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امللخص:
هدفت الدرا�سة احلالية التعرف �إىل م�ستوى املرونة النف�سية،
واليقظة الذهنية ،وقلق امل�ستقبل ،وكذلك معرفة �إ�سهام كل من
املرونة النف�سية واليقظة الذهنية يف التنب�ؤ بقلق امل�ستقبل لدى
الأم الوحيدة ،وقد ا�س ُتخدِم املنهج الو�صفي التنب�ؤي ،ولتحقيق
�أهداف الدرا�سة؛ طُ ورت مقايي�س املرونة النف�سية ،واليقظة الذهنية،
وقلق امل�ستقبل ،وجرى �إيجاد م�ؤ�رشات �صدقها وثباتها .تكونت
عينة الدرا�سة من (� )130سيدة من الأمهات الوحيدات املراجعات
أردن ،وجلمعية املركز الإ�سالمي اخلريية،
للمحاكم ال�رشعية يف ال ّ
اخرتن بالطريقة املتي�رسة .و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن م�ستوى كل
من املرونة النف�سية واليقظة الذهنية وقلق امل�ستقبل لدى الأمهات
الوحيدات كان مرتفعاً ،وقد كان هناك م�ساهمة للمرونة النف�سية
بالتنب�ؤ بقلق امل�ستقبل ،يف املقابل مل تكن هناك م�ساهمة لليقظة
الذهنية يف التنب�ؤ بقلق امل�ستقبل ،و�أ�شارت النتائج �أي�ض ًا �إىل
عدم وحود فروق دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى داللة ( )α≥.05يف
قلق امل�ستقبل تعزى للعمر ،ومدة االنف�صال ،والعمل لدى الأمهات
الوحيدات.
الكلمات املفتاحية :املرونة النف�سية ،اليقظة الذهنية ،قلق
امل�ستقبل ،الأم الوحيدة.

Abstract:
The purpose of this study is to identify the level
of psychological flexibility, mindfulness, and future
anxiety. The study aims to explore the contribution
of both psychological flexibility and mindfulness in
predicting the level of future anxiety in single mothers.
To achieve the purpose of the study, psychological
flexibility, mindfulness, and future anxiety measures
were developed. The sample of the study consisted of
130 single mothers who have lawsuits at the Sharia
courts in Jordan and the Islamic Charity Center. They
were chosen using convenience sampling. The results
of the study showed that the level of psychological
flexibility, mindfulness, and future anxiety was of
a high rate for single mothers, and there was a
contribution of psychological flexibility in predicting
future anxiety. In contrast, there was no contribution
of mindfulness in predicting future anxiety. The results
also indicated no statistically significant differences at
the level of significance (0.05≥a) in future anxiety,
attributed to age, duration of separation, and work
among single mothers.
keywords: Psychological flexibility, mindfulness,
future anxiety, single mother.

املقدمة:
الأ�رسة هي الوحدة االجتماعية الأوىل والأ�سا�سية يف املجتمع

�إذ يت�شارك فيها كل من الأب والأم يف تن�شئة الأطفال اجتماعي ًا
و�أخالقياً ،وتقدمي الرعاية ال�صحية والنف�سية ،وت�أمني احتياجات
الأ�رسة� .إال �أنه يف بع�ض الأحيان قد يغيب الأب عن الأ�رسة ب�سبب
الطالق �أو وفاة الأب �أو �سفره ،ويف هذه احلالة حتمل الأم على
عاتقها م�س�ؤولية تربية الأطفال ،والعناية بهم ،وتقدمي احلماية لهم،
ويف هذه احلالة يطلق عليها الأم الوحيدة.
�إن غياب الأب يحمل معه العديد من امل�شكالت التي تقع على
الأم والأطفال على حد �سواء ،وتواجه الأم حتديات و�ضغوطات
اجتماعية ،واقت�صادية ،وف�سيولوجية ،وعاطفية ،ومعرفية؛
متعددة:
ّ
ب�سبب قيامها بالأدوار املتعددة داخل املنزل وخارجه ،والتي تتمثل
بتحمل م�س�ؤولية الأطفال ،وتلبية احتياجاتهم من تغذية ودعم
نف�سي وتعليم ،ومتابعتهم خارج املنزل اجتماعي ًا و�سلوكي ًا وعلمي ًا
بالإ�ضافة �إىل دورها خارج املنزل كموظفة ،و�أي�ض ًا ما تتعر�ض
اجتماعية ،فهذه العوامل قد ت�ؤثر �سلب ًا على الأم
له من �ضغوطات
ّ
الوحيدة نف�سي ًا وج�سدي ًا (وحيد وحممود.)2008 ،
�إن ال�ضغوط التي تواجه الأمهات الوحيدات يف تربية الأطفال
وحدهن ،وامتالكهن ملوارد اقت�صادية متدنية ،وعدم وجود دعم
اجتماعي لهن يزيد من تعر�ض الأمهات لل�ضيق العاطفي وحتديات
ّ
يف الرتبية الوالدية� ،إ�ضاف ًة �إىل احتمالية �إ�صابة �أطفالهن مب�شاكل
يف التكيف ( .)Taylor & Conger, 2017ومع ذلك ف�إن امتالك الأم
الوحيدة لبع�ض اخل�صائ�ص النف�سية قد ي�ساعد يف التخفيف من
امل�شكالت وال�ضغوطات التي تواجهها .فقد �أ�شار كل من كجيل�سرتاند
وهاربر (� )Kjellstrand & Harper, 2012إىل �أن امتالك الأم الوحيدة
للمرونة النف�سية ي�ساعدها يف القيام بالأدوار املطلوبة منها،
والت�أقلم مع الو�ضع اجلديد الذي متر به والذي يعد �أمراً مهم ًا
جلميع �أفراد الأ�رسة .وترى حممد (� )2020أن املرونة النف�سية من
املدخالت املهمة لل�صحة النف�سية ،و�إن امتالكها ي�ساعد الفرد يف
ال�سيطرة على ردود فعله عند مواجهته �ضغوطات احلياة ،واملواقف
ال�صعبة ،والأزمات والتعامل بفاعلية معها ،وامتالكه القدرة على
ا�ستعادة توازنه عندما يواجه املواقف ال�ضاغطة.
املميزة
فاملرونة
ال�صفات ّ
ّ
النف�سية تعني امتالك الأم �أو الأ�رسة ّ
التي متكنهم من التعامل مع ال�ضغوط التي تواجههم ،وت�ساعدهم يف
املقاومة يف �أوقات التغيري والتعر�ض للأزمات والتكيف معها،
ومتنحهم القدرة على العودة �إىل االتزان النف�سي بعد غياب الأزمة
(عبد احلميد.)2017 ،
وتو�صف املرونة بالطريقة التي ي�سلكها الفرد من خالل
الفعالة ،والتي ي�ستجيب من
ا�ستخدام املوارد الداخلية واخلارجية ّ
خاللها للأحداث مع بقاء امتالك نظرة ايجابية للحياة ،وتت�ضح
ممار�سة املرونة النف�سية لدى الأم الوحيدة من خالل :تعلمها
ملهارات جديدة ،واكت�سابها املزيد من املعرفة لتكون � ًّأما وحيدة،
والتعامل مع املواقف التي تواجهها ،وقدرتها على التعامل مع
م�ستجدات احلياة اليومية ومتغرياتها ،وتنظيم وقتها ،وق�ضاء وقت
نوعي مع �أطفالها ،و�إيجاد القوة يف دعم الآخرين لها ،و�شعورها
بالراحة والتطلع ب�إيجابية نحو امل�ستقبل (.)Hong & Welch, 2013
وتع ّد املرونة النف�سية �إحدى م�ؤ�رشات ال�صحة النف�سية لدى
الفرد ،ويتمتاز ال�شخ�ص املرن مبجموعة من اخل�صائ�ص تتمثل يف
تقديره لذاته ،وملواهبه ،ولإجنازاته ،ولأمله يف امل�ستقبل ،بالإ�ضافة
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�إىل الإح�سا�س بالدعم االجتماعي والتعاطف مع الآخرين ،وكذلك
القدرة على ال�صرب و ،مواجهة امل�شكالت والنظر �إليها ب�شمولية،
وحماولة التعامل معها بطرق تعتمد على �أ�ساليب حل امل�شكالت
(قا�سم.)2018 ،
�إن امتالك املرونة النف�سية ي�ساعد الفرد يف ا�ستخدام
عواطفه ب�إيجابية والتعامل مع ال�ضغوط ب�صدر رحب ،ويكون
�أكرث �إبداع ًا وانفتاحاً ،و�أكرث قدرة على الثبات واحلفاظ على
هدوئه واتزانه الداخلي ،واملواجهة الإيجابية لهذه ال�ضغوط
(الب�رش والدغي�شم.)2019 ،
�أ�شار كا�شدان (� )Kashdan, 2010إىل �أهمية امتالك الفرد
املرونة النف�سية؛ فالفرد ي�شعر �أنه ميتلك الوعي ب�سلوكه وردود فعله
العاطفية ،وي�صبح لديه �إدراك �أن االنتكا�سات هي جزء ال يتجز�أ من
حياتنا اليومية ،و�أننا ال ن�ستطيع جتنب هذه االنتكا�سات ومواجهتها
والتعامل معها مبرونة .و�إن املرونة النف�سية ت�ساعد الفرد يف امتالك
اجتماعية
مهارات عالية يف حل امل�شكالت ،والقدرة على بناء عالقة
ّ
قوية؛ �إذ ت�صبح لديه القدرة على طلب امل�ساعدة من الآخرين عند
�شخ�صا قو َيا،
احلاجة �إىل ذلك ،كما �أن املرونة جتعل الفرد يرى نف�سه
ً
ناج من امل�شكلة ولي�س �ضحية ،و�أنه لديه القدرة على التكيف
و�أنه ٍ
مع امل�ستجدات يف حياته ،والعمل على التوازن بني جماالت احلياة
والقدرة على ال�سيطرة الذاتية.
وذكر كل من كجيل�سرتاند وهاربر (Kjellstrand & Harper,
ثمة �أبحاث �أكدت على �أن املرونة النف�سية تزيد قدرة الأفراد
� )2012أن ّ
مروا بها يف حياتهم اليومية ،و�أن
على التعايف من ال�ضغوطات التي ّ
هذه القدرة تنبع من ا�ستخدام الفرد املوارد الداخلية التي تتمثل
بالبناء النف�سي للفرد ،وال�سمات ال�شخ�صية واحلاجات والدوافع،
وا�ستخدام املوارد اخلارجية املتمثلة بالأ�شخا�ص الداعمني من
�أفراد الأ�رسة الأ�صلية� ،أو املمتدة �أو الأ�صدقاء� ،أو املنظمات املعنية
يف تقدمي الدعم للأفراد.
ت�ؤثر الفروق الفردية بني الأفراد يف املرونة النف�سية من خالل
اال�ستجابة؛ فهناك من ي�ستجيب بطريقة �إيجابية للموقف ال�ضاغط،
وهناك من ي�ستجيب بطريقة غري تكيفية ،في�ؤثر املوقف ال�ضاغط
على حياته �سل ًبا (احلويان وداود.)2015 ،
أ�سا�سيان من مظاهر املرونة النف�سية،
وهناك مظهران �
ّ
وهما :املرونة التلقائية ( )spontaneous flexibilityوتعني قدرة
الفرد على ا�ستدعاء �أكرب عدد من اال�ستجابات املتعددة �رسيعا
واملرتبطة باملوقف ال�ضاغط واملفاجئ ،وتتميز الإ�ستجابات �أنها
متنوعة وتلقائية ،واملرونة التكيفية ( )Adaptive flexibilityوالتي
تعني �سلوك الفرد الناجح يف مواجهة املوقف ال�ضاغط وهو تعديل
�سلوك الفرد ب�شكل مق�صود ليتفق مع ال�سلوك ال�سليم ملواجهة املوقف
ال�ضاغط التي تظهر من خالل قدرة الفرد على تغيري طريقة التفكري
التي يتعامل بها الفرد مع املوقف ال�ضاغط حتى يتمكن من التكيف
معه (رزوقي وعبدالكرمي.)2015 ،
وعند احلديث عن املرونة النف�سية ف�إنه من ال�رضوري احلديث
ومهما من عنا�رص
أ�سا�سيا
عن�رصا �
عن اليقظة الذهنية التي تعد
ً
ًّ
ًّ
ال�صحة النف�سية (�إ�سماعيل ،)2017 ،فقد ارتبطت اليقظة الذهنية
إيجابيا بعلم النف�س الإيجابي كالقدرة على حتمل
ارتباطً ا وثي ًقا و�
ًّ
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ينبئ بامتالكه
ال�ضغوط وفاعلية الذات؛ �إذ �إن امتالك الفرد لها ّ
ال�صحة النف�سية (الرويلي.)2019 ،
ت�شري اليقظة الذهنية �إىل قيام الفرد بالرتكيز واالنتباه والوعي
على الأحداث �سواء كانت �إيجابية �أو �سلبية ،والتي حتدث يف اللحظة
احلالية دون القيام بتف�سريها وتقييمها ،وحتتوي اليقظة الذهنية
على مكونيني �أ�سا�سيني هما :التنظيم الذاتي لالنتباه يف اللحظة
احلالية ،والوعي بالتجارب يف اللحظة احلالية (احلارثي.)2019 ،
فع اًال يف ال�صحة النف�سية؛ فامتالك
دورا ّ
� ّإن لليقظة ال ّذ ّ
هنية ً
مهارات اليقظة الذهنية جتعل الفرد �أكرث قدرة على توجيه حياته
با�ستقاللية (ال�سيد .)2018 ،و�أ�شارت درا�سة كل من �سينغ وت�شوبي
و�سينغ (� )Singh, Choubey, & Singh, 2016إىل �أن اليقظة الذهنية
ترتبط ارتباط ًا �إيجابي ًا بالر�ضا عن احلياة واحليوية وتنظيم العاطفة
التكيفية وتعزيز الرفاهية النف�سية ،وتقليل التفاعل مع املحفزات
العاطفية .كما � ّأن الأفراد الذين يتمتعون مب�ستوى عالٍ من اليقظة
الذهنية لديهم ميل �إىل جتربة م�ستوى �أقل من التوتر ،بينما ترتبط
�سلب ًا بالت�أثري ال�سلبي والأعرا�ض النف�سية املر�ضية.
و�أ�شار كورثورن (� )Corthorn, 2018إىل �أن امتالك الأم
مهارة اليقظة الذهنية ي�ساعدها يف بناء عالقة حميمة مع �أطفالها،
وزيادة االنفتاح ،وتنظيم العاطفة لديها ،وزيادة التوا�صل ،والتعبري
عن م�شاعرها ،وقدرتها على �إدارة الغ�ضب واال�ستجابة العاطفية
بالإ�ضافة �إىل خف�ض ال�ضغط النف�سي.
ت�ساعد اليقظة الذهنية الفرد يف التمتع باحلياة والتمكني
الذاتي و�إدراك الواقع ب�شكل �أعمق و�أكرث و�ضوحاً ،وميتلك الأفراد
املمار�سون لليقظة الذهنية �صفات �شخ�صية �إيجابية تتم ّثل
بالتعاطف والت�سامح والرحمة ،كما �أن لديهم قدرة على �إدارة البيئة
املحيطة ،وحت�سني ال�شعور بالتما�سك ،وتعزيز ال�شعور مبعنى احلياة
(�إ�سماعيل.)2017 ،
قام باير و�سميث وهوبكينز وكريتمري وطوين (Bear, Smith,
 )Hopkins, Krietemeyer & Toney, 2006بتحديد مكونات لليقظة
الذهنية ،التي تتكون من خم�سة مكونات �أ�سا�سية كما يلي:
Ú Úاملراقبة ،ويق�صد بها املالحظة او ح�ضور اخلربات
الداخلية واخلارجية ،مثل :الأحا�سي�س ،والأفكار ،وامل�شاعر،
والأ�صوات والروائح.
Ú Úالو�صف :وهو قدرة الفرد على و�صف خرباته الداخلية
بالكلمات.
Ú Úالعمل بوعي :قدرة الفرد �أن يكون حا�رضاً يف ن�شاطاته
الآنية ،فال يقوم ب�أعماله �آليا ويكون انتباهه مركزاً يف مكان �آخر،
"الطيار الآيل".
وت�سمى هذه احلالة
ّ
Ú Úعدم �إ�صدار الأحكام :عدم �إ�صدار الأحكام على اخلربة
الداخلية ،من خالل قيام الفرد بتقييم �أفكاره وم�شاعره الداخلية.
Ú Úعدم التفاعل :عدم التفاعل مع التجربة الداخلية� ،أي
ال�سماح للأفكار وامل�شاعر �أن ت�أتي ،و�أن تذهب دون التفاعل معها.
ولكون اليقظة الذهنية تركز على حافز الفرد ،ف�إنها تخفف من
�ضغط التفكري يف امل�ستقبل ،وما يرافق هذا التفكري من توتر وت�شو�ش.
وتتحمل الأم الوحيدة امل�س�ؤولية الكاملة ل�سلوك �أبنائها ،مما
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ي�ؤ ّدي �إىل �شعورها بال�ضغط فتت�أثر الأم �سل ًبا ،ويظهر ذلك من خالل
تدين قدرتها على الأداء املهني واالجتماعي ،ويظهر عليها �أعرا�ض
القلق وفقدان ال�شعور بالأمان ،وهذا ي�ؤدي �إىل �سيطرة النظرة
الت�شا�ؤمية للأم باجتاه امل�ستقبل (الك�شكي و �شعث.)2020 ،
�إن الفرد ينظر �إىل امل�ستقبل باهتمام �أكرب من املا�ضي؛ �إذ
ي�شكل امل�ستقبل داف ًعا له ورغبة نحو معرفته ومعرفة ما �سيحدث
به ،بالإ�ضافة �إىل اخلوف والقلق ،والتفكري باحتماالت ما �سيمر به
من �أحداث ايجابية �أو �سلبية وانتظار املجهول ،وهذا االهتمام ي�سبب
دافع ًا لل�شعور بالقلق نحو امل�ستقبل (�صالح و�شامخ.)2011 ،
وميكن تعريف قلق امل�ستقبل �أنه �شعور الفرد باخلوف
والتوتر وعدم الأمان من التغريات التي من املمكن �أن حتدث للفرد
يف امل�ستقبل؛ �إذ ين�ش�أ هذا القلق من الأفكار التي ميتلكها الفرد
ولي�س من مواقف واقعية حتدث له ( .)Al Hwayan, 2020و�أ�شار
كل من �شقري ( ،)2005والعناين (� )2000إىل �أن هناك �أ�سباب
ينتج ب�سببها قلق امل�ستقبل ،وتتمثل بخربات املا�ضي وخربات
الطفولة ،و�ضغوطات احلياة يف الوقت احلا�رض ،والإدراك ال�سلبي
واخلاطئ للأحداث التي �ستحدث يف امل�ستقبل ،وعدم قدرة الفرد
على التعامل مع امل�شاكل التي يواجهها وعدم ال�شعور بالأمان،
واجلهل مبعنى احلياة و بالطريقة والأ�سلوب التي ت�ؤدي �إىل
التفا�ؤل والر�ضا وال�سعادة بد ًال من القلق.
و�أ�شارت درا�سة احلمدان والعدوان (� )2020إىل �أن ال�سبب
الرئي�س ملعاناة الفرد من قلق امل�ستقبل هو �سيطرة بع�ض الأفكار
الالعقالنية وال�سلبية ،والت�شوهات املعرفية التي تراوده؛ �إذ �إن
الفرد يقوم بتذكر اخلربات ال�سابقة ويف�رسها �سلبيا مع جتاهله
للجوانب الإيجابية ،وهذا بدوره ي�ؤثر على الأفكار وامل�شاعر مما
ينعك�س �سلب ًا على �سلوكه ،وبالتايل يت�أثر اتزانه النف�سي وي�ؤ ّدي
�إىل �شعوره بالقلق نحو احلا�رض وامل�ستقبل ،ويظن �أنه �سيواجهه
العديد من ال�صعاب يف امل�ستقبل.
وذكر عكا�شة (ّ � )2003أن قلق امل�ستقبل ي�ؤثر على الفرد
�سلبيا؛ �إذ ي�ؤثر على حياته و�سلوكه و�شخ�صيته ،وهذا بدوره ي�ؤدي
ّ
�إىل ف�شل الفرد يف قدرته على حتقيق �أهدافه امل�ستقبلية ،و�شعوره
بالعجز ،وال�سعي لتلبية االحتياجات الذاتية من خالل االعتماد
على الآخرين ،و فقدان قدرته على التعامل مبرونة ،وافتقاده
الفاعلية الذاتية ،وافتقاره التخطيط ال�صحيح حلياته ،واملواقف
التي تواجهه ،وامتالكه لدافعية منخف�ضة للإجناز وم�ستوى طموح
متدن ،وتدين يف تقدير الذات ،والثقة بالنف�س ،والكفاءة الذاتية،
ٍ
وامتالك مفهوم ذات �سلبي.
�إن لقلق امل�ستقبل �أعرا�ضا ومنها؛ الأعرا�ض اجل�سدية:
والتي تتمثل يف �شحوب الوجه ،وجحوظ العينني ،وزيادة يف
معدل �رضبات القلب ،وارتفاع �ضغط الدم ،وا�ضطرابات ه�ضمية،
و�ضعف عام يف اجل�سد وال�شعور بنق�ص يف الطاقة .والأعرا�ض
النف�سية واالجتماعية :والتي تتمثل بال�شعور بعدم الراحة والقلق
واالكتئاب والتوتر واخلوف ،وعدم القدرة على الرتكيز ،واملعاناة
من ا�ضطرابات النوم ،وعدم القدرة على التكيف مع املحيطني به.
طرف يف الأحكام ،وتف�سري
والأعرا�ض املعرفية :والتي تتمثل يف ال ّت ّ
املواقف بطريقة �أحادية البعد بالإ�ضافة �إىل الت�سلطية واجلمود يف
التفكري (الداهري.)2005 ،

و�أ�شارت درا�سة بوجنو�سكا وزمالئه
� )2019إىل �أن امل�ستوى املرتفع من قلق امل�ستقبل ي�ؤثر �سل ًبا على
الوظائف واملهام الوالدية على امل�ستويني املعريف والتنفيذي .فعلى
امل�ستوى املعريف ال يعد الوالدان �أن امل�ستقبل جما ًال للإجنازات
اجلديدة ،وتكون توقعاتهم امل�ستقبلية �سلبية� .أما على امل�ستوى
التنفيذي في�ؤدي �شعور الوالدين بقلق امل�ستقبل �إىل قيامهم ب�إجراءات
وقائية تهدف �إىل حماية ما ميلكونه من �أجل احلفاظ على الو�ضع
الراهن ،والتزامهم بالطرق والأماكن املعروفة لهم ،وا�ستخدام طرق
روتينية حلل م�شاكل احلياة التي تواجههم.
(Bujnowska et al. ,

ومن خالل االطالع على الدرا�سات ال�سابقة التي تخ�ص
الأمهات الوحيدات ،كانت هناك العديد من الدرا�سات التي بحثت
مبتغريات الدرا�سة الرئي�سة( :املرونة النف�سية ،اليقظة الذهنية ،قلق
امل�ستقبل) ،لكن هذه الدرا�سات جاءت منف�صلة كل على حدة �إال ما
ارتبط ب�شكل جزئي ،فقام ويل�سون وزمال�ؤه ()Wilson et al. , 2016
ب�إجراء درا�سة هدفت �إىل و�صف جتارب الرجال ال�سود الناجحني
الذين �أن�ش�أتهم �أمهاتهم الوحيدات ،وتكونت عينة الدرا�سة من (7
عاما،
�أمهات و � 7أبناء) ،ترتاوح �أعمار الأمهات ما بني � 44إىل ً 57
عاما ،وقد بينت نتائج الدرا�سة �أن
و�أعمار الأبناء من � 28إىل ً 30
الرجال ال�سود الذين ن�ش�أوا برفقة �أمهاتهم ،وتغيب �أبائهم كانت
لديهم القدرة على �أن يكونوا ناجحني وممتلكني للمرونة النف�سية،
و�أن �أمهاتهم ميتلكن مرونة نف�سية ومثابرة عاليتني.
هدفت درا�سة الزويري ( )2015التعرف �إىل م�ستويات املرونة
النف�سية والقلق االجتماعي لدى املطلقات تبع ًا ملتغريات العمر
وعدد �سنوات الطالق وامل�ستوى التعليمي ،ولدى �أبناء املطلقات
تبع ًا ملتغري ال�صف .تكونت عينة الدرا�سة من ( )57طالبة و ()38
�أم ًا من حمافظتي العقبة ومعان ،وقد ا�ستخدمت �أداتان للدرا�سة،
هما :مقيا�س املرونة النف�سية ،ومقيا�س القلق االجتماعي ،و�أ�شارت
النتائج �إىل �أن م�ستويات القلق االجتماعي كان لدى ال�سيدات
املطلقات منخف�ضة ومتقاربة مع �أبنائهن ،وجاءت م�ستويات
املرونة النف�سية متو�سطة عند العينتني مع فارق ب�سيط ل�صالح
الأبناء ،وتبني وجود عالقة �سلبية دالة �إح�صائيا بني املرونة والقلق
االجتماعي لدى املطلقات و�أبنائهن ،كما تبني عدم وجود فروق دالة
�إح�صائيا بني املطلقات و�أبنائهن يف القلق االجتماعي ،يف حني
ُوجدت فروق دالة �إح�صائيا بني املطلقات و�أبنائهن يف املرونة
النف�سية ،وكانت ل�صالح املطلقات.
و�أجرى كل من هونغ و ويل�ش ()Hong & Welch, 2013
درا�سة هدفت �إىل و�صف املرونة النف�سية وقيا�سها لدى جمموعة من
الأمهات الوحيدات بعد الطالق يف تايوان ،وتكونت العينة من ()13
� ًّأما وحيدة ولديها طفل واحد على الأقل يبلغ عمره �أقل من ()16
عاما .وقد �أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل �أنه بالرغم من مرور الأمهات
ً
الوحيدات بظروف و�أوقات �صعبة و�ضغوط وتقلبات يف احلياة
ثمة �أوقات امتلكت بها الأمهات الوحيدات
اليومية� ،إال �أنه كانت ّ
القدرة على جتاوز هذه ال�ضغوط من خالل الإميان بالنف�س وباهلل،
والقدرة على التعامل مع تقلبات احلياة اليومية ،وا�ستغالل وتنظيم
الوقت ،وق�ضاء وقت مليء باحلب مع �أطفالهم ،وتعلم مهارات جديدة
قابلة للتوظيف ،و�إيجاد القوة يف دعم الآخرين و�صداقتهم ،ولديهن
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درجة إسهام املرونة النفسية واليقظة الذهنية في التنبؤ بقلق املستقبل
لدى األمهات الوحيدات في األرد ّن

أ .روان عيسى العموش
أ.د .حسني سالم الشرعة

�أمل يف امل�ستقبل ،و�أن متتع الأمهات باملرونة النف�سية قد �ساعدهن
كثرياً يف مواجهة م�شكالت احلياة.
و�سعت درا�سة كل من كجيل�سرتاند هاربر (& Kjellstrand
 )Harper, 2012للتعرف �إىل امتالك الأمهات الوحيدات ذوات الدخل
املتو�سط واملرتفع يف الواليات املتحدة للمرونة النف�سية ،و�شارك
كن منف�صالت عن �أزواجهن
يف الدرا�سة (ًّ � )128أما وحيدة �سواء ّ
�أو مطلقات �أو �أرامل �أو كان للأم الوحيدة طفل واحد على الأقل.
و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن الأمهات الوحيدات امل�شاركات يف
الدرا�سة يتمتعن باملرونة النف�سية ب�شكل عام� ،إال �أن الأمهات من
ميتلكن مرونة نف�سية �أعلى من ذوي الدخل
ذوات الدخل املتو�سط
َ
املنخف�ض �أو املرتفع ،و�أ�شارت الدرا�سة �أي�ض ًا �إىل �أن العوامل
املميزة للمرونة كانت تتمثل بالكفاءة الذاتية ،واملعايري املرتفعة،
واملثابرة ،والرتكيز على نقاط القوة وال�سمات الإيجابية ،و�أخرياً
القدرة على حتديد الأهداف ال�شخ�صية امل�ستقبلية.
و�أجرى هنرت وزمال�ؤه ( )Hunter, et al. , 2019درا�سة
�شبه جتريبية هدفت لتقييم �أثر برنامج تدريبي ي�ستند �إىل اليقظة
الذهنية على �شعور الأمهات بالتوتر وال�ضغط االجتماعي والعوائق
املحتملة �أمام الدعم االجتماعي ،وتكونت العينة من (� )18أم ًا ممن
وعربن
ح�صلن على درجات مرتفعة على مقيا�س القلق االجتماعي
ّ
عن عدم ح�صولهن على الدعم االجتماعي ،ولديهن طفل واحد على
الأقل م�صاب بــ متالزمة اك�س اله�ش ( ،)Fragile X Syndromeوهو
ا�ضطراب ناجت من خلل جيني وراثي ي�ؤدي �إىل الإ�صابة ب�إعاقة
ذهنية خفيفة �إىل متو�سطة ،وخل�صت نتائج الدرا�سة �إىل �أن ()77%
من الأمهات امل�شاركات وجدن �أن اليقظة الذهنية كانت مفيدة لهن،
وا�ستطعن التعامل ب�شكل ناجح مع القلق و ال�ضغط االجتماعي.
و�سعت درا�سة ندا ( )2019للتعرف �إىل العالقة ما بني
اليقظة الذهنية لدى الوالدين و�أ�ساليب مواجهة ال�ضغوط لدى عينة
من �آباء و�أمهات الأطفال ذوي ا�ضطراب فرط الن�شاط احلركي،
وق�صور االنتباه ،والتعرف �إىل ت�أثري بع�ض املتغريات الدميوغرافية
على اليقظة الذهنية ،وتكونت العينة من (� )103أفراد من الآباء
والأمهات ،و�أ�شارت النتائج �إىل وجود عالقة ارتباطية ذات داللة
�إح�صائية بني اليقظة االذهنية لدى الوالدين و�أ�ساليب مواجهة
ال�ضغوط ،و وجود فروق يف اليقظة الذهنية لدى الوالدين ُتعزى �إىل
م�ستوى التعليم ل�صالح الآباء والأمهات ول�صالح م�ستوى الدرا�سات
العليا ،و�أظهرت النتائج �أي�ض ًا عدم وجود فروق دالة �إح�صائي ًا تعزى
�إىل احلالة الوظيفية �أو جن�س الطفل �أو الرتتيب الوالدي �أو �شدة
اال�ضطراب لدى الطفل.
و�أجرى كل من كينيديا وزمالئه ()Kennedya, et al., 2018
درا�سة �شبه جتريبية هدفت لقيا�س �أثر برنامح �إر�شادي قائم على
اليقظة الذهنية مع التغذية الواعية لإدارة ال�ضغط النف�سي والتثقيف
الغذائي والكفاءة الذاتية املدركة� ،شاركت يف الدرا�سة (ًّ � )19أما لديها
طفل واحد على الأقل يبلغ من العمر (� )5أعوام و�أقل� ،أظهرت النتائج
�أن برنامج التغذية املدجمة مع ا�سرتاتيجيات اليقظة الذهنية كان
لها �آثار �إيجابية ملحوظة يف خف�ض ال�ضغط النف�سي املدرك ،وزيادة
الأكل املن�ضبط والأكل الواعي والوعي احل�سي ،والقدرة على �ضبط
الذات ،وزيادة يف الكفاءة الذاتية املدركة.
وهدفت درا�سة كورثورن (� )Corthorn, 2018إىل تقييم
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�أثر م�شاركة الأمهات يف برنامج تدخل عالجي قائم على اليقظة
الذهنية يف خف�ض م�ستوى ال�ضغط النف�سي واالكتئاب والقلق
وال�ضغط الوالدي ،وتكونت العينة من (� )43أم ًا لديهن �أطفال عمرهم
�أقل من (� )5أعوام ،ووزعت امل�شاركات �إىل جمموعتني جتريبة
و�ضابطة ،و�أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل �أنه كان هناك انخفا�ض كبري
يف ال�ضغط النف�سي العام وال�ضغط الوالدي ،ووجود تغريات �إيجابية
يف اليقظة الذهنية لدى املجموعة التجريبية مقارنة باملجموعة
ال�ضابطة ،و�أكدت النتائج على �أن قيا�س املتابعة �أ�شار �إىل �أن الت�أثر
الإيجابي للربنامج ا�ستمر لبعد �شهرين من انتهاء التطبيق.
وقامت مهيدات ( )2019ب�إجراء درا�سة �شبه جتريبية هدفت
�إىل الك�شف عن فاعلية برنامج عالجي ي�ستند �إىل العالج العقالين
االنفعايل ال�سلوكي يف حت�سني نوعية احلياة وقلق امل�ستقبل وم�شاعر
الفقد لدى عينة من ال�سيدات الأرامل يف حمافظة �إربد ،وتكونت
العينة من (� )30سيدة �أرملة ،وزعت �إىل جمموعتني :جتريبية
و�أخرى �ضابطة ،وقد �أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل الأثر الإيجابي
للربنامج العالجي يف حت�سني نوعية احلياة وقلق امل�ستقبل وم�شاعر
الفقد؛ �إذ وجدت فروق ذات داللة �إح�صائية يف القيا�س البعدي
للمتغريات الثالث (نوعية احلياة وقلق امل�ستقبل وم�شاعر الفقد)
بني املجموعة التجريبةة واملجموعة ال�ضابطة ول�صالح التجريبية،
و�أظهرت النتائج �أي�ض ًا عدم وجود �أية فروق ذات داللة �إح�صائية
بني متو�سطات درجات املجموعة التجريبية يف القيا�س البعدي
واملتابعة.
و�أجرت ريان ( )2018درا�سة هدفت التعرف �إىل الر�ضا
عن نوعية احلياة وعالقته بقلق امل�ستقبل لدى عينة من ال�سيدات
املطلقات يف منطقة املثلثِ  ،وتكونت العينة من (� )246سيدة
مطلقة ،و�أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل انخفا�ض الر�ضا عن نوعية
احلياة لدى ال�سيدات املطلقات ،واىل درجة متو�سطة من ال�شعور
بالقلق نحو امل�ستقبل ،و�أ�شارت النتائج �أي�ض ًا �إىل وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية يف م�ستوى الر�ضا عن نوعية احلياة وم�ستوى قلق
امل�ستقبل لدى املطلقات ُتعزى ملتغري طبيعة العمل ل�صالح ال�سيدات
العامالت ،بالإ�ضافة �إىل عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف
م�ستوى الر�ضا عن نوعية احلياة ُتعزى ملتغري العمر ،ويف النهاية
�أ�شارت الدرا�سة �إىل وجود عالقة ارتباطية �سلبية بني متغريي الر�ضا
عن نوعية احلياة وقلق امل�ستقبل.
و�سعت درا�سة عواوده ( )2017للتعرف �إىل م�صادر ال�ضغوط
أردن،
النف�سية لدى ال�سيدات املعيالت لأ�رسهن وحدهن يف ال ّ
بالإ�ضافة �إىل التعرف �إىل م�ستوى قلق امل�ستقبل والعوامل املتنبئة
بال�ضغوط النف�سية لديهن� ،شاركت يف الدرا�سة (� )300سيدة معيلة
أردن� ،أظهرت النتائج �أن م�ستوى م�صادر ال�ضغوط
لأ�رستها يف ال ّ
النف�سية وم�ستوى قلق امل�ستقبل كانا متو�سطني ،وبينت النتائج
�أن ال�ضغوط االقت�صادية جاءت يف املرتبة الأوىل تليها ال�ضغوط
(املهنية واجلندرية والأ�رسية واالجتماعية) ،و�أكدت النتائج على
�أن العوامل الدميوغرافية املتمثلة بـ :عدد الأبناء و نوع ال�سكن
وامل�ستوى التعليمي واحلالة االجتماعية �أثرت يف م�ستوى م�صادر
ال�ضغوط النف�سية ،وم�ستوى قلق امل�ستقبل ،بينما متغريات العمر
وعدد �سنوات الإعالة ومكان الإقامة مل يكن لهما �أي ت�أثري على
ال�ضغوط النف�سية وقلق امل�ستقبل.

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد ( - )13العدد ( - )38نيسان 2022م

يت�ضح من خالل الدرا�سات ال�سابقة �أن الأم الوحيدة تواجه
العديد من امل�شكالت النف�سية واالجتماعية واالقت�صادية وذلك
يزيد من عبء الدور الذي تقوم به ،و�أكدت الدرا�سات على �أن امتالك
الأمهات لبع�ض املهارات مثل املرونة النف�سية واليقظة الذهنية
ي�ساعدها يف تخطي هذه ال�صعوبات والتعامل معها و�أ�شارت درا�سة
كل من هنرت ( )Hunter, et al., 2019ودرا�سة (Kennedya, et al.
 ،), 2018ودرا�سة (� ،)Corthorn, 2018إىل �أن امتالك الأم الوحيدة
مهارة اليقظة الذهنية ي�ساعدها يف التعامل مع ال�ضغوط النف�سية
املرتبط بدورهن ،واالنخفا�ض يف االكتئاب والقلق ،وزيادة القدرة
على �ضبط الذات ،وزيادة يف الكفاءة الذاتية ،وزيادة يف امتالك
الوالدية الواعية.
وا�شارت درا�سة ( � )Wilson et al., 2016إىل �أن الأم الوحيدة
لها ت�أثري على �أطفالها؛ �إذ �إن الأطفال الذين ن�ش�أوا مع �أم متتلك
املرونة واملثابرة كانوا �أكرث جناح ًا و�أكرث مرونة يف التعامل
مع حياتهم.
وبينت درا�سة (� )Kjellstrand & Harperm, 2012إىل �أن
ال�ضغوطات الإقت�صادية ،وامل�س�ؤولية التي حتملها الأم الوحيدة
تعيق قدرتها على التعامل مبرونة بالإ�ضافة �إىل فقدانها لل�سيطرة
على املوازنة بني العمل والأ�رسة ،وال�شعور بالذنب جتاه �أطفالهن.
وبينت درا�سة كل من ريان2018 ،؛ وعواوده� )2017 ،إىل
�أن امل�س�ؤوليات وال�ضغوطات التي تتحملها الأم الوحيدة ت�ؤثر عليها
�سل ًبا وجتعلها تعاين من �شعورها بالقلق نحو امل�ستقبل وتختلق �شدة
ال�شعور بقلق امل�ستقبل ح�سب عدة من املتغريات ،مثل :عمل ال�سيدة،
وعدد الأبناء ،ونوع ال�سكن ،وامل�ستوى التعليمي واحلالة االجتماعية.
تتميز الدرا�سة احلالية عن الدرا�سات ال�سابقة ب�أنها ت�سعى
�إىل الك�شف عن م�ساهمة املرونة النف�سية واليقظة الذهنية يف التنب�ؤ
أردن ،وهذا مل تتناوله
بقلق امل�ستقبل لدى الأمهات الوحيدات يف ال ّ
الدرا�سات ال�سابقة بح�سب اطالع الباحثة ،وقد �أفادت الدرا�سة احلالية
من الدرا�سات ال�سابقة يف �صياغة الإطار النظري و�إعداد املقايي�س
املتعلقة بها.

مشكلة الدراسة وأسئلتها
�سواء �أكان ب�سبب الوفاة �أم الطالق
يع ّد غياب الأب عن الأ�رسة ً
�أم الهجران من امل�شكالت التي تواجه الأم ،ومن املالحظ ازدياد
هذه امل�شكلة داخل املجتمع ،ويرتافق معها العديد من ال�ضغوط التي
تواجه الأم الوحيدة (ال�رشعة واحلمدان.)2021 ،
وتقع على الأم الوحيدة امل�س�ؤولية جتاه الأ�رسة �أمام
املجتمع ،فهي �أول من يلقى عليها اللوم يف حال ح�صول �أي م�شكلة
للأطفال� ،أو يف حال مل ت�ستطع تلبية احتياجات الأ�رسة (العنزي،
 .)2015فهي حتمل على عاتقها م�س�ؤوليتها بالإ�ضافة �إىل
م�س�ؤولية �أ�رستها ،فالأمهات الوحيدات ي�شعرن بال�ضغط النف�سي
والقلق والتوتر ب�سبب ال�ضغوطات االقت�صادية ،وعدم القدرة على
ت�أمني احتياجات �أطفالهن ب�شكل دائم ،وذلك ب�سبب تدين قدرتها
متدن ،ووقت
على ت�أمني عمل لها� ،أو حل�صولها على عمل براتب
ٍ

عمل طويل مما يجعلها تق�ضي �أغلب وقتها خارج املنزل ،ويرتافق
ذلك مع ُ�شح م�صادر الدعم االجتماعية التي ت�ساندها يف تربية
الأطفال (.)Hashim, Azmawati, & Endut, 2015
ويعد قلق امل�ستقبل �أحد �أنواع القلق الذي تعاين منه الأم
بناء على خربات
الوحيدة ،فهو يتمثل باخلوف من املجهول
ً
املا�ضي واحلا�رض التي تعي�شها الأم الوحيدة ،مما يجعلها ت�شعر
بعدم اال�ستقرار ،وعدم ال�شعور بالأمن ،ومرافقتها لل�شعور بالي�أ�س
واخلوف املبالغ فيه ملا �سيحدث لها يف امل�ستقبل ،وهذا ي�ؤدي �إىل
تدين ثقة الأم بذاتها ،وعدم امتالكها املهارات املنا�سبة للتعامل مع
ال�ضغوط التي تواجهها ،واخلوف من التغريات التي �ستح�صل معها
(�أبو نوا�س.)2018 ،
و م�ؤخراً ازدادت ال�ضغوطات على املجتمع ب�أكمله وخا�صة
على الأمهات الوحيدات خالل جائحة فايرو�س كورونا و�أ�شارت
درا�سة �شي و بيوم و كيم (� )Chi, Byoum, & Kim, 2020إىل �أن
جائحة كورونا كان لها �أثر �سلبي على الأمهات الوحيدات من
حيث قدرتهن على رعاية �أطفالهن وتلبية احتياجاتهم ،بعد
توقف بع�ضهن عن العمل الذي ت�سبب مبرورهن ب�أزمة مالية فقد
ت�رضرن كثرياً ،بالإ�ضافة �إىل العمل والدرا�سة عن بعد وما ت�سببه
من �أدوار ومهام �إ�ضافية ،وتكلفة مادية متعلقة بالأجهزة الذكية،
وتوفري �شبكة ات�صال للإنرتنت ،وتدهور ال�صحة النف�سية والعقلية
كن �أكرث عر�ضة للتوتر واالكتئاب .ومع ذلك
للأمهات الوحيدات؛ �إذ ّ
ف�إن �إح�سا�س الأم الوحيدة بامل�شكالت التي تعرت�ضها وقدرتها
على حتمل م�س�ؤولياتها الوالدية امل�ضاعفة يعتمد على خ�صائ�ص
�شخ�صية الأم ،فاملرونة النف�سية لدى الأم الوحيدة ،واليقظة الذهنية
لديها قد ت�سهم يف تعزيز م�س�ؤولياتها نحو �أبنائها و�أ�رستها ونحو
التزاماتها االجتماعية والذاتية.
ومن خالل م�شاهدات الباحثني للأمهات الوحيدات فقد
تباين �إح�سا�سهم مب�شكلة كونهن وحيدات ،وهذا الإح�سا�س رمبا
يف�رس باختالف الأمهات الوحيدات ببع�ض اخل�صائ�ص ال�شخ�صية
والنف�سية ،واعتقد الباحثان �أن املرونة النف�سية واليقظة الذهنية
لهما دور يف قلق الأم الوحيدة على �أبنائها و�أ�رستها.
وقد �أختري متغريي املرونة النف�سية واليقظة الذهنية للتنب�ؤ
لقلق امل�ستقبل ،لأن قلق امل�ستقبل ناجت عن متغريات متعددة منها
هذين املتغريين ،واختريت الأمهات الوحيدات لتوقع �أن لديهن قلق
امل�ستقبل نتيجة الظروف التي تعي�شها الأم الوحيدة .وعليه فقد
حاولت الدرا�سة الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
● ●ال�س�ؤال الأول :ما م�ستوى املرونة النف�سية واليقظة الذهنية
وقلق امل�ستقبل لدى الأمهات الوحيدات اللواتي يراجعن املحاكم
أردن؟
ال�رشعية ،وجمعية املركز الإ�سالمي يف ال ّ
● ●ال�س�ؤال الثاين :ما درجة م�ساهمة املرونة النف�سية واليقظة
الذهنية بتنب�ؤ قلق امل�ستقبل لدى الأمهات الوحيدات اللواتي يراجعن
أردن؟
املحاكم ال�رشعية ،وجمعية املركز الإ�سالمي يف ال ّ
● ●ال�س�ؤال الثالث :هل هناك فروق دالة �إح�صائي ًا يف قلق
امل�ستقبل تعزى للعمر ،ومدة االنف�صال ،والعمل لدى الأمهات
الوحيدات اللواتي يراجعن املحاكم ال�رشعية ،وجمعية املركز
أردن؟
الإ�سالمي يف ال ّ
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درجة إسهام املرونة النفسية واليقظة الذهنية في التنبؤ بقلق املستقبل
لدى األمهات الوحيدات في األرد ّن

أ .روان عيسى العموش
أ.د .حسني سالم الشرعة

أهداف الدراسة
�سعت الدرا�سة �إىل حتقيق الأهداف الآتية:
Ú Úالتعرف �إىل م�ستوى املرونة النف�سية واليقظة الذهنية،
وقلق امل�ستقبل لدى الأمهات الوحيدات اللواتي يراجعن املحاكم
أردن.
ال�رشعية ،وجمعية املركز الإ�سالمي يف ال ّ
Ú Úالتعرف �إىل قدرة كل من املرونة النف�سية واليقظة الذهنية
بالتنب�ؤ يف قلق امل�ستقبل لدى الأمهات الوحيدات اللواتي يراجعن
أردن.
املحاكم ال�رشعية ،وجمعية املركز الإ�سالمي يف ال ّ
Ú Úالك�شف عن الفروق يف قلق امل�ستقبل تبع ًا ملتغري العمر،
ومدة االنف�صال ،والعمل.

أهمية الدراسة
تنبثق �أهمية الدرا�سة احلالية من جانبني :اجلانب النظري،
واجلانب التطبيقي.
Ú Úالأهمية النظرية
ت�أتي �أهمية الدرا�سة احلالية من خالل ت�سليط ال�ضوء على
أردن ،ملا
م�شكلة قلق امل�ستقبل لدى الأمهات الوحيدات يف ال ّ
لهذه امل�شكلة من �آثار �سلبية على الأم والأ�رسة واملجتمع ب�أكمله،
ولفت االنتباه والفهم والإدراك لأثر امتالك الأم الوحيدة لبع�ض
اخل�صائ�ص ال�شخ�صية مثل املرونة النف�سية واليقطة الذهنية يف
قدرتها على التعامل مع �شعورها بالقلق نحو امل�ستقبل .وتعمل
هذه الدرا�سة �أي�ض ًا على فتح املجال لدرا�سات �أخرى لتو�سيع الأدب
املتعلق مبتغرياتها وت�صميم برامج �إر�شادية قائمة عليها.
Ú Úالأهمية العملية
ميكن �أن ت�ساعد هذه الدرا�سة الباحثني واملربني واملر�شدين
الأ�رسيني يف بناء خطط �إر�شادية عالجية ووقائية ومنائية ،كما
ميكن �أن ت�سهم يف �إك�ساب الأمهات الوحيدات للمرونة النف�سية
مل�ساعدتهن يف ال�سيطرة على قلق امل�ستقبل الذي
واليقظة الذهنية
ّ
ت�شعر به.
وميكن �أن تقدم هذه الدرا�سة جمموعة من املقايي�س املتعلقة
باملرونة النف�سية ،واليقظة الذهنية ،وقلق امل�ستقبل لدى الأمهات
الوحيدات والتي يتوقع الإفادة منها يف الدرا�سات والربامج التي
تتناول امل�شكالت اخلا�صة بالأم الوحيدة.

التعريفات املفاهيمية واإلجرائية:
◄◄املرونة النف�سية ()Psychological flexibility
ال�صفات املميزة التي
تعني املرونة النف�سية امتالك الأم ّ
متكنها من التعامل مع ال�ضغوط التي تواجهها ،وت�ساعدها على
املقاومة يف �أوقات التغيري والتعر�ض للأزمات والتكيف معها
والعودة �إىل االتزان النف�سي بعد غياب الأزمة (عبداحلميد.)2017 ،
وتعرف �إجرائي ًا بالدرجة التي �ستح�صل عليها الأم الوحيدة على
مقيا�س املرونة النف�سية.
◄◄اليقظة الذهنية ()Mindfulness
يحتوي مفهوم اليقظة الذهنية على �أبعاد متعددة :املالحظة،
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والو�صف ،والت�رصف بوعي ،وعدم احلكم على اخلربات الداخلية،
والرتكيز على �أحداث �أو خربات حمددة ،واال�ستمرار يف الرتكيز عليها
والوعي بها وتقبلها دون �إ�صدار �أحكام عليها (ال�سيد.)2018 ،
وتعرف �إجرائي ًا بالدرجة التي �ستح�صل عليها الأم الوحيدة على
مقيا�س اليقظة الذهنية.
◄◄قلق امل�ستقبل ()Future Anxiety
يعرف قلق امل�ستقبل ب�شعور الفرد باخلوف والتوتر وعدم
الأمان من التغريات التي من املمكن �أن حتدث للفرد يف امل�ستقبل؛
�إذ ين�ش�أ هذا القلق من الأفكار التي ميتلكها الفرد ،ولي�س من مواقف
واقعية حتدث له ( .)Al Hwayan, 2020ويعرف �إجرائي ًا بالدرجة
التي �ستح�صل عليها الأم الوحيدة على مقيا�س قلق امل�ستقبل.
◄◄الأم الوحيدة ()Single Mother
هي الأم التي ت�ؤ ّدي دور الأم والأب ،وتعي�ش مع �أبنائها،
وتتحمل م�س�ؤولية تربيتهم ،وتلبية احتياجاتهم ،و�إدارة �ش�ؤون
املنزل وحدها ،وذلك ب�سبب وفاة الزوج �أو الطالق �أو الهجر (ال�رشعة
و احلمدان.)2021 ،

حدود الدراسة وحمدداتها:
Ú Úاحلدود الزمانية :طُ بقت الدرا�سة خالل الف�صل الدرا�سي
الثاين من العام اجلامعي .2021 /2020
Ú Úاحلدود املكانية :طُ بقت الدرا�سة يف املحاكم ال�رشعية،
أردن.
وجمعية املركز الإ�سالمي يف ال ّ
Ú Úاحلدود الب�رشية :طُ بقت الدرا�سة على الأمهات الوحيدات
اللواتي يراجعن املحاكم ال�رشعية ،وجمعية املركز الإ�سالمي يف
أردن.
ال ّ

منهجية الدراسة وإجراءاتها:
منهجية الدراسة:
ا�ستخدمت الدرا�سة احلالية املنهج الو�صفي التنب�ؤي ،والذي
يقوم على و�صف الظاهرة ،والتنب�ؤ بها من خالل جمموعة من
العوامل.
عينة الدراسة:
�أختريت عينة متي�رسة مكونة من (� )130أم ًا وحيدة من
اللواتي يراجعن املحاكم ال�رشعية وجمعية املركز الإ�سالمي يف
أردن .وقد �أُختريت املراجعات اللواتي حتققت فيهن ال�رشوط الآتية:
ال ّ
�Ú Úأن يكون للأم طفل واحد على الأقل ،تقوم برتبيته
واالعتناء به.
�Ú Úأن تكون الأم التي تراجع املحاكم ال�رشعية ،وجمعية
املركز الإ�سالمي � ًّأما وحيدة؛ �أي �أن تكون مطلقة �أو �أرملة �أو مهجورة.
�Ú Úأن يكون لدى الأم الرغبة يف امل�شاركة بالدرا�سة.
أدوات الدراسة:
لأغرا�ض الدرا�سة احلالية ،طورت املقايي�س الآتية :مقيا�س
املرونة النف�سية ،ومقيا�س اليقظة الذهنية ،ومقيا�س قلق امل�ستقبل.
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الجدول (:)2

�Ú Úأوالً :مقيا�س املرونة النف�سية

معامالت ارتباط الفقرة مع البعد والدرجة الكلّية لمقياس المرونة النفسية

طور املقيا�س بالرجوع �إىل الأدب النف�سي املتعلق باملرونة
النف�سية ،وللدرا�سات ال�سابقة ،مثل :درا�سة (& Rolffs, Rogge,
 ;Wilson, 2016; Workman, 2018القرام�سة2019 ،؛ احلويان،
أولية من ( )26فقرة ،توزعت
 ،)2015وتكون املقيا�س ب�صورته ال ّ
على خم�سة �أبعاد ،هي( :القبول ،والوعي باللحظة احلالية ،وال�سيطرة
على الذات وااللتزام بالعمل ،والكفاية ال�شخ�صية والقوة الداخلية،
والثقة بالذات والقدرة على التحمل).
 �صدق املقيا�س

القبول

جرى �إيجاد م�ؤ�رشات ال�صدق للمقيا�س بطريقتني:
 �صدق املحتوى
ُعر�ض املقيا�س على ( )12حمكم ًا من �أع�ضاء هيئة التدري�س
ف�سي والقيا�س؛ وذلك ملعرفة �آرائهم يف
ّ
املخت�صني يف الإر�شاد ال ّن ّ
مدى منا�سبة الفقرات ملا و�ضعت لقيا�سه ،ومدى انتمائها للبعد،
ودرجة و�ضوحها ،واقرتاح التعديالت املنا�سبة ،و�أُعتمد اتفاق
( )10حمكمني لقبول الفقرة ،وقد �أُخذ مبالحظات املحكمني حول
وبناء على �آراء املحكمني
املقيا�س ،وتعديل بع�ض فقرات املقيا�س،
ً
ُعدلت ال�صياغة اللغوية لبع�ض الفقرات ،ومل تحُ ذف �أية فقرة ،وبذلك
تكون املقيا�س ب�صورته النهائية من ( )26فقرة.
فقد ّ
 �صدق البناء

الوعي باللحظة احلالية

رقم

البعد

املقيا�س كك ّل

رقم

البعد

املقيا�س كك ّل

1

.528

.451

2

.704

.729

6

.634

.300

7

.573

.380

11

.724

.765

12

.692

.569

16

.352

.300

17

.638

.591

21

.597

.412

22

.681

.688

ال�سيطرة على الذات وااللتزام بالعمل

الكفاية ال�شخ�صية والقوة الداخلية

رقم

البعد

املقيا�س كك ّل

رقم

البعد

املقيا�س كك ّل

3

.743

.627

4

.600

.537

8

.631

.659

9

.755

.747

13

.638

.590

14

.822

.853

18

.803

.691

19

.433

.389

23

.741

.758

24

.756

.741

26

.843

.728

الثقة بالذات والقدرة على التحمل

ا�ستخرجت معامالت االرتباط بني الأبعاد واملقيا�س كك ّل عن
طريق تطبيق املقيا�س على (� )30أم ًا وحيد ًة من جمتمع الدرا�سة
وخارج العينة ،واجلدول ( )1يو�ضح ذلك.

رقم

البعد

املقيا�س كك ّل

5

.764

.780

10

.756

.702

الجدول (:)1

15

.715

.675

20

.532

.433

25

.796

.687

معامالت االرتباط البينية بين األبعاد والدرجة الكلية لمقياس المرونة النفسية

البعد
 )1القبول

1

2

3

4

5

-

 )2الوعي باللحظة احلالية

.57

-

 )3ال�سيطرة على الذات وااللتزام بالعمل

.62

.75

-

 )4الكفاية ال�شخ�صية والقوة الداخلية

.58

.77

.87

-

 )5الثقة بالذات والقدرة على التحمل

.63

.78

.81

.86

-

.74

.87

.92

.94

.92

املقيا�س ككل

يبني اجلدول (� )1أن معامالت ارتباط الأبعاد ببع�ضها بع�ضا
تراوحت بني (� ،)0.876 - 0.571أما معامالت ارتباط الأبعاد
بالدرجة الكلية للمقيا�س فقد تراوحت بني (،)0.941 - 0.746
وجميعها دالة اح�صائي ًا عند م�ستوى داللة (.)α≥.05
الإت�ساق الداخلي
ا�ستخرجت معامالت ارتباط الفقرة مع البعد واملقيا�س كك ّل
عن طريق تطبيق املقيا�س على (� )30أم ًا وحيد ًة من جمتمع الدرا�سة
وخارج العينة ،واجلدول ( )2يو�ضح معامالت االرتباط

يالحظ من البيانات الواردة يف اجلدول (� )2أن قيم معامالت
ارتباط الفقرة مع الدرجة الكلّية للمقيا�س تراوحت ما بني (- .300
 ،).853ومعامالت ارتباط الفقرة بالأبعاد تراوحت ما بني (.352
  ،).843وجميعها دالة اح�صائي ًا عند م�ستوى داللة (.)α≥.05ثبات مقيا�س املرونة النف�سية
للت�أكد من ثبات مقيا�س املرونة النف�سية ،طُ بق على عينة
مكونة من (� )30أم ًا وحيد ًة من خارج عينة الدرا�سة ومن جمتمعها،
وح�ساب معامالت االت�ساق الداخلي (كرونباخ الفا) ،ومعامالت
ارتباط التجزئة الن�صفية ،واجلدول ( )3يو�ضح ذلك.
الجدول (:)3
معامالت ثبات مقياس المرونة النفسية بدرجته الكلية وأبعاده الفرعية

البعد
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معامل االت�ساق الداخلي التجزئة
الن�صفية
(كرونباخ �ألفا)

القبول

.770

.713

الوعي باللحظة احلالية

.635

.729

درجة إسهام املرونة النفسية واليقظة الذهنية في التنبؤ بقلق املستقبل
لدى األمهات الوحيدات في األرد ّن

البعد

أ .روان عيسى العموش
أ.د .حسني سالم الشرعة

معامل االت�ساق الداخلي التجزئة
الن�صفية
(كرونباخ �ألفا)

ال�سيطرة على الذات وااللتزام بالعمل

.748

.842

الكفاية ال�شخ�صية والقوة الداخلية

.785

.794

الثقة بالذات والقدرة على التحمل

.762

.724

الدرجة الكلية للمقيا�س

.926

.879

يبني اجلدول (� )3أن معامالت ثبات كرونباخ �ألفا للأبعاد
واملقيا�س تراوحت ما بني ( ،).926 - .635و�أن معامالت ارتباط
التجزئة الن�صفية للأبعاد والدرجة الكلية للمقيا�س تراوحت ما بني
( ،).879 - .713وهي معامالت ثبات مقبولة لأغرا�ض ا�ستخدام
املقيا�س.
 ت�صحيح املقيا�س
تكون �سلم الإجابة لفقرات املقيا�س من تدريج رباعي على
النحو الآتي :موافق ب�شدة وله ( 4درجات) ،وموافق وله ( 3درجات)،
وغري موافق وله (درجتان) ،وغري موافق ب�شدة وله (درجة واحدة).
والفقرات جميعها ذات اجتاه �إيجابي� ،أي �أن الدرجة العليا ت�شري �إىل
املرونة النف�سية .وترتاوح الدرجات على املقيا�س ما بني (- 26
 ،)104كما جرى احلكم على م�ستوى املرونة النف�سية من خالل
املعادلة الآتية1 =3 /3 =3 / )3–4( :
 من ( )1.99 - 1.00م�ستوى منخف�ض.
 من ( )2.99 – 2.00م�ستوى متو�سط.
 من ( )4.00 – 3.00م�ستوى مرتفع.
وجميع فقرات املقيا�س �إيجابية� ،أي تدل على امتالك الأم
للمرونة النف�سية.
وكان توزيع فقرات املقيا�س على �أبعاده على النحو الآتي:
 القبول :هو قدرة الفرد على خلق م�ساحة ،واالنفتاح على
الذات وامل�شاعر والأفكار امل�ؤملة دون مقاومتها فيتقبلها كما هي،
وتكون من الفقرات (.)21 ،16 ،11 ،6 ،1
 الوعي باللحظة احلالية :احلالية هو قدرة الفرد على
االت�صال بالعامل الداخلي واخلارجي ويكون على وعي كامل
باملواقف خالل هنا والآن ،وتكون من الفقرات (،12 ،7 ،2
.)22 ،17
 ال�سيطرة على الذات وااللتزام بالعمل :ويعني قدرة
الفرد على �إلزام نف�سه ملمار�سة مهارات معينة للتعامل مع ما
مير به من �ضغوط و�صعوبات ،باال�ضافة اىل قدرته على على
اتخاذ خيارات �سلوكية مبا يتفق مع قيمه ،وتكون من الفقرات
(.)23 ،18 ،13 ،8 ،3
 الكفاية ال�شخ�صية والقوة الداخلية :يعني امتالك الفرد
ملهارات و�سمات �شخ�صية ي�ستطيع من خاللها التعامل مع
�ضغوطات احلياة التي يواجهها ،بالإ�ضافة �إىل امتالكه طاقة كامنة
متكنه من جتاوز �أحداث احلياة �إيجابيا ،وتكون من الفقرات (،9 ،4
.)26 ،24 ،19 ،14
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 الثقة بالذات والقدرة على التحمل :هو امتالك الفرد
مهارات للتعامل مع ال�ضغوطات التي يواجهها ،وقدرته على مواجهة
وجتاوز تلك ال�ضغوط ،وتكون من الفقرات (.)25 ،20 ،15 ،10 ،5
Ú Úثانياً :مقيا�س اليقظة الذهنية
طُ ور املقيا�س بالرجوع �إىل الأدب النف�سي املتعلق باليقظة
الذهنية ،وكذلك من خالل الرجوع �إىل الدرا�سات ال�سابقة ،مثل:
درا�سة (Pearson, 2018; Moreira et al. , 2015؛ املقطف2018 ،؛
اخلماي�سة2018 ،؛ الب�ستنجي ،)2018 ،وتكون املقيا�س ب�صورته
أولية من ( )27فقرة توزعت على خم�سة �أبعاد ،هي( :املالحظة،
ال ّ
وعدم التفاعل ،والوعي واالنتباه والتمركز حول احلا�رض ،والو�صف،
والتمييز اليقظ).
 �صدق املقيا�س:
جرى �إيجاد م�ؤ�رشات ال�صدق للمقيا�س بطريقتني:
 �صدق املحتوى:
عر�ض املقيا�س على ( )12حمكم ًا من �أع�ضاء هيئة التدري�س
ف�سي والقيا�س؛ ملعرفة �آرائهم يف مدى
ّ
املخت�صني يف الإر�شاد ال ّن ّ
منا�سبة الفقرات ملا و�ضعت لقيا�سه ومدى انتمائها للبعد ،ودرجة
و�ضوحها ،واقرتاح التعديالت املنا�سبة ،و�أعتمد اتفاق ()10
وبناء على �آراء املحكمني عدلت ال�صياغة
حمكمني لقبول الفقرة،
ً
تكون املقيا�س
اللغوية لبع�ض الفقرات ،ومل حتذف �أي فقرة ،وبذلك ّ
ب�صورته النهائية من ( )27فقرة.
 �صدق البناء
ا�ستخرجت معامالت االرتباط بني الأبعاد واملقيا�س كك ّل عن
طريق تطبيق املقيا�س على (� )30أم ًا وحيد ًة من جمتمع الدرا�سة
وخارج العينة ،واجلدول ( )4يو�ضح ذلك.
الجدول (:)4
معامالت االرتباط البينية بين األبعاد والدرجة الكلية لمقياس اليقظة العقلية

البعد

الوعي واالنتباه
عدم
والتمركز حول
املالحظة
التفاعل
احلا�رض

التمييز
الو�صف
اليقظ

عدم التفاعل

.69

-

الوعي واالنتباه
والتمركز حول احلا�رض

.61

.84

-

الو�صف

.62

.82

.70

-

التميز اليقظ

.73

.83

.73

.82

-

.81

.93

.88

.89

.92

املقيا�س ككل

يبني اجلدول (� )4أن معامالت ارتباط الأبعاد ببع�ضها بع�ضا
تراوحت ا بني (� ،).840 - .614أما معامالت ارتباط الأبعاد
بالدرجة الكلية للمقيا�س فقد تراوحت ما بني (،).938 - .817
وهي معامالت ارتباط دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى داللة (.)α≥.05
الإت�ساق الداخلي
ا�ستخرجت معامالت ارتباط الفقرة مع البعد واملقيا�س كك ّل
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عن طريق تطبيق املقيا�س على (� )30أم ًا وحيد ًة من جمتمع الدرا�سة
وخارج العينة ،واجلدول ( )5يو�ضح معامالت االرتباط.

الجدول (:)6
معامالت ثبات مقياس اليقظة الذهنية بدرجته الكلية وأبعاده الفرعية

الجدول (:)5

البعد

معامالت ارتباط الفقرة مع البعد والدرجة الكلّية لمقياس اليقظة الذهنية

عدم التفاعل

املالحظة

املالحظة

.854

.792

عدم التفاعل

.736

.749

الوعي واالنتباه والتمركز حول احلا�رض

.743

.876

.855

.840

.764

.737

.944

.942

رقم الفقرة

البعد

املقيا�س كك ّل

رقم الفقرة

البعد

املقيا�س كك ّل

1

.366

.584

2

.609

.688

الو�صف

6

.595

.834

7

.700

.792

التمييز اليقظ

11

.652

.839

12

.721

.702

16

.805

.838

17

.630

.733

21

.773

.861

22

.614

.555

الو�صف

الوعي واالنتباه والتمركز حول احلا�رض
رقم الفقرة

البعد

املقيا�س كك ّل

رقم الفقرة

البعد

املقيا�س كك ّل

3

.458

.667

4

.604

.768

8

.453

.452

9

.810

.883

13

.720

.741

14

.765

.854

18

.401

.612

19

.709

.729

23

.560

.681

24

.700

.787

26

.735

.562

27

.609

.686

التمييز اليقظ
رقم الفقرة

البعد

املقيا�س كك ّل

5

.576

.643

10

.665

.760

15

.680

.781

20

.655

.700

25

.741

.727

يالحظ من البيانات الواردة يف اجلدول (� )5أن قيم معامالت
ارتباط الفقرة مع الدرجة الكلّية للمقيا�س تراوحت بني (- .452
 ،).883ومعامالت ارتباط الفقرة بالأبعاد تراوحت بني (- .366
 .).810وجميعها دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى داللة (.)α≥.05
ثبات مقيا�س اليقظة الذهنية
للت�أكد من ثبات مقيا�س اليقظة الذهنية ،طبق على عينة
مكونة من (� )30أم ًا وحيد ًة من خارج عينة الدرا�سة ومن جمتمعها،
وح�ساب معامالت االت�ساق الداخلي (كرونباخ الفا) .ومعامالت
ارتباط التجزئة الن�صفية ،واجلدول ( )6يو�ضح ذلك.

معامل االت�ساق الداخلي التجزئة الن�صفية

الدرجة الكلية للمقيا�س

يبني اجلدول (� )6أن معامالت ثبات كرونباخ �ألفا للأبعاد
واملقيا�س تراوحت بني ( ،).944 - .736و�أن معامالت ارتباط
التجزئة الن�صفية للأبعاد والدرجة الكلية للمقيا�س تراوحت بني
( ،).942 - .737وهي معامالت ثبات مقبولة لأغرا�ض ا�ستخدام
املقيا�س.
 ت�صحيح املقيا�س
تكون �سلم الإجابة لفقرات املقيا�س من تدريج رباعي
على النحو الآتي :موافق ب�شدة وله ( 4درجات) ،وموافق وله (3
درجات) ،وغري موافق وله (درجتان) ،وغري موافق ب�شدة وله
(درجة واحدة) .وجميع الفقرات ذات اجتاه �إيجابي� ،أي �أن الدرجة
العليا ت�شري �إىل اليقظة الذهنية وترتاوح الدرجات على املقيا�س ما
بني (.)108 - 27
وجميع فقرات املقيا�س �إيجابية �أي تدل على امتالك الأم
اليقظة الذهنية.
وكان توزيع فقرات املقيا�س على �أبعاده على النحو الآتي:
 املالحظة :وتعني االنتباه والرتكيز للخربات الداخلية
واخلارجية ،وتكون من الفقرات (.)21 ،16 ،11 ،6 ،1
 عدم التفاعل :وهو امليل لل�سماح للأفكار وامل�شاعر لت�أتي
وتذهب دون �أن يت�شتت تفكري الفرد ،ويفقد تركيزه باللحظة احلالية،
وتكون من الفقرات (.)22 ،17 ،12 ،7 ،2
 الوعي واالنتباه والتمركز حول احلا�رض :هو ان�شغال الفرد
يف الوقت احلايل وا�ستغراقه يف موقف معني بطريقة واعية يف
الوقت احلا�رض ،وتكون من الفقرات (.)27 ،26 ،23 ،18 ،13 ،8 ،3
 الو�صف :ويعني قدرة االم الوحيدة على التعبري لفظيا عن
اخلربات الداخلية ،وتكون من الفقرات (.)26 ،24 ،19 ،14 ،9 ،4
 التمييز اليقظ :هي درجة تطوير الفرد للأفكار اجلديدة،
وطريقة للنظر للأ�شياء ،وتكون من الفقرات (.)25 ،20 ،15 ،10 ،5
Ú Úثالثاً :مقيا�س قلق امل�ستقبل
طور املقيا�س بالرجوع �إىل الأدب النف�سي املتعلق بقلق
امل�ستقبل ،وكذلك من خالل الرجوع للدرا�سات ال�سابقة؛ مثل:
درا�سة (امل�رصي2019 ،؛ مهيدات2019 ،؛ عواوده2017 ،؛
أولية من ( )26فقرة
مدوخ،)2016 ،
وتكون املقيا�س ب�صورته ال ّ
ّ
10

درجة إسهام املرونة النفسية واليقظة الذهنية في التنبؤ بقلق املستقبل
لدى األمهات الوحيدات في األرد ّن

أ .روان عيسى العموش
أ.د .حسني سالم الشرعة

توزعت على خم�سة �أبعاد ،هي( :ال�شخ�صي ،واال�رسي ،واالقت�صادي،
واالجتماعي ،وال�صحي).
 �صدق املقيا�س
جرى �إيجاد م�ؤ�رشات ال�صدق للمقيا�س بطريقتني:
 �صدق املحتوى
عر�ض املقيا�س على ( )12حمكم ًا من �أع�ضاء هيئة التدري�س
ف�سي والقيا�س؛ ملعرفة �آرائهم يف مدى
املخت�صني يف الإر�شاد ال ّن ّ
منا�سبة الفقرات ملا و�ضعت لقيا�سه ومدى انتمائها للبعد ،ودرجة
و�ضوحها ،واقرتاح التعديالت املنا�سبة ،واعتمد اتفاق ()10
وبناء على �آراء املحكمنيُ ،عدلت ال�صياغة
حمكمني لقبول الفقرة.
ً
اللغوية لبع�ض الفقرات ،وحذف فقرة ،و�إ�ضافة فقرة ،وبذلك فقد
تكون املقيا�س ب�صورته النهائية من ( )26فقرة.
ّ
 �صدق البناء
ا�ستخرجت معامالت االرتباط بني الأبعاد واملقيا�س كك ّل عن
طريق تطبيق املقيا�س على (� )30أم ًا وحيد ًة من جمتمع الدرا�سة
وخارج العينة ،واجلدول ( )7يو�ضح ذلك.

الأ�رسي

ال�شخ�صي
16

**.645

**.624

17

**.859

**.873

21

**.752

**.858

22

**.678

**.764

26

**.688

**.801

االقت�صادي

رقم

البعد

املقيا�س كك ّل

رقم

البعد

املقيا�س كك ّل

4

**.718

**.737

3

**.764

**.826

9

**.656

**.803

8

**.807

**.909

14

**.826

**.755

13

**.662

**.790

19

**.697

**.757

18

**.587

**.824

24

**.638

**.810

23

**.918

**.927

ال�صحي
رقم

البعد

املقيا�س كك ّل

الجدول (:)7

5

**.881

**.905

معامالت االرتباط البينية بين األبعاد والدرجة الكلية لمقياس قلق المستقبل

10

**.765

**.896

15

**.868

**.914

20

**.819

**.874

25

**.693

**.854

االقت�صادي االجتماعي

ال�صحي

البعد

ال�شخ�صي

اال�رسي

الأ�رسي

.863

-

االقت�صادي

.761

.736

-

االجتماعي

.859

.859

.802

-

ال�صحي

.829

.868

.714

.708

-

املقيا�س ككل

.944

.943

.874

.915

.906

يبني اجلدول (� )7أن معامالت ارتباط الأبعاد ببع�ضها ببع�ض
تراوحت بني (� ،).868 - .708أما معامالت ارتباط الأبعاد بالدرجة
الكلية للمقيا�س فقد تراوحت بني ( ،).944 - .874وجميعها دالة
�إح�صائي ًا عند م�ستوى داللة (.)α≥.05
الإت�ساق الداخلي
ا�ستخرجت معامالت ارتباط الفقرة مع البعد واملقيا�س كك ّل
عن طريق تطبيق املقيا�س على (� )30أم ًا وحيد ًة من جمتمع الدرا�سة
وخارج العينة ،واجلدول ( )8يو�ضح معامالت االرتباط.
الجدول (:)8
معامالت ارتباط الفقرة مع البعد والدرجة الكلّية لمقياس قلق المستقبل

الأ�رسي

ال�شخ�صي
رقم

البعد

املقيا�س كك ّل

رقم

البعد

املقيا�س كك ّل

1

**.571

**.590

2

**.790

**.772

6

**.717

**.768

7

**.793

**.864

11

**.830

**.810

12

**.621

**.696

11

االجتماعي

يالحظ من البيانات الواردة يف اجلدول (� )8أن قيم معامالت
ارتباط الفقرة مع الدرجة الكلّية للمقيا�س تراوحت بني (- .590
 ،).927ومعامالت ارتباط الفقرة بالأبعاد تراوحت بني (- .571
 ،).918وجميعها دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى داللة (.)α≥.05
ثبات مقيا�س قلق امل�ستقبل
للت�أكد من ثبات مقيا�س قلق امل�ستقبل ،طُ بق على عينة مكونة
من (� )30أم ًا وحيد ًة من خارج عينة الدرا�سة ،ومن جمتمعها،
وح�ساب معامالت االت�ساق الداخلي (كرونباخ الفا) ،ومعامالت
ارتباط التجزئة الن�صفية ،واجلدول ( )9يو�ضح ذلك.
الجدول (:)9
معامالت ثبات مقياس قلق المستقبل بدرجته الكلية وأبعاده الفرعية

البعد

معامل االت�ساق الداخلي التجزئة الن�صفية

ال�شخ�صي

.836

.878

الأ�رسي

.854

.869

االقت�صادي

.907

.931

االجتماعي

.830

.832

ال�صحي

.933

.899

الدرجة الكلية للمقيا�س

.967

.955

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد ( - )13العدد ( - )38نيسان 2022م

يبني اجلدول (� )9أن معامالت ثبات كرونباخ �ألفا لل
أبعاد نتائج الدراسة ومناقشتها:
واملقيا�س تراوحت بني ( ،).967 - .830و�أن معامالت ارتباط

التجزئة الن�صفية للأبعاد والدرجة الكلية للمقيا�س تراوحت بني
( ،).955 - .832وهي معامالت ثبات مقبولة لأغرا�ض ا�ستخدام
املقيا�س.
 ت�صحيح املقيا�س
تكون �سلم الإجابة لفقرات املقيا�س من تدريج رباعي
على النحو الآتي :موافق ب�شدة وله ( 4درجات) ،وموافق وله (3
درجات) ،وغري موافق وله (درجتان) ،وغري موافق ب�شدة وله
(درجة واحدة) .وجميع الفقرات ذات اجتاه �إيجابي� ،أي �أن الدرجة
العليا ت�شري �إىل قلق امل�ستقبل وترتاوح الدراجات على املقيا�س ما
بني (.)104 - 26
وجميع فقرات املقيا�س �إيجابية �أي تدل على �شعور الأم بقلق
امل�ستقبل.
وكان توزيع فقرات املقيا�س على �أبعاده على النحو الآتي:
 ال�شخ�صي :هو حالة من عدم الإ�ستقرار نتيجة �أفكار مل
ي�ستطيع الفرد �إيجاد حل حتمي لها نحو ذاته و �أموره ال�شخ�صية،
وتكون من الفقرات (.)26 ،21 ،16 ،11 ،6 ،1
 الأ�رسي :هو حالة من عدم الإ�ستقرار نتيجة �أفكار حول
م�ستقبل الأ�رسة ورفاهيتها ،و�أثر املهنة ،والو�ضع االقت�صادي على
�سالمة وا�ستقرار الأ�رسة ،وتكون من الفقرات (.)22 ،17 ،12 ،7 ،2
 الإقت�صادي :هو حالة من عدم الإ�ستقرار يف الأفكار
نتيجة التذبذب يف املوارد االقت�صادية ،وتكون من الفقرات (،8 ،3
.)23 ،18 ،13
 الإجتماعي :هو حالة من عدم الإ�ستقرار يف الأفكار نحو
الآخرين يف املجتمع بطريقة �سلبية ،وتكون من الفقرات (،14 ،9 ،4
.)24 ،19
 ال�صحي :هو حالة من عدم الإ�ستقرار يف الأفكار ب�سبب
التغريات الإقت�صادية ،والتقدم يف العمر ،وما يرافقه من تغريات
ج�سدية و�أمرا�ض ،وتكون من الفقرات (.)25 ،20 ،15 ،10 ،5
متغريات الدراسة:
Ú Úاملتغريات املتنبئة :املرونة النف�سية ،واليقظة الذهنية.
Ú Úاملتغري املتنب�أ به :قلق امل�ستقبل.
Ú Úاملتغريات الت�صنيفية :العمر ،مدة الإنف�صال ،العمل.

املعاجلات اإلحصائية:
ح�سبت املتو�سطات احل�سابية والإنحرافات املعيارية لأداء
�أفراد العينة على متغريات الدرا�سة ،كذلك ا�ستخدم حتليل الإنحدار
اخلطي ( )Stepwiseللتنب�ؤ بقلق امل�ستقبل من خالل املرونة
النف�سية واليقظة الذهنية ،وا�ستخدم حتليل التباين الأحادي
للك�شف عن الفروق يف املرونة النف�سية واليقظة الذهنية وقلق
امل�ستقبل تبع ًا ملتغريات العمر ،ومدة الإنف�صال ،وا�ستخدم اختبار
( )t - testملتغري العمل.

�ستعر�ض نتائج الدرا�سة ومناق�شتها بنا ًء على �أ�سئلتها:
◄◄النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول :ما م�ستوى املرونة
النف�سية واليقظة الذهنية وقلق امل�ستقبل لدى الأمهات الوحيدات
اللواتي يراجعن املحاكم ال�رشعية ،وجمعية املركز الإ�سالمي يف
الأرد ّن؟
للإجابة عن ال�س�ؤال الأولُ ،ح�سبت املتو�سطات احل�سابية،
واالنحرافات املعيارية لدرجة املرونة النف�سية ،واليقظة الذهنية،
وقلق امل�ستقبل لدى الأمهات الوحيدات اللواتي يراجعن املحاكم
أردن ،واجلدول ()10
ال�رشعية ،وجمعية املركز الإ�سالمي يف ال ّ
يبني النتائج.
الجدول (:)10
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة المرونة النفسية واليقظة الذهنية وقلق
المستقبل لدى األمهات الوحيدات اللواتي يراجعن المحاكم الشرعية ،وجمعية المركز اإلسالمي
ّ
األردن
في

املقيا�س

املرونة
النف�سية

اليقظة
الذهنية

االبعاد

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

امل�ستوى

الكفاية ال�شخ�صية والقوة الداخلية

3.18

.402

مرتفع

ال�سيطرة على الذّات وااللتزام
بالعمل

3.17

.441

مرتفع

القبول

3.12

.476

مرتفع

حمل
الثقة بالذات والقدرة على ال ّت ّ

3.12

.485

مرتفع

الوعي باللحظة احلالية

2.89

.453

متو�سط

الدرجة الكلية للمرونة النف�سية

3.10

.372

مرتفع

التمييز اليقظ

3.16

.468

مرتفع

الوعي واالنتباه والتمركز حول
احلا�رض

3.11

.427

مرتفع

الو�صف

3.11

.501

مرتفع

املالحظة

2.83

.438

متو�سط

عدم التفاعل

2.79

.507

متو�سط

الدرجة الكلية لليقظة الذهنية

3.01

.382

مرتفع

الأ�رسي

3.30

.649

مرتفع

ال�شخ�صي
ّ

3.14

.625

مرتفع

االقت�صادي

3.02

.703

مرتفع

2.97

.669

متو�سط

ال�صحي

2.78

.665

متو�سط

الدرجة الكلية لقلق امل�ستقبل

3.04

.580

مرتفع

قلق
امل�ستقبل
االجتماعي

يت�ضح من اجلدول (� )10أن درجة املرونة النف�سية واليقظة
الذهنية وقلق امل�ستقبل لدى الأمهات الوحيدات اللواتي يراجعن
مكاتب الإ�صالح الأ�رسي يف املحاكم ال�رشعية ،وجمعية املركز
الإ�سالمي يف االردن مرتفعة ،فبلغ املتو�سط احل�سابي للمرونة
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أ .روان عيسى العموش
أ.د .حسني سالم الشرعة

النف�سية (� ،)3.10أما املتو�سط احل�سابي لليقظة الذهنية فقد بلغ
( ،)3.01يف حني بلغ املتو�سط احل�سابي لقلق امل�ستقبل (.)3.04
�أما املتو�سطات احل�سابية لأبعاد درجة املرونة النف�سية لدى
الأمهات الوحيدات تراوحت بني ( ،)3.18 - 2.89وتراوحت
املتو�سطات احل�سابية لأبعاد درجة اليقظة الذهنية لدى الأمهات
الوحيدات بني (� ،)3.16 - 2.79أما املتو�سطات احل�سابية لأبعاد
درجة قلق امل�ستقبل لدى الأمهات الوحيدات فقد تراوحت بني
(.)3.30 - 2.78
وميكن تف�سري ارتفاع م�ستوى املرونة النف�سية لدى الأم
الوحيدة من خالل �أنها متتلك خربات متعددة ،ومواجهتها للعديد
من املواقف ال�ضاغطة ،وامل�شكالت التي تعاملت معها ،وهذا منحها
املهارة يف التعامل مع امل�شكالت اجلديدة التي تواجهها ،مما �أعطاها
قوة وثقة يف ذاتها ،بالإ�ضافة �إىل �أن الأم الوحيدة لديها القدرة على
التكيف با�ستمرار مع م�ستجدات احلياة التي متر بها ،وقدرتها على
تنظيم م�شاعرها وامتالكها التقبل والوعي مل�شاعرها و�أفكارها.
ورمبا جاءت املرونة النف�سية نتيجة الدعم النف�سي واالجتماعي
واملادي التي تتلقاه الأم الوحيدة من قبل الأ�رسة الأ�صلية ،والأ�رسة
املمتدة ،ومن الأ�صدقاء ،ومن مراكز املجتمع املحلي ،ومن الأبناء
الكبار الذين ي�شكّلون م�صدر الدعم الأول للأم الوحيدة.
الفعال الذي
وميكن تف�سري هذا اجلانب �أي�ض ًا ب�سبب الدور ّ
�سواء �أكانت متزوجة �أم عزباء
متتلكه ال�سيدة الأردنية يف املجتمع ً
�أو بعد االنف�صال �أو الرتمل �أو الهجران ،فاملهارات واملعارف التي
متتلكها ال�سيدة قبل االنف�صال وقبل �أن تكون � ًّأما وحيدة ت�ساعدها
على التعامل مع الظروف ال�ضاغطة عندما ت�صبح كذلك.
هذه العوامل جمتمعة تدعم الأم الوحيدة ،وتزيد من وعيها
وقدرتها على تقدير ذاتها والتكيف مع املجتمع؛ فامتالكها التكيف
يف املجاالت املعرفية واالنفعالية واحل�سية يجعلها �أكرث قدرة
على توفري احلماية لذاتها ولأطفالها ،و�أكرث قدرة على مواجهة
ال�صعوبات وامل�شكالت احلياتية ،وهذا ما يف�رس امتالكها ملرونة
نف�سية مرتفعة .وتتفق هذه النتيجة مع درا�سة ويليمز (Williams,
 ،)2016ومع نتائج درا�سة هاجن و ول�ش (.)Hong & Welch, 2013
وميكن تف�سري ارتفاع اليقظة الذهنية من خالل الإدراك
ثمة عالقة ارتباطية ايجابية ما بني اليقظة الذهنية واملرونة
�أن ّ
النف�سية؛ �أي �أن من ميتلك اليقظة الذهنية فبال�رضورة �أن يكون
ممتلكًا للمرونة النف�سية ،وهذا ما �أ�شارت �إليه العديد من الدرا�سات،
كدرا�سة (�شعيب2020 ،؛ �إ�سماعيل2017 ،؛ ;McCarthy, 2018
يكن على وعي
 )Ashe, 2016فالأمهات الوحيدات مطالبات ب�أن ّ
باملتغريات واملواقف املحيطة بهن ،لأنهن امل�س�ؤوالت الوحيدات
عن حياتهن وحياة �أ�رسهن.
وميكن تف�سري ارتفاع م�ستوى قلق امل�ستقبل ب�سبب زيادة
الوعي لدى الأم الوحيدة باملتطلبات ،واملهام اجلديدة نحو ذاتها،
ونحو �أ�رستها يف الوقت احلايل ،ويف امل�ستقبل ،بالإ�ضافة �إىل قلقهن
حول �صحتهن و�أنف�سهن� ،أو القلق من التقدم بالعمر ،وعدم قدرتهن
على توفري الرعاية الالزمة لأطفالهم ،بالإ�ضافة �إىل �شعورهم بالقلق
يكن عبئ ًا على �أبنائهن يف امل�ستقبل بعد زواجهم.
من �أن ّ
كما ميكن تف�سري هذه النتيجة �إىل نظرة املجتمع ال�سلبية
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�سواء �أكانت �سيدة مطلقة �أم �أرملة �أم مهجورة
جتاه الأم الوحيدة،
ً
بالإ�ضافة �إىل �شعورها بالإحباط ،وخيبة الأمل والف�شل ،خا�صة �إن
كانت مطلقة �أو مهجورة ،مما يزيد الأمر تعقيداً فتزداد ال�صعوبة يف
التكيف مع الو�ضع احلايل الذي متر به؛ ويزداد �شعورها باخلوف
والقلق نحو امل�ستقبل .وتوافقت هذه النتائج مع درا�سة كل من
(عواوده2017 ،؛  ،)Bujnowska, et al. , 2019ومل تتوافق مع
درا�سة (ريان )2018 ،يف م�ستوى قلق امل�ستقبل لدى عينة الدرا�سة.
◄◄النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين :ما درجة م�ساهمة
املرونة النف�سية واليقظة الذهنية بتنب�ؤ قلق امل�ستقبل لدى الأمهات
الوحيدات اللواتي يراجعن املحاكم ال�رشعية ،وجمعية املركز
الإ�سالمي يف الأرد ّن؟
ملعرفة درجة م�ساهمة كل من املرونة النف�سية واليقظة
الذهنية بالتنب�ؤ بقلق امل�ستقبل لدى الأمهات الوحيدات اللواتي
أردن،
يراجعن املحاكم ال�رشعية ،وجمعية املركز الإ�سالمي يف ال ّ
ا�ستخدم حتليل االنحدار املتع ّدد ،واجلدول ( )11يبني النتائج.
الجدول (:)11
درجة مساهمة كل من المرونة النفسية واليقظة الذهنية بالتنبؤ بقلق المستقبل لدى األمهات
الوحيدات

املتغريات معامل االرتباط
املتعدد R
املتنبئة
املرونة
 .22النف�سية

التباين

معامل

املف�رس R2

االنحدار ()B

.048

.22 -

قيمة F

الداللة
االح�صائية

6.502

.012

ي�شري اجلدول (� )11إىل وجود م�ساهمة للمرونة النف�سية
بالتنب�ؤ بقلق امل�ستقبل لدى الأمهات الوحيدات ،ويظهر ذلك من
خالل قيمة ف ( ،)6.502وهي قيمة دالة �إح�صائيا عند م�ستوى
داللة ( ،)α≥.05كما ت�شري قيمة معامل التحديد (� )R²إىل �أن املرونة
النف�سية تف�رس ما ن�سبته ( )%4.8من التغريات احلا�صلة يف م�ستوى
قلق امل�ستقبل ،كما بلغت قيمة معامل االرتباط ( ،).22 -وهذا
يعني �أنه كلما ارتفع م�ستوى املرونة النف�سية تراجع قلق امل�ستقبل،
و�أظهرت النتائج عدم وجود قدرة تنب�ؤية لليقظة الذهنية يف قلق
امل�ستقبل.
وميكن تف�سري هذه النتيجة من خالل الدور الذي ي�ؤديه امتالك
الأم الوحيدة للمرونة النف�سية للحد من املعاناة من قلق امل�ستقبل،
ف�إن امتالك الأم الوحيدة للمرونة النف�سية يعني قدرتها على التعامل
فعالة حلل امل�شكالت التي تواجهها؛ وانخفا�ض القلق يف �أية
بطريقة ّ
تغيريات م�ستقبلية لها عالقة يف امل�شكالت التي تواجهها يف تن�شئة
�أطفالها وحدها ،وت�أمني احتياجاتهم ،بالإ�ضافة �إىل �أن �إدراك الأم
الوحيدة لأهميتها وقدرتها على امل�ساهمة الإيجابية والقيمة داخل
�أ�رستها يقلل من قلقها امل�ستقبلي ،فامتالك الأم الوحيدة القدرة على
ال�سيطرة الذاتية ،والتنظيم الذاتي النفعاالتها ،وامتالكها ملهارات
االت�صال ،واتخاذ القرارات ،وهذا ي�ؤدي �إىل انخفا�ض ال�شعور بالقلق
اجتماعية
لدى الأم الوحيدة يف حال وجود �أية تغريات مادية �أو
ّ
�أو �أ�رسية �أو �صحية يف م�ستقبل �أ�رستها .وتتفق هذه الدرا�سة مع
درا�سة كل من موتيا و هارجيانا ( ،)Mutia & Hargiana, 2021التي
ثمة عالقة ارتباطية �سلبية بني املرونة النف�سية وقلق
�أ�شارت �إىل �أن ّ
امل�ستقبل .ومل تظهر قدرة تنب�ؤية لليقظة الذهنية بقلق امل�ستقبل،
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ورمبا يعود ذلك اىل �أن اليقظة الذهنية تركز على احلا�رض �أكرث من
تركيزها على امل�ستقبل ،فاليقظة الذهنية تعني الرتكيز على الأحداث
واخلربات احلالية ،و�إدراكها ب�صورة واعية دون �إ�صدار �أحكام عليها.
◄◄النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثالث :هل هناك فروق دالة
�إح�صائياً يف قلق امل�ستقبل تعزى للعمر لدى الأمهات الوحيدات
اللواتي يراجعن املحاكم ال�رشعية ،وجمعية املركز الإ�سالمي يف
الأرد ّن؟
ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعياري ة
مل�ستوى قلق امل�ستقبل تبع ًا ملتغري العمر لدى الأمهات الوحيدات
اللواتي يراجعن املحاكم ال�رشعية ،وجمعية املركز الإ�سالمي يف
أردن ،واجلدول ( )12يبني ذلك:
ال ّ

ال عالقة له بالعمر �أو الن�ضج؛ �إمنا يرتبط بعدم ثبات الظروف التي
تعي�شها الأم الوحيدة ،وعدم وجود معيل وداعم لها �آخر ي�ساندها.
وتوافقت نتائج الدرا�سة احلالية مع نتائج درا�سة،)Perez, 2016( ،
و درا�سة (.)paredes et all, 2021
�أما بالن�سبة للفروق يف قلق امل�ستقبل تبع ًا ملدة الإنف�صال ،فقد
ت احل�سابية واالنحرافات املعيارية مل�ستوى
ا�ستخرجت املتو�سطا 
قلق امل�ستقبل تبع ًا ملتغري مدة االنف�صال لدى الأمهات الوحيدات
اللواتي يراجعن املحاكم ال�رشعية ،وجمعية املركز الإ�سالمي يف
أردن ،واجلدول ( )14يبني ذلك:
ال ّ
الجدول (:)14
المتوسطات الحسابيةواالنحرافاتالمعيارية لمستوى قلق المستقبل تبعاً لمتغير مدة االنفصال

الجدول (:)12
المتوسطات الحسابيةواالنحرافاتالمعيارية لمستوى قلق المستقبل تبعاً لمتغير العمر

العمر

العدد

 3و�أقل

31

3.13

.690

� 8 - 4سنوات

60

3.06

.534

� 9سنوات فما فوق

39

2.96

.557

املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري

 35ف�أقل

26

3.04

.790

من 36 – 45

54

3.08

.513

 46فما فوق

50

3.01

.531

يالحظ من خالل اجلدول ( )12وجود فروق ظاهرية يف
املتو�سطات احل�سابية مل�ستوى قلق امل�ستقبل تعزى للعمر لدى
الأمهات الوحيدات اللواتي يراجعن املحاكم ال�رشعية ،وجمعية
أردن ،ولتحديد فيما �إذا كانت الفروق بني
املركز الإ�سالمي يف ال ّ
املتو�سطات احل�سابية ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة
( ،)α≥.05ا�ستخدم حتليل التباين الأحادي ،One – Way ANOVA
وجاءت النتائج كما يف اجلدول (.)13

مدة االنف�صال

العدد

يالحظ من خالل اجلدول ( )14وجود فروق ظاهرة يف
املتو�سطات احل�سابية مل�ستوى قلق امل�ستقبل تعزى ملدة االنف�صال
لدى الأمهات الوحيدات اللواتي يراجعن املحاكم ال�رشعية ،وجمعية
أردن ،ولتحديد فيما �إذا كانت الفروق بني
املركز الإ�سالمي يف ال ّ
املتو�سطات احل�سابية ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة
( ،)α≥.05ا�ستخدم حتليل التباين الأحادي ،One – Way ANOVA
وجاءت النتائج كما يف اجلدول ()15
الجدول (:)15
تحليل التباين األحادي للفروق في مستوى قلق المستقبل تعزى لمتغير مدة االنفصال

الجدول (:)13
تحليل التباين األحادي للفروق في مستوى قلق المستقبل تعزى لمتغير العمر

م�صدر التباين

جمموع
املربعات

درجة متو�سط
احلرية املربعات

بني املجموعات

.116

2

.058

داخل املجموعات

43.339

127

.341

املجموع

43.455

129

ف

.169

م�ستوى
الداللة
.844

يالحظ من خالل اجلدول ( )13عدم وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية يف قلق امل�ستقبل تعزى للعمر لدى الأمهات الوحيدات
اللواتي يراجعن املحاكم ال�رشعية وجمعية املركز الإ�سالمي يف
أردن ،فبلغت قيمة ف ( ،).169وهي غري دالة �إح�صائي ًا عند
ال ّ
م�ستوى داللة (.).05
وميكن تف�سري هذه النتيجة ب�أنه بالرغم من عمر الأم الوحيدة
�إال �أن القلق نحو امل�ستقبل يكون مت�شابها لديهن؛ �إذ �إن م�ستقبل الأم
الوحيدة يعد غري وا�ضح ومبهم بالإ�ضافة �إىل قلقها الدائم ب�ش�أن
�أبنائها ،وقلقها من عدم قدرتها على اال�ستمرار يف تقدمي الرعاية
لأبنائها بغ�ض النظر عن عمرها ،بالإ�ضافة �إىل �أن قلق امل�ستقبل

املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري

م�صدر التباين

جمموع
املربعات

درجة متو�سط
احلرية املربعات

بني املجموعات

.534

2

.267

داخل املجموعات

42.921

127

.338

املجموع

43.455

129

ف

.789

م�ستوى
الداللة
.456

يالحظ من خالل اجلدول ( )15عدم وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية يف قلق امل�ستقبل تعزى ملدة االنف�صال لدى الأمهات
الوحيدات اللواتي يراجعن املحاكم ال�رشعية ،وجمعية املركز
أردن؛ فبلغت قيمة ف ( ،).789وهي غري دالة
الإ�سالمي يف ال ّ
�إح�صائي ًا عند م�ستوى داللة (.).05
وميكن تف�سري هذه النتيجة من خالل الإدراك �أن امل�س�ؤولية
التي تتحملها الأم الوحيدة هي م�س�ؤولية دائمة ،وال تتوقف مبرور
فرتة زمنية حمددة؛ �إذ �إنه ال يختلف القلق نحو امل�ستقبل �سواء �إن
كانت الأم الوحيدة تعيل �أبناءها م�ؤخراً� ،أو منذ فرتة زمنية طويلة،
فالتحديات التي تواجهها هي ذاتها ،واملخاوف التي تراودها
مت�شابهة بغ�ض النظر عن مدة انف�صال الأم الوحيدة عن زوجها،
وحتمل م�س�ؤولية �أوالدها.
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درجة إسهام املرونة النفسية واليقظة الذهنية في التنبؤ بقلق املستقبل
لدى األمهات الوحيدات في األرد ّن

أ .روان عيسى العموش
أ.د .حسني سالم الشرعة

وتوافقت نتائج الدرا�سة احلالية مع نتائج درا�سة (عواوده،
.)2017
وبخ�صو�ص الفروق يف قلق امل�ستقبل تبع ًا ملتغري العمل،
فقد ح�سبت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ،واختبار
ت للعينات امل�ستقلة ( )Independent t - testلإجابات �أفراد عينة
الدرا�سة على مقيا�س قلق امل�ستقبل ،وذلك تبع ًا ملتغري العمل،
واجلدول ( )16يبني النتائج:
الجدول (:)16
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمقياس قلق المستقبل تبعاً لمتغير العمل

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

املتغري
قلق امل�ستقبل

عاملة

3.07

.540

ربة منزل

2.96

.693

قيمة
ت
.873

الداللة
درجات
احلرية االح�صائية
43.9

.387

يظهر اجلدول ( )16عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى الداللة ( )α≥.05يف م�ستوى قلق امل�ستقبل تعزى ملتغري
العمل ،وكانت قيمة ت ( ،).873وهي قيمة غري دالة �إح�صائي ًا عند
م�ستوى داللة (.).05
وتعزى النتيجة احلالية �إىل �أن عدم ثبات وا�ستدامة العمل
وخا�صة بعد الآثار ال�سلبية جلائحة كورونا على االقت�صاد ،فقد متت
املالحظة ب�أن هناك عدم ا�ستقرار يف العمل ،و�إنهاء خدمات كثري
من العاملني بالإ�ضافة �إىل عقود العمل حمددة املدة ،وغالء املعي�شة
يف اجلوانب جميعها �سواء �إيجارات ال�سكن� ،أو املواد التموينية ،وهذا
�سواء �أكانت الأم
�سبب �ضغط ًا وقلق ًا بامل�ستقبل على الأم الوحيدة
ً
عاملة �أم ربة منزل .وهذا ما �أكدته درا�سة (Duplaga & Grysztar,
 ،)2021التي �أ�شارت �إىل ت�أثري جائحة كورونا على ال�صحة النف�سية
للأفراد ،و�إىل ال�شعور بالقلق نحو امل�ستقبل ،وذلك ب�سبب حدوث
�أحداث مفاجئة ال ميكن التنب�ؤ بها.
اختلفت نتائج الدرا�سة احلالية مع نتائج درا�سة (ريان،
ثمة فروقا ذات داللة �إح�صائية
 )2018؛ ف�أ�شارت النتائج �إىل �أن ّ
يف م�ستوى قلق امل�ستقبل لدى املطلقات تعزى لطبيعة العمل ل�صالح
ال�سيدات غري العامالت.

توصيات الدراسة
بناء على نتائج الدرا�سة ،ميكن التو�صل �إىل التو�صيات الآتية:
1 .1التو�صية مل�ؤ�س�سات املجتمع املدين وامل�ؤ�س�سات احلكومية
التي تعتني باملر�أة بتطوير برامج �إر�شادية عالجية وتوعوعية
ومنائية لتطوير املهارات لدى الأمهات الوحيدات.
2 .2التو�صية مل�ؤ�س�سات املجتمع املدين وامل�ؤ�س�سات احلكومية
التي تعتني باملر�أة بتقدمي برامج للك�سب املادي ،و�إك�ساب الأمهات
الوحيدات مهارات وثقافة مالية لفتح م�شاريع �صغرية ،لتخفيف قلق
امل�سقبل لديهن.
�3 .3إجراء درا�سات �أخرى تتعلق بالأمهات الوحيدات ملعرفة
التحديات وامل�شكالت التي تواجههن لتقدمي خدمات خمت�صة تنا�سب
احتياجاتهن.
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�4 .4إجراء درا�سات مقارنة بني الأمهات الوحيدات ،وغري
الوحيدات على متغريات الدرا�سة احلالية.

املصادر واملراجع العربية:
 �أبو نوا�س ،فرح ( .)2018قلق امل�ستقبل وعالقته بالتفكري الفو�ضوي لدى
عينة لدى طلبة جامعة م�ؤتة( ،ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة) ،جامعة
أردن.
م�ؤتة ،الكرك ،ال ّ
 �إ�سماعيل ،هالة ( .)2017املرونة ﺍﻟﻨﻔ�ﺴﻴﺔ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ باليقظة ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ
لدى طالب ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺮﺘﺑﻴﺔ :ﺩﺭﺍ�ﺳﺔ ﺗﻨﺒ�ؤية .ﺠﻣﻠﺔ ﺍ�ﻹﺭ�ﺷﺎﺩ ﺍﻟﻨﻔ�ﺴﻲ،50 ،
.335 - 287
 الب�ستنجي ،والء ( .)2018فاعلية برنامج �إر�شادي يف تنمية اليقظة
العقلية وخف�ض �أعرا�ض وترية النوم  -اليقظة اليومي لدى م�ستخدمي
الأجهزة الذكية من طلبة اجلامعة�( ،أطروحة دكتوراه غري من�شورة) ،جامعة
أردن.
م�ؤتة ،الكرك ،ال ّ
 الب�رش� ،سعاد والدغي�شم ،ح�صة ( .)2019ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ �ﺇﺭ�ﺷﺎﺩﻱ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺍﻤﻟﺮﻭﻧﺔ ﺍﻟﻨﻔ�ﺴﻴﺔ ﻲﻓ ﺧﻔ�ﺾ �ﺃﻋﺮﺍ�ﺽ ﺍﻟﻘﻠﻖ ﻭﺍﻻﻛﺘﺌﺎﺏ ﻟﺪﻯ ﺍﻟ�ﺴﻴﺪﺍﺕ
ﺍﻤﻟﺘﻌﺮ�ﺿﺎﺕ ﻟﻠﺨﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ .ﺠﻣﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺮﺘﺑﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔ�ﺴﻴﺔ،)20( 2 .
.375 - 341
 احلارثي� ،سعد ( .)2019ﺍﻟﻴﻘﻈﺔ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑ�ﺄﻋﺮﺍ�ﺽ ﺍﻟﻘﻠﻖ ﻟﺪﻯ
ﻃﻼﺏ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻤﺑﺤﺎﻓﻈﺔ ﺑﻴ�ﺸﺔ .اﻤﻟﺠﻠﺔ ﺍﻟﺮﺘﺑﻮﻳﺔ.157 - 129 ،)57( ،
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من �أمهات ذوي الإحتياجات اخلا�صة .جملة الأ�ستاذ للعلوم الإن�سانية
واالجتماعية.24 - 1 ،)1( 60 ،
 حممد ،ح�سناء حمدى ( ،)2020املرونة النف�سية كمنبئ بدوافع االجتاه
نحو املناف�سة الريا�ضية لدي العبي بع�ض الريا�ضات الفردية .املجلة
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مو�صلية.189 - 157 ،)7( 22 ،
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