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ماعية واالقتصادية والنفسية التـي تعـاني       يهدف البحث الى معرفة المشكالت االجت     
منها األرملة في حالة فقدان الزوج في ظل الظروف التي يعاني منهـا العـراق ومدينـة                 

يقود الـى  ) األب  ( الموصل خاصة ومن النتائج التي توصل اليها البحث ان فقدان المعيل            
خفاض مستوى المعيـشة  عدة مشكالت مادية لألرملة وزيادة األعباء الملقاة على عاتقها وان      

لألسرة ، كما يؤثر فقدان الزوج على شعور األرملـة بـالتوتر والقلـق واالكتئـاب مـن       
   .  المستقبل

Abstract 

 The research aims at knowing the nature of social, economic and 

psychological problems that widows face as a result of losing the husband.  

 This situation resembles an absolute result of the circumstances that 

Iraq (and specially Mosul city) had passed, whether of wars, blockage or 

even occupation.  
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 The research has reached many results, the most important of which, 

are :  

1. The loss of the fund-supplier (usually the husband leads to many 

materialistic problems for the widows who are of low-level 

economic life.  

2. and that occupation has increased the percentage of widow cases in 

Iraq.  

   :المقدمة
مشكالت ومعاناة يترك تأثيرها    يعد األب احد أهم أركان األسرة ويترتب على فقدانه          

على المجتمع بصورة عامة على الزوجة وما تواجهه من صعوبات ومعانـات اجتماعيـة              
واقتصادية ونفسية نتيجة األدوار المتعددة التي تحمل أعبائهـا بـصورة خاصـة حيـث               
اضطرتهن الظروف الى مواجهة الحياة األسرية وانعكاس هذه المعاناة على األبنـاء فـي              

واحي حياتهم منها التربوية والدراسية ، حيث ازدادت في اآلونة األخيـرة ظـاهرة              كافة ن 
الترمل التي يجب إعطاؤها حيزاً كبيراً من االهتمام لآلثار المأساوية التي تتركهـا علـى               
العوائل ومستقبل أبنائها باعتبارهم أول ضحاياها نتيجة لفقدان األب الذي يعد غالباً عـائالً              

  . لألسرة 
الحروب التي خاضها العراق كافة وكذلك ظروف االحتالل الصعبة التي نعيشها           ان  

لها آثارها المدمرة تاركة آالف األسر المنكوبة بوفاة احد أفرادها وبعض أعـضائها ممـا               
يؤثر على األسرة وتتعرض بذلك الى التزامات وصدمات انفعالية بالغة القـسوة ويترتـب              

  .ستقرار النفسي واالجتماعي لألسرة على ذلك رد فعل انفعالي يهدد اال
وهذا يتطلب مساعدة هذه األسر للبحث عن حلول لمشكالتها  في ظل هذه الظروف              
الصعبة ويتحمل المجتمع بكافة هيئاته وسلطاته لتوفير الحماية لهذه األسـر التـي فقـدت               

  . سندها االجتماعي أال وهو األب 
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مبحث األول تناولنا اإلطار العـام      وخمسة مباحث ، في ال    وتضمنت الدراسة مقدمة    
للبحث أما المبحث الثاني فقد تضمن اآلثار االجتماعية لوفاة األب وقد بينا فـي المبحـث                
الثالث اإلجراءات المنهجية للبحث ، أما  المبحث الرابع فقد تضمن عرض وتحليل بيانات              

  . البحث أما المبحث الخامس فقد تضمن خاتمة البحث ثم المصادر 
  

  بحث األولالم
  اإلطار العام للبحث

  :تحديد مشكلة البحث : أوالً 
ان البحث عن المشكالت التي تعاني منها المرأة العراقية بوصفها عنصراً مهماً في             
المجتمع اذ تحملت مسؤولية العائلة والمجتمع واسـتطاعت بفـضل قوتهـا وإصـرارها              

قي لضمان وحـدة األسـرة      وتدبيرها مواجهة المشكالت التي فرضت على المجتمع العرا       
  .ولتفادي اآلثار السلبية التي تنعكس عليها وال سيما على األبناء نتيجة فقدان من يعيلهم 

ان آثار وفاة األب على األسرة عديدة ومترابطـة ومتكاملـة فـي واقـع الحيـاة                 
االجتماعية من جانب اجتماعي واقتصادي ونفسي فتعد مشكلة يجب ان تدرس بعناية ألنها             

 تهدد المجتمع فضالً عن اآلثار النفسية التي تتركها على المرأة ومـن             اً خلالً اجتماعي  تترك
  .ثم األطفال الذين يعدون الضحية 

فالترمل ظاهرة يجب معالجتها بالطرق العلمية بعد ان تعددت وكثرت أسبابها ومـن        
مـن  اجل هذا تأتي هذه الدراسة كمحاولة لتقديم تصورات نظرية تـستند الـى مجموعـة     

  .البراهين العلمية الميدانية حول موضوع الترمل في مدينة الموصل 
  :أهمية البحث : ثانيا 

تبرز أهمية البحث كونه يروم التعرف على المشكالت االجتماعية واالقتصادية التي           
تواجهها النساء األرامل والتي منها مشكلة الفقر والعوز المادي الن فقدان المعيـل يـؤدي               

ستوى المعيشة وانعكاسات هذا الترمل تمتد الـى جميـع نـواحي الحيـاة              الى انخفاض م  
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االجتماعية كما تبرز أهمية البحث في كونه يمثل اسهامة متواضـعة فـي مجـال علـم                 
االجتماع االقتصادي واألسري ليفتح المجال أمام الباحثين لتناول مثـل هـذه المواضـيع              

  .بالدراسة العلمية  
  أهداف البحث: ثالثا 

  -:البحث التوصل الى يهدف 
التعرف على طبيعة المشكالت االجتماعية واالقتصادية التي تعـاني منهـا األرامـل            - ١

  .النساء في مدينة الموصل 
التوصل الى بعض التوصيات والمقترحات على ضوء ما تسفر عنه الدراسـة مـن               - ٢

 . نتائج 

  تحديد المفاهيم : رابعا 
: األرمـل  . مات زوجهـا  :  المرأة –الى أرمل ان الجذر اللغوي للمفهوم يشير      : األرملة  

 واألرامل هـم المـساكين ،   )١( أرمل ، وأرملة ٠٠المحتاج ومن ماتت زوجته وهي أرملة    
واصلها من الرمل ، أي كأنهم      ) نفاذ الزاد   ( كما جاء في القاموس العربي ، األرامل نعني         

انسحب المفهوم ليشير الـى  لصقوا بالرمل ، ورجل أرمل وامرأة أرملة ، تعني محتاجة ثم         
كل جماعة من رجال ونساء ، او رجال من دون نساء ، او نساء من دون رجـال ، فهـم                
أرملة بعد ان كانوا محتاجين ، يقال للفقير الذي ال يقدر على شيء مـن رجـل او امـرأة           

   .)٢(أرملة وال يقال للمرأة التي ال زواج لها وهي موسورة أرملة 
 يتعرض لها كل إنسان ويؤدي وفاة احد الزوجين الـى تغيـر الـدور               فالوفاة مسألة حتمية  

 فانه في ذات الوقـت ذا مغـزى اجتمـاعي       )٣(االجتماعي للشريك الباقي على قيد الحياة         
 كما يطلق على الزوجـة  )٤(أساسي وليس مجرد عملية بايولوجية ينتهي ، بمقتضاها إنسان     

وج الذي ماتت زوجته مصطلح أرمل      والز ) Widow( التي مات زوجها مصطلح أرملة      
 )Widower ( )كل امرأة مات عنها زوجها ولم تتـزوج        (  وبذلك فاألرملة يطلق على      )٥

الن لفظ أرامل يطلق أيضا على المساكين  من رجال ونـساء            ) . بعده مع فقرها وحاجتها     
 والمـرأة اذا    لكنه استخدم في النساء أكثر الن العرب تقول أرمل فالن اذا أنفذ زاده وافتقر             
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الوصف ، وقد تكـون األرملـة ذات أوالًد    فقدت زوجها فقد فقدت من ينفق عليها فناسبها         
صغار مما يزيد من عنائها فتكون أرملة وأماً أليتام ، فالعطف والشفقة عليها أهـم النهـا                 

  .  )٦(تحملت المسؤولية لوحدها مع عجزها وضعفها 
رأة مات عنها زوجهـا ألي سـبب مـن          هي كل ام  ( والتعريف اإلجرائي لألرملة    

األسباب يقع على عاتقها مسؤوليات وادوار كانت محددة للرجل مما أدى الـى مواجهتهـا               
  ) .لصعوبات اجتماعية واقتصادية ونفسية 

  اآلثار االجتماعية لوفاة األب : المبحث الثاني 
  اثر فقدان األب على األسرة: أوالً 

كبيراً لموضوع األسر ذات العائل الواحـد ، نظـراً     أبدى كثير من الباحثين اهتماماً      
للدور المنوط بالوالدين في رعاية األبناء ، وتولي الدراسات اإلنسانية أهميـة بالغـة لهـذا      
الدور العتبارات نفسية واجتماعية واقتصادية تؤثر بصورة مباشرة في تنشئة الطفل ، بـل           

 حيث أصبح غيـاب     )٧(حياته المستقبلية   وتستمر مؤثراتها ومدلوالتها الى فترات بعيدة في        
األب او األم عن حياة األسرة واقعاً مألوفاً في كثير من األسر في المجتمـع اإلنـساني اذ                  
يجب مواجهته ومعرفة آثاره وأبعاده االجتماعية واالقتصادية والـسياسية فهنـاك حـاالت           

 )٨(ات اإلقليميـة    الطالق والهجر وكذلك حاالت القتل والوفاة نتيجة للحـروب والـصراع          
فاألسرة ذات المعيل الوحيد يولد لدى المعيل اإلحساس بالوحـدة والتـوتر ال سـيما عنـد        

   .)٩(الحاجة التخاذ قرار مهم وحاسم في حياة األسرة او ألحد أفرادها 
وتأتي أهمية األسرة من باب وظيفتها األساسية المتمثلة باستمرار النوع والمحافظـة          

رنا الى تعاريف األسرة نجدها تتكون من العناصر المهمة التي هي بنـاء  واذا ما نظ  . عليه  
فالرجل وأبـرزهم األزواج    ) الرجال والنساء واألطفال    ( األسرة واستمرارها المتمثلة في     

هم عماد األسرة الرئيسيون ولهم وظائف اجتماعية كبيرة ، اذ يقع عليهم عاتق المـسؤولية                 
يء ألن يكون في المرتبة األولى على الـسلم االجتمـاعي ،             ، وان الرجل يه    )١٠(الكبرى  

فمنذ والدته غالباً ما يوفر له الدعم المادي والمعنوي داخل األسرة وخارجها إلشغال دوره              
المرسوم مسبقاً وهو يتحمل نتيجة ذلك أعباء الحياة وصعوباتها االقتصادية وكـل تبعاتهـا              
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قبل زواجه ويقع على عاتقه     ) أحياناً  ( اً او كلياً    االجتماعية كونه المسؤول عن العائلة جزئي     
   .)١١(مسؤولية اإلنفاق وتقديم كافة المستلزمات المادية والمعنوية ألسرته بعد الزواج 

اما النساء وال سيما الزوجات تقع علـيهن وظـائف اجتماعيـة كبيـرة فتتحمـل                
جو النفسي المالئم للرجـل     مسؤوليات عديدة تتعلق بتدبير المنزل ورعاية األطفال وتهيئة ال        

وتحصل بالمقابل على توفير الرجل لها احتياجاتها العديدة والتي من ضمنها توفير الـسكن              
لى المستوى  المالئم لها وإطعامها وحمايتها من كافة صور التهديد ودعمها مادياً ومعنوياً ع           

   .)١٢(المجتمع  الشخصي واالجتماعي في
ة على عاتقها مهمة اتخاذ القـرار داخـل األسـرة ال     فاذا ما فقد المعيل تأخذ األرمل     

سيما اذ كان أبنائها ال يزالون صغار السن مع وجود بعض الحـاالت التـي تعتمـد فيهـا      
وعلى أهل الزوج في بعض القرارات المهمـة التـي          ) األب ، األخ    (  األرملة على أهلها  

لى أخـرى حـسب الخلفيـة    تخص العائلة ، ونمط اتخاذ القرار المناسب يتباين من امرأة ا    
االجتماعية والمستوى الثقافي فتزداد فعالية األرملة في اتخاذ القرارات في حالـة األسـر              

   .)١٣(العالية  ذات المستويات الثقافية واالجتماعية
ومهما يكن وضع المرأة االجتماعي فانها تواجه مـشكالت عديـدة ولعلهـا نفـس               

ن وضعية األرمل او األرملـة علـى المـستوى          المشكالت التي تواجهها األرملة ، ذلك ا      
الشخصي واحدة ، حتى وان كانت في الظاهر أكثر عبئاً على األرملـة ، وهـذه النقطـة                  

   -:بالذات هي رهينة بثقافة المجتمع ، ومن هذه المشكالت 
  .توقف اإلشباع الجنسي  - ١
 .فقدان اإلحساس باألمن والصداقة والحب  - ٢

ر الذي كان سـيمثل نموذجـاً للطفـل يـستطيع ان            عدم وجود مثل أعلى للدور الكبي      - ٣
يترسمه ، فغياب األب عن األسرة يؤدي الى فقدان النموذج الذي يمكـن ان يحتذيـه                

 .الطفل 

 .زيادة األعباء الملقاة على الطرف الموجود بالذات بالنسبة لرعاية األطفال  - ٤

 . فته المنية زيادة المشكالت المادية وبالذات اذا كان الزوج هو الذي رحل او وا - ٥
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  .)١٤(إعادة توزيع المهام والمسؤوليات المنزلية  - ٦

  أنموذجاً الترمل في العراق –األرامل والحياة االجتماعية : ثانيا 
لقد خلق الواقع الجديد للمرأة التي فقدت زوجها والتـي تختلـف بـاختالف البنيـة           

ي المجتمعـات الناميـة     داد وطأة ف  االجتماعية والثقافية للمجتمع فنجد ان وضع الترمل يز       
العربية واإلسالمية  لذا يترتب على فقدان الزوج مضاعفات نفـسية واجتماعيـة للمـرأة               
األرملة وفي الوقت نفسه مربكة للمجتمع واذا ما قارناها بالمجتمعات المتقدمة حيث غالبـاً              

لحيـاة  اإلمكانيات للعمل ومواجهـة نفقـات ا  ) اللواتي يفقدون أزواجهن   ( ما تمتلك النساء    
األمر الذي يمكنها من حفظ شخصيتها وكرامتها ، اما في المجتمعـات الناميـة وبـشكل                
خاص في المجتمع العربي فإن فقدان الزوج للمرأة التي تكون غير مهيئـة للعمـل ذاتيـاً                 
بحكم التقاليد يؤدي الى اعتمادها على اآلخرين مما يفقدها قيمتها واستقاللها ويجعلهـا فـي    

لقبول سـيطرة اآلخـرين عليهـا فـضالًعن شـعورها بالحرمـان             ضطرة  نهاية األمر م  
األمر الذي يؤدي الى إصابتها بمشكالت تؤثر علـى       )  االجتماعي – النفسي   –البايولوجي  (

وال يختلف وضع المرأة العراقية كثيراً عن وضع         . )١٥(نفسيتها وعلى مكانتها االجتماعية     
شابهة في   العموم ، ولعل أوضح الظـروف          المرأة في المجتمعات التي شهدت ظروفاً مت      

 والتي بدت آثارها على األسرة منها الحرب العراقية اإليرانية عـام     ، تلك المتعلقة بالحرب  
 والتـي اسـتمرت   ١٩٩٠ وحرب الخليج ومن ثم الحصار االقتصادي على العراق      ١٩٨٠

 ٢٠٠٣لعـسكري سـنة   آثارها على األسرة العراقية وأعقبها العدوان الثالثيني ثم العدوان ا   
وانهيار السلطة السياسية وما تاله من تداعيات االحتالل األمريكي وما رافقه مـن ظهـور       
العنف المتزايد والنزاعات والصراعات الحالية من أعمال قتل عشوائي وعنـف طـائفي              
لكافة فئات الشعب األمر الذي القى بظالله على العائلة وشكل تهديداً ومعاناة ال نهاية لهـا                
للعوائل بشكل عام والنساء بشكل خاص من حيث ازديـاد عـدد الـضحايا مـن األزواج              

 فالرجـال واغلـبهم مـن األزواج كـانوا          )١٦(واألبناء الذي ولَّد أعداداً هائلة من األرامل        
ضحايا هذه الحروب اذ عملت تداعيات انهيار السلطة على فقدانهم ، األمر الذي انعكـس               

كل الحروب التي خاضتها السلطة اذ كانت الخسائر البـشرية           أثره على أسرهم فهو وقود      
كبيرة جداً اما بالموت في الحروب غير المتكافئة او بالعوق الجسمي وشـل قـدراتهم او                



  

)١٦٤( 

–– 

بالعوق العقلي والنفسي او عن طريق تغيب هؤالء األزواج عن أسرهم بـسبب األسـر او        
ل الحقيقي لألسرة وباتـت تتحمـل       وأصبحت الزوجة هي األم واألب والمعي      . )١٧(الفقدان  

أدواراً ثقيلة لم تكن تألفها فبدأت تترك أسرتها باحثة عن عمل بعد غياب الـزوج ، وبـات      
 حيث أشار تقرير منظمـة      )١٨(الوضع األمني المتردي يشكل لها مخاطر وتحديات أخرى         

لترمـل  حقوق المرأة الى ان انعكاسات تدهور األوضاع األمنية في العراق رفعت نـسبة ا             
دون ( بشكل ملحوظ في صفوف النساء ، مما دفع بالعديد منهن للبحـث عـن أي عمـل                  

ألف أرملـة   ) ٣٠٠(للحصول على مصدر للعيش ، وتشير المنظمة ذاتها الى ان           ) جدوى  
ماليين أرملة في مختلف أنحاء العـراق ، وهـذا يعنـي            ) ٨(في بغداد وحدها الى جانب      

امرأة عراقية تترمـل يوميـاً       ) ١٠٠-٩٠( ان ما بين    بحسب إحصائيات األمم المتحدة ،      
نتيجة أعمال العنف الطائفي السائد في العراق ، انها أرقـام تعكـس الكارثـة بـصورتها            

   .)١٩(الحقيقية التي تتعرض لها المرأة العراقية 
ان ازدياد عدد األرامل انعكس على ازدياد عدد األيتام الذي بلـغ عـددهم حـسب                

فهـذا يعنـي     )٢٠( ٢٠٠٦ألف طفل يتيم حتى عام ) ٧٠٠(ماليين و   ) ٥ (تقرير لليونيسيف 
ان خلالً اجتماعياً حدث في المجتمع ناهيك عن اآلثار النفسية على النساء ، فـالعنف فـي                 
العراق بات يمثل تهديداً ليس لحاضر العراق وحسب ، وانما لمستقبله وسينشأ لدينا جيـل               

  .)٢١(شأ لدينا حالة من الفراغ األبوي لدى اغلب األسر متكامل اغلب أبنائه بدون اباء وسين
  

  اإلجراءات المنهجية للبحث: المبحث الثالث 
  .     يعد هذا البحث من البحوث الوصفية والتحليلية :نوع البحث : أوالً 
 الذي يـتالئم مـع    العينةةاالجتماعي بطريق   تم إتباع منهج المسح        :منهج البحث   : ثانياً  

   .بحثناع  طبيعة موضو
من مجتمع البحـث حيـث بلـغ        بسيطة      تم سحب عينة عشوائية         :عينة البحث   : ثالثاً  

  . امرأة تعرضت لفقد زوجها ألسباب متعددة ) ٥٠(حجمها 
  . تم وضع فرضية أساسية ثم اشتق منها فرضيات فرعية :فرضيات البحث : رابعاً 



  

)١٦٥( 

–– 

     جتماعية واقتصادية ونفسية داخـل    يؤدي فقدان األب الى مشكالت ا       ( الفرضية األساسية 
  ) .األسرة 

   :الفرضيات الفرعية 
  . يؤثر فقدان األب على العالقات االجتماعية بين األسرة وأقاربها -١
 تــزداد المــشكالت الماديــة لــدى األرامــل مــن ذوات المــستـوى                                   -٢

  .االقتصادي المنخفض 
ــدى -٣ ــات ل ــاقم الخالف ـــا                                تف ــي ظــل الوضــع الحــالي عم ــل ف ــاء األرام أبن

  . سبقه 
  . لالحتالل دور أساسي في زيادة نسبة الترمل -٤
  .    يؤثر فقدان الزوج على شعور األرامل بالتوتر والقلق واالكتئاب-٥

  .ل انحصر في مدينة الموص:  المجال المكاني -١ :مجاالت البحث : خامساً   
استغرق وقت إجراء البحـث مـن        :  المجال الزماني    -٢                                

   . ١٣/٥/٢٠٠٨  الى ١/٢/٢٠٠٨
 اللـواتي   امرأة) ٥٠(شمل عينة من    :  المجال البشري    -٣       

  .أزواجهن في مدينة الموصل   فقدن 
  : وسائل جمع البيانات : سادساً 

كتوبة فيها أسئلة يود الباحث الحصول على إجابة عنهـا           هو استمارة م   - :االستبيان   - ١
 وقبـل  )٢٢(تعطى او ترسل لألفراد الذين اختيروا ضمن العينة لتمثل المجتمع األصلي          

االنتهاء الى الصيغة النهائية لالستمارة االستبيانية وللتأكد من مدى صالحية كل سؤال            
 ثم قمنا بإعداد االسـتبيان      *اءمن أسئلتها تم عرضها على مجموعة من األساتذة الخبر        

 . بصيغته النهائية 

                                         
  كلية اآلداب/ قسم علم االجتماع / شفيق إبراهيم . د .-١جلنة اخلرباء وتألفت من *

  كلية اآلداب/ قسم علم االجتماع / حارث حازم  . د .-٢                           



  

)١٦٦( 

–– 

 تعد من األدوات األساسية في الدراسات الميدانية ، وذلك لما توفر مـن              -: المقابلة   - ٢
بيانات ومعلومات حول الموضوع المراد دراستها ، وألنها وسيلة لتقـصي الحقـائق             

بحوث وتتـيح للباحـث    والمعلومات تقوم أساساً على التفاعل المباشر بين الباحث والم        
 .  )٢٣(فرص التحقق من البيانات 

هي كل ما يشاهده الباحث لطبيعة األحوال االجتماعيـة واالقتـصادية         -: المالحظة   - ٣
              . لألسر التي تعاني من فقدان اآلباء 

  :الوسائل اإلحصائية : سابعاً 
  )٢٤( ١٠٠ × الجزء/   النسبة المئوية -١

        الكل                 
  )٢٥( مجـ س ك/   الوسط الحسابي -٢

                            مجـ ك
  عرض وتحليل بيانات البحث: المبحث الرابع                         

  عرض البيانات األولية وتحليلها - : أوالً 
  :العمر  - ١

  يوضح متغير العمر للمبحوثات ) ١(جدول 

   النسبة المئوية  التكرارات  الفئات

  %١٢  ٦  سنة٣٠-٢١

١٦  ٨  ٤٠-٣١%  

٤٤  ٢٢  ٥٠-٤١%  

                                                                                                        
  كلية اآلداب/ قسم علم االجتماع / إميان عبد الوهاب .  م-٣                           

 كلية اآلداب/ قسم علم االجتماع / بامسة فارس .  م-٤                           



  

)١٦٧( 

–– 

٢٨  ١٤  ٦٠-٥١%  

  %١٠٠  ٥٠  المجموع

توزيع المبحوثات بحسب العمر ، وتشير البيانات الـى         ) ١( الجدول   تشير معطيات 
سنة وبنسبة تصل الـى   ) ٥٠-٤١( ان القسم األكبر من أفراد العينة هن من الفئة العمرية     

  .سنة ) ٤٣,٨(عمار المبحوثات وبلغ الوسط الحسابي أل%) ٤٤(
  

  : المهنة  - ٢
  يوضح المهن التي تزاولها المبحوثات ) ٢(جدول 

  النسبة المئوية   التكرارات  المهنة

  %٨٠  ٤٠  ربة بيت 

  %٢٠  ١٠  موظفة

  %١٠٠  ٥٠  المجموع

  
 ان غالبية المبحوثات هن ربات بيوت حيث بلغت نـسبتهن     )٢( من الجدول    يتوضح

األمر الذي يؤثر على المـستوى المعاشـي        %) ٢٠( الموظفات   بينما بلغت نسبة  %) ٨٠(
ويضطر غالبية المبحوثات الى االعتماد على األهل واألقارب والجمعيات الخيرية وعلـى            

من الموظفات لديهن اجر ثابت ال يفـي  % ٢٠المساعدات التي تقدمها الجوامع مقابل نسبة      
  . في كثير من األحيان بكل المتطلبات الحياتية 

  
  
  



  

)١٦٨( 

–– 

  :الحالة التعليمية  - ٣
  يوضح الحالة التعليمية للمبحوثات) ٣(جدول 

  النسبة المئوية   التكرارات  المستوى التعليمي

  %١٢  ٦  أمية 

  %٤٨  ٢٤  ابتدائية

  %٢٦  ١٣  ثانوية 

  %١٤  ٧  جامعة فأعلى

  %١٠٠  ٥٠  المجموع

  
 بنـسبة    ان غالبية أفراد العينة هم من حملة الـشهادة االبتدائيـة           )٣( الجدول   يشير

والحاصالت علـى   %) ١٢(في حين بلغت نسبة الالتي ال يعرفن القراءة والكتابة          %) ٤٨(
ويرجع %) ١٤(والحاصالت على شهادة جامعية فأعلى نسبة       %) ٢٦(شهادة ثانوية بنسبة    

ذلك من خالل مالحظتنا الى العادات والتقاليد االجتماعية التي ال تشجع على تعليم المـرأة               
 الخاطئ للدين بمنع االختالط بين الجنسين بعدم إرسال المرأة الى الدراسة            فضالً عن الفهم  

 ان  *واجهن كما تبين من خالل مقـابلتهم      كما ان هذا سيشكل عائقاً أمام النساء الفاقدات ألز        
انخفاض مستواهن التعليمي أدى الى عدم قدرتهن على الحصول على وظيفة رسمية وذلك             

فتقرن اليه مما يـضطرهن للعمـل بأعمـال ذات مـستوى            النها تتطلب شهادة وهذا ما ي     
اقتصادي واجتماعي منخفض وهذا ما سيوضح من خالل تحليل الجدول الذي يبـين فيـه               

  ) .١٥(نوع العمل الذي تمارسه المبحوثات  انظر الجدول 
                                         

  ١٥/٣/٢٠٠٨  يف١٩٦٢ ، ربة بيت ،  السيدة هـ ، و-١من خالل مقابلة أجريت مع كل من  *
   . ١٧/٣/٢٠٠٨  يف١٩٦٦، ربة بيت ،  السيدة و ، ع  -٢                                                         

 



  

)١٦٩( 

–– 

  :طبيعة السكن   - ٤
  يوضح طبيعة سكن المبحوثات) ٤(جدول 

  النسبة المئوية   التكرارات  السكن

  %٧٠  ٣٥  ملك

  %١٨  ٩  إيجار

  %١٠  ٥  مشترك مع أهل الزوج

  %٢  ١  مشترك مع أهل الزوجة

  %١٠  ٥٠  المجموع

  
 ان غالبية المبحوثات يقمن بمساكن تعود ملكيتها اليهن نسبة          )٤( من الجدول    نالحظ

وهذا يخفف من معاناة األسرة اقتصادياً لينحصر اهتمامها بإشباع حاجاتهـا مـن             %) ٧٠(
يقمن في مساكن إيجـار ، امـا نـسبة          %) ١٨( الخ في حين ان نسبة       ٠٠٠مأكل وملبس   

يقمن مع أهل الزوج وهي نسبة قليلة وذلك لعائدية المرأة الى أهلها بعـد وفـاة                %)  ١٠(
 وذلـك لمـا     أهلهنيقمن مع   %) ٢(زوجها حسب التقاليد االجتماعية للمدينة ، بينما نسبة         

لة وبين أبناء األخوة الذين يعيشون غالباً مـع       يحدث من مشكالت اجتماعية بين أبناء األرم      
  . أسرهم 
  
  
  
  
  



  

)١٧٠( 

–– 

  :تاريخ وفاة الزوج  - ٥
  يوضح تاريخ وفاة الزوج) ٥(جدول 

  النسبة المئوية   التكرارات  تاريخ الوفاة

٢٠  ١٠  ٩٠-١٩٨٠%  

١٠  ٥  ٢٠٠٠-١٩٩١%  

٧٠  ٣٥  ٢٠٠٨-٢٠٠١%  

  %١٠٠  ٥٠  المجموع

ت تاريخ وفاة أزواجهن هي الفترة      من المبحوثا % ) ٧٠( ان   )٥(يتضح من الجدول    
وهذا يعني ان نسبة الوفاة او الموت مـن خـالل مالحظتنـا قـد                ) ٢٠٠٨-٢٠٠١(بين  

تزايدت مما هي عليه في السنوات السابقة وذلك نتيجة لالحتالل وللعنف المتزايد في بالدنا              
ائلـة  عامة ومدينة الموصل خاصة وظهور النزاعات والصراعات والقتل وما تعانيـه الع           

  .العراقية من ظروف متردية وصعبة في مختلف مجاالت الحياة 
  :سبب وفاة الزوج  - ٦

  يوضح سبب وفاة أزواج المبحوثات) ٦(جدول 

  النسبة المئوية   التكرارات  سبب الوفاة

  %٤٥  ٢٣  قتل

  %٤٠  ٢٠  مرض

  %١٣  ٥  شهيد قادسية

  %١٠٠  ٥٠  المجموع



  

)١٧١( 

–– 

المبحوثات فقدن أزواجهن نتيجة    من  %) ٤٥(ان أعلى نسبة    ) ٦( من الجدول    نالحظ
القتل او الخطف ثم القتل على أيدي مسلحين مجهولين او جهات مجهولة او نتيجة الرمـي                

كانت ) القتل  ( العشوائي لقوات االحتالل األمريكي وقوات األمن الحكومية وهذه الجريمة          
ـ           ي اذ تـشير  تحدث سابقاً بنسب قليلة جدا لكنها تزايدت نـسبتها بعـد االحـتالل األمريك

عرض للترمـل ، كمـا تبـين ان نـسبة     تت)  زوجة١٠٠(ات الى انه في كل يوم   اإلحصائي
من المبحوثات فقدن أزواجهن بسبب المرض وذلك يرجع من خـالل مالحظتنـا             %) ٤٠(

التي أجريت مع بعض المبحوثات الى تردي الخدمات الصحية نتيجـة لقلـة              * والمقابالت
ات وهجرة األطباء الكفوئين خارج القطر خوفاً مـن القتـل   األدوية ولسوء أحوال المستشفي   

مـن المبحوثـات فقـدن      ) ١٢(والخطف جراء األوضاع األمنية السيئة في حين ان نسبة          
أزواجهن جراء الحروب التي مر بها العراق منها الحرب العراقية اإليرانية وحرب الخليج             

الل دور أساسي فـي زيـادة نـسبة         الثانية وهذا ما يؤكد صدق فرضيتنا القائلة بأن لالحت        
   . الترمل

  :الدخل الشهري  - ٧
  يوضح الدخل الشهري للمبحوثات) ٧(جدول 

  النسبة المئوية   التكرارات  الفئات

  %٤٦  ٢٣  ٢٠٠ - ألف ١٠١

٣٠  ١٥  ٣٠٠-٢٠١%  

١٤  ٧  ٤٠٠-٣٠١%  

١٠  ٥   ٥٠٠-٤٠١%  

  %١٠٠  ٥٠  المجموع

                                         
   ٣٠/٣/٢٠٠٨يف  ١٩٧٠السيدة ص ، أ  ، ربة بيت ،  -١:  مقابلة أجريت مع كل من *

   .٣٠/٣/٢٠٠٨يف  ١٩٦٥ السيدة ف ، و ، موظفة ، -٢                                



  

)١٧٢( 

–– 

 دخلهم الشهري فـي الفئـة       ان غالبية المبحوثات ينحصر   ) ٧( من الجدول    نالحظ  
%) ٣٠(في حـين ان نـسبة   %) ٤٦(والالتي بلغن نسبتهن    ) ٢٠٠ – ألف   ١٠١(  األولى

-٣٠١(فـي الفئـة   %) ١٤(ونسبة )  ألف   ٣٠٠-٢٠١( انحصر دخلهم الشهري في الفئة      
ويعود ارتفاع نسبة الفئة األولـى   )  ألف ٥٠٠-٤٠١(في الفئة %) ١٠(ونسبة  )  ألف   ٤٠٠

وذلك كون ان غالبيـة المبحوثـات يتقاضـين رواتـب الرعايـة              ) ٢٠٠ – ألف   ١٠١( 
هما ال يتجاوز غالباً الفئة األولى على الـرغم مـن ان بعـض              الاالجتماعية او التقاعد وك   

النسب الى الدخل الشهري العالي للمبحوثات األمر الذي يرجع الى عمل األرملـة خـارج             
 األبناء الذي يساهم فـي زيـادة دخـل          المنزل في الوظائف الحكومية باإلضافة الى عمل      

  ) .   ألف ٢٣٨(   األسرة الشهري ، وبلغ الوسط الحسابي للدخل الشهري للمبحوثات 
  

   وتحليلهااالختصاصيةعرض البيانات  - : ثانيا 
  :المحور االجتماعي : أوالً 

  وفاة األب وأثره على العالقات االجتماعية للمبحوثات   - أ
  

  الجتماعية للمبحوثات يوضح العالقات ا) ٨(جدول 

تأثير وفاة الزوج على العالقات 
  االجتماعية

  النسبة المئوية   التكرارات

  %٢٨  ١٤  نعم

  %٧٢  ٣٦  ال

  %١٠٠  ٥٠  المجموع 

يرين ان عالقـاتهن    %) ٧٢( ان أكثر من نصف عدد المبحوثات        )٨( الجدول   يشير
دى فقـدان األب الـى   االجتماعية لم تضعف بسبب فقدان الزوج على العكس من ذلك فقد أ     



  

)١٧٣( 

–– 

تقديم المساعدات المادية والمعنوية انطالقا من كون مجتمعنا مجتمع إسالمي يحـث علـى              
أنا وكافل  ) (صلى اهللا عليه وسلم     ( رعاية األرامل وإعالة األيتام عمالً بقول رسولنا محمد         

  .فأطبق بين إصبعيه السبابة والوسط ) اليتيم في الجنة هكذا 
 المبحوثات فقد ضعفت عالقاتهن االجتماعيـة مـع اآلخـرين    من%) ٢٨(اما نسبة  

ويعود السبب في ذلك الى قلة وقت الفراغ لدى المرأة األرملة لقيامها بكافـة مـستلزمات                
  . األسرة والعناية باألوالًد الذين يعدون أهم شيء في حياتها 

 العالقات  لىعيتبين من خالل البيانات عدم صدق الفرضية القائلة يؤثر فقدان األب            
  . االجتماعية بين األسرة وأقاربها 

   مسؤولية تنشئة األبناء -ب
  يوضح مسؤولية تنشئة األبناء ) ٩(جدول 

  النسبة المئوية   التكرارات  من المسؤول عن التنشئة

  %٧٦  ٣٦  األم

  %٢٤  ١٤   واألجدادلاألعمام  واألخوا

  %١٠٠  ٥٠  المجموع

المبحوثات تقع علـى عـاتقهم عمليـة       من  %) ٧٦( ان نسبة    )٩( من الجدول  يتضح
التنشئة االجتماعية وهذا يرجع الى استقاللية األسرة في السكن اذ ان غالبيـة المبحوثـات               

مما يجعل من الصعوبة علـى أهـل الـزوج          ) ) ٤(انظر جدول   ( يعشن في سكن خاص     
تماعيـة  والزوجة المساهمة في تنشئة أبناء األب المتوفي وبذلك تقع مسؤولية التنـشئة االج      

في حين ان نسبة قليلة من المبحوثات يشاركهن فـي تنـشئة            . لألبناء على عاتق األم فقط      
ويعـود ذلـك الـى ان الـسكن       %) ٢٤(بنـسبة   ) األعمام واألخوال   واألجداد      ( األبناء  

المشترك مع أهل الزوج والسكن القريب من سكن أبناء األب المتوفي ، كمـا قـد تكـون                  
 من الناحية المادية  تؤدي الى الرضوخ لـرأي اآلخـرين وبمـا ان               الحاجة الى اآلخرين  



  

)١٧٤( 

–– 

األرملة بحاجة الى مساعدة مادية فهذا يسمح لآلخرين من األعمام واألخوال بالتدخل فـي              
  .شؤون األسرة وإبداء اآلراء في مواضيع متعددة حتى وان كانت خاصة باألسرة 

   الصعوبات التي تواجه األم في تنشئة األبناء -ج
  يوضح الصعوبات التي تواجه األم في تنشئة األبناء) ١٠(دول ج

  النسبة المئوية   التكرارات  صعوبات التنشئة

  %٤٢  ٢١  عدم توفر الجو الدراسي المالئم

  %٥٨  ٢٩  عدم وجود موجه ومشرف يصغون اليه ويخافون منه

  %١٠٠  ٥٠  المجموع

بة التي يعانين منهـا   ان معظم المبحوثات يرين بأن الصعو    )١٠( من الجدول    يتضح
%) ٥٨(صغون اليه ويخافون منه بنسبة      أثناء تنشئة األبناء هي عدم وجود مرشد وموجه ي        

وذلك يعود الى عدم وجود األب الذي يعد سلطة ضابطة في البيت الذي يوجه ويعدل مـن                 
سلوكيات أفراد األسرة ويعاقب المسيء ويثني على السلوكيات الحميدة لألبنـاء وينـصاع             

مـن  %) ٤٢(ان نـسبة    ) ١٠(بناء ألوامره بدون معارضة كما ظهـر مـن الجـدول            األ
المبحوثات يرين ان عدم توفر الجو الدراسي المالئم من الصعوبات التـي يواجههـا مـع                
األبناء وذلك لكثرة الخصومات والخالفات التي قد تنشأ نتيجة لغياب الموجه فيعم المنـزل              

  . سكن األسرة الذي ال يتالئم وحجمها نوعاً من الفوضى وقد يعود الى ضيق
  
  
  
  
  
  



  

)١٧٥( 

–– 

   السلوكيات التي تظهر على األبناء بعد وفاة والدهم - د
  يوضح سلوكيات األبناء ) ١١(جدول 

النــسبة   التكرارات  سلوكيات األبناء 
  المئوية

  التسلسل المرتبي

  ١  %٣٤,٢  ٢٤  ال يستجيبون للنصح واإلرشاد

  ٢  %٢٨,٥  ٢٠  ترك الدراسة

  ٣  %٢١,٤  ١٥  المستمرالشجار 

  ٤  %١٢,٨  ٩  التدخين المبكر

  ٥  %٢,٨  ٢  العقوق

ان التسلسل المرتبي للمتغير األول احتل المرتبة األولـى         ) ١١(يتضح من الجدول    
% ٣٤,٢بأن األبناء ال يستجيبون للنصح واإلرشاد وال ينصاعون لألوامر وذلـك بنـسبة              

والمرتبة الثالثة للشجار المستمر وذلك     % ٢٨,٥واحتلت المرتبة الثانية ترك الدراسة بنسبة       
% ١٢,٨أما المرتبة الرابعة فكانت للتدخين المبكر لألبناء وذلـك بنـسبة            % ٢١,٤بنسبة  

 وهذه السلوكيات جميعها ما هـي اال نتيجـة          % .٢,٨والمرتبة األخيرة عقوق األم بنسبة      
فقـدان األب يـدفع     لفقدان األب وهو المسؤول األساس لنصح األبناء وإرشادهم كمـا ان            

األبناء لترك الدراسة والنزول الى ساحات العمل لسد احتياجـات األسـرة او ان األبنـاء                
كذلك يـؤدي   . يصاحبون رفاق ليسوا من ذوي الخلق فيتأثر األبناء بهم ويتركون الدراسة            

ن هذا الحال الى الشجار المستمر بين األم واألبناء وبين األبناء أنفسهم فضالً عن ذلك فـا               
  . هذا األمر يؤدي الى عقوق األبناء 

  
  
  



  

)١٧٦( 

–– 

   الخالفات بين األبناء -هـ 
  يوضح زيادة الخالفات بين األبناء ) ١٢(جدول 

  النسبة المئوية   التكرارات  حدوث الخالفات

  %٦٤  ٣٢  نعم

  %٣٦  ١٨  ال

  %١٠٠  ٥٠  المجموع

يـه مـن    ان الخالفات بين أبناء المبحوثات أكثر مما كانـت عل     )١٢( الجدول   يشير
اما البقية فإنهن ال يحصل لديهن خالفات مستمرة بين األبنـاء        %) ٦٤(السابق وذلك بنسبة    

وهذا ما يؤكد صدق فرضيتنا بتفاقم الخالفات لدى أبناء األرامل فـي            %) ٣٦(وذلك بنسبة   
ظل الوضع الحالي عما سبقه ، اما طبيعة هذه الخالفات يمكن توضـيحها فـي الجـدول                 

  . التالي 
  

  يوضح طبيعة خالفات األبناء ) ١٣(جدول 

  النسبة المئوية  التكرارات  طبيعة الخالفات
  

  التسلسل 
  المرتبي

  ١  %٤٣,٨  ٢٥  خالفات على المصاريف

  ٢  %٤٠,٣  ٢٣  السيطرة على األخوة الصغار

  ٣  %١٥,٧  ٩  اتكال طرف على طرف آخر

بنـسبة   احتلت الخالفات على المصاريف المرتبة األولى ضمن التسلسل المرتبـي         
 نتيجة لغياب األب ظهرت مشكلة المصاريف بعد ان كان هو المـسؤول الوحيـد      %٤٣,٨



  

)١٧٧( 

–– 

 احتياجاتها المادية والمعنوية فاألبناء بعد ذلك أصبحوا دائمـي الخـالف            وتلبيةفي األسرة   
حول من الذي يقوم وتلبية احتياجات األسرة ،  من المعروف في ظل هـذه الظـروف ان            

باتها كثيرة ومتعددة فقد تحتاج األسرة لتلبية متطلباتها مثل إيجـار           احتياجات األسرة ومتطل  
  .                  البيت وثمن الوقود ومولدة الكهرباء الى عمل أكثر من شخص داخل األسرة 

بينما احتلت المرتبة الثانية من هذه الخالفات السيطرة على اإلخـوة الـصغار ، ان              
بعضهم البعض خاصة األصغر مـنهم سـناً لغـرض          رض آرائهم على    فاألبناء يلجئون ل  
   . % ٤٠,٣ وذلك بنسبة محل األب الغائبوممارسة دور األب السيطرة عليهم 

كما احتلت المرتبة الثالثة اتكال األبناء على بعضهم البعض في شـؤون الـصرف              
 لتلبية احتياجات األسرة او شؤون العمل سواء خارج البيت او داخله وغالباً مـا يتكلـون               
على األخ األكبر او األم اعتقاداً منهم بأنهم اكبر منهم سناً فيقـع علـى عـاتقهم وضـمن             

  .% ١٥,٧وذلك بنسبة مسؤولياتهم االهتمام بهم ورعايتهم 
   تأخر سن الزواج لدى األبناء -و

  يوضح تأخر سن الزواج) ١٤(جدول 

  النسبة المئوية   التكرارات  تأخير سن الزواج

  %١٤  ٧  نعم

  %٨٦  ٤٣  ال

  %١٠٠  ٥٠  المجموع 

  
لم يؤثر علـيهم وفـاة      %) ٨٦(ن غالبية المبحوثات بنسبة     أ) ١٤(يتبين من الجدول    

األب ولم يتأخر سن زواجهم وقد يعود السبب الى صغر سن أبناء أفراد العينة او قد تعمل                 
األم الى زواج البنات للهروب من مسؤولية مصاريفهن في ظل الظروف الـصعبة التـي               

من أفراد العينة تـأخر سـن زواج أبنـائهم    %) ١٤(ها األرملة في حين ان نسبة     تعاني من 



  

)١٧٨( 

–– 

ضع االقتصادي السيئ الذي ينجم عن وفاة األب ممـا            نتيجة لغياب األب وذلك بسبب الو
  . أثقل كأهل كل من الزوجة واألبناء األمر الذي أخر من سن زواج األبناء الذكور 

  
  المحور االقتصادي: ثانيا 

  األب وخروج األرملة للعمل  وفاة -١
  يوضح اثر وفاة الزوج وخروج األرملة للعمل) ١٥(جدول 

  النسبة المئوية   التكرارات  خروج األرملة للعمل

  %٢٠  ١٠  نعم

  %٨٠  ٤٠  ال

  %١٠٠  ٥٠  المجموع

من المبحوثات ال يعملن خارج المنـزل  %) ٨٠( ان نسبة )١٥( من الجدول  يتوضح
كن الشهادات العلمية التي تؤهلهن للعمل في الوظائف الحكومية         وذلك يعود الى إنهن ال يمل     

التي تتطلب شهادة علمية ، كما ان هذا التعذر يقود الى ان المبحوثات يعملن داخل المنزل                
ومن األعمال التي يمارسنها وحسب المقابالت التي تمت معهن بأنهن يمارسـن الخياطـة              

من المبحوثـات اضـطررن   %) ٢٠( نسبة وعمل الخبز والنسيج وزرق األبر في حين ان    
للعمل في الوظائف الحكومية حيث أجبرتهن الظروف المادية الصعبة الـى اللجـوء الـى     
العمل خارج المنزل وترك األطفال في المنزل بدون رعاية من قبل األم ويعود السبب في               

 متطلبات الحياة   ذلك الى االلتزام االجتماعي من قبل األم بواجبها في رعاية األبناء وتوفير           
اليومية على قدر استطاعتها وتضطر األرملة للعمل أيضا نتيجـة لتخلـي أهـل زوجهـا              
المتوفي عنها مما يضطرها الى ان تعمل وقد تلجأ الى إجبار أبنائها الى تـرك الدراسـة                 

  .ليساهموا في تلبية احتياجات المنزل من خالل نزولهم الى ميدان العمل 
  



  

)١٧٩( 

–– 

  ت المادية  وفاة األب والمشكال-٢
  يوضح وفاة األب وما ينتج عنه من مشكالت مادية ) ١٦(جدول 

  النسبة المئوية   التكرارات  وجود المشاكل المادية

  %٦٠  ٣٠  نعم

  %٤٠  ٢٠  ال

  % ١٠٠  ٥٠  المجموع 

من المبحوثات يعانين من مشاكل ماديـة  %) ٦٠( ان نسبة   )١٦( من الجدول    نالحظ
لزوج يوفر المبالغ المالية التي قد تكـون كافيـة لـسد          بسبب وفاة الزوج حيث كان عمل ا      

في حـين ان    . المعيشة ، اما بعد فقدانه او وفاته انقطعت هذه المبالغ عن العائلة              متطلبات
من المبحوثات ال يواجهن أي مشاكل مادية قد يعود ذلك الى حصولهن على             %) ٤٠(نسبة  

ـ   ونهن موظفـات وال يـرغبن بطلـب    راتب الرعاية االجتماعية او الراتب التقاعدي او ك
المساعدة من اآلخرين وقد أدى ظروف الحروب واالحتالل األمريكي وتـدهور الوضـع             
األمني الى تدني المستويات االقتصادية لألسرة العراقية عامة واألسرة الموصلية خاصـة            

أنـه  األمر الذي تنعكس آثاره على مستقبل أجيالنا القادمة وهذا ما يؤكد صدق فرضـياتنا ب        
تزداد المشكالت المادية لدى األرامل من ذوات المستوى االقتـصادي المـنخفض ومـن              

  : المشاكل التي تتعرض لها األسرة كما موضح في الجدول اآلتي 
  يوضح التسلسل المرتبي لنوع المشاكل المادية لألرامل ) ١٧(جدول 

  المرتبي التسلسل  النسبة المئوية  التكرارات  نوع المشاكل

  ١  %٥٠  ١٧  فر مستلزمات المعيشةعدم تو

  ٢  %٢٦,٤  ٩  عدم القدرة على دفع اإليجار

  ٣  %٢٣,٥  ٨  عدم توفير أدوية للعالج



  

)١٨٠( 

–– 

 ان عدم توفير مستلزمات المعيشة احتلت المرتبة األولـى          )١٧( من الجدول    نالحظ
 ويرجع ذلك الى انخفاض مستوى المعيشة لألسـرة         % ٥٠ بنسبة   ضمن التسلسل المرتبي  

ع األرملة تلبية احتياجات األسرة ويرجع ذلك الى قلة الراتب التقاعدي الذي يـتم           فال تستطي 
استالمه كل شهرين او قلة راتب الرعاية االجتماعية مما يجعلهـن غيـر قـادرين علـى                 
مقاومة ارتفاع األسعار للمحروقات وكذلك االرتفاع المستمر ألسـعار الخـضر والفواكـه         

 التموينية األمر الذي يدفع المبحوثات الـى شـراء          فضال عن نقص بعض مفردات البطاقة     
  . هذه المواد الغذائية باألسعار التجارية 

 مشكلة عدم القـدرة     % ٢٦,٤ بنسبة   واحتلت المرتبة الثانية ضمن التسلسل المرتبي     
على دفع اإليجار ان ارتباط العوامل بصورة عامة وترابطها لهـا دور كبيـر فـي حيـاة             

لة نتيجة عدم قدرتها على توفير مستلزمات المعيشة فإنها بذلك ليست           اإلنسان فالمرأة األرم  
لديها القدرة على دفع إيجار البيت ، واحتل عدم قدرة األرملة على توفير األدوية للعـالج                 

 األمر الذي يؤدي الى تدهور الوضـع الـصحي لكـل مـن     %٢٣,٥ بنسبة المرتبة الثالثة 
مراض المزمنة لعدم تدارك المرض نتيجـة لتـردي         األرملة وأبنائها وبالتالي يصابون باأل    

  .األوضاع المادية 
  : الحصول على المساعدات المالية -٣

  يوضح حصول المبحوثات على المساعدات المالية ) ١٨(جدول 

  النسبة المئوية   التكرارات  الحصول على المساعدات

  %٦٢  ٣١  نعم

  %٣٨  ١٩  ال

  %١٠٠  ٥٠  المجموع

سبة األكبر من المبحوثات يحصلن على مـساعدات ماليـة    ان ن ) ١٨(الجدول  يشير  
معنى هذا ان هذه المساعدات تعكس حالة االرتباط القرابي في المجتمع من خالل             %) ٦٢(

تقديم هذه المساعدات فيعدها البعض واجب اجتماعي وديني للحصول على األجر والثواب            



  

)١٨١( 

–– 

حصلن علـى مـساعدات     من المبحوثات ال ي   %) ٣٨(من اهللا عز وجل في حين ان نسبة         
مالية وهذا أمر طبيعي الن بعض المبحوثات من الموظفات الالتي يتقاضين راتباً شـهرياً              
يساعدهن على إعالة عوائلهم دون الحاجة الى مساعدات اآلخرين كما ان بعض األرامـل              
رغم العوز المادي اال انها ترفض مساعدات بعض األقارب النها تعد ذلك نوع من االهانة               

تعود نتائجها السلبية على أبنائها عندما يكبرون حيث ينظر اليهم نظـرة دونيـة بـأنهم                قد  
  .عاشوا عالة على اآلخرين 

   مصادر المساعدات المالية التي تحصل عليها المبحوثات-٤
  يوضح مصادر المساعدات المالية ) ١٩(جدول 

النسبة   التكرارات  مصدر المساعدات
  المئوية
  

  التسلسل
  المرتبي

  ١  %٤٤,٤  ٢٠  رعاية االجتماعيةال

  ٢  %٣٣,٣  ١٥  الجوامع والمؤسسات الخيرية

  ٣  %٢٢,٢  ١٠  األقارب

 ان المبحوثات يحصلن على مساعدات مالية من الرعايـة          )١٩( من الجدول    نالحظ
 وذلـك لمـا     % ٤٤,٤ بنسبة   االجتماعية والتي احتلت المرتبة األولى في التسلسل المرتبي       

 لمساعدة أسـرة األرملـة لـسد االحتياجـات األساسـية ، امـا       لهذه المساعدات من دور 
 بنـسبة   المساعدات التي تقدم من الجوامع والمؤسسات الخيرية فقد احتلت المرتبة الثانيـة           

 حيث ان الوازع الديني الذي يدفع أبناء المجتمع الى المشاركة والمـساهمة فـي               %٣٣,٣
ا وبما ان األب يعد المعيل األساس لكـل         التبرع للمساعدات المالية لألسر التي ال معيل له       

أسرة فهذه المساعدات لها قيمة اقتصادية إضافة الى كونها لها قيمة معنوية لحاجة األرامل              
وأسرتها الى تلك المساعدات ، اما المساعدات التي يقدمها األقارب فقـد احتلـت المرتبـة      

األقربـون  ( متعارف عليهـا     وهذه المساعدات يرجع الى المقولة ال      % ٢٢,٢ بنسبة   الثالثة
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ويشعر األقارب بأنهم ملزمين اجتماعياً ودينياً بتقديم المساعدات ألرملـة   ) أولى بالمعروف   
القريب المتوفي وأوالًده على الرغم من قلة او ضعف هذه النسبة إال انها تعد مساعدة لهذه                

  .مرأة وبين األقارب األسرة التي فقدت معيلها وهذا مؤشر على مدى التضامن القائم بين ال
   اثر وفاة األب وعمل األبناء في سن مبكر -٥

  يوضح عمل أبناء المتوفي في سن مبكر ) ٢٠(جدول 

  النسبة المئوية   التكرارات  عمل األبناء 

  %٦٠  ٣٠  نعم

  %٥٠  ٢٠  ال

  %١٠٠  ٥٠  المجموع

 انظـر جـدول   ( فضال عما ذكرناه انفا من المساعدات التي تحصل عليها األرملة           
يعملون أبنائهم  %) ٦٠(اال انها مع ذلك فان غالبية المبحوثات والتي بلغت نسبتهن           ) ) ٢٠(

ولتـوفير  ) األب  ( في سن مبكرة وذلك لقيامهم بإعالة األسـرة بـسبب فقـدان المعيـل               
مستلزمات المعيشة وعمل األبناء وبشكل خاص األبن األكبر يخلف أباه والذي يحل محلـه              

البا يحول عملهم المبكر دون حصولهم على التعليم فـي حـين ان     في حالة غياب األب وغ    
من المبحوثات ال يعملن أبنائهن في سن مبكرة ويعود ذلك اما لـصغر سـن     %) ٤٠(نسبة  

األبناء او لرغبة األم رغم حاجتها الى المال الى استمرار األبناء في الدراسة للتباهي بهـم                
احهم في حياتهم االجتماعية او فشل األبنـاء فـي   كونهم ثمرة حياتها فأن سعادة األبناء ونج   

  .حياتهم كل ذلك مرتبط بنجاحها او فشلها في تربية أبنائها 
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  المحور النفسي : ثالثا 
 شعور المبحوثات بالتوتر والقلق واالكتئاب من المستقبل  - أ

  يوضح الشعور بالتوتر والقلق لدى المبحوثات) ٢١(جدول 

  النسبة المئوية   راراتالتك  الشعور بالقلق والتوتر

  %٧٢  ٣٦  نعم

  %٢٨  ١٤  ال

  %١٠٠  ٥٠  المجموع

 ان المبحوثات يشعرن بالتوتر والقلق واالكتئاب من المـستقبل          )٢١( الجدول   يشير
حيث يعكس هذا الشعور حالة المعاناة التي تعاني منها األرملة بسبب           %) ٧٢(وذلك بنسبة   

باء إدارة المنزل اقتصاديا واجتماعيـا ، ان        غياب األب واعتمادها على نفسها في تحمل أع       
هذه المعاناة والعبء الثقيل من المسؤوليات يجعلها تخشى من المـستقبل بـسبب فقـدان               
الزوج الذي يعد السند االجتماعي في إدارة شؤون األسرة فضال عن عدم االهتمام بالناحية              

ثات ال يـشعرن بـالتوتر      من المبحو %) ٢٨(الترفيهية النشغالهم بالعمل في حين ان نسبة        
والقلق والخوف من المستقبل وقد يعود السبب في ذلك الى الوازع الديني الـذي يـسيطر                

) قل لن يصيبنا إال ما كتـب اهللا لنـا     ( على بعضهن ويتوكلن على اهللا في جميع أمورهن         
وهـذا مـا يؤكـد    .كما ان لهن القدرة على التكيف مع المحيط االجتماعي الذي يعشن فيه           

ق فرضيتنا القائلة بأنه يؤثر فقدان الزوج علـى شـعور األرامـل بـالتوتر والقلـق                 صد
  .واالكتئاب 
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  شعور المبحوثات باالهانة  -  ب
  يوضح شعور المبحوثات باالهانة بسبب الحاجة لآلخرين ) ٢٢(جدول 

  النسبة المئوية   التكرارات  الشعور باالهانة

  %٦٦  ٣٣  نعم

  %٣٤  ١٧  ال

  %١٠٠  ٥٠  المجموع

يشعرن باالهانة  %) ٦٦( ان غالبية المبحوثات     )٢٢(كانت اإلجابات بحسب الجدول     
لحاجتهن لآلخرين خاصة اذا تعرضت الى رفض اآلخرين تقديم المساعدة اذا مـا طلبـت          

من المبحوثات ال يشعرن باالهانة لعـدم حـاجتهن الـى           %) ٣٤(منهم في حين ان نسبة      
تماعية او الراتب التقاعدي او رواتب األرامـل        اآلخرين وذلك لوجود رواتب الرعاية االج     

  .الموظفات التي تساعدهن على تلبية حاجاتهم األساسية  
   شعور المبحوثات بنظرة العطف من اآلخرين-ج

  يوضح شعور المبحوثات بالعطف من اآلخرين) ٢٣(جدول 

  النسبة المئوية   التكرارات  نظرة اآلخرين بالعطف لألرملة

  %٦٠  ٣٠  نعم

  %٤٠  ٢٠  ال

  %١٠٠  ٥٠  المجموع

يشعرن بـان اآلخـرين     %) ٦٠(في هذا الجدول نتوصل الى ان غالبية المبحوثات         
ينظرون اليهن وأبنائهن نظرة عطف ويعود ذلك الى طبيعة العادات والتقاليد االجتماعيـة              
باإلضافة الى التعاليم الدينية التي تشجع على مساعدة اآلخرين والعطف عليهم وهذا يؤدي             



  

)١٨٥( 

–– 

 زيادة التفاعل االجتماعي والتواصل بين أفراد المجتمـع بـصورة عامـة واألرامـل               الى
  . بصورة  خاصة 

   شعور أبناء األرامل بأنهم اقل من اآلخرين-د
  يوضح شعور أبناء المبحوثات بأنهم اقل من اآلخرين ) ٢٤(جدول 

  النسبة المئوية   التكرارات  شعور األبناء بانهم اقل من اآلخرين

  %٦٢  ٣١  نعم

  %٣٨  ١٩  ال

  %١٠٠  ٥٠  المجموع

من المبحوثات لمسن من أبنائهن شـعورا       %) ٦٢( ان نسبة    )٢٤(يتبين من الجدول    
بانهم اقل من اآلخرين من حيث المستوى االجتماعي والثقافي والنفسي وذلك يعـود الـى               

مـن  انهم يعدون فقدان األب نقصاً بالنسبة لهم باإلضافة الى لمس األبناء نظـرة العطـف       
اآلخرين األمر الذي يجعلهم يشعرون بانهم اقل من اآلخرين ، كما قد يعود السبب الـى ان     
األم األرملة لم تجعل أبنائها يواجهون الحياة االجتماعية ويربين أبنائهن على الثقة العاليـة              

من المبحوثات لم يلمـسن ان  %) ٣٨(بالنفس ومن دون الحاجة لآلخرين في حين ان نسبة      
يشعرون بأنهم اقل من اآلخرين ويرجع ذلك الى عدم اعتمـادهم اقتـصاديا علـى             أبنائهن  

اآلخرين وانما اعتمادهم على عمل األم او عمل األخ األكبـر األمـر الـذي يحـول دون          
  . الشعور بأنهم اقل من اآلخرين 

 يؤدي فقدان األب الـى      بأنهتبين من خالل البيانات صدق الفرضية الرئيسية القائلة         
  . اجتماعية واقتصادية ونفسية داخل األسرة مشكالت
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  خاتمة البحث: المبحث الخامس 
  مناقشة الفرضيات مع أهم نتائج البحث : أوالً 

تم التوصل الى صدق الفرضية الرئيسية القائلة بأنه يؤدي فقدان األب الى مشكالت             
     لثانوية لها ما  اجتماعية واقتصادية ونفسية داخل األسرة حيث اتضح من خالل الفرضيات ا          

  -:يأتي 
  تبين صدق الفرضية القائلة

ان نـسبة  ) ٦(حيث أشار الجـدول  ) لالحتالل دور أساسي في زيادة نسبة الترمل        (  - ١
من المبحوثات فقدن أزواجهن نتيجة القتل والخطف ثم القتـل علـى أيـدي           %) ٤٥(

 .مسلحين مجهولين او نتيجة الرمي العشوائي لقوات االحتالل األمريكي 

  تبين عدم صدق الفرضية القائلة 
فتبين من خـالل   ) يؤثر فقدان األب على العالقات االجتماعية بين األسرة وأقاربها          (  - ٢

مـن  % ٧٢ان نـسبة    ) ٨(البيانات عدم صدق هذه الفرضية حيث أشـار الجـدول           
 .المبحوثات يرين ان عالقاتهن االجتماعية لم تضعف بسبب فقدان الزوج 

 القائلةتبين صدق الفرضية 

حيـث أشـار    ) تفاقم الخالفات لدى أبناء األرامل في ظل الوضع الحال كما سبقه            (  - ٣
 .من المبحوثات لديهن خالفات مستمرة % ٦٤وذلك بنسبة ) ١٣(الجدول 

 تبين صدق الفرضية القائلة

) تزداد المشكالت المادية لدى األرامل من ذوات المستوى االقتصادي المـنخفض            (  - ٤
من المبحوثات يعانين من مشاكل ماديـة       %) ٦٠(ان نسبة   ) ١٦ (حيث أشار الجدول  
 .بسبب وفاة الزوج 
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 تبين صدق الفرضية القائلة

حيث أشـار  ) بأنه يؤثر فقدان الزوج على شعور األرامل بالتوتر والقلق واالكتئاب     (  - ٥
من المبحوثات يشعرن بالتوتر والقلـق واالكتئـاب مـن          %) ٧٢(ان  ) ٢١(الجدول  
 .المستقبل 

  أهم التوصيات والمقترحات: ثانياً 
  

زيادة الراتب التقاعدي وراتب الرعاية االجتماعية لألرامل بما يتناسب مـع الوضـع             - ١
  . االقتصادي للبلد 

تخصيص مكاتب للخدمة االجتماعية لالهتمام باألرامل وحل المشكالت التـي تعـاني     - ٢
 .منها هذه الفئة في المجتمع 

ـ      إقامة دورات ثقافية من خالل       - ٣  ة المجتمـع  المراكز المختصة بشؤون المـرأة لتوعي
 . بأهمية األرامل واالهتمام بهم 

ينبغي على منظمات المجتمع المدني ان تأخذ دورها في مساعدة األسر التي ليس لها               - ٤
  .  أب او الفاقدة لمعيلها 

  
  :المصـــادر الهوامش و

ـ ١إبراهيم مصطفى وآخرون ، المعجم الوسيط ، ج     - ١ المية ، تركيـا ،   ، المكتبة اإلس
   .٣٧٤بدون سنة طبع ، ص 

 االنترنت ، دراسة في األوضاع االجتماعية والنفسية ألرامـل الحـرب العراقيـة              - ٢
             ٤/٥/٢٠٠٨اإليرانيــــة  ، مركــــز عراقيــــات للدراســــات ،    

index/net/org.iraqiyat.www 
 ١٩٨٤ ، الزواج والعالقات األسرية ، مركز الكتب الثقافية ، مصر ،             سناء الخولي  - ٣

  .٢٧٤ ص    ،



  

)١٨٨( 

–– 

 ، دار المعـارف ،      ٢علياء شكري ، االتجاهات المعاصرة في دراسة األسـرة ، ط           - ٤
  . ٢٤٠ ، ص ١٩٨١القاهرة ، 

  .٢٧٤سناء الخولي ، مصر سابق ، ص  - ٥

امل والمطلقات ، اإلسالم    االنترنت، الدكتور إبراهيم بن ناصر الحمود ، حقوق األر         - ٦
                  .                          ٣١/١/٢٠٠٨اليـــــــــــــــــــــــــــــــوم ، 

ALYwm.ALASLam.www  
    عبد الوهاب الظفيري ، النساء المعيالت لألسرة في حالة غياب األب نموذج اسـر              - ٧

زيرة العربية ، مجلس النشر العلمي ، جامعـة         الشهداء ، مجلة دراسات الخليج والج     
  . ١٧ ، ص ٢٠٠٠ ، ٩٨الكويت ، العدد 

  .١٩المصدر نفسه ، ص  - ٨

  .٢٠المصدر نفسه ، ص  - ٩

رباح مجيد الهيتي ، اآلثار االجتماعية النهيار سلطة الدولة في العراق ، أطروحـة               -١٠
 ،  ٢٠٠٥ماع ،   دكتوراه غير منشورة ، جامعة بغداد ، كلية اآلداب ، قسم علم االجت            

  .١٤٨ص 

ي ، واقع المرأة اجتماعيا وتطلعاتها المستقبلية، دراسـة تحليليـة ،            حمخالد محمود    -١١
  . ١٣٣٧ ، ص ٢٠٠٦ ، ٤٤مجلة آداب الرافدين ، جامعة الموصل ، العدد 

  .١٣٣٧المصدر نفسه ، ص    -١٢

   سةدرا( مثال صبري هاشم ، الواقع االجتماعي واالقتصادي لألرامل في العراق              -١٣
 ٢٦، مجلة كلية المعلمين ، الجامعة المستنصرية ، كلية المعلمين ، العـدد    ) ميدانية  

  . ١١٧ ، ص ٢٠٠١، 

  .٢٤٠علياء شكري ، مصدر سابق ، ص   -١٤

 االنترنت ، دراسة في األوضاع االجتماعية والنفسية ألرامـل الحـرب العراقيـة              -١٥
 .اإليرانية ، مصدر سابق 

اب ، األرامل احتقـان اجتمـاعي خطيـر ، الـصحيفة        االنترنت ، مؤيد عبد الوه      -١٦
ــاد   ــدة االتحـ ــتاني ، جريـ ــوطني الكردسـ ــاد الـ ــة  لالتحـ                    /المركزيـ

www.com Alathaol  
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  .١٤٩-١٤٨رباح مجيد الهيتي ، مصدر سابق ، ص   -١٧

  .١٤٩المصدر نفسه ، ص   -١٨

  صباح ، االنترنت ، سحر السامرائي ، األرامل في العراق ، جريدة ال  -١٩
www.com.Alsabah 

 .االنترنت ، مؤيد عبد الوهاب ، مصدر سابق   -٢٠

            بغـــداد /  خدمـــة قـــدس بـــرس –االنترنـــت ، أخبـــار الـــشرق   -٢١
televantnews.www 

 االجتماع ، دار الثقافة للنـشر والتوزيـع ،    حسن همام وآخرون ، المدخل الى علم  -٢٢
   . ١٣٢ ، ص ١٩٨٢القاهرة ، 

  . ١٢٤ المصدر نفسه ، ص  -٢٣

الدكتور إحسان محمد الحسن وعبد الحسين زيني ، اإلحصاء االجتماعي ، جامعـة      -٢٤
  .٣٧ ، ص ١٩٨١الموصل ، مطابع دار الكتب للطباعة والنشر ، الموصل ، 

  .٦٤المصدر نفسه ، ص   -٢٥
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