فرقان ،حممد عارف ( .)3102دينا ميكية الوصلية في األرملة (بحث وصفي عن
األرملة الشبابية التي مات زوجها في قرية فلومفونج ريجو كارانج تيعاح كنداعان
كاديري) .البحث اجلامعي ،قسم علم النفس ،جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية
احلكومية ماالنج.
ادلشرف :الدكتور احلاج زين العارفني ادلاجستري
الكلمة اإلشارية:وصلية ،أرملة ،ديناميكية
كان الناس يف ديناميكية حياته ينمي ويتطور دائما .ويبدأ ذلك من الزمان قبل
الوالدة إىل الزمان قبل ادلمات .وهناك الزمان ،أينما الناس يريد أن يكون أسرة أو عائلة اليت
تؤسس بوجود األليفة والتوليدية والكمال .ولكن من األسف ليس مجيع احلياة الزوجية متر
على الغاية ادلرجوة .وسبب ذلك أحيانا الطالق وموت الزوج أو الزوجة .وموت الزوج ستؤثر
أكثر تأثريا من الطالق .ومنه ستولد ديناميكية الوصلية يف حياة الزوجة .فمن مث ،قام
الباحث بالبحث العلمي عن هذا ادلوضوع .فإنطالقا من ذالك ،يقدم ذلذا البحث عدة
األسئلة اجلذابة ،وهي )0( :كيف شكل الوصلية يف األرملة؟ ( )3كيف عملية الوصلية يف
األرملة؟ ( )2ما العوامل اليت تؤثر عملية الوصل يف األرملة؟ ( )4كيف دينا ميكية الوصل
عن األرملة ادلوجودة يف قرية فلومفونج رجيو.
يهدف هذا البحث إىل إمكان الباحث )0( :وصف شكل الوصل يف األرملة ()3
وصف عملية الوصل يف األرملة ( )2معرفة العوامل اليت تؤثر عملية الوصل يف األرملة ()4
إجياد دينا ميكية الوصل يف األرملة.

وفقا للموضوع ،فيستخدم الباحث منهج حبث الكيف الوصفي على ترتيب دراسة
احلالة ،أينما قام الباحث بالبحث عن هذا ادلوضوع جلذب إهتمامه حنو احلالة ادلعينة.
ويستخدم الباحث طريقة مجع البيانات بادلقابلة الداخلية وادلالحظة ادلشرتكة والوثائق بأرملتني
يف قرية فلومفونج رجيو كارانج تيعاح كنداعان كاديريكالعينة.
ونتيجة هذا البحث هي :أن األرملة األوىل عندها الوصلية اجليدة .وتقدر على حتليل
ادلشكالت اليت تواجهها ألن لديها الكفاءة األساسية يف الوصلية اجليدة .وهيتقدر على
اخلروج من احلاالت الصعبة ،من الدفاع وادلعاجلة والتطوير .ويدفع ذلك العوامل الداخلية
اجليدة والعوامل اخلارجية ذلا جيدة أيضا .ولديها عدة الكفاءة األساسية اليت تدفعها للحياة.
واألرملةالثانية كذالك لديها الوصلية اجليدة .وهيتقدر أيضا على حتليل ادلشكالت اليت
تواجهها ألن لديها الكفاءة األساسية يف الوصلية اجليدة .فمن األسف قد مرت يف حياهتا
عملية اإلعاتراف باذلزمية ،والدفاع وادلعاجلة والتطوير .وسبب ذلك فقد العوامل اخلارجية اليت
تدفعها وليست لديها العوامل الداخلية اجليدة .وتشعر هي دائما بلذة وسعادة يف حياهتا
وكان الزوج يلعب دورا هاما كالعامل الرئيسي يف كسب ادلعيشةلألسرة .وأكرب ادلشكلة اليت
تواجه هتني أرملتني هي ادلشكلة اإلقتصادية ،وسبب ذلك ،ألن يكون الزوج كالعامل
الرئيسي يف كسب ادلعيشةلألسرة قبل موته ،وبعد موته من ادلفروض على الزوجة أن تبذل
جهدها لكسب ادلعيشة.

