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 االسرة العراقٌة فً ضوء

 مشكالت زواج المرأة االرملة فً المجتمع العراقً

 اعداد 

 أ . د بشرى عناد مبارك                        م . وفاء صبر نزال

 كلٌة التربٌة االساسٌة  –جامعة دٌالى 

 مستخلص البحث : 

من واقع المجتمع العراقً الذي مر و الزال ٌمر بالعدٌد من االزمات و المشكالت 

وما خلفته الحروب و النزاعات الخارجٌة و السٌاسٌة و االقتصادٌة و االجتماعٌة 

الداخلٌة المتوالٌة علٌه ، نسلط الضوء على المرأة العراقٌة التً عانت و الزالت 

كالت بكل ابعادها و تفاصٌلها ، تلك االبعاد تعانً من اثار تلك االزمات و المش

العراقٌة بشكل خاص ،  لألسرةوالتفاصٌل التً تهدد البناء النفسً و االجتماعً 

فالمرأة نصؾ المجتمع وهً من تلد النصؾ االخر ، وأي أثر تعانٌه أنما ٌنسحب 

 هذا األثر على االسرة بشكل اولً ثم على المجتمع بشكل حتمً . 

لتسلٌط الضوء على واقع المرأة االرملة والمشكالت  متواضعةمحاولة وهذا البحث 

التً تعانً منها بعد ان تتزوج مرة ثانٌة واثار تلك المشكالت بكل انواعها النفسٌة و 

 االقتصادٌة و التربوٌة علٌها وعلى اطفالها . 

عد هدؾ هذا البحث الى التعرؾ على المشكالت التً تعانً منها المرأة االرملة ب

لتقصً تلك المشكالت بعد ان تم عرضها  استبانةزواجها مرة ثانٌة ، إذ تم اعداد 

على مجموعة من الخبراء المختصٌن فً علم النفس و علم االجتماع ، وبعد تطبٌق 

على عٌنة من النساء االرامل اظهرت النتابج ان هناك عدد من  االستبانةهذه 

على تلك النتابج خرج  ا الثانً ، وبناء  المشكالت تعانً منها االرامل بعد زواجه

 البحث ببعض التوصٌات و المقترحات.



3 
 

Summary of the research:  

From the reality of the Iraqi society, which is still going through 
many crises and political, economic and social problems and 
the aftermath of wars and internal and external conflicts, we 
highlight the Iraqi women who suffered and still suffer the 
effects of these crises and problems in all dimensions and 
details , Those dimensions and details that threaten the 
psychological and social construction of the Iraqi family in 
particular, women are half the society and the birth of the 
other half, and any impact suffered by the impact of this impact 

on the family first and then on the society inevitably                    

This research is a modest attempt to shed light on the reality of 
the widow's wife and the problems she suffers after she 
remarries and raises the problems of all kinds, psychological, 
economic, educational and children                                                   

The aim of this research was to identify the problems faced by 
the widowed woman after her marriage. A questionnaire was 
prepared to investigate these problems after being presented 
to a group of experts in psychology and sociology. After 
applying this questionnaire to a sample of widowed women, 
The results revealed that there are a number of problems that 
widows suffer after their second marriage. Based on these 
results, the research came out with some recommendations 
and suggestions                                                                                       
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  المبحث االول 

  واهمٌته  مشكلة البحث -أوالً :

هً من محتوى المجتمع العراقً فً ازماته وصراعاته الداخلٌة  تعد مشكلة البحث

،  جٌالبعد  جٌالاوالتً تتؽذى من الصراعات واالجندات الخارجٌة المتوالً علٌه 

ماضٌا  وحاضرا  ورواسب واثار الماضً والحاضر على اجٌاله مستقبال  ، ومن 

لسنوات متواصلة بالعدٌد من الحروب  رالمإسؾ ان مجتمعنا العراقً مرو

 ةاسى ومرار االجٌال فنحن ومن الثمانٌنات نعٌشواالزمات راح ضحٌتها العدٌد من 

د اعداد االرمل بمختلؾ اعمارهن الفقدان وحتى ٌومنا هذا االمر الذي ادى إلى تزاٌ

تكون هً ابنة ألم ارملة وربما  ، واالشكالٌة هنا ، ان االرملة الٌوم قد جٌلبعد  جٌال

 جٌرانها ...... الخ  صدٌقاتها عمتها ارملة،خالتها ارملة ،

التها االتعلمون ان معظم وهذا ٌعنً ان ارملة الٌوم عاشت المحنة وذاقت وٌ     

 عشن ٌتٌمات ؟الٌوم الشابات  االرمالت

ان فقدان الزوجة لزوجها لٌس باالمر الهٌن ، بل انها ازمة كبٌرة تدفع المرأة      

ثمنها من صحتها النفسٌة والجسمٌة فمع موت الزوج تجد الزوجة نفسها محاطة 

 التً منها : بمختلؾ انواع المعاناة

ب والشرٌك ٌتصاعد احساس مر بالحرمان من الرفٌق والحبٌ -نفسٌة : – 1

طبعا  ،تدرٌجٌا  لٌصل اقصى حاالته فً الجوع العاطفً الذي ٌبقى حاجة ملحة لدٌها 

ٌزداد هذا االحساس حده عند االرمالت الشابات كذلك اللواتً هن فً اواسط العمر 

عن ذلك هناك معاناة ) ما بعد الضؽوط الصدمٌة ( مصطلح ٌعرفه  فضال  

ضً والصحة النفسٌة ، هذه المعاناة تبدأ بالظهور بعد المختصون فً علم النفس المر

ان تنقضً اٌام الحداد لألرملة بؤسابٌع او بؤشهر قالبل وابرز مالمح هذه المعاناة 

  -االتً :
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 صعوبة النوم واالرق .  – 1

 الحزن الشدٌد الذي قد ٌصل إلى الكؤبة .  – 2

 التشاإم والخوؾ من المستقبل .  – 3

 اس بالمعنى من الحٌاة . فقدان االحس – 4

فضال  عن ان هناك اعراض لمعاناة جسٌمة تتمثل بالصداع ووجع المفاصل  – 5

 وسرعة نبضات القلب واالفراط فً االكل وانعدام الشهٌة وؼٌرها 

هذا من ناحٌة اخرى قد تفقد االرملة توازنها )     
1

( وشعورها باالستقرار النفسً 

 التً قد تبدو ؼرٌبة او ؼٌر مقبولة من قبل االخرٌن . فتندفع بسلوكٌاتها

مسإولٌات التربٌة وتحمل اعباء ومشكالت االبناء وتلبٌة احتٌاجاتهم  -اسرٌة : – 7

 وتفهم معاناتهم بعد ان اصبحوا ٌتامى . 

وباألخص اذا كانت ربه بٌت ولٌس لها مصدر رزق ثانً بعد ان  -مادٌة : – 3

هذه المعاناة اذا كانت تسكن فً بٌت مإجر ولٌس ملكا   فقدت زوجها وطبعا  تزداد

 لزوجها . 

ومشكالت العرؾ االجتماعً والتعامل مع االرملة خصوصا  اذا  -اجتماعٌة : – 4

اتها ٌكانت شابة وكؤنها كابن ؼرٌب ٌجب وضعه تحت المجهر لتفحص كل سلوك

لٌشهروا بها  اخطابها مرةجعل االؼلبٌة ٌتصٌدون ها ، االمر الذي ٌجٌالوتدقٌقها وتس

 واخر لمحاربتها نفسٌا  وقت النزاعات العابلٌة والمشكالت االجتماعٌة 

قرار صابب  تعود إلى قرار المرأة االرملة بالزواج مرة ثانٌة وهل هوبالتالً      

  -هنا نحن امام تشرٌعٌن :ام خاطا ؟ 

                                                           
 / حزٌران ( من كل عام  3االمم المتحدة قررت تخصٌص ٌوم لألرامل تعاطفاً معهن فً ) - 0
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ح بهذا الخصوص ٌولدٌننا االسالمً تشرٌع واضح وصر -التشرٌع السماوي : - 0

بالمرأة االرملة وكل الذي فرضه علٌها هو فترة الحداد ، للحامل  االسالم رحٌم جدا  

( اٌام ال ٌجوز لها فٌها التبرج والزٌنة 11( أشهر و )4إلى ان تلد ولؽٌرها )

ها ان تعٌش كؤي امرأة عادٌة ٌعنً من ط ؼٌر المبرر ، وبعدها فؤن من حقواالختال

  -انٌة ، بل ان هللا سبحانه وتعالى كرمها واوصى بها :حقها الزواج مره ث

( أي من فقدت  ٌب  سم ارملة انما تسمى )ثفً القران الكرٌم ال ٌوجد ذكر ال  *

زوجها وٌبدو ان القران الكرٌم ابعد عنها تسمٌة االرملة التً تثٌر فً نفس المرأة 

 وط .التً فقدت زوجها شعورا  باالنكسار والنعت االجتماعً المؽل

* ان هللا عز وجل لم ٌفرق االرمالت عن ؼٌرهن فً احقٌة الزواج ، انما االحقٌة 

 ( .5لألصلح منهن ، قال هللا فً سورة التحرٌم اٌة )

 ات وابكارا (ثٌب)مسلمات مإمنات قانتات تاببات عابدات سابحات 

ان هللا عز وجل وصى بها ، قال تعالى فً الحدٌث القدسً ) انما تقبل الصالة  *

ممن تواضع بها لعظمتً وقضى النهار فً ذكري ورحم االرملة والمسكٌن وابن 

 السبٌل لوجهً ( .

) اتقوا هللا فً  فى صلى هللا علٌه واله الؽرالمٌامٌنوقال الحبٌب المصط     

ساعً ل) ا ا  صلى هللا علٌه واله الؽر المٌامٌنوقال اٌضالضعٌفٌن االرملة والٌتم ( 

على الٌتٌم واالرملة كالمجاهد فً سبٌل هللا او القابم باللٌل او الصابم بالنهار ( صدق 

 .   صلى هللا علٌه واله الؽر المٌامٌنرسول هللا

منهن م وفً المقابل فان المرأة االرملة  مكلفة لها مسإولٌاتها تجاه اسرتها فاأل     

هللا عز وجل عن تربٌة ابنابها والحفاظ على حقوقهم الشرعٌة ها امام لها مسإولٌات

كحقهم فً المٌراث الشرعً وؼٌرها من الحقوق انطالقا  من قول هللا سبحانه وتعالى 

فً القران الكرٌم بسم هللا الرحمن الرحٌم ) وقفوهم انهم مسإولون ( فاإلسالم ال 

خر انما اباح لها الزواج برجل ٌعطً الحق لألرملة االم ان تترك ابنابها لتتزوج بؤ
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اخر لٌعٌنها على تربٌتهم واعالتهم ولٌس االستحواذ علٌها وهجرها وتركها البنابها 

 والتفرٌط بهم . 

من جانب اخر اذا كانت المرأة االرملة شابة او فً مقتبل العمر تقرر بان      

بزها بطرٌقة الزواج مره ثانٌة هو حفظا  لها من الفتنة الن فً ذلك اشباع لؽرا

هً وتزكٌة النفس والسمو شرعٌة ، فؤٌن هً من التصبر باهلل عز وجل ، اٌن 

قال إذ ه القران الكرٌم والتً على راسها عبادة الصوم وقرابالعبادات والطاعات 

تعالى فً محكم كتابه العزٌز ) ولٌتعفؾ الذٌن ال ٌجدون نكاحا  حتى ٌؽنٌهم هللا من 

لى هللا علٌه واله ( وقال الحبٌب المصطفى محمد ص 33ة النور اآلٌفضله ( ) سورة 

) ٌا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فلٌتزوج فانه اؼض للبصر  الؽر المٌامٌن

 واحصن للفرج ومن لم ٌستطٌع فعلٌه بالصوم فؤنه له وجاء ( .

والذي ٌتعلق باإلرث االجتماعً الذي ٌضع االرملة  -التشرٌع االجتماعً : – 7

ت ضؽوط العرؾ واالحكام االجتماعً التً تزداد قسوتها كلما ابتعدت عن تح

التشرٌعات االسالمٌة التً سنها هللا فً محكم كتابة العزٌز والسنة النبوٌة الشرٌفة 

  -طبعا  هذه الضؽوط متجذره فً االتً :

مجتمعنا مجتمع ذكوري ٌكفل للرجل حقوقه فً كل صؽٌرة وكبٌرة وٌنكر على  – 1

 .ة تلك الحقوق مع انها قد تكون احوج لها منه ، وهذا واضح من خالل المرأ

عندما ٌفقد زوجته ، التشجٌع المتواصل له ان المجتمع ٌتعاطؾ مع الرجل  *

بالزواج مره ثانٌة ٌبدأ مع االٌام االولى بفقدان الزوجة ، والكثٌر من الرجل فكروا 

ة بل ان منهم من تزوج بهذه بالزواج قبل انتهاء االربعٌن ٌوم على موت الزوج

المدة الزمنٌة ولم ٌصبر حتى ولو لمدة شهر . هذا المجتمع ٌقؾ على الضد من 

االرملة فاقل ما تتهم به انها ؼٌر وفٌة وما إلى ذلك من الكلمات زواج المرأة 

 الالذعة والجارحة لكرامتها ، والذكاء هو فً التكٌؾ للعٌش بسالم مع هذا الواقع      
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سابنا ٌعٌشن فً ثقافة قوامها التناقض ، تربً على شًء وعند التطبٌق * ان ن

 بها . تناقض الثوابت التً ربت علٌها ابنا

مثال ، تربً المرأة فً مجتمعنا على اهمٌة الرجل فً حٌاة كل امرأة ، وهذا       

ٌتوضح فً كل الممارسات التً تعٌشها فً كل تفاصٌل حٌاتنا حتى امثالنا التً هً 

بنى هذه الفكرة ، وبالتالً فان المتزوجة تتمتع بقدر تجزء من موروثنا االجتماعً ت

من الحرٌة فً الكالم والتصرؾ وتوسعا فً العالقات االجتماعٌة بل وتنال تقدٌرا  

 كونها زوجة ) فالن ( وام ) فالن ( وؼٌرها . اجتماعٌا  

ٌبدأ  ، تفقد كل هذه االمتٌازاتتفقد زوجها وتصبح ارملة فؤنها المرأة لكن عندما      

الصؽٌر قبل الكبٌر فً محاسبتها ومراقبتها ، اٌن كنت ، وإلى اٌن ذهبت ، ومع من 

تكلمت مع جارك ، ال تركبً سٌارة تكسً لوحدك ، ال تخرجً مشٌت ، ولماذا 

فً ملبسك .... إلى اخره من لوابح االتهامات  لوحدك ، ال تتزٌنً ، تحفظً

ة لها درجات على مقٌاس العربً تصرؾ تقوم به ) االرمل على كل ةجدولالمو

عرؾ االجتماعً الناقد ، فهنا ترى الكثٌر من االرمالت ان زواجهن مرة ثانٌة لل

ٌعٌد لهن حرٌتهن التً سلبت منهن وان وجودها مع زوج اخر ٌضمن لهن العٌش 

 بسالم . 

تعرضت لالنتقاد  شًء ثانً ، حتى عند مساعدتها فٌجب ان تكون حذرة واال     

والشك من قبل االخرٌن ، ماذا اعطاك ابو ) فالن ( لماذا دق باب بٌتك ابو) فالن ( 

التساإالت التً هل سجل اسمك ابو ) فالن ( فً دفتر التكافل االجتماعً كل هذه 

دفعها إلى التصرؾ بتصرفات ؼٌر قد تتزعزع الثقة فً نفس المرأة االرملة الذي 

 شك من قبل االخرٌن . محسوبة تضعها موضع 

 وبهذا ترى الكثٌرات منهن ان زواجهن هو خالص لهن من هذه القٌود . 

شًء ثالث ، تستؽل المرأة االرملة من قبل اهلها احٌانا  لتقوم بؤدوار االخرٌن      

الذٌن ٌرون فً رجوعها إلى بٌت اهلها مخرجا لعدد من المشكالت االجتماعٌة التً 
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ترحٌب بها ومإازرتها نفسٌا  ومادٌا  فً االشهر االولى من موت ٌمرون بها ، فبعد ال

وا من حولها ان لم تكن هناك مصلحة االمر لتجد االخرٌن اتفضٌنقلب زوجها 

ته التً لوجودها معهم  ، فكم من اخ ٌجد فً اخته االرملة الحل فً رعاٌة والد

لى اموال اخته خ ٌتسلط عترفض زوجته وجودها فً بٌتها والعناٌة بها وكم من أ

 االرملة لٌستؽلها لصالحه واسرته ، وؼٌرها من االستؽالالت االجتماعٌة . 

هنا تجد المرأة االرملة ان زواجها ٌخلصها من هذا الظلم الواقع علٌها . فضال       

عن ذلك هناك حاالت من ظلم وتسلط اهل الزوج خصوصا  عندما ٌكونون من 

بناء ابنهم المتوفى والتضٌٌق على زوجة االبن مٌسوري الحال والخوؾ على ثروة ا

والتدخل فً خصوصٌاتها وفً تربٌة ابنابها واحٌانا  محاولة عزل االبناء عن امهم 

 . واضعاؾ أي دور لها فً حٌاتهم 

اذن هناك مسببات تدفع بالمرأة االرملة فً الزواج مرة ثانٌة فً مجتمع فً      

فً حاالت  الاالمر وفً حاالت قالبل ٌتحفظ إهذا االعم االؼلب ٌقؾ بالضد من 

اقبالها على الزواج مرة ثانٌة ، لكن مع كل هذه االسباب  نادرة فإنه ٌوافقها وٌتفهم

ان تترك ابنابها  هما انها قاسٌة وظالمة على المرأة االرملة هل ٌسمحوالتً اعترف

 لمعٌل اخر لتبدأ ثانٌة مع زوج اخر وبناء اسرة جدٌدة ؟ 

مع الكثٌر من االشخاص الذٌن ٌنتمون إلى طبقات اجتماعٌة  عا  عند الحوارطب     

صبرن  هد من واقع مجتمعنا وألمهات أراملمختلفة ، فؤننا نجدهم ٌؤتون بشوا

وتحملن الفقر والعوز والمرض وقمن بتربٌة ابنابهن ولم ٌقبلن على الزواج ولو 

  -ٌطرحون التساإل االتً :وهم بفكره الزواج نفسها 

ما الذي اختلؾ واٌن التضحٌة واالٌثار والصبر الذي كانت نسابنا تنعت به      

 فتنال رضا هللا واحترام المجتمع وطاعة االبناء ؟ 

نحن نقول ان المقارنة تخلو من تقٌٌم منصؾ لحالة المرأة االرملة فً وقتنا الحاضر 

 كٌؾ ؟ 
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الٌوم ؼٌر جابزة . كل ان المقارنة بصورة عامة بٌن نساء البارحة ونساء  – 1

النساء سواء كن آنسات ، سٌدات ، ارمالت ، مطلقات ، ربات بٌت ، عامالت ، 

متعلمات ، ؼٌر متعلمات ، الخ هن مختلفات ، وهذا االختالؾ ٌتوضح بمرور 

 . جٌالبعد  جٌالاالجٌال ، 

 وقد تقضً اسابٌع واشهر وهً الزمةسابقا  خروج المرأة من بٌتها كان محدود  – 2

لبٌتها مع اسرتها ، والرجل سواء كان ابا ، اخا ، زوجا  ، ابنا ٌتكفل بكل احتٌاجاتها 

طبعا  ألن تلك االحتٌاجات كانت محدودة وبسٌطة فال تعٌش المرأة فً الفذلكات التً 

 فً عصرنا هذا . الٌوم تعٌشها المرأة 

ابها للتسوق طبعا  عندما ترمل المرأة األن ، حاجتها الشخصٌة وحاجات ابن     

 ولؽٌرها ٌجبرها على الخروج ، وهذا الخروج طبعا  علٌه نقطة نظام كونها ارملة . 

تتفوق بها على االدوار التً كانت تعٌش ان امرأة الٌوم تعٌش ادوارا  متعددة  – 3

بها امرأة االمس ، ظروؾ المجتمع وازماته السٌاسٌة واالقتصادٌة واالمنٌة ، 

كن آنسات او سٌدات االعتماد على انفسهن فً الكثٌر من فرضت على النساء سواء 

فقود ، متوفً ، فر ، مالقضاٌا وذلك لسد فراغ الرجل فً بٌته واسرته كونه مسا

وؼٌرها فمعامالت الدوابر الحكومٌة ٌقمن بها النساء ، التواصل مع ادارات 

هاب باألبناء إلى المدارس ومتابعة االبناء ٌقمن بها النساء اال فً حاالت قلٌلة ، الذ

تزامات ، طبعا  رى وجود النساء ، إلى ؼٌرها من االلالمستشفٌات والعٌادات الطبٌة ت

هذا االمر سوؾ ٌجعلها تتفاعل مع مختلؾ انواع الرجل موظفٌن ، كسبة ، شباب ، 

وبالتالً قٌام االم االرملة بهذه االلتزامات وتفاعلها المباشر مع  ،كبار ، صؽار

 .وؾ ٌضع علٌها نقطة نظام الرجل اٌضا  س

فضال  عن ذلك ان امرأة االمس كانت تلتزم االرث الثقافً الذي تعٌش فً  – 4

اطاره كونها ال تجد من ٌشوش علٌه وٌخرجها من قٌوده ، لكن امرأة الٌوم بوجود 

وسابل االتصال االجتماعً اإللكترونً واالنفتاح الثقافً على تجارب االخرٌات 

تاح ، حررها نوعا ما ولو بدرجة وافكارهن وتؽٌر النسق القٌمً نتٌجة لهذا االنف
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نسبٌة من تلك القٌود وجعلها تفكر بشًء من حرٌة االنفتاح ، وطبعا  ٌنطبق هذا 

  -الحال على االم االرملة ، هنا المعادلة جاهزة :

ار مستوردة تسوق على مجتمعنا الذي بؤفك فً الالمسإولالمدنٌة واالنفتاح الثقا

هو ضرب القٌم  ٌد تكون واحدة من اكبر نتابجهتؤكعانً مختلؾ انواع االزمات بالٌ

االخالقٌة ، وواحدة من اهم هذه القٌم وهً قٌم ) التضحٌة واالٌثار ( طبعا  االم 

 االرملة جزء من هذا المجتمع الذي هو مستهدؾ لضرب قٌمه االخالقٌة وانساقة

 القٌمٌة . 

و واحدة من مخلفات هذه ومسؤلة زواج االم االرملة مرة ثانٌة وتركها ألبنابها ه     

 الحقٌقة .

 االن ، هل نعد هذا تبرٌرا  مقبوال  لزواج االم االرملة مرة ثانٌة ؟      

 لٌس بمبرر ، لماذا ؟  ٌمكن القول انه سبب لكن     

ألن هذا المجتمع مختبر كبٌر وكبٌر جدا  ٌحتوي على اكبر مجهر لرصد كل      

السلوكٌات المقبولة باللون االخضر وٌقتص المخالفات االجتماعٌة ، فٌإشر على 

 بالعقوبات االجتماعٌة لكل سلوك منافً للعرؾ االجتماعً ، كٌؾ ؟ 

مع كل الذي قلناه ، مجتمعنا ذكً وقادر على التمٌٌز ، وهو ٌضع الحكم      

االجتماعً االتً الحترام االم االرملة والتعامل معها بمستوى عال من الرقً 

 والتقدٌر : 

ولها بقدر من الحكمة والعقالنٌة ، وان ن تتعامل مع االخرٌن واالشٌاء من ح) ا

تتمتع بالحكمة والوقار ، وان تجعل الصبر والرضا لما هً فٌه معٌارا  لنجاحها فً 

ل االحٌاة ( بهذا تعٌش االم االرملة عٌشه كرٌمة فتصبح محط اعجاب واحترام الرج

التها اللواتً ٌواجهن نفس القضٌة أذن صحٌح والنساء معا  بل ومثال  ٌقتدي به لمثٌ

د ان المجتمع قاسً بؤفكاره وقٌوده لكنه وضع شروطا  للعٌش باحترام وتقدٌر لكل فر
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االم االرملة لكن هذا االستٌعاب ٌحتاج  ستوعبه من افراده ، وهذا الذي ٌجب ان ت

 .إلى الصبر والتحمل وهذان ٌحتاجان إلى  ) االٌمان والرضا بالقدر ( 

  ومن هنا ٌحاول هذا البحث االجابة على التساإل االتً :

                    ماهً مشكالت زواج المرأة االرملة بعد فقدانها لزوجها ؟ 

  حدود البحث  -ثانٌاً :

االرامل اللواتً فقدن ازواجهن وقررن الزواج  ٌتحدد البحث الحالً بعٌنة من      

مرة ثانٌة ، وهن المشموالت بقانون الرعاٌة االجتماعٌة فً محافظة دٌالى ، مركز 

 . (  2116 – 2115المدٌنة ) بعقوبة ( وللعام )

 اهداف البحث  -ثالثاً :

  -ٌهدؾ البحث الحالً الى:

تزوجات مرة ثانٌة بعد فقدانهن تعرؾ المشكالت التً تعانً منها االرامل الم     

 ألزواجهن .

 تحدٌد المصطلحات  -رابعاً :

تعرؾ بؤنها تحلل وتمزق فً نسٌج االدوار االجتماعٌة عندما ٌخفق  -:المشكلة – 0

فرد او اكثر من االفراد فً القٌام بالدور الذي ٌإدٌه فً عابلته او مجتمعه على نحو 

سلٌم ومناسب وهذا التحلٌل ٌإدي إلى شًء من انعدام التفاهم والتوافق بٌن افراد 

 (  1985العابلة الواحدة ) الحسن ، 

تعرؾ بانها قضٌة او مسؤلة تتعلق بنشوء اي موقؾ من مواقؾ االمور   -:المشكلة

االنسانٌة تهم جماعة او اكثر فهً صعوبة اجتماعٌة تسترعً االنتباه فً صورة 

مناقشة او جدل وربما تقتضً االشارة والبحث واتخاذ القرار بما ٌإدي إلى فعل 

 ( 1979اصالحً او تكٌفً . ) دسوقً  ،
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مرأة بعد وفاة زوجها ، والترمٌل فترة شدٌدة على المرأة وضع ال -:المرأة االرملة

وعلى اهلها فهً فقدت زوجها الذي كان ٌعولها وٌساعدها على االحساس ببهجة 

   (  2115) الدوسري ،       الحٌاة

 

 الثانً المبحث

  ادبٌات ودراسات سابقة 

فً حد ذاته ٌعبر عن ٌمثل المجتمع مفهوم اعتباري منتزع من الخارج وهو      

هذه التقالٌد واالعراؾ هً مجموعة من االفراد لها تقالٌدها واعرافها الخاصة . و

شتى اولها واهمها العامل االقتصادي ثم الجؽرافً والبٌبً والنفسً لعوامل ولٌدة 

والدٌنً ، وكل هذه المإثرات تؤخذ ادوار متعددة فً التؤثٌر على مجاالت الحٌاة 

ارة تؤخذ دور الدافع وتارة تتؤثر بالعوامل االخرى وحال هذه المإثرات بؤنواعها ، فت

ٌنطوي تحت تؤثٌر الدابرة المستمرة بالحركة فالعامل االقتصادي قد ٌإثر على 

العامل النفسً وقد ٌكون الحال معاكسا  بنفس الوقت وهذا الحال بالنسبة لبقٌة 

 ( .  2112العوامل ) الؽرابً ، 

المجتمعات بعوامل داخلٌة وخارجٌة والمجتمع العراقً احد هذه جمٌع تتؤثر      

المجتمعات التً تزاحمها المإثرات بالصورة الدابمٌة هذا باإلضافة إلى ان هذه 

المإثرات تساهم تارة فً خلق المجتمع وتارة فً تؽٌره ، ومن هنا ندرك ان الثبوتٌة 

هذا ال ٌنفً ان نبٌن دور المرأة  فً التوجه االجتماعً امرا  ال ٌتفق مع الواقع ، وكل

فً المجتمع التً تعد جزءا  ال ٌنفصل بؤي حال من االحوال كما انها مكون ربٌسً 

وقد شؽلت المرأة عبر ، بل تتعدى ذلك لتكون االهم بٌن كل المكونات للمجتمع 

العصور ادوارا  مهمة وكانت فاعلة ونشطة فً وضع القوانٌن والسٌاسات ) الوردي 

ٌعد دور المرأة فً المجتمع كبٌرا  جدا  وذا اثر بالػ الوضوح كما انه ، (  2112، 

دور حساس جدا  ، وان تجسٌد دورها وابتذالها واستؽالل قدراتها بشكل ٌفوق قدرتها 
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ٌعد دور االمومة اهم ووٌض بنابها ٌاع المجتمعات وهدم االسر وتقلى ضٌقود إ

فدونه ال االدوار فً حٌاة االسرة ودورا  اساسٌا  فً المجتمع والحضارات واالمم 

ٌمكن ان ٌكون لدٌنا علماء ٌمنحون الحٌاة التؽٌر وٌساهمون فً تؽٌر الواقع بما ٌفٌد 

ٌة والتربٌة على م والتنشبة االجتماعاالنسانٌة واالهتمام بؤفراد العابلة ومشاكله

كما توضح لهم ، فتقوم المرأة برفد ابنابها بالمهارات االجتماعٌة المبادئ الصحٌحة 

حقوقهم وواجباتهم وهً التً تقدم وتضمن االستقرار العاطفً والنفسً ألفراد 

 ( .  2112العابلة ) شرٌفً ، 

الرملة ( على طبٌعة وثقافات تعتمد رإٌة المجتمع للمرأة ) االمرأة والمجتمع 

واخالقٌات هذا المجتمع ومثل التزامه بدٌنه ، والخبرات التً مر بها فً االسرة من 

تعرض أمه أو أخته للترمل فٌكون حكمها على المرأة صحٌحا  وثابتا  ، وتسهم المرأة 

 ( .  2112نفسها فً بلورة هذه النظرة سلبا  أو اٌجابا  ) ٌاسٌن ، 

  سابقةدراسات 

لـ د . بشرى عبد الحسٌن ) المشكالت التً تعانً منها المرأة  عراقٌةدراسة  – 0

 العراقٌة االرملة ( جامعة بؽداد .

تهدؾ الدراسة إلى التعرؾ على المشكالت التً تعانً منها المرأة العراقٌة االرملة 

( 71وٌتحدد البحث بعٌنة من ارامل شهداء ضحاٌا االرهاب فً العراق بلؽت )

امرأة ارملة تم اختٌارهم بالطرٌقة القصدٌة من مركز امل لرعاٌة االرامل فً منطقة 

 . العامرٌة 

  -الدراسة من نتابج هً : واهم ما توصلت الٌه هذه

من الضروري اخراج هذه الشرٌحة الكبٌرة من المنزل واسنادها من خالل  – 1

تزوٌدها بقروض او منح مالٌة لتتوجه إلى االعمال الصؽٌرة التً تعود بالفابدة علٌها 

 وألوالدها .
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توظٌؾ االعالم ببرامج ؼنٌة بشكل مباشر لهذه الشرٌحة وبنفس الوقت تعزٌز  – 2

الثقة بالنفس إلرجاع الروح الطموحة واشعارهن بالمستقبل الزاهر الزال امامهن 

 والبنابهن .

       د . حمدي ٌاسٌن ، استاذ علم النفس فً جامعة دمشق  -دراسة عربٌة : – 7

 ) نظرة المجتمع إلى المرأة االرملة ( .

ة السورٌة عن هدفت الدراسة إلى معرفة اهم المعوقات التً تواجه المرأة االرمل

طرٌق القٌام بعملٌة احصابٌة بسٌطة لبعض مناطق اللجوء وتؤثٌر المعوقات التً 

  -تعانً منها بعد ؼٌاب زوجها ، وقد توصلت الدراسة إلى :

القٌود االسرٌة التً تحد من مساهمتها فً العمل فقد تكون من جهة االهل او  – 1

 االوالد من اجل ترك العمل .

 إلى نظرة دونٌة بسبب االختالط والتعامل مع الرجل .تعرض المرأة  – 2

عدم توفٌر خدمات رعاٌة الطفولة واالهتمام باألطفال وقت عمل المرأة مما  – 3

 ٌجعل االم ؼٌر مطمبنة على اوالدها .

هناك عوامل عدم رضا للعمل وهً متطلبات العمل وزٌادة العبء واسباب  – 4

 شخصٌة وعابلٌة وعدم اعطابها صالحٌة فً صنع القرار . 

هناك عوابق اخرى ، كطول الوقت مما ٌسبب الخالفات مع االهل بسبب عدم  – 5

 كفاٌة الوقت لتربٌة االبناء . 
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 وإجراءاتهمنهجٌة البحث  -المبحث الثالث :

 مجتمع البحث  -أوالً :

     ٌقصد بمجتمع البحث جمٌع االفراد او االشخاص الذٌن ٌشكلون موضوع البحث     

 ( . 1996) عٌدان واخرون ، 

وٌتحدد مجتمع البحث الحالً بـ ) النساء االرامل الالتً قررن الزواج لمرة      

االرامل ( فً مدٌنة بعقوبة والبالػ ثانٌة ( وهن عٌنة من الرعاٌة االجتماعٌة ) 

 بعقوبة .مدٌنة  ( امرأة فً مركز81عددهن )

 ثانٌاً عٌنة البحث 

ٌقصد بعٌنة البحث مجموعة جزبٌة من المجتمع الذي تجري علٌة الدراسة      

ٌختارها الباحث ألجراء دراسته علٌها وفق قواعد خاصة وتكون ممثلة كذلك 

 . ( 1989المجتمع ) ابو عالم ، 

اما عٌنة البحث الحالً بالطرٌقة العشوابٌة من الرعاٌة االجتماعٌة فً مدٌنة      

 ( امرأة ارملة .81بعقوبة والبالػ عددها )

 اداة البحث  -ثالثا :

للتعرؾ على مشكالت زواج المرأة االرملة ، تم جمع عدد من الفقرات وذلك      

عن المقابالت الفردٌة التً اجرتها بالرجوع إلى ادبٌات والدراسات السابقة فضال  

الباحثتان مع عٌنة منهن وبعد مناقشة تلك الفقرات ذات االبعاد النفسٌة واالجتماعٌة 

والتربوٌة واالقتصادٌة اذ تمثل كل واحدة منها مجاال  من مجاالت مشكالت النساء 

من تم التحقق  ( مشكالت4ٌة ، اذ تم الحصول على )االرامل بعد زواجهن مرة ثان

 إلجراءات االتٌة ) الصدق والثبات(.خصابصها الساٌكومترٌة با
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 : الصدق  أ

الذي ٌعد احد مإشرات  هو الصدق الظاهري ان من بٌن مإشرات الصدق     

) الن دٌن  ختبار للخاصٌة المراد قٌاسها وٌشٌرعلى مدى مالبمة اال صدق المحتوى

( إلى ان افضل طرٌقة للتحقق من استخراج الصدق الظاهري ٌتمثل فً عرض 

من ذوي ( 1ملحق رقم )على مجموعة من الخبراء  (2االستبانة ملحق رقم )فقرات 

تم عرضه على مجموعة من  اذ االستبانة ،االختصاص وقد تحقق هذا الصدق فً 

تماع ، لألخذ بآرابهم حول صالحٌة الخبراء والمحكمٌن فً علم النفس ، وعلم االج

، وقد حصلت االستبانة بجمٌع فقراتها على شبه صالحٌة بمقدار  االستبانةفقرات 

 %( وبذلك تحقق الصدق الظاهري لالستبانة.111)

 : الثبات: ب

%( ، إذ تم تطبٌق معادلة الفاكرونباخ لدرجات  8443بلػ معامل الثبات )     

 . على االستبانه ، وهو معامل ثبات عال   استجابات افراد عٌنة البحث
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 المبحث الرابع 

 عرض النتائج ومناقشتها  

 :التعرؾ على المشكالت التً تعانً منها  للتحقٌق هدؾ البحث وهو

فقد تم تطبٌق قانون الوسط المرجح وقانون النسبة المتزوجات االرامل 

 المبوٌة

سٌتم عرض المشكالت بحسب االوزان المبوٌة التً حصلت علٌها ومن 

 ( : 1اعلى وزن الى اقل وزن وبحسب الجدول رقم )

 (1جدول رقم )

 مشكالت المرأة االرملة بعد زواجها مرة ثانٌة

 الوزن المئوي الوسط الحسابً الفقرات  ت 

ضعؾ قدرتها فً السٌطرة على ابنابها بعد ان  1

 ثانٌةتزوجت مرة 

3496 97415 

تعانً من ظهور العدٌد من السلوكٌات السٌبة  2

لدى ابنابها كالكذب والسرقة بعد زواجها مرة 

 ثانٌة

4415 83411 

 76491 3485 تعانً من سوء سلوكٌاتهم مع ابناء جٌرانهم 3

 73481 3469 قلٌلة الصبر فً التعامل مع ظروؾ الحٌاة 4

االصٌلة التً فقدت خرق منها لمفهوم المرأة  5

 زوجها واصبحت ارملة

3468 73452 

تشعر بالحٌرة والعجز فً ارضاء اطفالها  6

 لزوجها الثانً

3463 72468 

 الخوؾ من االنجراؾ وراء مؽرٌات الحٌاة 7

 

3459 71483 
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 ضعؾ االهتمام من قبل اهل الزوج 8

 

3456 71427 

تدخل اهل الزوج فً االمور التً تخص حٌاة  9

 الزوجة

3455 71499 

 71414 3451 نظرة المجتمع المتدنٌة 11

 69486 3449 صعوبة الحصول على فرص عمل 11

 69458 3448 مإشر لقلة وفابها لزوجها االول 12

تمرد منها على القٌم االجتماعٌة السابدة فً  13

 مجتمعنا

3446 69431 

تعانً من تدنً مستوى ابنابها الدراسً بعد ان  14

 تزوجت مرة ثانٌة

3445 69411 

رفض زوجها الثانً لكل ما ٌتعلق ذكره بالزوج  15

 االول

3437 67432 

ٌرفض زوجها الثانً وجود اوالدها والعٌش  16

 معهم سوٌة

3432 66448 

 66421 3431 تمرد منها على النسق القٌمً السابد فً المجتمع 17

 65435 3427 تتؤلم بسبب قسوة زوجها على اطفالها 18

 65417 3425 تشعر بالخوؾ من طالقها من زوجها الثانً 19

تشعر بالعزلة لمقاطعة اهلها لها بسبب زواجها  21

 مرة ثانٌة

3418 63466 

 61497 3411 صعوبة السٌطرة على االبناء 21

 69415 2496 جرأة منها على التقالٌد االجتماعٌة 22

بالزوج رفض زوجها الثانً لكل ما ٌتعلق ذكره  23

 االول

1485 36491 

 36421 1474 صعوبة الحصول على فرص عمل 24
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 تفسٌر نتائج البحث

( تعانً من ظهور العدٌد من السلوكٌات السٌبة لدى ابنابها 1جاءت الفقرة ) – 1

( 4415كالكذب والسرقة بعد زواجها مرة ثانٌة . بالمرتبة االولى بمتوسط حسابً )

نسبة عالٌة من تؤثٌرات افراد العٌنة حٌث تعانً افراد العٌنة من هذه السلوكٌات 

 البنابها وعدم السٌطرة علٌهم .

فً السٌطرة على ابنابها بعد ان تزوجت مرة عؾ قدرتها ( ) ض2اما الفقرة ) – 2

( وهذا ٌعود إلى ان مسإولٌة تربٌة االبناء والسٌطرة علٌهم 3496ثانٌة ( بمعدل )

مسإولٌة هامة وضرورٌة وتقع على عاتق كل من الزوج والزوجة وفقدان الزوج 

علٌهم ٌعنً ترك المسإولٌة للطرؾ االخر وهً االرملة . لذلك ٌصعب السٌطرة 

 كونها ال تستطٌع ان تإدي ادوارا  متعددة .

( 3485) تعانً من سلوكٌاتهم مع ابناء جٌرانهم ( بمتوسط )( 3جاءت الفقرة ) – 3

ان فقدان االب قد ٌعرض االبناء إلى االساءة إلى االخرٌن وهذا ٌولد وهذا ٌعنً 

 عاٌتهم وحماٌتهم . على ابنابها ومحاولة التفرغ لرشعور القلق والخوؾ عند االم 

( ) قلٌلة الصبر فً التعامل مع ظروؾ الحٌاة ( بالمرتبة 11جاءت الفقرة ) – 4

( وهذا ٌعود إلى ان فقدان االب ٌترك عببا  كبٌرا  على المرأة 3469الرابعة بمتوسط )

االرملة متمثال  بتعدد ادوارها وكثرة مسإولٌتها والعوز المادي كل ذلك ٌجعلها ؼٌر 

 ى مواجهة ظروؾ الحٌاة . قادرة عل

( ) خرق منها لمفهوم المرأة االصٌلة التً 5الفقرة )جاءت بالمرتبة الخامسة  – 5

( وهذا ٌؤتً لرفض المرأة للقٌم 3468فقدت زوجها واصبحت ارملة ( بمتوسط )

 والعادات السابدة فً المجتمع ورفضها للقٌم من الزواج مرة ثانٌة .

بالمرتبة السادسة ) تشعر بالحٌرة والعجز فً ارضاء اطفالها ( 6جاءت الفقرة ) – 6

لزوجها الثانً ( وهذا ٌعود إلى عدم تقبل زوج االم وعدم االنسجام معه وتقبله داخل 

 االسرة مما ٌخلق جو من التشنج وعدم االنسجام داخلهم .
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 اما ) الخوؾ من انجراؾ وراء مؽرٌات الحٌاة ( جاءت بالمرتبة السابعة ، – 7

( وهذا ٌعود إلى زٌادة تعرض االرملة لضؽوط الحٌاة الٌومٌة 3459وبمتوسط )

وتحملها المسإولٌة بوحدها بعد فقدان زوجها قد ٌعرضها لالنجراؾ وراء مؽرٌات 

الحٌاة فً سبٌل الحصول على فرصة عمل مناسبة تكفل لها العٌش لها وألبنابها 

  بالمستوى المطلوب .

لمرتبة الثامنة وهً ) ضعؾ االهتمام من قبل اهل الزوج ( با8وجاءت الفقرة ) – 8

( وهذا ٌعود إلى انقطاع العالقات القرابٌة مع اهل الزوج التً 3456( بمتوسط )

تعود إلى معظم حاالت المنافسة والصراع حول عدم احقٌة الزوجة بترك زوجها او 

ملها االمتٌازات المخصصة لها من حقوق ، فضال  عن عدم تفقد زوجها وتح

مسإولٌة معاناتهم االمر الذي ٌإدي إلى انقطاع العالقة وضعؾ االهتمام من قبل 

 اهل الزوج .

( وهً ) تدخل اهل 3455)( جاءت بالمرتبة التاسعة وبمتوسط 9اما الفقرة ) – 9

الزوج فً االمور التً تخص حٌاة الزوجة ( وهذا ٌعود إلى عدم تفهم اهل الزوج 

ا تفقد زوجها وتحمٌلها مسإولٌة معاناتهم ، فضال  عن لطبٌعة ازمة المرأة عندم

 المنافسة والصراع حول ما تركه لها .

( وهً ) نظرة المجتمع المتدنٌة ( 3451( بمتوسط )11وجاءت الفقرة ) – 11

إلى الوصمة التً دمع بها المجتمع النساء الفاقدات بالمرتبة العاشرة ، ٌرجع ذلك 

تضع المرأة االرملة امام احتمالٌن ، فهً اما ان  ألزواجهن ، تلك التصورات التً

تنعزل او تتحدد فً اطر عابلٌة صعبة وهو ٌإدي إلى تكوٌن اتجاهات سلبٌة نحو 

 الناس .
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 التوصٌات 

من الضروري االهتمام بهذه الشرٌحة الكبٌرة من النساء االرامل فً المجتمع  – 1

للتوجه إلى عمل معٌن ٌعٌنها هً من خالل تزوٌدها بقروض او منح مادٌة صؽٌرة 

 واوالدها .

توظٌؾ االعالم ببرامج ؼنٌة موجهة بشكل مباشر لهذه الشرٌحة وبنفس الوقت  – 2

 تعزٌز الثقة بالنفس إلرجاع الروح الطموحة لدٌهن .

هن تعلٌم تطوٌرٌة لألرامل ضمن برنامج التنمٌة البشرٌة لؽرضفتح دورات  – 3

 ملن الشهادات االبتدابٌة او ؼٌر متعلمات .منهن ٌحلبعض المهارات كون 

 الضرورٌة للعٌش و التعامل بذكاء مع متطلبات الحٌاة وظروفها المتؽٌرة . – 4

على مإسسات الدولة اعطاء حق  الفضلٌة فً تعٌن المرأة االرملة بوظٌفة  -5

 .حكومٌة بحسب مإهلها الدراسً

لتطوٌر  ضرورة وضع مشارٌع اقتصادٌة كتشؽٌل االرامل وفتح دورات تدرٌبٌة  -6

 فً الخٌاطة والطبخ وبعض االعمال الٌدوٌة . مهاراتهن الٌدوٌة 

 

 المقترحات 

اجراء دراسة مقارنة بٌن المشكالت التً تعانً منها الزوجة االرملة والزوجة  – 1

 المطلقة فً المجتمع العراقً . 

 . االرامل دراسة عن االثار السلبٌة لألبناء االٌتام بعد زواج امهاتهم اجراء – 2

اجراء برنامج ارشادي لتنمٌة الشعور بالمسإولٌة االجتماعٌة لدى الشابات  – 3

 ( .  2113االرامل اللواتً فقدن ازواجهن بعد احداث )
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 المصادر 

 لالرملة بحث منشور ، المشكالت النفسٌة واالجتماعٌة  2114جمٌل ، امنة ،  – 1

، دار المسٌرة  1( ، علم النفس العام ، ط2114الرٌماوي ، محمد عودة ) – 2

 للنشر والتوزٌع ، عمان 

 ( المرأة والمجتمع ، دراسة منشورة .   2118الشمري ، محمد ، ) – 3

( 94الدوسري ، مرٌم ، مفهوم المرأة فً المجتمع الشرقً ، مجلة االمة العدد ) – 4

 ،2115  . 

 ، عمان ، االردن  2113مركز االعالم العربً ، المرأة المسلمة ،  – 5

 ، االرملة والمجتمع ، عمان . 2118المسنً ، محمد ،  – 6

، مإسسة  2114، كاترٌن ، مشكلة االرامل واالٌتام فً العراق ، مٌخابٌل  – 7

 النبؤ الثقافٌة . 

( الشعور بالوحدة النفسٌة لدى المرأة االرملة ،  2117العبٌدي ، حنان عزٌز ) – 8

 مجلة ؼسق ، بؽداد . 

 ، عمان . ، علم النفس التربوي  2114سؾ ، العتوم ، د . عدنان ٌو – 9

 ، عمل االرملة ، دمشق ، سورٌا . 2111هادي ، محمد ،  – 11

 ، دار القاهرة للنشر ، مصر ، المجتمع واالرملة  2116ٌاسٌن ، حمدي ،  – 11
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 المالحق 

 (1ملحق رقم )

 الخبراء الذٌن تم عرض االستبانه علٌهم 

 علم النفس  ا . د . مهند محمد عبد الستار  1

 علم االجتماع ا.د. محمود محمد سلمان  2

 علم االجتماع  ا.د. عبد الرزاق جدوع  3

 علم االجتماع  ا.م.د. فخري صبري عباس  4

 

 (7ملحق رقم )

اراء السادة الخبراء فً استبانة )) مشكالت زواج المرأة االرملة فً المجتمع 

 العراقً ((

 

 االستاذ الدكتور .................................................. المحترم 

 تحٌة طٌبة ..

فً النٌة اجراء دراسة علمٌة الهدؾ منها التعرؾ على مشكالت زواج المرأة االرملة فً 

المجتمع العراقً من وجهة نظر فبات مختلفة من النساء العراقٌات لذلك نضع بٌن ٌدٌك الكرٌمة 

عدد من الفقرات تمثل كل مجموعة منها نوع من انواع المشكالت التً تعانً منها النساء 

 ن الزواج مرة ثانٌة بعد ان فقدن ازواجهن واصبحن ارمالت . اللواتً قرر

والمرأة االرملة فً هذا البحث ، هً تلك التً توفى زوجها وتركها وهً ام لطفل واحد او 

 لمجموعة من االطفال الذٌن اصبحوا ٌتامى بعد موت والدهم .

 شاكرٌن تعاونكم ولطفكم فً بٌان رأٌكم فً هذه االستبانة ..
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تربوٌة / وهً العوائق التً تتعلق بالجانب السلوكً الخاص بتربٌة مشكالت 

ابنائها االٌتام ورعاٌتهم ومتابعتهم خارج البٌت وفً المدرسة ومستوى االلتزام 

 االخالقً الذي تطمح ان ٌصل الٌه اطفالها االٌتام . 

 المالحظات غٌر صالحة صالحة الفقرات ت

اسً تعانً من تدنً مستوى ابنابها الدر 1

 بعد ان تزوجت بعد موت والدهم 

   

تضعؾ قدرتها فً السٌطرة علٌهم النهم  2

اصبحوا متمردٌن علٌها بعد ان تزوجت 

 مرة ثانٌة 

   

تعانً من سوء سلوكٌاتهم مع ابناء  3

 جٌرانهم 

   

تعانً من شكوى المعلمات من ابنابها  4

بسبب كثرة مشكالتهم داخل الصؾ 

 وخارجه 

   

تعانً من ظهور العدٌد من السلوكٌات  5

السٌبة لدى ابنابها كالكذب والسرقة بعد 

 زواجها مرة ثانٌة 
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المشكالت االجتماعٌة / وهً العوائق االجتماعٌة التً تتعلق ببعض االعراف 

والتقالٌد االجتماعٌة المتعلقة بالصورة النمطٌة التً ٌحملها افراد المجتمع عن 

 االرملة .المرأة 

 المالحظات غٌر صالحة صالحة الفقرات ت

    مإشر لقلة وفابها لزوجها االول  1

تمرد منها على القٌم االجتماعٌة السابدة  2

 فً مجتمعنا 

   

خرق منها لمفهوم المرأة االصٌلة التً  3

 فقدت زوجها واصبحت ارملة 

   

    جرأة منها على التقالٌد االجتماعٌة  4

قلٌلة الصبر فً التعامل مع ظروؾ  5

 الحٌاة 

   

تمرد منها على النسق القٌمً السابد فً  6

 المجتمع 

   

ابتعاد صدٌقاتها عنها بسب زواجها مرة  7

 ثانٌة
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المشكالت العاطفٌة / وهً العوائق التً تتعلق بالجانب الوجدانً للمرأة االرملة 

واحٌاناً الندم لعد استقراراها النفسً ولعدم والتً تشعر فٌها باأللم والحٌرة 

 شعورها بالطمأنٌنة االنفعالٌة لزواجها مرة ثانٌة .

 المالحظات غٌر صالحة صالحة الفقرات ت

رفض زوجها الثانً لكل ما ٌتعلق ذكره  1

 بالزوج االول 

   

ٌرفض زوجها الثانً وجود اوالدها  2

 والعٌش معهم سوٌة 

   

    تتؤلم بسبب قسوة زوجها على اطفالها  3

تشعر بالحٌرة والعجز فً ارضاء اطفالها  4

 بسبب رفضهم لزوجها 

   

تشعر بالخوؾ من طالقها لعدم انسجام  5

 زوجها مع اطفالها 

   

تشعر بالعزلة لمقاطعة اهلها لها بسبب  6

 زواجها مرة ثانٌة 
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 ( 3ملحق رقم )

 النهائٌةاالستبانة م/

 استبانة مشكالت زواج المرأة االرملة فً المجتمع العراقً بالصٌغة النهائٌة 

 عزٌزتً االرملة .... 

 تحٌة طٌبة .......

فً النٌة اجراء دراسة علمٌة الهدف منها التعرف على مشكالت زواج المرأة 

االرملة فً المجتمع العراقً من وجهة نظر فئات مختلفة من النساء العراقٌات 

لذلك نضع بٌن ٌدٌك الكرٌمة عدداً من الفقرات تمثل كل مجموعة منها نوعاً من 

قررن الزواج مرة ثانٌة بعد ان  انواع المشكالت التً تعانً منها النساء اللواتً

 فقدن أزواجهن واصبحن ارمالت . 

والمرأة االرملة فً هذا البحث , هً تلك التً توفً زوجها وتركها وهً ام لطفل 

 واحد او لمجموعة من االطفال الذٌن اصبحوا ٌتامى بعد موت والدهم .

 شاكرٌن تعاونكم ولطفكم فً بٌان رأٌكم فً هذه االستبانة 
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موافقة الى  الفقرات  ت 

  حد كبٌر

ة ؼٌر موافق  ةموافق

 أبدا

تعانً من تدنً مستوى ابنابها الدراسً بعد  1

 ان تزوجت مرة ثانٌة 

   

ضعؾ قدرتها فً السٌطرة على ابنابها بعد  2

 ان تزوجت مرة ثانٌة 

   

    تعانً من سوء سلوكٌاتهم مع ابناء جٌرانهم  3

تعانً من شكوى المعلمات من ابنابها بسبب  4

 كثرة مشكالتهم داخل الصؾ وخارجه  

   

تعانً من ظهور العدٌد من السلوكٌات  5

السٌبة لدى ابنابها كالكذب والسرقة بعد 

 زواجها مرة ثانٌة 

   

    مإشر لقلة وفابها لزوجها االول  6

تمرد منها على القٌم االجتماعٌة السابدة فً  7

 مجتمعنا 

   

خرق منها لمفهوم المرأة االصٌلة التً فقدت  8

 زوجها واصبحت ارملة 

   

    جرأة منها على التقالٌد االجتماعٌة  9

    قلٌلة الصبر فً التعامل مع ظروؾ الحٌاة  11

تمرد منها على النسق القٌمً السابد فً  11

 المجتمع 

   

رفض زوجها الثانً لكل ما ٌتعلق ذكره  12

 بالزوج االول 

   

ٌرفض زوجها الثانً وجود اوالدها والعٌش  13

 معهم سوٌة 
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    تتؤلم بسبب قسوة زوجها على اطفالها  14

تشعر بالحٌرة والعجز فً ارضاء اطفالها  15

 لزوجها الثانً 

   

    تشعر بالخوؾ من طالقها من زوجها الثانً  16

تشعر بالعزلة لمقاطعة اهلها لها بسبب  17

 زواجها مرة ثانٌة 

   

    الخوؾ من االنجراؾ وراء مؽرٌات الحٌاة  18

تدخل اهل الزوج فً االمور التً تخص  19

 حٌاة الزوجة 

   

    صعوبة الحصول على فرص عمل  21

    ضعؾ االهتمام من قبل اهل الزوج  22

    صعوبة السٌطرة على االبناء  23

    نظرة المجتمع المتدنٌة  24

 

 

 


