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 الذات وتقدير ببالكتئبة وعالقتهب االجتمبعية املسبندة
 الريبض مدينة يف املطلقبت لدى املتغريات وبعض

ىدفت الدراسة لمعرفة أىمية المساندة االجتماعية، كمصدر  _الممخص
لمدعـ النفسي كاالجتماعي الفعاؿ، الذم تحتاجو المطمقة لمكاجية 
اآلثار النفسية السمبية التي تقع المطمقة فييا، كالصعاب التي تعكؽ 
التفاعؿ بينيا كبيف مجتمعيا باإلضافة لظيكر بعض المشكالت 

االكتئاب كانخفاض تقدير الذات لدييا. كاالضطرابات النفسية مثؿ 
أيضان تناكلت عالقة االكتئاب كتقدير الذات ببعض العكامؿ األخرل، 
كىي العمر، العمؿ، ككجكد األبناء لدل المطمقة، كالفترة الزمنية بعد 

( مطمقة مف الالتي يقمف بمدينة 500الطالؽ، كقد بمغ حجـ العينة )
شكائية البسيطة، كتراكحت اعمارىف الرياض، تـ اختيارىف بالطريقة الع

( سنة، كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة تـ إعداد استمارة 50 – 15ما بيف )
البيانات األكلية، كأيضان مقياس المساندة االجتماعية مف قبؿ الباحثة، 

ـ(، كمقياس تقدير الذات إعداد 1961كمقياس االكتئاب إعداد بيؾ )
عالقة ارتباطية عكسية (، كأسفرت النتائج عف كجكد 1994ىكدسكف )

سالبة كذات داللة إحصائية بيف المساندة االجتماعية كاالكتئاب لدل 
المطمقات، كجكد عالقة ارتباطية مكجبة كذات داللة إحصائية بيف 
المساندة االجتماعية كتقدير الذات لدل المطمقات. في ضكء ىذه 

قة بالطالؽ النتائج أكصت الدراسة باالىتماـ بالبحكث كالدراسات المتعم
لمتعرؼ عمى أىـ أسباب ظاىرة الطالؽ في المجتمعات العربية، 
كتكظيؼ البرامج الدينية لمتخفيؼ مف االضطرابات النفسية التي 

 .تتعرض ليا المطمقات
 .: المساندة االجتماعية، االكتئاب، تقدير الذاتالكممات المفتاحية

 . المقدمة1

ال شؾ أف المطمقات يعانيف مف ضغكط نفسية كيكاجيف       
عددان مف الصعاب التي تعكؽ التفاعؿ بينيف كبيف مجتمعاتيف، 
ككذلؾ تظير لدييف بعض االضطرابات النفسية مثؿ االكتئاب 
كالقمؽ بدرجة أعمى مقارنة بالمتزكجات. مشكمة الطالؽ أضحت 

تماعي تمثؿ ظاىرة لدل بعض المجتمعات تيدد النسيج االج
كتعمؿ عمى تحطيـ األسر كالركابط األساسية في المجتمع. 

كيتطمب ذلؾ ضركرة االىتماـ كالدراسة لألسباب كالنتائج لمسألة 
 .الطالؽ

 مشكمة الدراسة. 2
يمثؿ الطالؽ حدثان ضاغطان في حياة المرأة المطمقة،       

خاصة كأف الطالؽ في بعض المجتمعات خرج مف ككنو مشكمة 
ظاىرة تستحؽ الدراسة، فظاىرة الطالؽ في كثير مف  إلى ككنو

الحاالت تمثؿ مرضان اجتماعيان يقـك بتحطيـ العائمة كالركابط 
[. كتؤكد اإلحصائيانت أف نسبة الطالؽ 1األساسية في المجتمع ]

في العالـ العربي في ازدياد، كأف نسبة الطالؽ في المجتمع 
الة زكاج ح 1000% لكؿ 30 -% 20المصرم تراكحت بيف 

[، كفي المممكة العربية السعكدية ازدادت معدالت الطالؽ 2]
% مف 22السيما في السنكات األخيرة، حيث كصمت إلى نسبة 

ىػ، كما قامت كزارة العمؿ 1432إجمالي عقكد الزكاج عاـ 
( صكان 15169ـ بتسجيؿ )2000كالشئكف االجتماعية عاـ 

( عقد زكاج، كقد 70169لمطالؽ في المحاكـ الشرعية، مقابؿ )
جاءت منطقة الرياض في أعمى القائمة مف حيث زيادة عدد 

( صكان مقابؿ 3613صككؾ الطالؽ التي تقدر بنحك )
[(، 3( عقد زكاج. )كزارة العمؿ كالشئكف االجتماعية ]12402)

ككشفت احصاءات رسمية تـ نشرىا في جريدة البياف االماراتية 
% 35لخميج يصؿ إلى ـ( أف متكسط الطالؽ في دكؿ ا2008)

كأف المممكة العربية السعكدية تتصدر دكؿ الخميج في ارتفاع 
  [4].نسب الطالؽ

كبطبيعة الحاؿ فإف النسب السابقة تقدـ مؤشران عمى أف       
الطالؽ أصبح ظاىرة اجتماعية يعاني منيا البناء االجتماعي 
باعتبار أف الطالؽ يفكؾ األسرة التي ىي البيئة كالدعامة 
األساسية في بناء المجتمع كأم خمؿ أك انييار في تمؾ الدعامة 
يشير إلى خمؿ كتصدع في بناء المجتمع ككذلؾ تمتد آثاره إلى 
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[ أف نتائج الطالؽ ال تنعكس عمى 5األبناء، فقد ذكر المالكي ]
نما تمتد آثاره لتناؿ كال مف األكالد  المرأة المطمقة فحسب، كا 

ي تأثير الطالؽ سمبيان في مفيـك كالزكج كالمجتمع، كىذا يعن
األسرة كترابطيا، كما يعني عرقمة بناء مجتمع سميـ خاؿ مف 

 .العقد كالتشكىات
كقد يسبب الطالؽ آثاران نفسية كاجتماعية لممرأة مما قد       

يكقعيا في بعض االضطرابات النفسية، حيث تعاني المطمقات 
الحادة كاألمراض مف تنكع متبايف مف االضطرابات النفسية 

النفسية الشديدة كمنيا الشعكر بالقمؽ كاالكتئاب كالصراع كتأنيب 
يالـ الذات ككره الذات كتتسمط عمييف أفكار سيئة  الضمير كا 

مكماتيو )النفسية  ترتبط بقائمة طكيمة مف األمراض السيكك
دماف  الجسمية( كالعادات السمككية كتعاطي المخدرات كا 

  [6].الكحكؿ
يشير الباحثكف إلى ضركرة االىتماـ بدراسة مصادر ك        

الدعـ النفسي كاالجتماعي كالمساندة االجتماعية التي تجعؿ الفرد 
يقيـ الضغكط النفسية تقييمان كاقعيان لكي يكاجييا بنجاح، كما 
تجعمو أكثر إدراكا كتفسيران كتقييمان لمحدث الضاغط، أف حجـ 

ادراؾ الفرد ألحداث الحياة  المساندة االجتماعية يؤثر في كيفية
الضاغطة المختمفة كاساليب مكاجيتيا كتعاممو مع ىذه األحداث، 
كما أنيا تمعب دكران ميمان في إشباع الحاجة إلى األمف النفسي 
كخفض مستكل المعاناة النفسية الناتجة عف شدة ىذه األحداث 

 ].7الضاغطة كذات أثر فعاؿ في تحقيؽ األعراض المرضية ]
مما سبؽ يتضح لنا أىمية الكشؼ عف العكامؿ كالظركؼ        

التي قد تؤثر عمى المرأة المطمقة سمبان، كذلؾ الحاجة إلى معرفة 
المصادر كالسبؿ التي تمكننا مف التخفيؼ مف اآلثار السمبية 
لمضغكط التي تتعرض ليا المطمقة. كمف ىنا تأتي مشكمة 

دة االجتماعية الدراسة الحالية لمتعرؼ عمى عالقة المسان
 .باالكتئاب كمتغيرات العمؿ، كالعمر ككجكد األبناء

 أ. أسئمة الدراسة
ىؿ ىناؾ عالقة ذات داللة احصائية بيف المساندة االجتماعية  •

  كاالكتئاب لدل المطمقات؟

ىؿ ىناؾ عالقة ذات داللة احصائية بيف المساندة االجتماعية  •
  كتقدير الذات لدل المطمقات؟

 د أثر ذك داللة احصائية عند مستكل معنكيةىؿ يكج •
(0.05 (𝛼 =  بيف المطمقات في درجة المساندة االجتماعية تبعان

لمتغيرات العمؿ، العمر، كجكد األبناء، طكؿ الفترة الزمنية بعد 
 الطالؽ، كطكؿ الفترة الزكاجية؟

ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل معنكية  •
(0.05 (𝛼 =  لمتكسطات المساندة االجتماعية تعزل لمتغيرات

العمؿ، العمر، كجكد األبناء، طكؿ الفترة الزمنية بعد الطالؽ، 
 كطكؿ الفترة الزكاجية؟

 ب. أهمية الدراسة
 :األىمية النظرية

قد تساىـ نتائج ىذه الدراسة في إثراء التراكـ المعرفي حكؿ  -
كالمجتمع، ال سيما في ظاىرة الطالؽ كآثارىا السمبية عمى المرأة 

مجاؿ الدراسات العربية عمكمان كالمممكة العربية السعكدية عمى 
 .كجو الخصكص

تنبع أىمية الدارسة أيضان مف إضافة مقياس جديد لممكتبة  -
 .كىك مقياس المساندة االجتماعية

 :األىمية التطبيقية
قد تسفر ىذه الدراسة عف نتائج تساعد في التخطيط كاإلعداد  -

رشادية كنفسية لتنمية المساندة االجتماعية  لبرامج عالجية كا 
كتدعيـ شبكة العالقات االجتماعية لدل المطمقات، كذلؾ 
لتخفيؼ اآلثار النفسية السالبة كالتي تؤدم إلى االكتئاب نتيجة 
ألحداث الحياة الضاغطة التي تكاجييا المطمقة في حياتيا 

 .اليكمية
ض الحقائؽ لمساعدة المطمقات قد تتيح نتائج الدراسة بع -

لمتعايش مع الكاقع الجديد بطريقة إيجابية كمكاجية االضطرابات 
كالتخفيؼ مف حدة االكتئاب الذم قد يتعرض لو مما يميز مف 

 .فرص التكافؽ النفسي كاالجتماعي لدييف
 ج. أهداف الدراسة

 اب لدل ػػػػػػػػػػكاالكتئ ةػػػػػػػػػػدة االجتماعيػػػػػػػػػػػػػعرفة العالقة بيف المسانم -
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 .المطمقات في مدينة الرياض
معرفة العالقة بيف المساندة االجتماعية كتقدير الذات لدل  -

 .المطمقات في مدينة الرياض
دراسة الفركؽ في المساندة االجتماعية تبعان لمتغيرات العمؿ  -

الزكاجية كالعمر ككجكد األبناء الفترة الزمنية بعد الطالؽ كالفترة 
 .لدل المطمقات في مدينة الرياض

الكقكؼ عمى دكر كأىمية المساندة االجتماعية كجانب إنساني  -
 .في تخفيؼ اآلثار السمبية عمى المطمقات

التعرؼ عمى حجـ المشكمة كمحاكلة اإلسياـ في كضع حمكؿ  -
 .لتقميؿ مف حجميا

ي تسميط الضكء عمى آثارىا السالبة عمى النسيج االجتماع -
 .كخاصة لمستقبؿ األبناء

  د. فروض الدراسة
تكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف المساندة االجتماعية  -

 .كاالكتئاب لدل أفراد عينة الدراسة مف المطمقات السعكديات
تكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف المساندة االجتماعية  -

 .السعكدياتكتقدير الذات لدل أفراد عينة الدراسة مف المطمقات 
تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف افراد العينة مف  -

المطمقات السعكديات في درجة المساندة االجتماعية تبعان 
لمتغيرات العمر، العمؿ، كجكد األبناء، الفترة الزمنية بعد الطالؽ 

 .كالفترة الزكاجية السابقة قبؿ الطالؽ
 ه. التعريفات اإلجرائية
لممساندة االجتماعية: تتمثؿ في مجمكع التعريؼ اإلجرائي 

الدرجات التي تحصؿ عمييا عينة الدراسة عمى مقياس المساندة 
 .االجتماعية المستخدـ في الدراسة الحالية

التعريؼ اإلجرائي لالكتئاب: مجمكع الدرجات التي تحصؿ عمييا 
 .عينة الدراسة عمى مقياس االكتئاب المستخدـ في الدراسة

ئي لتقدير الذات: مجمكع الدرجات التي حصمت التعريؼ اإلجرا
عمييا عينة الدراسة بعد إجابتيا عمى بنكد مقياس تقدير الذات 

 .المستخدـ في ىذه الدراسة
 ."التعريؼ اإلجرائي لمطالؽ: إنو "انقطاع شرعي لمرابطة الزكجية

 و. حدود الدراسة
الحدكد المكضكعية: اقتصر مكضكع الدراسة عمى دكر المساندة 

الجتماعية في التخفيؼ مف اآلثار السالبة لدل المطمقات، ا
كعالقتيا بكؿ مف االكتئاب كتقدير الذات لدييف، إضافة 
لمتغيرات العمؿ، العمر ككجكد األبناء، الفترة الزمنية بعد الطالؽ 

 .كالفترة الزكاجية
  مدينة الرياض –الحدكد المكانية: المممكة العربية السعكدية 

 .ق1430/1431ية: العاـ الحدكد الزمان
 اإلطار النظري والدراسات السابقة. 3

إف اإلنساف ذلؾ المخمكؽ الذم كرمو خالقو ال يمكف أف       
يعيش بمعزؿ عف غيره مف البشر ألنو مفطكر عمى االجتماع 
مع غيره كاالتصاؿ بيـ عف طريؽ المغة المنطكقة أساسان كغير 

المنفعة معيـ فيشبع بذلؾ المنطكقة عند الحاجة، كعمى تبادؿ 
حاجاتو كيسيـ في إشباع حاجات اآلخريف كىك مف خالؿ ىذا 
االجتماع يتبادؿ األفكار كالقيـ كالمشاعر كيقدر اآلخريف، كيتمقى 
منيـ التقدير كيشاركيـ مشاعرىـ كيستقبؿ منيـ مشاركتيـ. 
كالعالقات االجتماعية تبدأ مف نقطة بسيطة بفرديف كتتسع 

 .تصؿ إلى العالـ أجمعدكائرىا حتى 
كتعتبر المساندة االجتماعية ظاىرة قديمة قدـ اإلنساف نفسو      

كقد الحظ الباحثكف ليا آثار ىامة في مكاقؼ الشدة كاالجياد 
لمنفس، كما تقـك بو مف تخفيض لنتائج الضغكط كالشدائد 
كالمكاقؼ العصبية، فيي تعتبر مصدران ىاما مف مصادر االمف 

اإلنساف في عالمو الذم يعيش فيو، عندما يشعر الذم يحتاجو 
أف ىناؾ ما ييدده كعندما يشعر أف طاقتو قد استنفذت أك 
أجيدت كلـ يعد بكسعو أف يجابو الخطر أك يتحمؿ ما يقع عميو 

 ].8] مف إجياد كأنو يحتاج الى مد كعكف
 Social Support  المساندة االجتماعية

جتماعية بأنيا الرغبة في [ المساندة اال9عّرؼ ككب ]ك       
االقتراب مف االشخاص المقربيف الذيف يمكف ليـ تقدير 
المعمكمات كالحقائؽ كالتكصية كاالرشاد كالتي تشير إلى الحب 

 .المتبادؿ كالكد
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بأنيا الشعكر الذاتي باالنتماء كاإلحساس  كعرفيا مكسس     
بداء المساندة الكجدانية كالعاطفية في المكاقؼ  بالقبكؿ كالحب، كا 

 ].7الصعبة ]
بأنيا رضاء الفرد عف الدعـ  كما عرفيا جانيميف كبالني     

المادم كالمعنكم الذم يقدـ لو مف األسرة كاألصدقاء الذيف يقفكف 
 ].10] بجانبو عند الحاجو إلييـ

[ بأنيا ذلؾ النظاـ الذم يتضمف 11عرفيا عبد الرازؽ ]    
الركابط االجتماعية الطكيمة المدل كالثابتة لمجمكعة مف الناس، 
يمكف االعتماد عمييـ كالكثكؽ بيـ ليمنحكا الفرد السند العاطفي 

 .كيقدمكا لو العكف كيككنكا مالذا لو كقت الشده
 :ةالمعنى المغكم لممساندة االجتماعي

في القامكس المحيط ساند بمعنى عاضد ككاتؼ ككافأ ك      
، [14] [ أف كؿ مف كاسؿ13ذكر محمد ]] 12عمى العمؿ ]
قد كضعكا األساس لمعمؿ في مجاؿ المساندة [9]  كابالف، كككب

االجتماعية خالؿ السبعينات كشكمكا مجاؿ ىذا المكضكع 
عممية المساندة كاقترحكا أنكاع العالقات كاألنشطة التي تتضمنيا 

االجتماعية كأكضحكا أف أفعاؿ المساندة االجتماعية تخفؼ 
التأثيرات الضارة لمضغط أك التكتر كالتي قد تككف تأثيرات نفسية 

[ العمميات 14أك جسمية أك دراسية فقد ناقش كاسؿ ]
السيككلكجية كالتي تككف جديرة باالىتماـ عند دراسة المرض 

القة بيف الكائنات الحية كبيئاتيا ذات كأسبابو، كاىتـ بدراسة الع
الصمة بظركؼ التمدف الضارة، كناقش تمزؽ الركابط االجتماعية 
بكاسطة الظركؼ البيئية الضاغطة كالتي يمكف أف تضع الفرد 
في ظركؼ تغذيو راجعو غير مناسبو تؤدم إلى عدـ التكازف، 
ككانت التغذية الراجعة أحد العناصر الميمة في مفيـك كاسؿ 
لممساندة االجتماعية، كأكد عمى أىمية استراتيجيات كنظـ 
شبكات المساندة االجتماعية التي تحمي الفرد كتساعده عمى 
مكاجية المتطمبات اليكمية كاألزمات المكقفة كتغيرات الحياة التي 

[ إلى أف كؿ مف كاسؿ، ككابالف، 15يمر بيا. كتشير أسماء ]
     اط رئيسة لممساندةكككب تكصمكا إلى أف ىناؾ أربعة أنم

 ة يدة األدائػىي المساندة االنفعالية كالمساندة بالمعمكمات، كالمسان

 .)الكسيمة كاإلجرائية(، كمسانده التقدير
إف المساندة االجتماعية التي يتمقاىا الفرد مف خالؿ الجماعات 
التي ينتمي الييا كاألسر كاألصدقاء كالزمالء تقـك بدكر كبير في 

ر السمبية لألحداث كالمكاقؼ الضاغطة التي يتعرض خفض اآلثا
  ليا الفرد في حياتو اليكمية
 :انكاع المساندة االجتماعية

[ أف لممساندة االجتماعية ثالثة أنكاع 16يرل شيفمر كآخركف ]
 :ىي
 .مساندة معنكية: كتتضمف المكدة كالتأييد/ 1
كالمساعدات مسانده مادية: كتتضمف تزكيد الفرد بالخدمات، / 2

  .المباشرة
مساندة المعمكمات: تتضمف تقديـ النصائح، كالتكجييات التي / 3

تساعد الفرد عمى التكييؼ مع البيئة كتكفر لو تغذيو راجعو حكؿ 
عطاء معمكمات يحتاجيا  سمككياتو، كمكافأة السمكؾ المناسب كا 

 ].17الفرد ]
بحكث بعد االطالع عمى عدد مف الدراسات كاآلراء كال      

 حكؿ أثر المساندة االجتماعية عمى الضغكط، ذكر ككىيف ككيمز
  :أربع فئات مف المساندة

  Esteem support:مساندة التقدير/ 1
ىذا النكع مف المساندة يككف في شكؿ معمكمات بأف ىذا       

كيتحسف  Accepted كمقبكؿ Esteemed الشخص مقدر
مقدركف لقيمتيـ الذاتية تقدير الذات بأف ننقؿ لألشخاص أنيـ 

كخبراتيـ كأنيـ مقبكلكف بالرغـ مف أم صعكبات أك أخطاء 
شخصية. كىذا النكع مف المساندة يشار إليو أيضان بمسميات 

، كالمساندة psychological مختمفة مثؿ المساندة النفسية
 self- Esteemكمساندة تقدير الذات Expressive التعبيرية

support  التنفيسكمساندة Ventilation Support ،
  close support كالمساندة الكثيقة

 Informational support  المساندة بالمعمكمات/ 2
كىذا النكع مف المساندة يساعد في تحديد كتفيـ التعامؿ       

مع األحداث أك المشكمة )الضاغطة(. كيطمؽ عمييا أحيانا 
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 Appraisal support كمسانده التقدير Advice النصح
  cognitive guidance كالتكجيو المعرفي

  Social Companionship:الصحبة االجتماعية/ 3
كتشمؿ قضاء بعض الكقت مع اآلخريف في أنشطة الفراغ      

كالتركيح، كىذه المساندة قد تخفؼ الضغكط حيث أنيا تشبع 
الحاجة إلى االنتماء كاالتصاؿ مع اآلخريف، ككذلؾ بالمساعدة 

أبعاد الفرد عف االنشغاؿ بالمشكالت أك عف طريؽ تيسير عمى 
الجكانب الكجدانية المكجبة، كيشار إلى ىذا النكع مف المساندة 

 .أحيانا بأنو مساندة االنتشار كاالنتماء
  procedural support المساندة اإلجرائية/ 4

كتشتمؿ عمى تقديـ العكف المالي، كالخدمات الالزمة، كقد       
العكف اإلجرائي عمى تخفيؼ الضغط عف طريؽ الحؿ يساعد 

المباشر لممشكالت عف طريؽ إتاحة بعض الكقت لمفرد المتمقي 
لمخدمة أك العكف لألنشطة مثؿ االسترخاء أك الراحة، كيطمؽ عف 

 ، المساندة الماديةAid المساندة اإلجرائية أيضان مسميات العكف
Material Support كالمساندة المممكسة Tangible 

support .[8] 
 :مصادر المساندة االجتماعية

تختمؼ مصادر المساندة االجتماعية باختالؼ المرحمة      
العمرية التي يمر بيا الفرد، في مرحمة الطفكلة تككف المساندة 
متمثمة في األسرة. كفي مرحمة المراىقة تتمثؿ في جماعات 

زكاج كعالقات الرفاؽ كاألسرة أما في مرحمة الرشد تتمثؿ في ال
العمؿ كاألبناء كالطكائؼ الدينية كىي الشبكات الكاقعية التي 
ينتمي الييا األفراد كيعتمدكف عمييا مف أجؿ المساندة أك 

 ].18] المساعدة
عميو يمكننا القكؿ إف مصادر المساندة االجتماعية تتنكع      

في أبعادىا، كفي مدل فاعميتيا طبقان لمظركؼ المتاحة ليا، 
لرغـ مف التبايف في نتائج األبحاث التي أجريت عمى مصادر كبا

إال أف ىناؾ اجماع كاتفاؽ بيف عمماء النفس عمى مصادرىا 
 الرئيسة كىي األسرة، األصدقاء كزمالء العمؿ

[13,18,19,20,21.[ 

  Depression االكتئاب
االكتئاب بأنو انفعاؿ كانضباط كحالة  [22] الرفاعي عرؼ      

ذاتية مف االنقباض تتكرر بسبب عكامؿ داخميو كخارجيو أك 
االثنيف معا كتنطكم عمى شدة ال يقتضييا المكقؼ كال تككف 

 .مرافقة بتعطؿ أك اضطراب عقمي
االكتئاب بأنو مرض نفسي كليس  [23] صادؽ عرؼ     

ؾ سميـ كالمريض مرض عقمي فاالتصاؿ بالكاقع سميـ كالسمك 
مستبصر بحالتو كىك تفاعمي بمعنى أنو يحدث نتيجة ضغكط أك 

 .أزمات حاده يتعرض ليا المريض كيتفاعؿ معيا
[ لالكتئاب بأنو حالة تتضمف تغيران محددان 24تعريؼ بيؾ ]      

في المزاج مثؿ الشعكر بالحزف غير العادم كالرغبة في البكاء، 
ة، كفقداف االىتماـ، باإلضافة إلى كالشعكر بالكحدة كعدـ المباال

مفيـك سالب عف الذات، مصاحب بكراىية الذات كتحقير الذات 
 Self –abasement)إذالؿ الذات أك إنقاص الذات، ذؿ النفس

 – self كالميؿ إلى عقاب الذات self-reproach كلـك الذات

punishment)  
الحزف بخبرة كجدانية ذاتية أعراضيا  كما عرفو إيمر      

كالتشاـؤ كفقداف االىتماـ كالالمباالة كالشعكر بالفشؿ كعدـ 
الرضاء كالرغبة في إيذاء المرء لنفسو كالتردد كعدـ البث في 
األمكر كاإلرىاؽ كفقداف الشيية كاحتقار الذات كبطء االستجابة، 

 ].6كعدـ القدرة عمى بذؿ مجيكد ]
سو كانكسرت كئب كآبة: تغيرت نف جاء في المعجـ الكسيط      

مف شدة اليـ كالحزف، فيك كئب، كئيب، الكآبة الحزف الشديد، 
[25.[ 

يعد االكتئاب النفسي مف المشكالت التي تعكؽ الفرد في       
تكافقاتو كتطكره حتى إذا ما كصؿ إلى درجة شديدة كاف التعطؿ 
كالتأخر بصفو عامة فيككف االضطراب االنفعالي متمثال في 

ككراىية الذات التي تصؿ إلى التفكير في القدرة عمى الحب 
المكت كاالنتحار. كيسيطر التناقض الكجداني )صراع الحب 
كالكراىية(. ككذلؾ االضطراب المعرفي متمثال في انخفاض 
تقدير الذات كتشكيو المدركات كاضطراب الذاكرة كتكقع الفشؿ 
في كؿ محاكلة لمنجاح كاستشعار خيبة األمؿ في الحياة كالحب 
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عطؿ الفعالية العقمية بمعنى عدـ القدرة عمى التركيز الذىني كت
في قضية بعينيا ىذا باإلضافة إلى االضطرابات البدنية المتمثمة 
في اضطراب الشيية لمطعاـ كالنـك ككثرة البكاء كتناقض الطاقة 

 ].26الذم يتبعو حالة مف التأخر النفسي البدني ]
ض إلى آخر فيذكر يختمؼ االكتئاب في شكمو مف مري      
 -% 13أف انتشار األعراض االكتئابية يقع في مدل  كيكد
، أف نسبة فيمدماف% لمرجاؿ مف مجمكع السكاف. كيذكر، 20

 - 8مف يصابكف باالكتئاب ذك النكبات الكبرل تقع ما بيف 
 ].27] % لمنساء26 - 20% لمرجاؿ ك12

 :أعراض االكتئاب
سات الخاصة باالكتئاب مف خالؿ االطالع عمى المراجع كالدرا

يمكف إيجاز األعراض كتصنيفيا إلى ثالثة أعراض رئيسة 
 :كالتالي

 :األعراض االكتئابية الفكرية/ 1
 :كتنقسـ إلى مجمكعة أعراض فرعيو منيا

الكظائؼ العقمية: كتككف عمى ىيئو مميزه مف البطء كقمة  -
تتأثر االنتباه كالسرحاف كعدـ القدرة عمى التركيز، كأحيانا 

 .الذاكرة
التفكير: في حالة االكتئاب ينتاب التفكير عدة اضطرابات  -

 .أىميا تضخيـ األمكر البسيطة، الخياؿ المستمر مع اليمـك
  .الشعكر بالدكنية كالتقميؿ مف قيمة الذات -
اإلحساس بتأنيب الضمير كالشعكر بالذنب كاتياـ النفس  -

 .بعان غير كاقعيبالخطيئة كعادة ما تأخذ ىذه األعراض طا
تكىـ العمؿ البدنية كىي أكثر األعراض شيكعان مثؿ الصداع  -

 .الدائـ كالدكار كصعكبة اليضـ
الضالالت: كتعني ىذاءات العدمية أم اإلحساس بفقداف أحد  -

أعضاء الجسـ أك تكقفو عف العمؿ فيشكك المريض بأف راسو 
 .فارغ مثال

سة مف خالؿ الدرجة كسكؼ نقـك بقياس االكتئاب في ىذه الدرا
 Beck التي ستحصؿ عمييا المطمقة عند تطبيؽ مقياس بيؾ

 ].28لالكتئاب تقنييف ]

 :االكتئاب كعالقتو بالمساندة االجتماعية
تعتبر المساندة االجتماعية أحد العكامؿ اليامة في تفسير        

االكتئاب فالتراث النفسي يشير إلى أف انخفاض المساندة 
الجيدة تؤدم أك تبقي عمى األعراض االكتئابية.  االجتماعية غير

كالحقيقة أف ىناؾ جكانب كثيرة مف االكتئاب، تجعؿ عالقة 
المكتئب بالمحيط االجتماعي مصدران لمضيؽ كالتعاسة 
كاالضطراب. فالمكتئبكف يتسمكف بعدـ اإليجابية في المكاقؼ 
ـ االجتماعية، كيجدكف صعكبة شديدة في بدء عالقة جديدة، كأني

أقؿ مف غيرىـ تفاعالن كتبادالن سكاء تعمؽ ذلؾ بحجـ الكالـ أك 
األفعاؿ المطمكبة في مثؿ ىذه المكاقؼ، أك مالءمتيا لمكاقؼ 
التفاعؿ كطبيعة العالقات االجتماعية. كبرغـ أف المكتئبيف تبدك 
عمييـ المحنة كالمعاناة كما يتممسكف دعـ اآلخريف إال أف البيئة 

الطمأنينة كالدعـ في البداية لكنيا قد ترفض  االجتماعية قد تقدـ
المكتئبيف أك تتحاشيـ فيما بعد نظران لعدـ تجاكبيـ، األمر الذم 

 ].29يزيد مف عدـ أمف المكتئبيف كزيادة اعتماديتيـ ]
 :عالقة االكتئاب بالمساندة االجتماعية

تعتبر المساندة االجتماعية أحد العكامؿ اليامة في تفسير       
ئاب، فالمكتئبكف يتسمكف بعدـ اإليجابية في المكاقؼ االكت

االجتماعية، كأنيـ أقؿ تفاعالن كتبادالن كالبيئة االجتماعية قد تقدـ 
ليـ الدعـ كالطمأنينة في البداية لكنيا قد ترفضيـ فيما بعد نظران 
لعدـ تجاكبيـ األمر الذم يزيد مف عدـ أمف المكتئبيف كزيادة 

 ].29اعتماديتيـ ]
[ أف غياب أك انخفاض مستكل المساندة 17أكضح عمي ]      

االجتماعية كالعاطفية خاصة مف األسرة كاالصدقاء يؤدم إلى 
ظيكر االستجابات السمبية في مكاجية أحداث الحياة الضاغطة، 
كأف الفرد الذل يتمتع بمساندة اجتماعية تتميز بالمكدة كالقبكؿ 

و كيصبح أقؿ عرضة مف اآلخريف، يصبح شخصان كاثقان مف نفس
لمضغكط النفسية كأكثر مقاكمة لإلحباطات كيككف قادران عمى حؿ 

 .مشكالتو بطريقة إيجابية سميمة
  Self - esteem تقدير الذات

 عميوىك تقييـ يتككف لدل الفرد لنفسو كيعمؿ عمى المحافظة     
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كيتضمف اتجاىات الفرد السمبية أك اإليجابية نحك ذاتو، كما 
اعتقاد الفرد بأنو قادر كىاـ كناجح ككؼء، أم أف يكضح مدل 

تقدير الذات بمثابة خبره ذاتية ينقميا الفرد إلى اآلخريف عف 
 ].30طريؽ التقارير المفظية، كالسمكؾ الظاىر ]

فقد عرفو بأنو عبارة عف تقييـ الشخص لذاتو  أما الكرانس       
ر الفرد المرتفع إيجابيان أك سمبيان كالتقييـ المكجب يشير إلى تقدي

 ].19] لذاتو
كىذا التقييـ كالحكـ يؤثر عمى آراء كسمككيات الفرد في        

مختمؼ شئكف حياتو بكجو عاـ، كيمكف مالحظتو كتقديره سمككيان 
أك لفظيان مف قبؿ الفرد بناء عمى ذلؾ فإف تقدير الذات إجرائيان 
ىك مجمكع الدرجات التي ستحصؿ عمييا عينة الدراسة بعد 
إجابتيا عمى بنكد مقياس تقدير الذات المستخدـ في ىذه الدراسة 

 .كىك مقياس ىكدسكف ترجمة مجدم محمد الدسكقي
المعنى المغكم لتقدير الذات: التقدير ىك تعظيـ كتدبير األمر، 

 ].12قدره يقدره، كقياس الشيء بالشيء ]
يعتبر كعي الفرد كشعكره بذاتو مف أىـ الخبرات النفسية        

لمكائف البشرم. فالفرد ىك مركز عالمو حيث تبدك األحداث تدكر 
مف حكلو حتى كلك كاف يعمـ باإلضافة إلى أنو يرل ذاتو 
كمكضكع يقيـ كمقيـ عف طريؽ اآلخريف كرغـ أف الفرد يغير 
أنماط سمككو بصكرة نمكذجية كمما انتقؿ إلى إدارة مختمفة إال أنو 

ندما يتكمـ عف ذاتو فيك ال يفكر عمى أف لو ذكات متعددة كع
[. تقـك نظرية زيمر عمى أف 31يتكمـ عف شخصيتو كما يدركيا ]

تقدير الذات ينشأ كيتطكر بمغة الكاقع االجتماعي لممحيط الذم 
يعيش فيو الفرد، كيرل زيمر أف تقدير الذات مرتبط بتكامؿ 
شخصية الفرد حيث يرل أف تقدير الذات يقع ككسيط بيف ذات 

ع االجتماعي الذم يعيش فيو، كأف األفراد الذيف الفرد كالكاق
يتمتعكف بتقدير الذات المرتفع يتميزكف بالقدرة عمى التفكير 
االنتقالي لمعناصر االجتماعية المناسبة، بينما األفراد المتدنكف 
في تقدير الذات يككنكف تابعيف لمظركؼ االجتماعية أم أف 

 ].32ال تناسبو ]أحدىـ قد يندمج سمبان مع عناصر اجتماعية 
 :تقدير الذات كعالقتو باالكتئاب

يعد تقدير الذات دافعان ىامان في حياة الفرد في مختمؼ        
مراحمو العمرية الرتباطو بجكانب عدة مف الشخصية، فتقدير 
الذات يرتبط بكظائؼ نفسية مختمفة مثؿ االستجابة لمنجاح 

كفقد األعزاء، بؿ كالفشؿ كألحداث الحياة السمبية مثؿ المرض 
اعتبره البعض مؤشران لمصحة النفسية حيث أف الكيفية التي يرل 
بيا الفرد نفسو تعد غاية في األىمية بالنسبة لصحتو النفسية 
كفعاليتو الشخصية كقدرتو عمى اإلنجاز ككذلؾ في تحديد أىدافو 

[، كنرل بغض 33كطمكحاتو كاتجاىاتو نحك نفسو كاآلخريف ]
قة السببية بيف االكتئاب كتقدير الذات المنخفض النظر عف العال

لدل الفرد كأييما يؤدم لألخر فإنو كبكجو عاـ، يعد تقدير الذات 
المرتفع مؤشران ىامان عمى تكافؽ الفرد النفسي كذلؾ عندما 
يستطيع الفرد مكاجية المكاقؼ الجديدة كاألحداث الضاغطة 

لشعكر بالحزف كمكاقؼ الفشؿ سكاء في الزكاج أك العمؿ، دكف ا
أك االكتئاب لمدة طكيمة، كيستطيع مكاجية ىذه المكاقؼ بإيجابية 
كمركنة، فتصبح االستجابة بمثابة عامؿ كقائي لمفرد كما يستمر 
في حياتو بشكؿ يجعمو أكثر تكافقان سكاء مف الناحية النفسية أك 

 .االجتماعية أك األسرية أك الفسيكلكجية
  Divorce الطالؽ
انفصاؿ بيف الزكجيف تقره السمطات الشرعية، كالمطمقة ىك       

    عف زكجيا كالمصدؽ عف انفصاليا مف إحدل المحاكـ
 ].6الشرعية ]

 :المعنى المغكم لمطالؽ
أصؿ الطالؽ التخمية مف الكثاؽ يقاؿ: أطمقت البعير مف        

عقالو كطمقتو طالؽ كطمؽ بال قيد. كمنو استعير طمقت المرأة 
 .تيا فيي طالؽ أم مخالةبمعنى خمي
يعد الطالؽ مف أكبر المشكالت التي يمكف أف تيدد         

كياف األسرة لما لو مف آثار سمبية عمى حياة األسرة كترابطيا، 
كما كيعني عرقمة بناء مجتمع سميـ خاؿ مف العقد، فالطالؽ 
مشكمة تترتب عمييا مشكالت اجتماعية كنفسية كمالية، تختمؼ 

شكالت كدرجة المعاناة منيا باختالؼ أعضاء حدة ىذه الم
األسرة الزكجة الزكج أك كجكد األبناء. كمشكالت الطالؽ لدل 
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الزكجة في بعض األحياف ال تنتيي عند الطالؽ فكجكد أبناء 
ربما يزيد مف حدة المشكمة كخاصة لك كاف األبناء صغار السف 

دىـ، ككذلؾ فمك أقامكا عند كالدىـ لفقدكا حناف األـ كعانت مف بع
لك أرادت الزكاج ستكاجو مشكمة زكج يقبؿ ىؤالء األبناء، كما قد 
تعاني ماديان إذا لـ يكف لدييا عمؿ، كىذا يزيد األمر سكءا خاصة 
عند عدـ كجكد عائد ليا. كىذه األسباب ربما تقكد إلى 
اضطرابات نفسية مثؿ االكتئاب أك انخفاض تقديرىا لذاتيا تؤدم 

 ].4لفقدىا الحياة ]في خاتمة المطاؼ 
 :أثر الطالؽ عمى المرأة كعالقتو ببعض المتغيرات الشخصية

كشفت نتائج الدراسات أف أكثر األفراد تضرران مف        
الطالؽ ىـ النساء كاألطفاؿ. كتترتب عميو مشكالت نفسية 
كمادية كاجتماعية، نظرة المجتمع القاسية لممرأة المطمقة، 

عمى نفسيا كعمى أبنائيا، خاصة  كمشكالت مادية مثؿ الصرؼ
 ].4مع رفض الكثير مف األزكاج المطمقيف دفع النفقة لزكجاتيـ ]

 :االكتئاب كالطالؽ
كشفت نتائج عدد مف الدراسات الغربية مثؿ دراسة ليندزم        

ـ( كىؿ كىيمتكف 1994ـ( كالدكر )1994ـ(، كدريماف )1985)
طمقات لدرجة ـ( عف اف الطالؽ يؤدم إلى تعرض الم1999)

أعمى مف االضطرابات النفسية منيا القمؽ كاالكتئاب مقارنة بغير 
المطمقات. كأف كجكد األطفاؿ كرعاية األبناء مف قبؿ األـ 
كعددىـ يزيد مف مسؤكليات األـ االجتماعية كاالقتصادية 
 كمعاناتيا كقد يزيد مف احتماالت التعرض لالضطرابات النفسية

[29.[ 
 :ةالدراسات السابق

 [ لمتعرؼ عمى الضغكط21دراسة المصرم ]ىدفت       
النفسية كعالقتيا بالدىـ االجتماعي لدل عينة مف المطمقيف 

( 708كالمطمقات، كأجريت الدراسة عمى عينة عشكائية مف )
مطمؽ كمطمقة في عماف كالزرقاء، كقد استخدمت الدراسة 
استبانتيف ىما: استبانة الضغكط النفسية كاستبانة الدعـ 

ة لدل االجتماعي، كقد كشفت النتائج عف كجكد ضغكط نفسي
المطمقيف كالمطمقات بدرجة متكسطة، كعدـ كجكد فركؽ ذات 

داللة إحصائية في الضغكط النفسية تعزل لمتغير عدد سنكات 
الطالؽ، كعدـ عالقة ذات داللة إحصائية بيف درجة الضغكط 

 .لدل المطمقيف كالمطمقات كدرجة الدعـ االجتماعي
قة مف المجتمع ( امرأة مطم840[ بدراسة )34قاـ الفريح ]ك       

%( مف المطمقات تعانيف مف مشكالت 42السعكدم. ككجد أف )
%( كأنيف 32عدـ التكييؼ الشخصي مع الكضع الجديد ك)
%( مف 25,4يعانيف مف مشكالت التكييؼ االجتماعي كأف )

المطمقات يعانيف مف مشكالت التكيؼ االقتصادم الناتج عف 
 .ليا كألبنائياعجز المرأة في تكفير االحتياجات المادية 

ىدفت إلى بحث مدل تأثير فقد [ 35دراسة نينز ]أما       
الطالؽ عمى تقدير الذات ككجية الضبط لدل عينة مف 
المطمقات، باإلضافة إلى الكشؼ عف مدل تكافؽ المطمقات مع 
الطالؽ كبخاصة عمى العكامؿ الشخصية التي يككف ليا تأثير 

( 132نة الدراسة مف )عمى التكافؽ بعد الطالؽ، كتككنت عي
مطمقة كتـ تطبيؽ مقياس تقدير الذات كمقياس كجية الضبط، 
ككشفت النتائج عف عدـ كجكد فركؽ جكىرية ذات داللة 
إحصائية بيف النساء المتزكجات كبيف المطمقات في تقدير 
الذات. ككذلؾ ال تختمؼ النساء الصغيرات في العمر بصكرة 

ء المتقدمات في العمر في جكىرية كدالة إحصائيان عف النسا
 .متغير كجية الضبط

إلى دراسة الضغكط  [36دراسة تشانج كليك ]كما كىدفت      
النفسية كعالقتيا بالضغكط االجتماعية لدل عينة مف مطمقات 

( مف المطمقات 301صينيات. كشممت عينة الدراسة عمى )
( سنة، ككشفت نتائج الدراسة عف 59-28الصينيات مف سف )

عالقة إيجابية بيف الضغكط االجتماعية كالضغط النفسي كجكد 
لدل األميات المطمقات، كجكد عالقة سمبية بيف الدعـ 

 .االجتماعي كالضغكط النفسية
 :التعقيب عمى الدراسات السابقة

مف خالؿ استعراض الدراسات السابقة تبّيف أف الطالؽ        
في حد ذاتو عامالن كافيان إلحداث االكتئاب لدل بعض 
المطمقات. اال أف ذلؾ ال يعني عدـ تدخؿ عدد مف العكامؿ في 
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زيادة أك تخفيؼ حدة االكتئاب لدل المطمقات، فقد تككف 
لممساندة االجتماعية المرتفعة دكر في التخفيؼ مف حدة 
االكتئاب، كأثر في تقدير الذات لدييف، أيضان أشارت الدراسات 
السابقة أف ىنالؾ بعض المتغيرات يمكف أف يككف ليا أثر في 
زيادة اك خفض االكتئاب كتقدير الذات كالمساندة االجتماعية 
لدم المطمقات مثؿ: العمر، العمؿ، كجكد االبناء، الفترة الزمنية 

 .ية قبؿ الطالؽبعد الطالؽ، كالفترة الزكاج
تميزت الدراسة الحالية بدراسة المساندة االجتماعية       

كعالقتيا باالكتئاب كتقدير الذات، كبعض المتغيرات )مثؿ: 
العمر، العمؿ، كجكد االبناء، الفترة الزمنية بعد الطالؽ، كالفترة 
الزكاجية قبؿ الطالؽ(، كالكشؼ عما اذا كانت ىنالؾ فركؽ 

 .ت المساندة االجتماعية تبعان ليذه المتغيراتجكىرية في متكسطا
 المنهجية واإلجراءات. 4

 منهج الدراسة . أ
اتبعت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي كىك المنيج الذم       

يتالءـ مع طبيعة الدراسة كمشكمتيا كأىدافيا، كتبعان لمتغيراتيا. 
كاستخدمت إحدل أساليب المنيج الكصفي كىك المنيج 
االرتباطي لمعرفة إذا ما كاف ىناؾ ثمة عالقة بيف متغيريف أك 
أكثر كمف ثـ معرفة درجة تمؾ العالقة كطبيعتيا كذلؾ باستخداـ 

 .المنيج اإلحصائي
 متغيرات الدراسة . ب

 :اشتممت الدراسة عمى عدد مف المتغيرات كىي      
المتغيرات المستقمة كتتضمف: االكتئاب كتقدير الذات لدل  -1

 المطمقات
  المتغير التابع المساندة االجتماعية -2

 ج. مجتمع الدراسة
يتككف مجتمع الدراسة الحالية مف النساء السعكديات المطمقات 

 .الالتي يقمف بمدينة الرياض
 د. عينة الدراسة

اقتصرت الدراسة عمى عينو مف المطمقات السعكديات        
ستكيات تعميميو الالتي يسكف بمدينة الرياض كمف أعمار كم

( مطمقة تـ 500مختمفة. كقامت الباحثة بالتطبيؽ عمى )
اختيارىف بالطريقة العشكائية البسيطة، كتراكحت أعمارىف ما بيف 

( سنو، كتـ تكزيع العينة تبعان لمتغيرات الدراسة 50 – 15)
)العمر، العمؿ كجكد األبناء، الفترة الزمنية بعد الطالؽ، الفترة 

لطالؽ( إال أف حجـ العينة الفعمي مف حيث تكافر الزكاجية قبؿ ا
 .( مطمقة347الشركط ببياناتيا كصؿ إلى )

 ه. أدوات الدراسة
لتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ تصميـ مقياس لممساندة       

االجتماعية يتناسب مع مكضكع الدراسة بكاسطة الباحثة بعد 
العمـك االطالع عمى عدد مف المقاييس المتكفرة في ميداف 

اإلنسانية بالمجتمعات العالمية كالعربية، تـ التركيز عمى بعديف 
 :أساسييف لممساندة االجتماعية ىما األكثر مالئمة لمدراسة

 .عبارة 21البعد األكؿ: المساندة مف قبؿ األسرة كيشمؿ 
 14البعد الثاني المساندة مف قبؿ الصديقات كالمجتمع كيشمؿ 

 .عبارة
االستجابة عمى العبارات مف خالؿ االختيار  تـ تحديد نمط      

المتدرج سباعي البدائؿ )ال تنطبؽ اطالقان، تنطبؽ نادران، تنطبؽ 
بدرجة قميمة جدان، تنطبؽ بدرجة قميمة، تنطبؽ بدرجة متكسطة، 

 (.تنطبؽ غالبان، تنطبؽ دائمان 
تـ التحقؽ مف صدؽ المقياس بعرضو عمى عشرة محكميف       

في التربية كعمـ النفس مف اساتذة جامعة  مف ذكل االختصاص
الممؾ سعكد. كقد اتفؽ المحكمكف عمى مالئمة فقرات المقياس 

عبارات لتككف  10%(، تـ تعديؿ 100 -% 80بنسبة )
 7مختصرة أك أكثر تحديدان، كما قاـ المحكمكف بإضافة عدد 

عبارات لمبعد الثاني في المقياس ليصبح العدد الكمي لعبارات 
 (.عبارة لكؿ ُبعد 21عبارة. ) 42س المقيا

 :ثبات المقياس
لمتحقؽ مف ثبات المقياس تـ استخداـ طريقة "ألفا       

لمبعد  89. 0لمبعد األكؿ ك 9. 0كركنباخ" حيث بمغ المعامؿ 
 .الثاني
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  [2] (BDI) مقياس بيؾ لالكتئاب
مجمكعة مف  21تككف المقياس في صكرتو األصمية مف        

عبارات تـ ترتيبيا بحيث تعكس  4تتككف كؿ منيا مف العبارات 
 .شدة االكتئاب

تـ تطبيؽ مقياس بيؾ لالكتئاب عمى عينة استطالعية        
، مشابية لعينة الدراسة األصمية لحساب الصدؽ 30مككنة مف 

 86. 0كالثبات، كقد بمغ معامؿ الثبات بطريقة إعادة التطبيؽ 
 .84. 0كبمغ معامؿ ألفا كركنباخ 

دليؿ تقدير الذات )اعداد ىكدسكف، ترجمو كتعريب مجدم / 4
[ تـ تطبيقو عمى عينة استطالعية مف 19محمد الدسكقي ]

مطمقة( لمتأكد مف  30المطمقات بمدينة الرياض بمغ عددىف )
فيـ عبارات الدليؿ، ثـ تـ حساب ثبات كصدؽ الدليؿ لمدراسة 

لعبارات عمى الحالية باستخداـ صدؽ المحكميف، كحازت جميع ا
%(، تـ حساب صدؽ االتساؽ 100 – 90اتفاؽ يتراكح ما بيف )

الداخمي بإيجاد معامالت االرتباط مف كؿ عبارة كالدرجة الكمية 
لممقياس ككانت كميا دالة احصائيان، كىذا يشير الى صدؽ 

 .الدليؿ
 نتائج. ال5

اكالن: ينص الفرض األكؿ عمى أنو، تكجد عالقة ذات داللة 
 .بيف المساندة االجتماعية كاالكتئاب لدل المطمقاتإحصائية 

كلمتأكد مف مدل صحة ىذا الفرض تـ استخداـ معامؿ االرتباط 
)بيرسكف( إليجاد العالقة بيف درجات مقياس المساندة 
االجتماعية كمقياس االكتئاب لدل عينة الدراسة كما ىك مكضح 

 :في الجدكؿ التالي
 1 جدول

 معامل االرتباط وداللته اإلحصائية بين أبعاد المساندة االجتماعية واالكتئاب
 الداللة اإلحصائية قيم معامالت االرتباط المتغيرات

  المساندة االجتماعية مف قبؿ األسرة
-0,22 

 
 االكتئاب 0,01

  كالمجتمع المساندة االجتماعية مف الصديقات
-0,18 

 
 االكتئاب 0,01

 سالبة ارتباطية عالقة كجكد السابؽ الجدكؿ مف يتضح       
 كاالكتئاب ببعدييا االجتماعية المساندة بيف إحصائية داللة ذات
 أف أم( 0,01) مستكل عند المطمقات مف الدراسة عينة لدل
 عمى تساعد لممطمقات تقدـ التي االجتماعية المساندة حجـ زيادة

 المقدمة المساندة أكانت سكاء لدييف االكتئاب مستكل انخفاض
 يعني كىذا كالمجتمع، الصديقات قبؿ مف أـ األسرة قبؿ مف ليف

 داللة ذات عالقة تكجد حيث الحالية لمدراسة األكؿ الفرض تحقؽ
  المطمقات، لدل كاالكتئاب االجتماعية المساندة بيف إحصائية

 .سالبة عكسية العالقة كنكع
 داللة ذات عالقة تكجد" أنو عمى الثاني الفرض ينص: ثانيا

 "المطمقات لدل الذات كتقدير االجتماعية المساندة بيف إحصائية
 االرتباط معامؿ استخداـ تـ الفرض ىذا صحة مدل مف كلمتأكد

 المساندة مقياس درجات بيف العالقة إليجاد( بيرسكف)
 مف الدراسة عينة لدل الذات تقدير كمقياس االجتماعية
  :التالي الجدكؿ في مكضح ىك كما المطمقات

 2 جدول
 الذات وتقدير االجتماعية المساندة أبعاد بين اإلحصائية وداللته االرتباط معامل

 الداللة اإلحصائية قيم معامالت االرتباط المتغيرات
 المساندة االجتماعية مف قبؿ األسرة

 تقدير الذات
 

0,7488 
 
0,01 

 المساندة االجتماعية مف الصديقات كالمجتمع
 تقدير الذات

 
0,6344 

 
0,01 
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 مكجبة ارتباطية عالقة كجكد السابؽ الجدكؿ مف يتضح       
 كتقدير ببعدييا االجتماعية المساندة بيف إحصائية داللة ذات
 أم( 0,01) مستكل عند المطمقات مف الدراسة عينة لدل الذات

 لممطمقات تقدـ التي االجتماعية المساندة حجـ زيادة أف
 .لذاتيف تقديرىف درجة في زيادة تصاحبيا

 داللة ذات فركؽ تكجد" أنو عمى الثالث الفرض ينص: ثالثا
         االجتماعية المساندة درجة في المطمقات بيف إحصائية

  دػػػػػػػػػػػػػبع الزمنية كالفترة األبناء ككجكد كالعمؿ العمر: لمتغيرات تبعان 

 ."الطالؽ قبؿ السابقة الزكاجية كالفترة الطالؽ
 :التالية الخطكات إجراء تـ الفرض ىذا صحة مدل مف لمتأكد
 في( الدراسة عينة) المطمقات بيف الفركؽ مدل عف الكشؼ: أكالن 

 باستخداـ كذلؾ العمر، لمتغيرات تبعان  االجتماعية المساندة درجة
 one way)االتجاه أحادم) البسيط التبايف تحميؿ أسمكب

ANOVA التالي كالجدكؿ المختمفة، العمرية المجمكعات بيف 
 :التالية النتائج يكضح

 3 جدول
 العمر لمتغير تبعاً  االجتماعية المساندة درجة في المطمقات بين الفروق إليجاد التباين تحميل

مقياس المساندة 
 االجتماعية

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

متوسط  درجات الحرية
 المربعات

 مستوى الداللة قيمة ف

المساندة 
 االجتماعية

  0,404 3 1,213 يبيف المجمكعات البعد األكؿ
 

0,494 

 
 

 غير دالة
 818 343 280,683 المجمكعاتداخؿ 

 346 281,896 المجمكع
  0,429 3 1,287 يبيف المجمكعات البعد الثاني

0,712 
 

 0,603 343 206,713 داخؿ المجمكعات غير دالة
  346 208,000 المجمكع

( أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة 3يتضح مف الجدكؿ )     
إحصائية بيف أفراد عينة الدراسة في درجة المساندة االجتماعية 
تبعان لمتغير العمر، حيث أف مستكل الداللة لقيمة )ؼ( غير 
دالة إحصائيان لكؿ مف اُلبعد األكؿ لمقياس المساندة االجتماعية 

 عد الثاني لمقياس المساندة )المساندة مف قبؿ األسرة(، ككذلؾ الب

 ).االجتماعية )المساندة مف قبؿ الصديقات كالمجتمع
ثانيان: كلمكشؼ عف مدل الفركؽ بيف المطمقات )عينة الدراسة( 
في درجة المساندة االجتماعية تبعان لمتغير العمؿ، تـ استخدـ 
أسمكب تحميؿ التبايف البسيط )أحادم االتجاه( كالجدكؿ التالي 

 :النتائجيكضح 
 4جدول 

 تحميل التباين إليجاد الفروق بين المطمقات في المساندة االجتماعية تبعًا لمتغير العمل
مقياس المساندة 

 االجتماعية
متوسط  درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين

 المربعات
 مستوى الداللة قيمة ف

المساندة 
 االجتماعية

البعد 
 األكؿ

  0,995 3 2,984 بيف المجمكعات
 

1,633 

 
 

 ر دالةغي
 0,609 343 208,970 داخؿ المجمكعات

  346 211,954 المجمكع
البعد 
 الثاني

  4,045 2,571 3 7,712 بيف المجمكعات
 0,635 343 217,959 داخؿ المجمكعات 0,01

 230 333,5859 المجمكع
يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف قيمة )ؼ( غير دالة         

إحصائيان بالنسبة لمبعد األكؿ لمقياس المساندة االجتماعية 
)المساندة مف قبؿ األسرة(، تبعان لمتغير العمؿ، بينما كانت ىناؾ 
فركؽ ذات داللة إحصائية في البعد الثاني لمقياس المساندة 

االجتماعية )المساندة مف قبؿ الصديقات كالمجتمع( تبعان لمتغير 
العمؿ، حيث كانت قيمة )ؼ( ذات داللة إحصائية عند مستكل 

(. ػكلمعرفة مصدر التبايف بالنسبة ليذا البعد تـ استخداـ 0,01)
االختبار البعدم لحساب الفركؽ، كاكضحت النتائج كجكد فركؽ 
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مف كمصدر دخميف الزكج، لصالح المطمقات الالتي ال يعم
 .ىؿاألالضماف، 

 ثالثان: لمكشؼ عف مدل الفركؽ بيف المطمقات )عينة الدراسة( في 

درجة المساندة االجتماعية تبعان لمتغير كجكد األبناء، تـ استخدـ 
أسمكب تحميؿ التبايف البسيط )أحادم االتجاه( كالجدكؿ التالي 

 :يكضح النتائج
 5جدول 

 تحميل التباين إليجاد الفروق بين المطمقات في المساندة االجتماعية تبعًا لمتغير وجود األبناء
مقياس المساندة 

 االجتماعية
مجموع  مصدر التباين

 المربعات
متوسط  درجات الحرية

 المربعات
 مستوى الداللة قيمة ف

المساندة 
 االجتماعية

البعد 
 األكؿ

  817. 2 3 451. 8 يبيف المجمكعات
 

4 .212 

 
 

0 .01 
 669. 0 343 365. 229 داخؿ المجمكعات

 346 816. 237 المجمكع 
البعد 
 الثاني

 0,01 419. 4 393. 2 3 180. 7 يبيف المجمكعات
 542. 0 343 748. 185 داخؿ المجمكعات

 230 928. 192 المجمكع
يتضح مف الجدكؿ السابؽ أنو تكجد فركؽ ذات داللو       

إحصائية بيف المطمقات في مقياس المساندة االجتماعية، تبعان 
لمتغير كجكد األبناء حيث كانت قيمة )ؼ( ذات داللة إحصائية 

(. ػكلمعرفة داللة الفركؽ كمصدر التبايف 0,01عند مستكل )
ة ليذا البعد تـ استخداـ االختبار البعدم لحساب الفركؽ، بالنسب

 كاكضحت النتائج كجكد فركؽ لصالح المطمقات الالتي لدييف

 .أبناء كاالتي لدييف عدد اكبر مف االبناء
رابعان: لمكشؼ عف مدل الفركؽ بيف المطمقات )عينة الدراسة( 

الزمنية بعد في درجة المساندة االجتماعية تبعان لمتغير الفترة 
الطالؽ، تـ استخدـ أسمكب تحميؿ التبايف البسيط )أحادم 

 :االتجاه( كالجدكؿ التالي يكضح النتائج

 6جدول 
 تحميل التباين إليجاد الفروق بين المطمقات في المساندة االجتماعية تبعًا لمتغير الفترة الزمنية بعد الطالق

متوسط  درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين المساندة االجتماعيةمقياس 
 المربعات

 مستوى الداللة قيمة ف

المساندة 
 االجتماعية

البعد 
 األكؿ

  003. 1 3 010. 3 يبيف المجمكعات
 

1 .327 

 
 
 دالةغير 

 756. 0 343 341. 259 داخؿ المجمكعات
 346 352. 262 المجمكع

البعد 
 الثاني

 0,05 2759. 0 6586. 0 5 9514. 3 يبيف المجمكعات
 2894. 0 224 8762. 386 داخؿ المجمكعات

 229 8336. 390 المجمكع
يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف قيمة )ؼ( غير دالة       

إحصائيان بالنسبة لمبعد األكؿ لمقياس المساندة االجتماعية 
)المساندة مف قبؿ األسرة(، تبعان لمتغير الفترة الزمنية بعد 
الطالؽ، بينما كانت ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية في البعد 

مف قبؿ الصديقات  الثاني لمقياس المساندة االجتماعية )المساندة
كالمجتمع( تبعان لمتغير الفترة الزمنية بعد الطالؽ، حيث كانت 

(. ػكلمعرفة 0,05قيمة )ؼ( ذات داللة إحصائية عند مستكل )

مصدر التبايف بالنسبة ليذا البعد تـ استخداـ االختبار البعدم 
لحساب الفركؽ، كاكضحت النتائج كجكد فركؽ لصالح الفترة 

 عد الطالؽ.الزمنية االقؿ ب
خامسان: لمكشؼ عف مدل الفركؽ بيف المطمقات )عينة الدراسة( 
في درجة المساندة االجتماعية تبعان لمتغير الفترة الزكاجية قبؿ 
الطالؽ، تـ استخدـ أسمكب تحميؿ التبايف البسيط )أحادم 

 االتجاه( كالجدكؿ التالي يكضح النتائج: 
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 7ل جدو
 تحميل التباين إليجاد الفروق بين المطمقات في المساندة االجتماعية تبعًا لمتغير الفترة الزواجية قبل الطالق

مقياس المساندة 
 االجتماعية

متوسط  درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 المربعات

 مستوى الداللة قيمة ف

المساندة 
 االجتماعية

البعد 
 األكؿ

 0080. 0 5 0239. 0 المجمكعاتيبيف 
 

 غير دالة 0700. 0

 1138. 0 224 4293. 152 داخؿ المجمكعات
 229 4532. 152 المجمكع

البعد 
 الثاني

 غير دالة 0539. 0 0157. 0 5 0471. 0 يبيف المجمكعات
 2917. 0 224 5559. 390 داخؿ المجمكعات

 229 603. 390 المجمكع
يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف قيمة )ؼ( غير دالة       

إحصائيان بالنسبة لمقياس المساندة االجتماعية ببعديو عمى حد 
سكاء، مما يشير إلى أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف 
المطمقات في درجة المساندة االجتماعية مف قبؿ األسرة تبعان 

 .لمفترة الزكاجية السابقة قبؿ الطالؽ
 مناقشة النتائج. 6

فيما يتعمؽ بنتيجة الفرض األكؿ فقد كانت متكقعة فالمستكل  -
المرتفع لممساندة االجتماعية يخفؼ مف حدة االكتئاب الذم 
يمكف أف تتعرض لو المطمقة أثر الطالؽ باعتباره حدث ضاغط 

عدة المطمقة عمى في حد ذاتيف، باإلضافة إلى دكره في مسا
إدراؾ مشكمة الطالؽ بشكؿ أفضؿ، كالعكس صحيح. كقد اتفقت 

[ كريتشارد كآخريف 37ىذه النتيجة مع دراسة كؿ مف مخيمر ]
[38.[ 
فيما يتعمؽ بنتيجة الفرض الثاني فيي منطقية حيث أف  -

مستكل المساندة االجتماعية المرتفع يعمؿ عمى زيادة تقدير 
كزيادة ثقتيف بأنفسيف كاكتسابيف القدرة  كتقبؿ المطمقات لذاتيف

عمى التحكـ في إيقاع حياتيف. فمف المؤكد أف درجة المساندة 
االجتماعية العالية تزيد مف االتجاىات اإليجابية لممطمقة نحك 
ذاتيا مما ينعكس بدكره عمى اعتقاد المطمقة بقدرتيا ككفاءتيا 

 عمى تجاكز حدث الطالؽ كحدث ضاغط.الشخصية 
بخصكص نتيجة الفرض الثالث، يمكف أف يعزل عدـ كجكد  -

فركؽ بيف المطمقات في درجة المساندة االجتماعية تبعان لمتغير 
العمر إلى أف المطمقات السعكديات سكاء كف مف كبار أك مف 
صغار السف يتمقيف مساندة أسرية كمجتمعية، حيث أف األسر 

التكافؿ  السعكدية تنيج المنيج اإلسالمي الذم يحث عمى
كاإلحساف، كىى في معظميا تنعـ بمزيد مف االستقرار النفسي 
كاالقتصادم، كىذا بدكره يساعد كيساند المطمقة عمى مكاجية 
الطالؽ كالتخفيؼ إلى حد ما مف آثاره السمبية. كتختمؼ ىذه 

 ].21النتيجة مع دراسة ابراىيـ ]
عان عدـ كجكد فركؽ بيف المطمقات في المساندة األسرية تب -

لمتغير العمؿ يمكف إرجاعو إلى أف األسر السعكدية في العادة 
تقـك بمساندة المطمقات معنكيان كماديان، كالفركؽ بيف المطمقات 
في درجة المساندة االجتماعية، جاءت منطقية حيث ينظر 
المجتمع لممطمقة التي ال تعمؿ بانيا أكثر حاجة لمدعـ. كتختمؼ 

[، كالصباف 39ت ريتشارد كآخريف ]ىذه النتيجة مع نتائج دراسا
[30.[ 
كجكد فركؽ بيف المطمقات في درجة المساندة االجتماعية  -

لصالح المطمقات الالتي لدييف أبناء، كلصالح المطمقات الالتي 
لدييف عدد أكبر مف األبناء، قد يرجع إلى أف األبناء في حياة 

الكبر. المطمقة قد يمثؿ عنصر أماف كمساندة بالنسبة ليا عند 
 ].30كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة الصباف ]

كجكد فركؽ بيف المطمقات تبعان لمفترة الزمنية بعد الطالؽ  -
لصالح الفترة الزمنية االقؿ يمكف أف يرجع إلى أف صديقات 
المطمقة كمجتمعيا يقفكف معيا كيسعكف لمتخفيؼ عنيا عند 

 دراسة تكنسيتعرضيا لحدث الطالؽ. ك تتفؽ ىذه النتيجة مع 
[6.[ 
عدـ كجكد فركؽ بيف المطمقات في درجة المساندة االجتماعية  -

تبعان لمفترة الزكاجية السابقة قبؿ الطالؽ. يمكف أف يعزل إلى أف 
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الفترة الزكاجية السابقة ال تؤثر عمى كقع الطالؽ بالنسبة 
لممطمقة. فالمرأة بطبيعتيا عاطفية، كالطالؽ بعد فترة زمنية 

قصيرة يمثؿ حدثان ضاغطا عمييا يستمـز الدعـ  طكيمة أك
 ].21كالمساندة. كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة المصرم ]

 التوصيات. 7
العناية بالبحكث كالدراسات المتعمقة بالطالؽ، كذلؾ لمتعرؼ  -

عمى أىـ أسباب ظاىرة الطالؽ في المجتمعات الخميجية 
الزكجيف كعمى كالعربية، ككذلؾ اآلثار السمبية لمطالؽ عمى 

األبناء كالمجتمع، باإلضافة إلى دراسة االضطرابات النفسية 
كالمشكالت االجتماعية التي تنجـ عنو، ككيفية التغمب عمييا 

 .كمقاكمتيا
إعداد برامج دينيو، كثقافية كتكظيفيا في التخفيؼ مف  -

االضطرابات النفسية التي قد تتعرض ليا المطمقات كعرضيا 
 .طقي يخاطب العقؿبأسمكب عممي كمن

إنشاء مراكز خاصو لتكجيو كدعـ المطمقات، حتى يتعكدف  -
عمى المشاركة كالمساىمة في الحياة العامة، كتقديـ الخدمات 
النفسية ليف بحسب حالتيف حتى يستشعرف المساندة االجتماعية 

 .التي تقدـ ليف
تبني مبادرات ذات )رؤل مستقبميو متفائمة( بالتنسيؽ مع  -

ات الحككمية كمنظمات المجتمع المدني، إلقامة أنشطة المؤسس
كفعاليات تيدؼ لدمج المطمقات مبكران في المجتمعات العممية، 
كتكعية األسر كأىمية دكرىا في المساندة النفسية كالصحية 
لممطمقة، كمساعدتيف في تككيف شبكة عالقات اجتماعية مما قد 

فشؿ كاإلحباط يحقؽ ليف االستقرار النفسي كتجنب مشاعر ال
 كيؤكد دكرىف كتقدير الذات.
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THE SOCIAL SUPPORT AND ITS RELATIONSHIP 

WITH DEPRESSION, SELF-ESTEEM AND SOME 

FACTORS AMONG DIVORCED WOMEN 
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ABSTRACT_ This study aimed to realize the importance of psychological and social 

support, needed by divorced woman in order to overcome the negative psychological 

effects of the divorce, and difficulties impeding the interaction with the society, as well as 

for the emergence of some of the problems and mental disorders such as depression and 

low self-esteem. The Study also addressed the relationship between depression and self-

esteem with some other factors, namely age, work, the children, and the time period after 

the divorce. To achieve the study objectives, descriptive analytical approach and 

statistical analysis was applied to a random sample consist of (500) divorced woman, 

from Riyadh city, ages ranged between (15-50 years). A form of raw data as well as 

social support measure (was prepared by the researcher), and Beck measure of 

depression (1961), and Hudson scale of self-esteem (1994) are used. The most 

importance results of the study are: there is inverse correlation statistically significant 

between social support and depression among divorced women, and there is direct 

positive correlation statistically significant differences between social support and self-

esteem among divorced women. In light of the findings the study postulated a number of 

recommendation: apply of religious programs to alleviate the psychological disorders 

suffered by divorced women, and establishment of special centers to support them and 

enhance their role in the society.  

KEY WORDS: Social Support, Depression, Self-esteem. 

 

 

 

 

 


