عن الزواج ،ويؤمل من هذه الدراسة أن تفيد نتائجها كاآلتي:
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 بنر رراء إط ر ررار معرف ر رري نظ ر ررري ح ر ررول مش ر ررنلة اصر رربحت ظ ر رراهرة ت ر ررؤرق النس ر رراء والرج ر ررال مع ر ررا،نظ ر ر ار لكبر ررر حجمهر ررا ،وهر رري ظر رراهرة نفر ررس اجتماعير ررة وصر ررفت بتر ررأخر سر ررن الر ررزواج (العنوسر ررة)

م ر ررع ربطه ر ررا بمتغير ر ررات نفس ر ررية ه ر رري؛ الش ر ررعور بالوحر ر ر ة النفس ر ررية وقل ر ررق المس ر ررتقبل ،والض ر ررغوط
النفسية وكيفية تأثيرها .

درس ر ررة متغير ر ررات نفس ر ررية اجتماعي ر ررة أخ ر رررى
 تعط ر رري ال ارس ر ررة أفك ر ررا ار واقت ارح ر ررات ح ر ررول أهمي ر ررة ال ى هذه الفئة تح ي ا  ،مع أهمية بناء برامج نفسية ارشاد ة داعمة للفتاة .
التعريفات االصطالحية واالجرائية

 .1الوحدة النفسية :هي شعور الفرد بالعزلة عن األشخاص المحيطين به ،وع م إشبات احتياجاته
مع شرعوره برالحزن والتشرا م  ،وافتقراد المهرارات االجتماعيرة ( .)Muhammad,2005وتعررف
إجرائيررا بال رجررة الترري تحدررل عليهررا المفحوص رة علررى اسررتبيان الوحر ة النفسررية المسررتخ م فرري
ال راسة.

 .2قلق المستقبل" :حالررة انفعالي رة مزعجررة وغيررر سررارة ،مرتبطررة بالشررعور بالته ي ر والخرروف وع ر م
االسرتقرار ،تتول على أثرها جملة مرن األفكرار الخاطئررة وغيررر الواقعيررة ،يتضررب تأثيرهررا السررلبي
علر ر ررى الر ر ررذات ،وت ر ر فع الفر رررد إلر ررى توق ر ررع ح ر ر و كر ررل م ر ررا ه ر ررو س ر رريء مس ر ررتقبال ( ,2015:48

 )Meqdadويعرررررف إجرائيررررا بال رجر ررة التر رري حدر ررل عليهر ررا المفحوص ر رة علر ررى اسر ررتبيان قلر ررق
المستقبل.

 .3الضغوط النفسرية :هري ردود فعرل ناجمرة عرن أي حر

تر رك فيره المتطلبرات البيئيرة الخارجيرة

والمتطلبررات ال اخليررة باعتبارهررا تفرروق مدررادر التكيررف ل ر ى الفرررد ونظامرره االجتمرراعي ونظامرره
الجسر ررمي ((Monat&Lazarus.1985

المفحوصة على استبيان الضغوط النفسية.

وتعرررررف إجرائيررررا بال رجر ررة التر رري تحدر ررل عليهر ررا
ُ

 .4المتأخرات عن الزواج :هي الفتاة التي وصلت سن الزواج الرسمي للفتاة في بالدها ،ولكنهرا لرم
تتزوج من قبل ،وتترقب الزوج وتنتظره ( )Abdullah ,2005وهي الفتاة التي دخلت في عمر
ال 35عاما ولم تتزوج من قبل ،وأعتبرت دائرة اتحداءات العامة في األردن أن مرن وصرلت

سن  35عاما ،دون زواج" عانس "(دائرة اتحداءات العامة.)2015/2009 ،
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حدود و محددات الدراسة:

اقتدرت ال راسة على مجموعة من الفتيات المتأخرات عن الزواج مرن العرامالت أو العراطالت

عن العمل ،ومن اللواتي أنهرين التعلريم الجرامعي أو غيرر المتعلمرات ،ممرن بلغرن ( )35سرنة فمرا فروق

دون زواج للعررام 2017 /2016م ،فرري محافظررة الكرررك ،ومررن خررالل مركررز شرربابي " جمعيررة م رؤاب
الخيرية – جمعية العفاف الخيرية ".
محددات الدراسة:

تتح د نتائج هذه ال راسة في

وء ص ق أداة ال راسة وثباتها  ،وبم ى مو وعية إجابات أفراد

العينة على األدوات  ،مع إمنانية تعميم نتائج هذه ال راسة على المجتمعات المشابهة.

األدب النظري :فيما يلي تو يب ألهم عناصر األدب النظري لهذه ال راسة:

الوحدة النفسية :تعتبر الوح ة النفسية خبرة عشيها الشخص عن افتقاده للتقبل ،واالهتمام ،والمحبة

من قبل أفراد المجتمع الذين شنلون جزءا كبي ار من حياته ،وهذا سبب له مشاعر مؤلمة تحمل في
داخلها العجز عن إقامة عالقات ود ة مع من حوله  ،وع م الق رة على اتحساس باأللفة والحميمية

مع

األص قاء

والمقربين،

وهذا

شعره

بالعزله

وأنه

وحي

غير

محاط

باآلخرين.

(.)Jawda،2005

ويذكر) (Gotesky ,2007أن مشاعر الوح ة ق تكون مؤقته  ،وهذا بسبب الظروف التي

تشنلها والتي تع

ظروفا أو أح اثا مؤقته مر بها الفرد في اح ى مراحل حياته ،وعلى األغلب

تزول هذه المشاعر السلبية مع انتهاء األح ا

التي تسببها ،وق

عاني الفرد من مشاعر الوح ة

النفسية المزمنة وطويلة األم نسبيا ،بالرغم من أنه عيش مع غيره من الناس ولكن ق تخلو حياته
من العالقات الحميمية التي تحمل األلفة والمودة ( ،)Arafat,2009أما بيزوال أوني (Busola
) Oni,2010فتعرفها على أنها تجربة اتية تتميز بعالقات اجتماعية غير كافية في بعا النواحي
( العائلة،األص قاء ) الهامة إما كميا أو نوعيا ،وتكون مرتبطة بع ة عوامل تعيق الحفاظ على

العالقات االجتماعية للفرد ،وهي إح ى النتائج الرئيسية المتعلقة بمنع األفراد من المشاركة في
األنشطة المعتادة مع اآلخرين و فق ان االستقالل).)Busola Oni 2010،16
أهر مرا احراحل الشرعور بالوحردة النفسرية :وتشرير ( (Abed,2008فري د ارسرتها إلرى أن مرا

درراحب االحسرراس بالوح ر ة النفسررية ع رّ منونررات لهررا ،مثررل( :الشررعور باالهتمررا مررن قبررل شررخص
مقرب) :وهذا شرير إلرى رغبرة الفررد بوجرود مرن شراركه مشراعره وتفكيررة ،ويرعراه ويعتنري بره ويقر م لره
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الحرب والررود( ،البكررا :):وهررو يت ارفرق مررع مشرراعر الحررزن واأللررم بسرربب افتقرراد اآلخررين والمحبررين ،وهررذه
المشاعر يالزمهرا الر موت لحاجرة الفررد لتفريرغ حزنره( ،اخفرا :المشراعر) :فربعا األشرخاص يررى أنره

من األفضل اخفاء مشاعره  ،وتجنب التدريب بها خوفا مرن النقر ( ،الكسرل والخمرول) :ويشرعر الفررد
بالتعب واالرهاق أغلب الوقت ،مما جعله غير مبرالي ،مرع قلرة النشراط( ،اإلحبراط والميرل لالنتحرار):
فق ر يلجررأ الفرررد للهررروب مررن واقعرره المنعررزل (الترردين) :عتبررر وسرريلة للهرررب مررن الوح ر ة أو التعرراطي

معها.

أسباب الوحدة النفسية :تميل المرأة بفطرتها إلى األنس مرع مرن شراركها حياتهرا ،وبالترالي فرإن

ع م ممارسة هذا الحق يؤدي إلى إصابتها باتحباط وخيبة األمل ،كما أن الخدوبة عن المرأة تدل
إلررى القمررة فرري الخامسررة والعش ررين ،وبع ر لررك تقررل ت ر ريجيا حتررى سررن اليررأس ،ونتيجررة لال ررطرابات
الهرمونية التي تح

براالقتراب مرن سرن اليرأس تدربب نسربة الحمرل فري تنراقص مسرتمر ،وهري أمرور

عادة ما تزي الحالة النفسية للفتاة العانس سوءا (.) Hussein ,2012
ففرري د ارسررة روكررا

( )2007،Rokachأشررارت إلررى أهررم األسررباب الترري تررؤدي إلررى ظهررور

الوحر ة النفسررية وهرري )8( :الشخدررية العرراجزة ( )3فشررل الفررد فرري إقامررة العالقررات مررع اآلخررين)4( .
الشعور بالتهميش االجتمراعي .أمرا أعرراا الوحردة النفسرية :فقر تطرقرت ()Khuwaiter, 2010
فرري د ارسررتها إلررى أع رراض الوح ر ة ،وهرري :اتحسرراس بالضررجر ،واتحسرراس بوجررود فجرروة نفسر ة
رية والترري
تسبب تباع نفسي برين الفررد والوسرط المحريط بره ،واالحسراس بعر د مرن األعرراض العدرابية كالملرل،
وقل ررة التركي ررز ،وافتق رراد المه ررارات االجتماعي ررة .وأش ررار ( ) Abu-Asaad ,2010فر ري د ارس ررته لوج ررود
فروق لدالب غير المتزوجين في الوح ة النفسية.

قلق المسرتقبل :شرنل المسرتقبل مدر ر رئيسري مرن مدرادر القلرق ،وألن الجميرع عتبرره مجراال

واس ررعا لتحقي ررق الرغب ررات والطموح ررات ،فالفت رراة المت ررأخرة ع ررن ال ررزواج تخ رراف المواجه ررة م ررع المس ررتقبل
الغاما بالنسبة لها؛ لما حويه من رغبات ق تكرون صرعبة التحقيرق ،وهمروم وأهر اف مجهولرة ،وهرذا
جعلهرا تشررعر بحالرة مررن االنتبرراه واتدراك برأن نها ررة الحيرراة هري تلررك النقطررة المجهولرة فرري المسررتقبل،
وهذا عتبر من أهم العوامل األساسية المسببة للقلق (.)Anani ,2000

وتررى شرقير )  )Shaqir, 2005: 5برأن قلرق المسرتقبل عرّ ا رطرابا أو خلرال نفسري المنشرأ
إدركرري وتشرروية معرفرري للواقررع و
ا
نرراتج مررن ترراكم خبررات غيررر سرراره فرري الما رري ،يت ارفررق مررع تحرير
للررذات ،إ ررافة إلررى التضررخيم مررن قيمررة األمررور السررلبية ولهم رال ات جابيررات المتعلقررة بالررذات والواقررع
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والعالم .كما عرف كرميان ( )Karamian,2008قلق المستقبل بأنه" :شعور انفعالي يتسم باالرتباك
والضرريق والغمرروض وتوقررع السرروء والخرروف مررن المسررتقبل ،وعر م القر رة علررى التفاعررل االجتمرراعي ،أمررا
جمعيررة علررم الررنفس األمرينيررة المشررار إليهررا فرري بلكيالنرري ( )Belkillani, 2008فتعرررف القلررق مررن

المسررتقبل بأنرره" :خرروف أو ترروتر أو

رريق ينبرع مررن توقررع خطررر مررا نررون مدر ره مجه روال إلررى درجررة

كبيرة أو غير وا ب المد ر ،ويداحب كل من القلرق والخروف متغيررات تسرهم فري تنميرة اتحسراس
والشعور بالخطر".
أسباب قلق المستقبل :إن التغيرات الحالية علرى الحيراة االجتماعيرة واالقتدراد ة للفررد ،يرافقهرا

الترروتر والخرروف بسرربب قلررة فرررص العمررل ،وانتشررار البطالررة ،ممررا يول ر مشرراعر الريبررة والترروجس مررن
المس ررتقبل .ولقر ر أش ررار داين ررز ( ) Daines ,2006أن العوام ررل االجتماعي ررة تعر رّ أه ررم مس ررببات قل ررق
المسررتبقل ،ألن ردة الفع ررل االنفعالي ررة تج رراه أي تغير ررات ف رري بني ررة المجتم ررع سر رواء كان ررت أخالقي ررة ،أو
غوطا متراكمة  ،والتي تول مشاعر القلق والضيق والخروف

اقتداد ة مثال تعّ مد ار أولها شنل
ممررا هررو قررادم .وأورد كررالب ( )Kalab,2015:70أن مررن أهررم أسررباب قلررق المسررتقبل هرري :الشررعور
بعر م االنتمرراء واالسررتقرار داخررل األسررة أو المجتمررع بشررنل عررام ،بات ررافة إلررى عر م قر رة الفرررد علررى
التكيف مع المشاكل التي يواجهها

أعرراا قلررق المسررتقبل :قر تشررعر الفترراة بررالتوتر نتيجررة تعثرهررا وعر م توفيقهررا باالرتبرراط وفقر ان

فرص الزواج ،وهذا سبب لها عائقا أمام تحقيق آمالها وطموحاتها في الحياة ،وما يزي من قلق الفتاة
المتر ررأخرة عر ررن الر ررزواج هر ررو خوفهر ررا المسر ررتمر والمت ازي ر ر عن ر ر ما يتق ر ر م بهر ررا العمر ررر .وفر رري د ارسر ررة ف ر رراج

( (Faraj,2006حول القلق من المستقبل اتضب أن أغلرب األشرخاص ،شرعرون برالتوجس و الترقرب
ممررا هررو مجهررول ومسررتقبلي ،وخاصررة مررن األشررياء المح ر دة  ،مثررل :الفشررل فرري تكرروين أس ررة ،أو ع ر م
الق ر رة عل ررى تربيررة األبنرراء .وف رري د ارسررة القا رري ( )Al-Qadhi,2009لفتررت االنتبرراه عرر ة أعر رراض
للشعور بالقلق تجاه المستقبل ،وهي :االحساس بالتشرا م والضريق والتروتر ،مرع توقرع حدرول مرا هرو
اسوأ نحو أح ا

المستقبل.

الضررغوط النفسررية :تتعرررض المتررأخرة عررن الررزواج للكثيررر مررن األح ر ا

البيئيررة الترري تحمررل لهررا

غوطات كبيررة وقر تتضرمن تفسريرات معرفيرة تملكهرا الفتراة تشرير لهرا بعر م قر رتها علرى التعامرل مرع

هررذه الضررغوط ممررا شررعرها بالتعررب النفسرري ) ،(Barkhuizen & Rothman.2008فاألحر ا
والمواقررف البيئيررة سرواء كانررت اجتماعيررة أو اسررية أو اقتدرراد ة  ،تشررنل أحر ا
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تواجهها الفتاة المتأخره عن الزواج ،ولسهولة تأثر المرأة نفسيا حسب طبيعتها ،ثم و رعها االجتمراعي
ونظرة المجتمع السلبية نحوها فإن هذا سبب لها توت ار و غطا مرتفعا.
مفهرررو الضرررغس النفسررري :عتبررر الزورس وفولكمرران )(Lazarus & Folkman.1984

الضغط النفسي :حالة من التروتر والقلرق الناشرئة بفعرل عوامرل وأو رات تتجراوز المسرؤوليات الطبيعيرة
التري سررتطيع الفررد تحملهررا ،وتتعر ى حر ود ق ارترره التكيفيرة ،أو أنرره مؤشرر لعالقررة خاصرة تجمررع الفرررد

بالبيئررة  ،بحيررث ي ر ركها الفرررد وينظررر لهررا علررى أنهررا تتجرراوز مدررادره الطبيعيررة وتفرروق ق ارترره علررى
التحمل  ،مما عر ه للخطر الدحي والنفسي .

محادر الضغس النفسي لدى المتأخ ارت عن الزواج :ختلف تأثير الضغوط حسب نوعها

ومد رها ،فتقول أوم ( )2005،Eumإن ع م زواج الفتاة أو تأخرها عنه ،عر ها لمشنالت نفسية
تتضمن

غوط عاليه ،وهي التي تتطلب استجابات تكيفية إ جابية قادرة على دفعها للمواجه مع

األح ا  ،من أجل االستمرار في الحياة ،و هذه الضغوط تنشأ عن االحساس بالوح ة النفسية لع م

وجود شريك ،واتفقت دراستا كل من سيتومورانج  (2007) Situmorangeوالرفاعي ورسالن
) ،(2007في نتائجهما أن فئة الفتيات المتأخرات عن الزواج تواجه الكثير من الضغوط النفسية

والتح ات الناتجة عن البقاء من دون زواج ،حيث تتضمن هذه الضغوط  :تقيي حريتهن الشخدية،
والتحنم بهن من قبل األهل ،بات افة إلى الضغوط الماد ة واالجتماعية ،كما أن معظم هذه
الضغوط كانت بسبب االدراك الخاطيء ل ح ا

والمواقف.

أما ليفي ومنرو) )Levy & Monrowفلق أك ا على أنه من الطبيعي أن تشعر الفتيات
بضغوط اجتماعية والتي تؤدي لردود انفعاليه عالية ،وبنسبة أكبر من الرجال خاصة نحو قضية
الزواج والتأخر عنه ،وهذا عود للبيئة األسرية والتنشئة ،حيث أن تربية الفتاة ترتبط بما تحمله أسرتها
من مباديء وما تتضمنه من عادات وتقالي المجتمع المنتمية اليه ( ،الرفاعي ،ورسالن،2007،
.)76-56

نررررواتض الضررررغس النفسرررري علررررة الفترررراة المتررررأخرة عررررن الررررزواج :يؤك ر ر لوينسر ررتاين وأخر رررون

) ،(Loewensteine et al.1981فرري د ارسررة لهررم ،علررى بعررا النرواتج السررلبية الترري تعقررب تررأخر
زواج الفتاة أو بقائها دون زواج ،وأبرز تلك النواتج هو تعررض الفتراة لعر د متنروت مرن المشراكل ،سرواء
كانررت نفسررية أو اجتماعيررة أو ماد ررة ،وهرري تتضررمن :فق ر ان ش رريك حيرراة وأبنرراء ،والعجررز عررن إشرربات
الغ ارئررز "الجنسررية ،األمومررة" ،ووصررمة المحرريط االجتمرراعي لهررن بالعنوسررة ،ممررا يررؤثر علررى الدررحة
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النفسية( ،الموسى .)3383 ،باال افة إلرى صعوبة تعامل الفتراة مرو وهرعها ،حيرث شرير سرتموراج

 2007)،(Situmorangفي دراسته إلى كيفية تعامل المتأخرة عن الزواج مرع الوصرمة االجتماعيرة
لكونهرا غيرر متزوجرة  ،وكيفيرة تعاملهرا مرع األحر ا

الضراغطة التري تتعررض لهرا ،خاصرة مرا يتعلرق

بمو وت الزواج  ،فق جبرها المحيط على االق ام لخطوة االرتباط دون قناعه.

الدراسررررررات السررررررابقة صات الحررررررلة :يتض ر ررمن ه ر ررذا الجر ر ررزء عر رر ررا لل ارس ر ررات السر ر ررابقة ،ات

العالقة مرتبة زمنيا من األح

إلى األق م ،على النحو التالي :

قامت حسين ( )Hussein,2012ب راسة بعنوان "قلق المستقبل ل ى الفتاة العانس وعالقته

بالتوافق النفسي واالجتماعي" ،وأو حت ال راسة آثار العنوسة وانعناساتها على الدحة النفسية
للفتاة وال سيما ظهور قلق المستقبل في

وء متغيرات السن والو عية المهنية والمستوى التعليمي،

وشملت عينة البحث  103فتاة عزباء من الجزائر ،أشارت النتائج إلى وجود فروق دالة إحدائياَ بين
متوسطات درجات الفتيات العوانس على مقياس القلق من المستقبل وفقا لمتغير السن ،بينما ال توج

فروق في درجات الفتيات العوانس على المقياس حسب متغير الو عية المهنية ،ووجود فروق في

ال رجات على المقياس وفقا لمتغير المستوى التعليمي ل ى المتأخرات عن الزواج .وفي دراسة

غريفس وآخرون ( )Greaves et al. 2010والتي ه فت ال راسة إلى التحقق فيما إ ا كانت
المتغيرات الفسيولوجية تلعب دو اَر في توقع مستويات القلق من المستقبل ،وشملت ال راسة على عينة
فرعية منونة من ( )965فرداَ من هولن ا ،وأشارت النتائج إلى ع م وجود ارتباط بين مع ل ربات
القلب وانتظام تجوي

الجهاز التنفسي والقلق من المستقبل ل ى الفتيات غير المتزوجات .في حين

أجرى علي ( )Ali,2009دراسة بعنوان "معاناة المرأة – أسباب وآثار العنوسة" وته ف ال راسة
لمعرفة األسباب المؤد ة للعنوسة ،وق استخ م الباحث عينة مق ارها 871شابا وشابة من القاهرة،
وق أشارت النتائج إلى أن اآلثار كانت انتشار الوح ة النفسية والعزلة االجتماعية للعانس وكبت
المشاعر وع م تلبية االحتياجات النفسية ،ولق قامت جاب هللا ( )Jaballah, 2007ب راسة بعنوان

معنى الحياة وعالقته باالحتراق النفسي ل ى المرأة العاملة العانس وكانت العينة  43امرأة تراوحت
أعمارهن بين  43و 34سنة ،في الجزائر ،حيث أشارت النتائج إلى أن شعور المرأة العانس بالوح ة
النفسية مرتفع وق أرجعت لك إلى افتقادها للمحبة واالحساس باألمان والطمأنينة ،وهي أمور عادة

ما حققها الزواج.
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وفي دراسة مقارنة قام بها الرفاعي ورسالن ( ،)Al-Rifa'e,sabah &Reslan,2007كان
ا له ف هو مقارنة الضغوط النفسية التي ق تتعرض لها الفتيات المتأخرات عن الزواج في البيئات
المدرية والسعود ة ،حيث توصال إلى أن الضغوط التي تتعرض لها الفتيات المتأخرات في البل ين

تعتبر نفس المدادر تقريبا ،ولكن هذه الضغوط تتفاوت وتختلف من فتاة ألخرى ،وكشفت ال ارسة

عن أساليب التعامل مع الضغوط والتكيف معها ،حيث أن بعا الفتيات ال متلكن أدوات
واستراتيجيات للتعامل مع الضغط النفسي ،في حين قامت جودة ( )Jawda, 2006ب راسة ه فت
لمعرفة عالقة الوح ة النفسية باالكتئاب ،ومعرفة م ى تأثير النوت االجتماعي ،والحالة االجتماعية،

وق بينت ع م وجود فروق دالة تعزى لمتغير النوت ،ووجود فروق دالة تعزى لمتغير الحالة
االجتماعية( وأن المتزوجين أقل معاناة من الوح ة النفسية مقارنة بغير المتزوجين.
ملخص الدراسات السابقة وموقو الدراسة الحالية منها:

من حيث الطريقة والمرنهج ،اعتمر ت بعرا ال ارسرات السرابقة علرى المرنهج "الوصرفي التحليلري"

ك راسة حسين ( ،) Hussein ,2012ودراسة جاب هللا( )Jaballah,2007وفرت جميع ال ارسرات
السابقة – إطا ار أدبيا لمتغيرات ال راسة الحالية  -وأفاد منه الباحثان في معرفة العمليات األحدرائية،
وكذلك اعتم الباحثان في بناء أدوات ال راسة على بعا األدوات المستخ مة فري ال ارسرات السرابقة،

كمرا فري د ارسرة ( ،)Greaves et al. 2010ود ارسرة الرفراعي ورسرالن ( & Al-Rifa'e,sabah
 )Reslan,2007وتتفرق ال ارسررة الحاليررة مررع ال ارسررات السررابقة فرري اسررتعراض المتغيررات ومفاهيمهررا،
وأسرربابها وأع ار ررها وتأثيرهررا عل ررى الفتيررات المتررأخرات عررن ال ررزواج - .وتتمي ررز ال ارسررة الحاليررة ع ررن
ال راسات السابقة في الح يث عن عالقة المتغيرات " الوح ة النفسية والضغوط والقلق مرن المسرتقبل "

ل ى فئة المتأخرات عن الزواج .
منهجية الدراسة واجرا:اتها:

اتبع الباحثان المنهج الوصرفي التحليلري ،ولتحقيرق أهر اف ال ارسرة ،وترم تطروير اسرتبانة كوسريلة

لجمع البيانات.
الطريقة واالجرا:ات:

تضمن هذا الجز :وصفا لمرنهض البحرا المسرتخد ومجتمرو الدراسرة وعينتهرا ،وأداة الدراسرة،

وصدقها وثباتها ،والمعالجة االححائية واجرا:ات تطبيق الدراسة.
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مجتمو الدراسة:

ت ّك ر ر ررون مجتم ر ر ررع ال ارس ر ر ررة م ر ر ررن جمي ر ر ررع الفتي ر ر ررات المتر ر ر رأخرات ع ر ر ررن ال ر ر ررزواج والت ر ر رري تج ر ر رراوزت
أعمر ررارهن عر ررن  35عامر ررا ،و لر ررك مر ررن العر ررامالت أو العر رراطالت عر ررن العمر ررل ،وأ ضر ررا مر ررن الل ر رواتي
أنهر ررين التعلر رريم الجر ررامعي أو غير ررر المتعلمر ررات ،والر ررذي بلر ررغ ع ر ر دهن ( )23490فتر رراة مر ررن محافظر ررة

( الكرك ) جنوب األردن( .جمعية العفاف الخيرية .)2016 ،
عينة الدراسة:

تر ر ررم اختير ر ررار أف ر ر رراد ال ارسر ر ررة مر ر ررن الفتير ر ررات المتر ر ررأخرات عر ر ررن الر ر ررزواج ،ممر ر ررن تزي ر ر ر أعمر ر ررارهن

على( )35عاما ،و لك بع إجراء الباحثة لع ة خطوات وهي:
مراجع ر ر ررة جمعي ر ر ررة "مر ر ر رؤآب "الخيري ر ر ررة والت ر ر رري ت ر ر ررم الوص ر ر ررول إليه ر ر ررا ع ر ر ررن طري ر ر ررق احد ر ر ررائيات
ومعلوم ر ررات" جمعي ر ررة العف ر رراف "ح ر ررول وج ر ررود نس ر ررب م ر ررن الفتي ر ررات المت ر ررأخرات ع ر ررن ال ر ررزواج منتيم ر ررات
عينر ر ررة ال ارس ر ر ررة،
لجمعير ر ررة م ر ر رؤاب ،وهر ر رري خاصر ر ررة بمحافظر ر ررة "الك ر ر رررك"  ،و لر ر ررك تمهيرر ر ر ا الختي ر ر ررار ّ
ولتطبير ر ر ررق األدوات علر ر ر رريهن ،وتكونر ر ر ررت مر ر ر ررن ( )500فتر ر ر رراة تجر ر ر رراوز عمرهر ر ر ررا عر ر ر ررن  35عامر ر ر ررا مر ر ر ررن
محافظ ر ررة الكر ر رررك ،وبع ر ر ر توزير ر ررع االسر ر ررتبانة تر ر ررم اسر ر ررترجات ( )434اسر ر ررتبانة مر ر ررن أف ر ر رراد العينر ر ررة مر ر ررن
الفتي ر ر ررات منه ر ر ررا ( )401اس ر ر ررتبانة ص ر ر ررالحة للتحليرر ر ررل اتحدرر ر ررائي ،وب ر ر ررذلك تك ر ر ررون عين ر ر ررة ال ارسر ر ر ررة
النهائية منونة من ) (401شنلن ما نسبته ( )%13.3من عينة ال راسة األصلية.
المتغير

الجدول ( :)1توزيو أفراد العينة وفقاً لمتغيرات) المؤهل العلمي ،العمر ،العمل)

المؤهل العلمي

العمر
العمل

الفئات

العدد

النسبة

ثانوية عامة

843

%44.33

بنالوريوس

877

%33.83

ماجستير

44

%84.73

دكتوراه

44

%1.74

33 - 44

431

%71.18

أكثر من 33

34

%34.83

تعمل

841

%41.33

ال تعمل

334

%18.83
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أدوات الدراسة:
لتحقيق أه اف ال راسة  ،تم تطوير ثالثة إستبانات وعلى النحو التالي:
 .1اسررتبانة الوحرردة النفسررية :مررن اعررداد البرراح ين تررم الرجرروت إلررى ع ر ة مدررادر أهمهررا مررا يلرري:

دراسة ح واس ( )2013وتضمن المقيراس المجراالت اآلتيرة :العالقرات (االجتماعيرة ،واألسررية،

والحميمة ،والمشاعر الذاتيرة) وترم تر ريج الفقررات وفقرا لتر ريج لينررت الخماسري ،واشرتلمت األداة
فرري صررورتها النهائيررة علررى ( )41فق ررة ،وبررذلك تكررون أقررل درجررة للمقيرراس ( )41وأعلررى درجررة

(.)313

 .2استبانة قلق المسرتقبل :ترم الرجروت إلرى عر ة مدرادر أهمهرا مرا يلري  :د ارسرة غرريفس وآخررون
( ،)Greaves &etal.2010وتكون المقياس مرن تسرعة أبعراد وهري( :االجتمراعي ،الشخدري،
الدحة والمرض ،فكرة الموت ،المجهول ،الفزيولوجي ،االقتدادي ،الزواج ،العمرل) وترم تر ريج
الفق ررات وفقررا لت ر ريج لينرررت الخماسرري واشررتملت االداة فرري صررورتها النهائيررة علررى ( )73فق ررة،

وبذلك تكون أقل درجة للمقياس ( )73وأعلى درجة (.)434

 .3اسررتبانة الضررغوط النفسررية :تررم الرجرروت إلررى مدررادر منهرا :د ارسررة هررنج )( Huang ،2009

وتكون المقياس من  4أبعاد وهري( :االنفعرالي ،االجتمراعي ،االقتدرادي ،العمرل ،األسرري) وترم

تر ريج الفقررات وفقرا لتر ريج لينرررت الخماسري ،واشررتملت االداة فرري صرورتها النهائيررة علررى ()41

فق ررة ،وبررذلك تكررون اقررل درجررة للمقيرراس ( )41وأعلررى درجررة ( ،)333هررذا وق ر تررم االعتمرراد فرري

توصيف درجة كل من؛ الشعور بالوح ة النفسية؛ قلق المستقبل؛ الضغوط النفسية؛ بع تحويل
المتوسر ررطات الحس ر رابية إلر ررى اوسر رراط موزونر ررة أي مر ررن( )4وفقر ررا للمسر ررتويات التالير ررة ( مسر ررتوى

المنخفا :أقل من  ،3.44مستوى المتوسط :من  ،4.11 – 3.44مستوى المرتفع :أعلى من
.)4.11
صدق وثبات أدوات الدراسة:

تم التأك من ص ق أدوات ال راسة ) (Validityباستخ ام طريقة الد ق الظاهري بعر ها

على ( )10من أعضاء الهيئات الت ريسية المتخددين في الجامعات الرسمية األردنية (الجامعة
األردنية و جامعة مؤتة) ،حيث تم إجراء كافة التع يالت التي طلبها أعضاء لجنة التحنيم ،وق

اعتم ت نسبة موافقة  % 80فأكثر للفقرة لإلبقاء عليها ،واألخذ بالمالحظات التي أب اها األساتذة
لتدبب االستبانة قابلة للتطبيق.
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ثبات أدوات الدراسة:

للتأك من ثبات المقاييس تم تطبيقها على عينة استطالعية بلغ ع دها ( )34فتاة من مجتمع

ال راسة ومن خارج عينتها ،ثم إعادة التطبيق بع فاصل زمني مق اره أسبوعين ،وبع جمع البيانات

تم استخراج معامل ارتباط بيرسون بين مرتي التطبيق (  (T test- R testوكذلك بطريقة معامل

كرونباخ الفا ،وكانت معامالت ثبات أدوات ال راسة كما هو مبين فيما يلي:
ثبات أبعاد الوحدة النفسية:

الجدول ( :)2قي معامالت ال بات الستبيان الوحدة النفسية

الرق

مجاالت المقياس

عدد الفقرات

معامل ثبات

طريقة االختبار وإعادة

كرونباخ الفا

T test- R test

1

النبذ االجتماعي

8

3.133

*3.118

2

العجز االجتماعي

8

3.183

*3.447

3

العزلة االجتماعية

8

3.148

*3.133

4

االعراض العدابية

14

3.338

*3.133

5

التد ت األسري

9

3.137

*3.433

6

اتدراك السلبي للذات

9

3.148

*3.138

-

المقياس كنل

56

3.333

*3.141

*دالة إححائيا عند مستوى داللة ()...0≤α

يتضر ر ر ررب مر ر ر ررن نتر ر ر ررائج الج ر ر ر ر اول ( )2أن قر ر ر رريم معامر ر ر ررل الثبر ر ر ررات السر ر ر ررتبانة الوح ر ر ر ر ة النفسر ر ر ررية
للمج ر رراالت مجتمع ر ررة بطريق ر ررة االختب ر ررار ولع ر ررادة االختب ر ررار قر ر ر ج ر رراءت ب رج ر ررة مرتفع ر ررة ،حي ر ررث بل ر ررغ
معامر ر ررل االرتب ر ر رراط للمقي ر ر رراس  ،3.141وباس ر ر ررتخ ام معام ر ر ررل كرونب ر ر رراخ ألف ر ر ررا فبلغ ر ر ررت  ،3.333أم ر ر ررا
مج ر رراالت المقي ر رراس (فتراوح ر ررت ق ر رريم الثب ر ررات بطري ر ررق االختب ر ررار ولع ر ررادة االختب ر ررار له ر ررا ب ر ررين (3.447

–  ،)3.118وباسر ر رتخ ام معامر ر ررل كرونبر ر رراخ ألفر ر ررا فتراوحر ر ررت بر ر ررين (  )3.388-3.133ممر ر ررا يؤك ر ر ر
تمت ر ر ررع اس ر ر ررتبانة الوحر ر ر ر ة النفس ر ر ررية بناف ر ر ررة مجاالت ر ر رره ب رج ر ر ررة مرتفع ر ر ررة م ر ر ررن الثب ر ر ررات ،وتعر ر ر ر مناس ر ر رربة
ألغراض ال راسة الحالية.
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جدول ( :)3قي معامالت ال بات ألبعاد قلق المستقبل
طريقة إعادة االختبار

معامل ثبات

الرق

األبعاد

عدد الفقرات

1

البع االجتماعي

11

3.148

2

البع االقتدادي

8

3.133

*3.413

3

بع الزواج

9

3.131

*3.133

4

البع الشخدي

8

3.133

*3.183

5

بع الدحة والمرض

9

3.134

*3.413

6

البع األسري

7

3.133

*3.431

7

البع الفسيولوجي

9

3.114

*3.133

8

بع الخوف من المجهول

10

3.114

*3.188

3

بع الموت

8

3.183

*3.133

-

المقياس كنل

79

3.388

*3.477

*دالة إححائيا عند مستوى داللة ()...0≤α

كرونباخ الفا

)(Test R-Test
*3.183

يتضر ررب مر ررن نتر ررائج الج ر ر اول ( )3أن قر رريم معامر ررل الثب ر ررات لمتغير ررر قلر ررق المسر ررتقبل للمج ر راالت

مجتمعر ر ررة بطريقر ر ررة االختبر ر ررار ولعر ر ررادة االختبر ر ررار ق ر ر ر جر ر رراءت ب رجر ر ررة مرتفعر ر ررة ،حير ر ررث بلر ر ررغ معامر ر ررل
االرتب ر رراط للمقي ر رراس  ،3.477وباس ر ررتخ ام معام ر ررل كرونب ر رراخ ألف ر ررا فبلغ ر ررت  ،3.388أمر ر را المج ر رراالت
فتراوحر ر ر ررت قر ر ر رريم الثبر ر ر ررات بطرير ر ر ررق االختبر ر ر ررار ولعر ر ر ررادة االختبر ر ر ررار لهر ر ر ررا بر ر ر ررين ( ،)3.183 – 3.431
وباس ر ر ررتخ ام معام ر ر ررل كرونب ر ر رراخ ألف ر ر ررا فتراوح ر ر ررت ب ر ر ررين (  )3.114-3.183مم ر ر ررا يؤكر ر ر ر تمت ر ر ررع أداة
قلر ر ررق المسر ر ررتقبل بنافر ر ررة مجاالتر ر رره ب رجر ر ررة مرتفعر ر ررة مر ر ررن الثبر ر ررات ،وتع ر ر ر مناسر ر رربة ألغ ر ر رراض ال ارسر ر ررة

الحالية.
ثبات أبعاد الضغوط النفسية

جدول ( :)4قي معامالت ال بات ألبعاد الضغوط النفسية

الرق

أبعاد المقياس

عدد الفقرات

معامل ثبات كرونباخ
الفا

طريقة االختبار وإعادة

T test- R test

1

البع االنفعالي  /النفسي

18

3.113

*3.413

2

البع االجتماعي

11

3.133

*3.338

3

البع االقتدادي

10

3.143

*3.443
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معامل ثبات كرونباخ

طريقة االختبار وإعادة

الرق

أبعاد المقياس

عدد الفقرات

4

بع العمل

7

3.138

5

البع األسري

12

3.144

*3.443

-

المقياس كنل

58

3.333

*3.437

*دالة اححائيا عند مستوى داللة ()...0≤α

الفا

T test- R test
*3.443

يتضب من نتائج الج اول ( )4أن قيم معامل الثبات لمقياس الضغوط النفسية للمجاالت
مجتمعة بطريقة االختبار ولعادة االختبار ق جاءت ب رجة مرتفعة ،حيث بلغ معامل االرتباط ل دة

 ،3.437وباستخ ام معامل كرونباخ ألفا فبلغت  ،3.333أما مجاالت األدة فتراوحت قيم الثبات
بطريق االختبار ولعادة االختبار لها بين (  ،)3.413 – 3.338وباستخ ام معامل كرونباخ ألفا
فتراوحت بين (  )3.113-3.138مما يؤك تمتع أدة الضغوط النفسية بنافة مجاالته ب رجة
مرتفعة من الثبات ،وتع مناسبة ألغراض ال راسة الحالية.
المعالجة اإلححائية:

لإلجابة عن أسئلة ال راسة تم إجراء المعالجات اتحدائية باستخ ام الرزمة اتحدائية للعلوم

االجتماعية ) ،(SPSSوعلى النحو اآلتي :لإلجابة عن السؤال األول "تم استخراج المتوسطات
الحسابية واالنحرافات المعيارية ،ولإلجابة عن السؤال الثاني تم إجراء تحليل االنح ار المتع د
الختبار أثر المتغيرات المستقلة (الضغوط النفسية ،قلق المستقبل) في التنبؤ بالشعور بالوح ة
النفسية ،كما تم التحقق من مالئمة البيانات لنتائج تحليل االنح ار ،باستخ ام اختبار معامل تضخم
التباين ()VIF

( )Variance Inflation Factoryواختبار التباين المسموح(،)Tolerance

وللتحقق من ثبات أداة ال راسة تم استخ ام معامل كرونباخ ألفا ومعامل ارتباط بيرسون بين محاولتي
التطبيق  .ولوصف خدائص عينة ال راسة سيتم استخراج التك اررات والنسب المئوية.
عرا النتائض ومناقشتها :يتناول هذا الجز :عرا نتائض تحليل بيانات الدراسة ومناقشتها

في هو :األدب النظري والدراسات السابقة.

نتائض السؤال األول "ما درجة كل من؛ الشعور بالوحدة النفسية؛ قلق المستقبل؛ الضغوط

تم احتساب
النفسية؛ لدى عينة المتأخرات عن الزواج في محافظة الكرك؟ ولإلجابة عن هذا السؤال ّ
لمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارّية الستجابات أفراد عينة ال راسة على أدوات ال راسة
ا ّ
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المتمثلة ب ر ر ر ( الشعور بالوح ة النفسية ،وقلق المستقبل ،والضغوط النفسية) ممثلة بنل بع وكذلك

المستوى الكلي ،والج ول رقم ( )5يو ب لك.

المعيارية لمستوى الشعور بالوحدة النفسية
المتوسطات الحسابية واالنحرافات
جدول ()5
ّ
ّ
وقلق المستقبل والضغوط النفسية لدى عينة الدراسة مرتبة تنازلياً
الترتيل

البعد

المتوسس الحسابي

االنحراف المعياري

المستوى

8

النبذ االجتماعي

4.73

3.13

مرتفع

3

اتدراك السلبي للذات

4.74

3.37

مرتفع

الشعور

4

االعراض العدابية

4.73

3.14

مرتفع

بالوح ة

3

العجز االجتماعي

4.13

3.33

متوسط

النفسية

4

العزلة االجتماعية

4.18

3.11

متوسط

1

التد ت األسري

4.41

3.13

متوسط

-

الكلي

4.11

3.71

مرتفع

8

البع األسري

3.73

0.69

مرتفع

3

بع الخوف من المجهول

3.70

0.67

مرتفع

4

بع الزواج

3.69

0.44

مرتفع

3

البع االجتماعي

3.67

0.58

مرتفع

قلق

4

البع الفسيولوجي

2.95

0.57

متوسط

المستقبل

1

البع الشخدي

2.92

0.62

متوسط

7

البع االقتدادي

2.83

0.70

متوسط

7

بع الموت

2.83

0.65

متوسط

1

بع الدحة والمرض

2.80

0.61

متوسط

-

الكلي

3.17

0.68

متوسط

8

البع االنفعالي  /النفسي

4.10

0.57

مرتفع

3

البع االجتماعي

3.98

0.67

مرتفع

الضغوط

4

البع األسري

3.92

0.52

مرتفع

النفسية

3

بع العمل

3.38

0.52

متوسط

4

البع االقتدادي

3.37

0.71

متوسط

-

الكلي

3.75

0.77

مرتفع

المقياس

يبين الج ول ( )5وفيما يتعلق بمستوى الشعور بالوح ة النفسية ل ى عينة المتأخرات عن

الزواج في محافظة الكرك وعلى المستوى الكلي جاء ب رجة مرتفعة بمتوسط ( )3.68وبانحراف
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( ،)0.78وعلى مستوى األبعاد فق احتل المرتبة األولى بع "النبذ االجتماعي "بمتوسط حسابي
( )3.79وهذا عني نسبة عالية ،وظهر في المرتبة الثانية "اتدراك السلبي للذات" بمتوسط ()3.75

وبنسبة عالية ،بينما الثالثة كانت "األعراض العدابية" بمتوسط بلغ ( )3.70وهذا عني نسبة عالية

أ ضا .أما الرابعة كانت "العجز االجتماعي" بمتوسط بلغ ( )4.13وبنسبة متوسطة ،أما المرتبة
الخامسة فق احتلها بع "العزلة االجتماعية" بمتوسط بلغ ( )3.61وب رجة متوسطة ا ضا ،وفي
المرتبة السادسة واألخيرة فق جاء "التد ت األسري" بمتوسط ( (4.41وب رجة متوسطة أ ضا.

ويعزي الباحثان هذه النتيجة إلى أن ما ح ثه تأخر الزواج ل ى الفتاة من مشاعر سلبية

بسبب ع م وجود شخص شاركها تفكيرها وشعورها ويهتم ألمورها ويحبها وتحبه ،وألن افتقاد الفتاة
للمحبة واأللفة واتحساس باألمان و الطمأنينة وهي أمور عادة ما حققها الزواج ،وتتفق هذه النتيجة

مع التي أشارت اليها دراسة جودة ( )Jawda ,2006و) ،(Gotesky.2007وهذا عني أن تأخر
الزواج منن أن عنس على الفتاة آثار ومشاكل تعاني منها خاصة بع تخطيها سن الخامسة
والثالثين ،وق ال تستطيع التعامل مع هذه األزمات النفسية والمشاكل أو التكيف معها أو التخفيف
منها ،بسبب قلة المهارات التي تمتلكها.

وفيما يتعلق بمؤشر قلق المستقبل فق أظهرت النتائج وعلى المستوى الكلري أن هرذا المؤشرر قر

ظهر بنسبة متوسطة ،بمتوسط بلغ ( )3.17وبانحراف ( ،)0.68أما على صعي األبعاد جميعهرا فقر

كرران بالمرتبررة األولررى "البع ر األسررري "بمتوسررط حسررابي ( )3.73وهررو شررير إلررى نسرربة عاليررة ،وفرري
المرتبررة الثانيررة" بع ر الخرروف مررن المجهررول" بمتوس رط بلررغ ( )3.70وب رجررة عاليررة ،وجرراء فرري الثالثررة

"الررزواج" بمتوسررط ( )3.69وهررو شررير إلررى درجررة عاليررة أ ضررا .واحتررل الرابعررة "االجتمرراعي" بمتوسررط
( )4.17وب رج ررة عالي ررة  ،أم ررا الخامس ررة فقر ر احتله ررا " الفس رريولوجي" بمتوس ررط بل ررغ ( )2.95وبنس رربة
متوسرطة  ،وفري السادسرة فقر احترل " الشخدري" بمتوسرط بلرغ ( (3.33وب رجرة متوسرطة أ ضرا.وفي
السابعة جاء كل من" االقتدرادي ،وبعر المروت "بمتوسرط حسرابي ( (3.14وب رجرة متوسرطة  ،وفري
المرتبة التاسعة وجاء " بع الدحة والمرض" بمتوسط ( .)2.80

ويعزي الباحثان هذه النتيجة إلى أن المرأة في أثناء بحثها عن اتها تدط م بتحر ات كثيررة ،

من أهمها القلق حول زواجها ،ا يول عامال التق م في السن وع م الزواج شعور بالقلق ،إ افة إلى

شعور الفتاة بأنها أصبحت عبئا ثقيال علرى أسررتها خاصرة عنر ما يتمنرون لهرا الرزواج وينثررون تردير
ا

أقاويل عن المنتوب والقسمة ،ويعتبر هرذا العامرل األسرري مرن أهرم أسرباب قلرق المسرتقبل ،ولكرن فري
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نفس الوقت تشير التطورات الحالية في حياة الفتاة وخاصرة أن أغلرب الفتيرات أكلمرن التعلريم الجرامعي

وانطلقن لسوق العمل ،هذا ب وره أدى إلى زيادة الوعي ،بالتالي أصبب قلق الفتاة المتأخرة عرن الرزواج
بنسبة أقل مرن السرابق ،وعلرى الررغم مرن لرك يؤكر كرالب ( )Kalab، 2015 :70علرى أن الشرعور

بع ر م االنتمرراء واالسررتقرار داخررل األس ررة أو المجتمررع بشررنل عررام ،يررؤدي إلررى ع ر م ق ر رة الفترراة علررى
التكيف مع المشاكل التي تواجهها ،مما يثير مشاعر القلق والخوف.

أما فيما يتعلق بالضغوط النفسية فق أظهرت النتائج أن المستوى الكلي للضغوط النفسية جاء

ب رجة مرتفعة وبمتوسط حسابي بلغت قيمته ( )4.74وانحراف معياري( ،(3.77أما على مستوى

االبعاد فق احتل المرتبة االولى " البع االنفعالي  /النفسي" بمتوسط حسابي ( )4.10وب رجة
مرتفعة ،وجاء بالثانية "البع االجتماعي" بمتوسط ( (4.31وب رجة مرتفعة ،وفي الثالثة جاء
"األسري"بمتوسط ( (4.33وب رجة مرتفعة وجاء في الرابعة "العمل" بمتوسط ( (4.41وب رجة
متوسطة وفي الخامسة جاء "البع االقتدادي" بمتوسط ( (4.47وب رجة متوسطة .ويعزي الباحثان

هذه النتيجة إلى ان ما تتعرض له الفتاة التي لم سبق لها الزواج من

ب رجة مرتفعة ،عزى إلى نظرة المجتمع للفتاة في

غوط اجتماعية ونفسية

وء خدائدها وطبيعتها ،حيث أنها تهيأت

لتكون جزء من الرجل وبحاجة له من وجهة نظر المجتمع ،فال ب من أن تج الشريك الذي تأوي
اليه ،حيث أن الفتاة المتأخرة عن الزواج تزي

غوطها بسبب تقيي حريتها ،فتشعر بأنها ال تستطيع

التحرك براحة وثقة .ويشير ستموراج ) ،(Situmorang 2007في دراسته إلى كيفية تعامل المتأخرة
عن الزواج مع الوصمة االجتماعية لكونها غير متزوجة وكذلك طرق تعاملها مع الضغوط التي

تواجهها الجبارها على الزواج .ويتفق

الرفاعي  ،ورسالن (,2007

Al-Rifa'e,sabah

 )&Reslanمع هذه النتيجة مشيران إلى طبيعة الظروف والعوامل التي ق تكون محفزة لزيادة

شعور الفتاة بالضغط  ،وهو ما يتعلق بالتوتر والقلق من المستقبل خاصة مع مرور الوقت والتق م
بالعمر .نتائض السؤال ال اني والذي نحه" :هل ُامكن التنبؤ بالوحدة النفسية لدى المتأخ ارت عن
الزواج من خالل الضغوط النفسية وقلق المستقبل بمحافظة الكرك؟" ولإلجابة عن هذا السؤال تم
اجراء بعا المعالجات اتحدائية ،و لك قبل الب ء في عملية تحليل االنح ار ،و لك لضمان
انسجام ومالئمة البيانات لنتائج تحليل االنح ار ،حيث تم التوصل لع م وجود ارتباط بنسبة عالية

بين المتغيرات المستقلة ( )Multicollinearityباستخ ام اختبار معامل تضخم التباين

( )Variance Inflation Factory()VIFواختبار التباين المسموح ( )Toleranceلكل عامل
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من عوامل ال راسة (المتغيرات)  ،مع مراعاة ع م تجاوز تضخم التباين( )VIFللقيمة ( )83وقيمة
اختبار التباين المسموح ( )Toleranceأكبر من ( )3.34وتم التأك أ ضا من إتبات البيانات لعملية

التوزيع الطبيعي( )Normal Distributionو لك بحساب معامل االلتواء ( )Skewnessمع

مراعاة اتبات البيانات للتوزيع الطبيعي إ ا كانت قيمة معامل االلتواء تقترب من( .)3والج ول رقم
( )7بيين نتائج هذه االختبارات.

الجدول رق (  (7اختبار معامل تضخ التباين والتباين المسموح ومعامل االلتوا:

المتغيرات المستقلة

VIF

Tolerance

Skewness

الضغوط النفسية

3.261

0.307

0.312

قلق المستقبل

2.868

0.349

0.242

الملحوظ من قيم اختبار معامل تضخم التباين( )VIFلجميع المتغيرات المستقلة تقل عن 83

حيث بلغت ( ،)4.318 ،3.111وأن قيم اختبار التباين المسموح ( )Toleranceبلغت (،3.437

 ،)3.433وهي أكبر من ( )3.34وهذا شير إلى ع م وجود عالقة ارتباطية عالية بين المتغيرات

المستقلة ( ،)Multicollinearityوق تم التأك من اتبات البيانات للتوزيع الطبيعي حسب قيمة

معامل االلتواء ( ،)Skewnessحيث أشارت النتائج إلى أن القيم تقترب من ال (  ،) 0والج ول
رقم ( )8يو ب نتائج لك.
جدول رق ( )8نتائض تباين االنحدار ( )Analysis Of varianceللكشف عن فاعلية ودقة النموصج
اإلححائي في التنبؤ بمشاعر الوحدة النفسية لدى المتأخرات عن الزواج

المتغير التابو

المحدر

الشعور

االنح ار

بالوح ة
النفسية

الخطأ

معامل

2

التحديد R
0.543

مجموع

متوسس

المربعات

المربعات

112.513

37.504

94.692

.240

قيمة F

المحسوبة
156.050

مستوى داللة
F

**0.00

** صات داللة إححائية علة مستوى داللة ()...1≤ 

شر ررير الج ر ر ول ( )8م ر ر ى سر ررالمة وق ر ر رة النمر ررو ج االحدر ررائي فر رري التنبر ررؤ  ،ب اللر ررة قيمر ررة()F

المحسوبة ومستوى ال اللة المرافقرة لهرا عنر مسرتوى داللرة ( ،)3.38  حيرث أن (الضرغط  ،وقلرق
المسررتقبل) تفسررر ( )%43.4مررن التبرراين فرري المتغيررر التررابع الشررعور بالوحر ة النفسررية لر ى المتررأخرات
عن الزواج في األردن ،وبناء على لك فق تم إجراء تحليل االنحر ار المتعر د الختبرار أثرر المتغيررات
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المستقلة (الضرغوط النفسرية ،قلرق المسرتقبل) فري التنبرؤ بالشرعور بالوحر ة النفسرية لر ى المترأخرات عرن
الزواج والج ول رقم ( )9يو ب نتائج لك:

جدول رق ( )9نتائض تحليل االنحدار المتعدد الختبار أثر (الضغوط النفسية ،قلق المستقبل)
في الشعور بالوحدة النفسية

المتغير المستقل

B

الخطأ المعياري

Beta

قيمة T

مستوى داللة T

المحسوبة

الضغوط النفسية

0.562

0.052

0.631

10.709

*0.000

قلق المستقبل

3.484

3.317

3.183

3.174

*3.333

* صات داللة إححائية علة مستوى()α≥...0

وم ررن خ ررالل نت ررائج عملي ررة اتحد رراء الت رري وردت ف رري الجر ر ول ( ،)9وحس ررب م ررا أش ررارت إلي رره

معررامالت( ،)Betaواختبررار( )tحيررث لرروحظ أن كررل مررن (الضررغوط النفسررية ،قلررق المسررتقبل) جميعهررا
ات ترأثير فرري الشرعور بالوحر ة لر ى فئررة المترأخرات عررن الرزواج فرري األردن ،و لرك حسرربما تر ل عليرره
معررامالت( )Betaلهررذه المتغي ررات ،ويظهررر فرري الج ر ول أ ضررا ارتفررات قرريم ( )tالمحسرروبة عررن قيمتهررا
الج ولية عن مستوى داللة( .)α≥3.34ولتح ي أهمية كل متغير مستقل على ح ة فري المسراهمة فري
النمر ررو ج الريا ر رري ،تر ررم إج ر رراء تحلير ررل االنح ر ر ار المتع ر ر د الت ر ر ريجي

Multiple

Stepwise

 ،Regressionوالج ول رقم ( )10يو ب نتائج لك

جدول (  ) 10تحليل االنحدار المتعدد التدريجي لبيان ترتيل المتغيرات المستقلة في معادلة االنحدار

ترتيب دخول العناصر

قيمة R2

المستقلة في معادلة التنبؤ

معامل التح ي التراكمي

الضغوط النفسية

0.541

12.791

قلق المستقبل

0.543

10.446

قيمة  Tالمحسوبة

مستوى داللة T
*0.000
*0.000

* صات داللة إححائية علة مستوى()α≥...0

شررير الج ر ول ( )10إلررى نتررائج المتغي ررات المسررتقلة داخررل معادلررة االنح ر ار ،حيررث اتضررب أن

بع (الضغوط) احتل المرتبة األولى بما مق اره ( )%43.8ثم اجتمرع متغير ار القلرق مرن المسرتقبل مرع
الضررغوط بمررا مقر اره (  ) %43.4وتتفررق هررذه النتيجررة مررع مررا أشررارت اليرره جرراب هللا ( Jaballah,

 )2007ب راستها التي ركزت على االحتراق النفسي "وهو أعلرى م ارحرل الضرغوط النفسرية" لر ى المررأة
العاملرره العررانس ،حيررث أشررارت النتر رائج إل ررى أن شررعور المر ررأة الع ررانس بالوحر ر ة النفسررية مرتفررع ،وف رري
التفسررير منررن القررول أن مررا يزير مررن شررعور الفترراة بالضررغط النفسرري هررو قلقهررا المسررتمر وتوجسررها مرن
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 فهر رؤالء، خاصررة بالنس رربة للفتيررات وات المسررتوى المررادي المررنخفا،مس ررألة االرتبرراط بشررريك الحيرراة
.تح ي ا أملن في العيش بننف زوج يوفر لهن االحتياجات األساسية وحياة كريمة
:التوصيات

 التركيررز علررى احتياجررات ه رؤالء الفتيررات ممررا شررجع علررى اقامررة نشرراطات مهنيررة خاصررة بهررنوتر ر ريبهن عل ررى االعتم رراد عل ررى ال ررنفس خاص ررة مم ررن ه ررن غي ررر ع ررامالت م ررن أج ررل االس ررتقالل

.المادي
 مع تطوير، إجراء المزي من ال راسات حول مو وت النساء اللواتي لم سبق لهن الزواج وما تعانية من مشاكل تتعلق بتأخرها،من متغيرات مختلفه ق ترتبط بالعينة
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