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امللخ�ص
هدف البحث احلايل �إلى الك�شف عن الفروق يف ال�ضغوط النف�سية بني الن�ساء املعيالت لأ�سرهن �إعالة
كلية والن�ساء املعيالت لأ�سرهن �إعالة جزئية ،وكذلك التعرف على ت�أثري امل�ستوى التعليمي علي ال�ضغوط
النف�سية لدى الن�ساء املعيالت ،كما ا�ستهدف البحث التعرف على ت�أثري متغريي احلالة الزواجية والدخل
ال�شهري والتفاعل بينهما على ال�ضغوط النف�سية لدى الن�ساء املعيالت ،و�أي�ض ًا الك�شف عن اال�سرتاتيجيات
الأكرث �شيوع ًا ملواجهة ال�ضغوط النف�سية لدى الن�ساء املعيالت مبكة املكرمة.
تكونت عينة البحث من ( )235من الن�ساء املعيالت (معلمات وم�شرفات و�إداريات) العامالت يف الإدارة
العامة للرتبية والتعليم مبدينة مكة املكرمة مت اختيارهن خالل الف�صل الدرا�سي الثاين من العام /1435
 1436هـ ،ا�ستجنب ملقيا�س ال�ضغوط النف�سية للمر�أة املعيلة ،ومقيا�س ا�سرتاتيجيات مواجهة ال�ضغوط النف�سية،
وقد تو�صل البحث �إلى النتائج التالية:
 وجود فروق دالة �إح�صائي ًا بني متو�سطات درجات الن�ساء املعيالت لأ�سرهن �إعالة كلية ومتو�سطات درجاتالن�ساء املعيالت لأ�سرهن �إعالة جزئية على مقيا�س ال�ضغوط النف�سية (ال�ضغوط االقت�صادية ،ال�ضغوط
النف�س  -ج�سمية ،ال�ضغوط االجتماعية ،الدرجة الكلية) وذلك يف �صالح الن�ساء املعيالت لأ�سرهن �إعالة
كلية.
 وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني الن�ساء املعيالت احلا�صالت على م�ؤهل جامعي والن�ساء املعيالتاحلا�صالت على تعليم ثانوي يف ال�ضغوط النف�سية (ال�ضغوط االقت�صادية ،الدرجة الكلية) وذلك يف
�صالح الن�ساء املعيالت احلا�صالت على تعليم (ثانوي).
 عدم وجود ت�أثري دال �إح�صائي ًا للحالة الزواجية ،والدخل ال�شهري وكذلك التفاعل بني احلالة الزواجيةوالدخل ال�شهري على درجات الن�ساء املعيالت على مقيا�س ال�ضغوط النف�سية (ال�ضغوط االقت�صادية،
ال�ضغوط النف�س  -ج�سمية ،ال�ضغوط االجتماعية ،الدرجة الكلية).
 اال�سرتاتيجية الأكرث �شيوع ًا ملواجهة ال�ضغوط النف�سية لدى الن�ساء املعيالت هي التدين ،يليها ا�سرتاتيجيات:التعبري االنفعايل ،حل امل�شكلة ،االن�سحاب االجتماعي وال�سلبية ،الدعم االجتماعي ،الرتفيه ،اال�سرتخاء.
وعلى �ضوء نتائج البحث قدمت الباحثتان بع�ض التو�صيات �أهمها �ضرورة تقدمي الدعم املايل للمر�أة
املعيلة وحت�سني ظروفها االقت�صادية� ،إن�شاء مراكز متخ�ص�صة للرعاية النف�سية للمر�أة املعيلة.

الكلمات املفتاحية:ال�ضغوط النف�سية ،ا�سرتاتيجيات مواجهة ال�ضغوط النف�سية ،الن�ساء املُعيالت مبكة املكرمة.
http://journals.uob.edu.bh
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Abstract
This investigation aimed at exploring the differences between totally and partially
women breadwinners in stress and identifying the effect of educational level on stress
in women breadwinners. This investigation also aimed at identifying the effect of
marital status, monthly income and the interaction of both variables on stress in women
breadwinners. The investigation aimed at exploring the most common strategies for
coping with stress of women breadwinners in Makkah Al-Mukarramah as well.
Research sample consisted of (235) women breadwinners (female teachers,
supervisors, and administrators) working in General Directorate of Education in
Makkah Al-Mukarramah, selected during the second semester of the academic year
1435- 1436 H, participants responded to scale of women breadwinners stress and
stress copying scale. Results of the investigation were as follow:
- There are statistically significant differences between the scores means of totally
women breadwinners and the scores means of partially women breadwinners on
scale of women breadwinners stress (economic stress, psychosomatic stress, Social
Stress and total score) in favor of the former.
- There are statistically significant differences between women breadwinners having
university qualification and those having secondary education in stress (economic
stress, and total score) in favor of the later.
- There is no significant effect of marital status, monthly income and interaction of
both variables on women breadwinners scores on stress scale (economic stress,
psychosomatic stress, Social Stress and total score).
- The most common strategies used by women breadwinners for copying with stress
are: Religiosity, emotional expression, problem solving, passivity and social
withdrawal, social support, leisure and relaxation.
The study recommended providing financial support and establishing specialized
centers of psychological care for women breadwinners.

Keywords: Stress, Stress Copying Strategies, Makkah Women Breadwinners.
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مقدمة:

ُتعد م�شاركة املر�أة يف احلياة االقت�صادية
واالجتماعية �أحد املقايي�س التي تعرب عن منو
املجتمع وتطوره ،حيث ال يت�أتى تقدم املجتمع �إال
بامل�شاركة الإيجابية للمر�أة باعتبارها ثروة ب�شرية
وقوة دافعة حلركة املجتمع نحو حتقيق مزيد من
الإجنازات على كافة امل�ستويات.
ومع ذلك وبالرغم مما مت �إحرازه من تقدم
كبري يف اجتاه متكني املر�أة ،فال زالت الن�ساء
تواجهن حتديات ج�سيمة يف حياتهن ،فمجموع
الدخل اجلماعي للن�ساء العامالت يف العامل ال
يتعدى ثلث املجموع العاملي للدخل ،ومتثل الفتيات
والن�ساء  %60من الأفراد الأكرث فقر ًا يف العامل،
واملر�أة العربية لي�ست �أكرث حظ ًا من ذلك ،فاملر�أة
العربية ال زالت تواجه التمييز وعدم امل�ساواة،
وهذا ميثل �أحد �أبرز املعوقات �أمام التنمية وال�سيما
التنمية الب�شرية ،هذا بالرغم من ال�ضمانات
القانونية املتوفرة لتكري�س حق املر�أة يف امل�شاركة
ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية (�سعد اهلل،
.)2011
ولقد تزايد االهتمام يف الآونة الأخرية
بتعزيز دور املر�أة ال�سعودية يف خمتلف الن�شاطات
االجتماعية انطالق ًا من الإميان الرا�سخ ب�أن املر�أة
متثل ن�صف املجتمع ،وباعتبارها جزء هام من
املوارد الب�شرية العاملة ،وقد مت و�ضع �سيا�سات
ت�ستهدف تفعيل امل�شاركة االقت�صادية للمر�أة ب�شكل
�أكرب وذلك مبا يتفق مع التوجهات العاملية الداعية
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�إلى �ضرورة التوجه لربامج تنموية خا�صة باملر�أة.
وال �شك �أن قيام املر�أة ب�إعالة الأ�سرة نيابة عن
الرجل املعيل ي�ضفي عليها �ضغوط ًا ،و�سعيها وراء
لقمة العي�ش لت�أمني الدخل ال�شهري لأ�سرتها ي�ضفي
عليها �ضغوط ًا �إ�ضافية ،كونها �أ�صبحت �أم و�أب يف
�آن واحد وكونها حلت حمل الأب يف الأ�سرة لدعمها
االقت�صادي للأ�سرة (حيا�صات ،الزغول.)2016 ،
ويف هذا ال�سياق ت�شري القط (� )2012إلى �أن
املر�أة املعيلة تعاين الكثري من ال�ضغوط وامل�شكالت،
فان�شغال املر�أة املعيلة ب�إعالة �أ�سرتها ي�ؤثر على
التح�صيل الدرا�سي للأبناء وقد يحرم الأبناء
من فر�ص التعليم ،كما تعاين املر�أة املعيلة من
�ضعف القدرة على اتخاذ القرار و�سوء العالقات
االجتماعية مع الأبناء و�ضعف القدرة على حتقيق
الذات و�صعوبات التوافق مع البيئة اخلارجية،
والفقر واال�ستدانة من الأقارب واملعارف ملواجهة
متطلبات املعي�شة ،كما ت�شعر املر�أة املعيلة باخلوف
والدونية واخلجل الزائد والعجز والنظرة
الت�شا�ؤمية للم�ستقبل.
هذا ورغم �أن الدرا�سات ال�سابقة قد �أ�شارت �إلى
�أن املر�أة املعيلة تعاين من ال�ضغوط النف�سية� ،إال �أن
�أغلب هذه الدرا�سات قد �أجريت يف جمال اخلدمة
االجتماعية ،كما �أنها مل تهتم بالقدر الكاف
بدار�سة �أثر متغريات نوع الإعالة ،امل�ستوى التعليمي
للمر�أة املعيلة ،احلالة الزواجية والدخل ال�شهري
على ال�ضغوط النف�سية لدي الن�ساء املعيالت ،ومل
تتناول �أية درا�سة �سابقة  -يف حدود علم الباحثة
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 ا�سرتاتيجيات مواجهة ال�ضغوط النف�سية لديالن�ساء املعيالت ،ومن ثم ا�ستهدف البحث احلايل
درا�سة ال�ضغوط النف�سية وا�سرتاتيجيات مواجهتها
لدى الن�ساء املعيالت مبكة املكرمة
م�شكلة البحث:

مل تكن ظاهرة املر�أة املعيلة يف املجتمع
ال�سعودي حتى عهد قريب من الظواهر الالفتة
لالنتباه ،فوجود املر�أة كعائل لأفراد �أ�سرتها
و�إدارتها ل�ش�ؤونهم �أمر تفر�ضه يف بع�ض الأحيان
الظروف الني متر بها الأ�سرة ،كوفاة الزوج� ،أو
تطليقه لزوجته ،و�إهماله لأوالدهما تبع ًا لذلك،
ولكن انت�شار الظاهرة يف العقدين ال�سابقني جعل
املهتمني ب�ش�ؤون املر�أة ينبهون �إلى الأزمات التي
تعاين منها املر�أة املعيلة التي ترى نف�سها وحيدة
يف عامل زاخر بالتحديات وامل�شكالت ،و�أدركوا
�أن �آثار هذه الظاهرة ت�صيب البناء االجتماعي
للأ�سرة والو�ضع النف�سي بالت�صدع واالرتباك ،ومن
ثم ينعك�س هذا الو�ضع على املجتمع ب�أ�سره (مركز
الأبحاث الواعدة يف البحوث االجتماعية ودرا�سات
املر�أة.)2015 ،
وتو�ضح الإح�صاءات �أن ظاهرة املر�أة املعيلة
يف اململكة العربية ال�سعودية قد تزايدت يف الآونة
الأخرية ،حيث �أن  %28من �سيدات املجتمع
ال�سعودي من الن�ساء املعيالت (ها�شم،)2017 ،
ومن املتوقع �أن ت�شهد معدالت املر�أة املعيلة ارتفاع ًا
ملحوظ ًا خالل ال�سنوات اخلم�س املُقبلة ،يف ظل
ر�ؤية  2030التي ت�ستهدف رفع ن�سبة م�شاركة
الن�ساء يف �سوق العمل من � %5إلى � %28إبان تلك
الفرتة (عبد العزيز ،)2017 ،وهو الأمر الذي
يتطلب مواجهة العوامل امل�ؤدية �إلى تزايد هذه
الظاهرة ب�صورة فعالة للتقليل من نتائجها.
والواقع �أن ظاهرة املر�أة املعيلة ال ينتج عنها
�أو�ضاع مرتدية فح�سب ،و�إمنا تواجه املر�أة املعيلة
�أي�ض ًا كثري من امل�شكالت النف�سية واالجتماعية
والقانونية ،ما ي�ؤدي �إلى معاملتها على �أنها امر�أة
ذات مكانة اجتماعية متدنية ويعر�ضها �إلى
http://journals.uob.edu.bh
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اال�ستهانة بها وبدورها يف املجتمع الأمر الذي
يجعلها فري�سة لل�ضغوط النف�سية (مركز الأبحاث
الواعدة يف البحوث االجتماعية ودرا�سات املر�أة،
.)2015
�إن ثمة اهتمام �ضئيل ن�سبي ًا يف الدرا�سات التي
بحثت ظاهرة املر�أة املعيلة يف املجتمع ال�سعودي
حيث ال توجد درا�سة �سابقة  -يف حدود علم
الباحثتني  -تناولت مو�ضوع « ال�ضغوط النف�سية
وا�سرتاتيجيات مواجهتها لدى الن�ساء املعيالت
مبكة املكرمة « مما يجعل �إجراء البحث احلايل
حاجة ما�سة وملحة.
ويف �ضوء ما �سبق ميكن �صياغة ت�سا�ؤالت
البحث على النحو التايل:
( )1هل توجد فروق دالة �إح�صائيا ً يف ال�ضغوط
النف�سية بني الن�ساء املعيالت لأ�سرهن �إعالة
كلية والن�ساء املعيالت لأ�سرهن �إعالة جزئية؟
( )2هل يوجد ت�أثري دال �إح�صائيا ً للم�ستوى
التعليمي على ال�ضغوط النف�سية لدى الن�ساء
املعيالت مبكة املكرمة؟
( )3هل يوجد ت�أثري دال �إح�صائي ًا ملتغريي احلالة
الزواجية والدخل ال�شهري والتفاعل بينهما
على ال�ضغوط النف�سية لدى الن�ساء املعيالت
مبكة املكرمة؟
( )4ما اال�سرتاتيجيات الأكرث �شيوع ًا ملواجهة
ال�ضغوط النف�سية لدى الن�ساء املعيالت مبكة
املكرمة؟
�أهداف البحث:

هدفت الدرا�سة احلالية �إلى ما ي�أتي:
( )1حتديد الفروق يف ال�ضغوط النف�سية بني
الن�ساء املعيالت لأ�سرهن �إعالة كلية والن�ساء
املعيالت لأ�سرهن �إعالة جزئية.
( )2التعرف علي ت�أثري امل�ستوى التعليمي على
ال�ضغوط النف�سية لدى الن�ساء املعيالت مبكة
املكرمة.
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( )3التعرف على ت�أثري متغريي احلالة الزواجية
والدخل ال�شهري والتفاعل بينهما على ال�ضغوط
النف�سية لدى الن�ساء املعيالت مبكة املكرمة.
( )4الك�شف عن اال�سرتاتيجيات الأكرث �شيوع ًا
ملواجهة ال�ضغوط النف�سية لدى الن�ساء املعيالت
مبكة املكرمة.
�أهمية البحث:

ي�ستمد البحث احلايل �أهميته النظرية من
طرحه ملو�ضوع جديد بالن�سبة للمر�أة ال�سعودية
على ال�صعيد املجتمعي وهو التعرف على ال�ضغوط
النف�سية التي تعانيها املر�أة املعيلة وا�سرتاتيجيات
مواجهتها والذي ُيعد – يف حدود علم الباحثتني
– �أحد املو�ضوعات التي مل تلق االهتمام الكاف
يف البيئة ال�سعودية وخا�صة من الناحية النف�سية،
حيث تناولت معظم الدرا�سات ال�سابقة مو�ضوع
املر�أة املعيلة يف �سياق اخلدمة االجتماعية.
وترجع الأهمية التطبيقية لهذا البحث �إلى
تعرف طبيعة ال�ضغوط النف�سية واملتغريات امل�ؤثرة
عليها وكذلك الك�شف عن ا�سرتاتيجيات مواجهة
ال�ضغوط النف�سية لدى الن�ساء املعيالت مبكة
املكرمة وحماولة �إحداث تغيري �إيجابي يف ال�صحة
النف�سية للمر�أة املعيلة من خالل برامج الإر�شاد
النف�سي يف درا�سات علمية الحقة.
املفاهيم الإجرائية للبحث:

ال�ضغوط النف�سية:
ُتعرف ال�ضغوط النف�سية ب�أنها “حالة من
الإجهاد البدين والنف�سي تالزم الفرد لفرتة من
الزمن وتهدد قدرته على التوافق مع �أحداث احلياة
ومتطلباتها املختلفة وتنتج احلالة عن انعدام
التوازن بني املتطلبات املوقفية لدى الفرد وقدرته
على اال�ستجابة لتلك املتطلبات”.
و ُتعرف اال�ضغوط النف�سية �إجرائي ًا ب�أنها
جمموع الدرجات التي يح�صل عليها �أفراد العينة
على مقيا�س ال�ضغوط النف�سية للمر�أة املعيلة
امل�ستخدم يف الدرا�سة احلالية.
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ا�سرتاتيجيات مواجهة ال�ضغوط النف�سية:
ُتعرف ا�سرتاتيجيات مواجهة ال�ضغوط النف�سية
ب�أنها “ الطرق التي ي�ستخدمها الفرد يف مواجهة
املواقف والأحداث ال�ضاغطة لل�سيطرة عليها
وحتقيق التوازن يف احلياة اليومية “.
و ُتعرف ا�سرتاتيجيات مواجهة ال�ضغوط
النف�سية �إجرائي ًا ب�أنها جمموع الدرجات التي
يح�صل عليها �أفراد العينة يف كل ا�سرتاتيجية من
ا�سرتاتيجيات مواجهة ال�ضغوط النف�سية كما ُتقا�س
باملقيا�س امل�ستخدم يف الدرا�سة احلالية.
الن�ساء املعيالت:
ُتعرف الن�ساء املعيالت ب�أنهن «فئة من
الن�ساء تتولى رعاية �ش�ؤونها و�ش�ؤون �أ�سرتها مادي ًا
ومبفردها دون اال�ستناد �إلى وجود الرجل (زوج� ،أو
�أخ� ،أو �أب) ،وتت�ضمن الن�ساء الأرامل �أو املطلقات �أو
املهجورات �أو املوجودات يف �أ�سرة متعددة الزوجات
�أو زوجات امل�سجونني واملر�ضى والعاطلني عن العمل
وكذلك الالتي مل يتزوجن لكنهن يتحملن م�سئولية
رعاية الوالدين �أو الإخوة».
نوع الإعالة:
ُيق�صد بنوع الإعالة طبيعة الإنفاق املايل الذي
تقدمه املر�أة املعيلة لأ�سرتها وهو �إما �أن يكون �إنفاق ًا
كلي ًا (�إعالة كلية)� ،أو �إنفاق ًا جزئي ًا (�إعالة جزئية).
امل�ستوى التعليمي:
ويعني �أعلى م�ؤهل درا�سي ح�صلت عليه املر�أة
املعيلة ومت حتديده يف هذه الدرا�سة بامل�ؤهالت
التالية :الثانوي ،الدبلوم ،البكالوريو�س.
احلالة الزواجية:
ُيق�صد باحلالة الزواجية احلالة االجتماعية
للمر�أة املعيلة ومت ت�صنيفها يف هذه الدرا�سة �إلى:
مل ي�سبق لها الزواج ،متزوجة ،مطلقة.
الدخل ال�شهري:
ُيق�صد بالدخل ال�شهري مقدار الراتب الذي
تتقا�ضاه املر�أة املعيلة كل �شهر ،وقد �صنف الدخل
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ال�شهري يف هذه الدرا�سة �إلى :من � – 4000أقل من
 7000ريا ًال ،من � – 7000أقل من  10000ريا ًال،
 10000ريا ًال ف�أكرث.
�إطار نظري:
ورد يف ل�سان العرب« :قال ابن �سيدهَ :
عال
ُ
الرجل و� َ
وع َّيل كله كَثرُ ِعيا ُله ،فهو
أعال و� ْأع َي َل َ
ُم ِعي ٌل ،واملر�أة ُم ِعيلة ،وقال الأخف�ش� :صار ذا
عيال .وقال ابن الكلبي :ما ِز ْلت ُم ِعي ًال من ال َع ْيلة
�أي حمتاج ًا « (ابن منظور ،د.تُ .)488 ،
وذكر يف
وع َيا ِيل
املعجم الو�سيط« :لغة (ال َع ِّيل)( :جمع ِع َيال َ
وعا َلة) �أهل بيت الرجل ممن يتوجب �إعالتهم»
َ
(املعجم الو�سيط.)378 ،2008 ،
ولتحديد مفهوم املر�أة املعيلة البد �أن يكون
هناك معايري حددتها النويري ( )2010يف �أربعة
معايري :تقرير ال�شخ�ص نف�سه عما �إذا كان يعترب
نف�سه معي ًال لأ�سرته �أم �أن هناك �شخ�ص �آخر
م�س�ؤول عنها� ،سلطة اتخاذ القرارات الأ�سرية،
العمل والتك�سب و�إدرار الدخل الأ�سري ،الوجود
الفيزيقي باملنزل ،وبتطبيق هذه املعايري جند �أنه
قد يتواجد الرجل يف البيت ولكنه ال يقوم بالإنفاق
على الأ�سرة يف حني تقوم املر�أة بذلك.
وم�صطلح املر�أة املعيلة ميكن تق�سيمه كما ذكرت
�سامل (� )2013إلى ق�سمني رئي�سني هما -1 :املر�أة
املعيلة من الناحية االجتماعية :وهو يت�ضمن عدد من
مناذج رئا�سة املر�أة لأ�سرتها من الناحية االجتماعية،
بحيث تتولى املر�أة مهمة االنفاق الكامل على الأ�سرة،
وميكن ح�صر هذا النموذج يف :الأرامل واملطلقات
اللواتي ي ُعلن �أنف�سهن �ضمن �أ�سرة ممتدة ،املنف�صالت
عن �أزواجهن املهاجرين ،املهجورات �أو الالتي اختفى
�أزواجهن ولكنهن قانوني ًا الزلن متزوجات ،املتزوجات
من رجال م�سجونني الرتكابهم جرائم �أو لأ�سباب
�سيا�سية ،املتزوجات من رجال عاطلني عن العمل �أو
غري العاملني ب�سبب نق�ص يف املهارات �أو التقدم يف
ال�سن �أو الإعاقة ،غري املتزوجات المُ عيالت الوحيدات
الرئي�سات لأع�ضاء الأ�سرة العاطلني عن العمل-2 .
املر�أة املعيلة من الناحية االقت�صادية :وهنا يختلف
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م�ستوى الإعالة فاملر�أة املتزوجة التي ت�ساعد �أ�سرتها
الأ�صلية يف نفقاتها �سواء كان ذلك ب�صورة م�ستمرة
�أو متقطعة تدخل يف هذه الفئة ،كذلك البنت غري
املتزوجة والتي تعمل ل�سد احتياجاتها وامل�ساهمة بجزء
من دخلها يف نفقات الأ�سرة تعترب من امل�سئوالت عن
الأ�سرة ب�شكل جزئي.
ومن حيث نوع و�أ�سباب الإعالةُ ،يعرف جاد
اهلل ( )2012املر�أة املعيلة ب�أنها« :املر�أة التي تتولى
االنفاق على �أ�سرتها مبفردها ،ب�سبب عدم وجود
الزوج �أو وجوده مع عدم قدرته �أو عدم رغبته يف
العمل و�إعالة الأ�سرة ،وهذه املر�أة قد تكون متزوجة
�أو �أرملة �أو مطلقة �أو مل ي�سبق لها الزواج».
ولقد �أ�شارت عبد الودود وعبد اللطيف ()2006
�إلى �أن �أ�سباب ظاهرة الن�ساء املعيالت تتمثل يف ما
يلي :هجرة الرجال التي �أدت �إلى حتول الن�ساء
�إلى معيالت فعلي ًا لأ�سرهن ،وفاة الأزواج امل�سنني
املتزوجني من زوجات �صغريات ال�سن خا�صة يف
تلك املناطق التي يتم فيها تزويج الفتيات يف �سن
�صغرية ،انهيار الزواج وتف�سخ نظام العائالت
املمتدة ونظم امل�ساندة االجتماعية التقليدية.
وتواجه املر�أة املعيلة ال�ضغوط الناجتة عن
الواجبات الأ�سرية وتربية الأبناء وتوفري الراحة
للعائلة يف الأو�ضاع االعتيادية �أو يف حالة الأزمات حيث
يقع على كاهلها عبء احلياة �أكرث من الرجل ،وتفتقر
املر�أة املعيلة �إلى ال�شعور بالأمن والأمان نتيجة �شعورها
بالوحدة وعدم وجود من ي�شعرها باالطمئنان ،كما
�أنها تعاين من ال�ضغوط النف�سية نتيجة ملا تواجهه من
م�شكالت (عبد ال�سالم.)2014 ،
هذا وقد �صنفت �أبو النيل ( )2014ال�ضغوط التي
تتعر�ض لها املر�أة املعيلة وفق م�صادرها �إلى� :ضغوط
انفعالية :مثل التهور والغ�ضب واالكتئاب و�سرعة
اال�ستثارة� ،ضغوط اقت�صادية :ترتبط بالظروف
االقت�صادية� ،ضغوط �أ�سرية :مثل غياب املعيل �أو الطالق،
�ضغوط اجتماعية :متمثلة يف �سوء العالقات مع الآخرين
و�صعوبة تكوين �صداقات� ،ضغوط �صحية :مرتبطة
باجلوانب ال�صحية والفي�سيولوجية مثل الأمرا�ض.
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وجدير بالذكر �أن امل�شكالت امل�سببة لل�ضغوط
النف�سية لدى املر�أة املعيلة تختلف باختالف
املجتمعات والأعراف االجتماعية والعادات
والتقاليد وظروف العمل.
ويف هذا ال�سياق ت�شري العتيبي (� )2008إلى �أن
�أكرث امل�شكالت النف�سية حدة يف حياة املر�أة املعيلة
يف املجتمع ال�سعودي هو �شعورها بال�ضيق والتوتر
نتيجة ال�ضغوط االقت�صادية واالجتماعية ،كما �أنها
تعاين من م�شاعر اخلجل والعجز الدائم عن القيام
بالأدوار املطلوبة منها ،كما �أن نوع عمل املر�أة
املعيلة يعترب من العوامل امل�ؤثرة على عالقاتها يف
عملها وقدرتها على تطوير ذاتها ورعاية �أبنائها.
ويبدو �أن هناك ا�سرتاتيجيات خمتلفة ملواجهة
ال�ضغوط النف�سية ،منها ما هو مرتبط بذات الفرد
ومنها ما هو مرتبط بعوامل وظروف خارجية.
ونتيجة للجهود البحثية املتوا�صلة التي بذلها
علماء النف�س برزت ثالثة اجتاهات للتعامل مع
ال�ضغوط هي -1 :التعرف على الأ�سباب املحتملة
لل�ضغط النف�سي حتى ميكن العمل على �إيقاف
ت�أثريها -2 ،حتديد الآثار املرتتبة على ال�ضغط
مما ي�ساعد يف احلد منها -3 ،معرفة املتغريات
التي تعمل كو�سائط بني مثريات ال�ضغط و�أ�سبابه
وبني النتائج املرتتبة على ال�ضغط ،وقد تكون هذه
الو�سائط خا�صة بالفرد� ،أو ذات عالقة بالبيئة
املحيطة بالفرد ،وهذه االجتاهات ال تعني انح�سار
مواجهة ال�ضغط والتعامل معه يف اجتاه واحد ،بل
�إن الأمر يقت�ضي التعامل مع كافة االجتاهات ويف
نف�س الوقت (الطريري.)1994 ،
وقد ذكر فايد ( )2005ثالثة �أ�ساليب للتعامل
مع ال�ضغوط النف�سية هي� -1 :أ�سلوب التوجه
االنفعايل :ويق�صد به ردود الأفعال االنفعالية
التي تنتاب الفرد وتنعك�س على �أ�سلوبه يف
التعامل مع امل�شكلة ،وتت�ضمن م�شاعر ال�ضيق
والتوتر والغ�ضب والي�أ�س� -2 ،أ�سلوب التوجه نحو
التجنب (الإحجام) :ويعني حماولة الفرد جتنب
املواجهة املبا�شرة مع املواقف ال�ضاغطة واالكتفاء
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باالن�سحاب من املوقف� -3 ،أ�سلوب التوجه نحو
الأداء :ويق�صد به املحاوالت ال�سلوكية التي يقوم
بها الفرد للتعامل مبا�شرة مع امل�شكلة وب�صورة
واقعية وعقالنية ،ويت�ضمن ذلك معرفة الأ�سباب
احلقيقية للم�شكلة ،واال�ستفادة من اخلربة يف
املواقف ال�سابقة ،واقرتاح البدائل للتعامل مع
امل�شكلة واختيار �أف�ضلها ،وو�ضع خطة فورية
ملواجهة امل�شكلة.
كما �أ�شار العبديل (� )2012إلى جمموعة من
اال�سرتاتيجيات املعرفية ملواجهة ال�ضغوط النف�سية
�شملت -1 :التفكري العقالين :وهي ا�سرتاتيجية
يلج�أ خاللها الفرد �إلى التفكري املنطقي بحث ًا عن
م�صادر القلق و�أ�سبابه املرتبطة بال�ضغوط-2 ،
التخيل :وفيها يتجه الفرد �إلى التفكري يف امل�ستقبل
كما �أن لديه قدرة كبرية على تخيل ما قد يحدث،
 -3الإنكار :وهي عملية معرفية ي�سعى من خاللها
الفرد �إلى �إنكار ال�ضغوط وم�صادر القلق بالتجاهل
واالنغالق وك�أنها مل حتدث على الإطالق-4 ،
حل امل�شكلة :وهو ن�شاط معريف يتجه من خالله
الفرد �إلى ا�ستخدام �أفكار جديدة ومبتكرة
ملواجهة ال�ضغوط -5 ،الفكاهة (الدعابة) :وهي
ا�سرتاتيجية تت�ضمن التعامل مع ال�ضغوط بب�ساطة
وبروح الفكاهة وبالتايل التغلب عليها ،كما �أنها
ت�ؤكد على االنفعاالت الإيجابية �أثناء املواجهة.
درا�سات �سابقة:
يف �سياق البحث احلايل �أجرى الظفريي
( )2000درا�سة هدفت �إلى تعميق الفهم حول
امل�شكالت االجتماعية واالقت�صادية التي تعوق
�أداء الأرملة لواجباتها املزدوجة يف �إعالة الأ�سرة
ورعاية الأبناء ،م�ستعر�ضة �أهم القوانني ذات
العالقة كالقوانني اخلا�صة بالإ�سكان ،والو�صاية،
والإرث ،والتي تدور حولها معظم م�شكالت الأرامل،
وا�ستهدفت الدرا�سة حوايل ( )180حالة من �أرامل
ال�شهداء يف املجتمع الكويتي �أجنب على ا�ستبيان
يت�ضمن (� )79س�ؤا ًال مقنن ًا و�س�ؤا ًال مفتوح ًا،
وتو�صلت الدرا�سة �إلى �أن �أرامل ال�شهداء يعانني
من �ضغوط نف�سية �شديدة ت�ؤثر ب�صورة �سلبية على
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عالقتهن بالأبناء كما تعانني من �ضغوط مرتبطة
مب�شكالت احلياة اليومية و�إدارة املنزل.
ولقد حاولت العتيبي ( )2008التعرف على
خ�صائ�ص املر�أة املعيلة يف املجتمع ال�سعودي،
والتو�صل �إلى منوذج مقرتح ملواجهة م�شكالتها،
تكونت عينة الدرا�سة من (� )31سيدة من
العامالت يف كلية اخلدمة االجتماعية مبدينة
الريا�ض ،ومت ت�صميم ا�ستبيان لقيا�س الأبعاد
النف�سية والأ�سرية واالقت�صادية للمر�أة املعيلة،
وقد �أ�شارت نتائج الدرا�سة �إلى �أن ال�شعور بال�ضيق
والتوتر نتيجة ال�ضغوط االقت�صادية واالجتماعية
من �أكرث امل�شكالت النف�سية حدة يف حياة املر�أة
املعيلة يف املجتمع ال�سعودي ،كما تعاين املر�أة املعيلة
من م�شاعر اخلجل ب�سبب �شعورها بالعجز الدائم
وعدم قدرتها على القيام بدورها.
وقامت عبد اجلواد ( )2009بدرا�سة لبحث
العالقة بني ا�ستخدام ا�سرتاتيجية التمكني يف
اخلدمة االجتماعية وم�ساعدة املر�أة املعيلة على
مواجهة م�شكالتها ،وقد ا�ستخدمت الباحثة املنهج
�شبه التجريبي على جمموعة جتريبية واحدة عددها
( ،)60واعتمدت الباحثة يف مراحل التدخل املهني
املختلفة على املقابالت ب�أنواعها البحثية واملهنية
مع الن�ساء املعيالت ،وقد �أو�ضحت نتائج الدرا�سة
قدرة برنامج التدخل املهني با�ستخدام ا�سرتاتيجية
التمكني على م�ساعدة املر�أة املعيلة ملواجهة م�شكالتها
وذلك من خالل م�ساعدتها على �إقامة �شبكة عالقات
اجتماعية وا�ستثمار القدرات ال�شخ�صية لديها،
بحيث تتمكن املر�أة املعيلة من مواجهة م�شكالتها
وريادة �أ�سرتها.
و�أجرت النويري ( )2010درا�سة هدفت �إلى
معرفة �أثر ال�ضغوط التي تواجه املر�أة املعيلة على
�إدارة �شئون �أ�سرتها ،ا�ستخدمت الباحثة ا�ستبيان
ال�ضغوط التي تواجه املر�أة املعيلة ،مقيا�س املمار�سات
الإدارية للمر�أة املعيلة� ،إ�ضافة �إلى برنامج لتنمية وعي
املر�أة املعيلة ب�إدارة �شئون �أ�سرتها� ،أُجريت الدرا�سة
على عينة قوامها ( )198امر�أة معيلة من حمافظة
بني �سويف ،وتو�صلت الدرا�سة �إلى اختالف الأهمية
http://journals.uob.edu.bh

163

الن�سبية لنمط ال�ضغوط امل�ؤثرة على املر�أة املعيلة،
حيث حتتل ال�ضغوط االقت�صادية املرتبة الأولى بن�سبة
( )%48.3تليها ال�ضغوط املهنية بن�سبة (،)%26.4
و�أخري ًا ال�ضغوط االجتماعية بن�سبة (.)%25.3
وقام خلفة ( )2011بدرا�سة كان هدفها اختبار
فعالية برنامج التدخل املهني يف تنمية مهارة حل
امل�شكلة لدى املر�أة املعيلة لدى عينة قوامها (،)20
ثم �إجراء الدرا�سة عن طريق ا�ستخدام القيا�س
القبلي والبعدي با�ستخدام جمموعتني �إحداهما
جتريبية والأخرى �ضابطة ،وقد تو�صلت الدرا�سة
�إلى وجود عالقة ايجابية ذات داللة اح�صائية بني
ممار�سة برنامج التدخل املهني وتنمية مهارة حل
امل�شكلة لدى املر�أة املعيلة.
و�أجرت حممد ( )2011درا�سة للتعرف
على عالقة �إدارة املر�أة املعيلة لأزماتها الأ�سرية
بدافعية الإجناز ،والتعرف على الفروق بني املر�أة
املعيلة يف الريف واملر�أة املعيلة يف احل�ضر يف كل
من �إدارتها لأزماتها الأ�سرية ودافعيتها للإجناز،
وكذلك التعرف على الفروق بني الن�ساء املعيالت
العامالت وغري العامالت يف �إدارتهن لأزماتهن
الأ�سرية ،و�أي�ض ًا التعرف على الفروق يف نوعية
الأزمات التي تواجه الن�ساء املعيالت تبع ًا لنوع
الإعالة ،موطن ال�سكن ،مدة الإعالة ،امل�ستوى
التعليمي للمر�أة املعيلة ،عدد الأبناء ،دخل الأ�سرة،
بلغت عينة الدرا�سة ( )200امر�أة م�صرية معيلة،
وبا�ستخدام مقيا�س �إدارة الأزمات الأ�سرية
ومقيا�س دافعية الإجناز (�إعداد الباحثة) ،تو�صلت
الدرا�سة �إلى :وجود فروق ذات داللة اح�صائية بني
نوعية الأزمات (االجتماعية ،االقت�صادية) التي
تواجه املر�أة املعيلة طبق ًا للم�ستوى التعليمي للمر�أة
املعيلة ،عدد الأبناء ،دخل الأ�سرة ،و�أي�ض ًا وجود
فروق ذات داللة �إح�صائية يف بع�ض �أبعاد دافعية
الإجناز لربات الأ�سر املعيالت تبع ًا لنوع الإعالة،
مكان ال�سكن ،مدة الإعالة ،امل�ستوى التعليمي
للمر�أة املعيلة ،عدد الأبناء ،دخل الأ�سرة ،كما �أن
ثمة عالقة دالة �إح�صائي ًا بني �إدارة املر�أة املعيلة
للأزمات ودافعية للإجناز.
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وقام �أوكوي� ،آ�سا
بدرا�سة هدفت �إلى حتديد العوامل امل�ؤثرة على
م�ستوى ال�شعور بال�ضغوط النف�سية لدى الأ�شخا�ص
املعيلون لأ�سرهم وهذه العوامل هي :جن�س املُعيل،
وعمره ،ودخله وم�ستوى تعليمه وكذلك جن�س،
وعمر ،ودخل ،وم�ستوى تعليم متلقي الإعالة ،تكونت
عينة الدرا�سة من ( )330م�ستجيب ًا يف نيجرييا
منهم (� )%3.57إناث ًا ،وقد ا�ستجاب �أفراد العينة
ال�ستبيان يتكون من جز�أين :ا�شتمل اجلزء الأول
على اخل�صائ�ص الدميوجرافية  -االجتماعية
للم�ستجيبني ،وتكون اجلزء الثاين من �أ�سئلة
عامة لتحديد خربات املُعيلني لأقارب م�سنني،
وقد �أ�شارت نتائج الدرا�سة �إلى �أن ثمة عالقة
دالة اح�صائي ًا بني عمر ال�شخ�ص املُعيل وم�ستوى
�شعوره بال�ضغوط النف�سية ،فامل�ستجيبون الأ�صغر
�سن ًا يخربون م�ستوى �أعلى من ال�ضغوط النف�سية
املرتبطة بالإعالة ،كما �أو�ضحت النتائج �أن م�ستوى
الدخل يرتبط مب�ستوى ال�ضغوط النف�سية املرتبطة
بالإعالة ،بينما ات�ضح عدم وجود ت�أثري جلن�س املُعيل
على م�ستوى �شعوره بال�ضغوط النف�سية� ،أما فيما
يتعلق بت�أثري م�ستوى التعليم على م�ستوى ال�ضغوط
النف�سية فقد �أو�ضحت النتائج �أن املُعيلني الأقل
تعليم ًا �أكرث �شعور ًا بال�ضغوط النف�سية ،و�أو�ضحت
نتائج الدرا�سة �أي�ض ًا وجود عالقة دالة �إح�صائي ًا
بني متغريات جن�س متلقي الإعالة وم�ستوى تعليمه
على م�ستوى �شعوره بال�ضغوط النف�سية.
و�أجرى جاد اهلل ( )2012درا�سة هدفت
�إلى حتديد �أثر ا�ستخدام منوذج احلياة يف اطار
املمار�سة العامة للخدمة االجتماعية يف تنمية
املهارات احلياتية للمر�أة املعيلة ،اعتمدت الدرا�سة
على الت�صميم التجريبي ملجموعتني �أحداهما
جتريبية ( 15امر�أة معيلة) ،والأخرى �ضابطة
(امر�أة معيلة  )15من الن�ساء الالتي تخدمهن
جمعية ال�سيدات بالزيتون مب�صر ،وقد تو�صلت
الدرا�سة �إلى �أن هناك ت�أثري ًا �إيجابي ًا لربنامج
التدخل املهني يف تنمية مهارات احلياة لدى
املر�أة املعيلة وذلك بتنمية مهارات حتديد وحتليل

()Okoye & Asa, 2011
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امل�شكالت ومهارة اتخاذ القرار ومهارة االت�صال
ومهارة ا�ستثمار املوارد.
وتو�صل ال�ضبع ( )2012يف درا�سته التي هدفت
�إلى ر�صد حقيقة الدور الذي تقوم به امل�أ�س�سة يف
حتقيق الأمن االجتماعي واالقت�صادي للن�ساء
الفقريات املعيالت لأ�سر وذلك لدى عينة بلغ قوامها
( )350امر�أة من الن�ساء الفقريات املعيالت يف
م�صر �إلى النتائج التالية :الن�سبة الغالبة من �أفراد
عينة البحث من الأميات واملتعطالت عن العمل،
برامج امل�أ�س�سة التي حت�صل من خاللها الن�ساء
على �إعانات مالية من الدولة ال حتقق لهن �أي نوع
من الأمن االجتماعي �أو االقت�صادي.
و�أجرت القط ( )2012درا�سة هدفت �إلى
تنمية الذكاء الوجداين لدى املر�أة املعيلة من خالل
ممار�سة العالج العقالين االنفعايل ال�سلوكي يف
خدمة الفرد ،وذلك با�ستخدام املنهج التجريبي
ت�صميم القيا�س القبلي /البعدي ملجموعتني
�أحداهما جتريبية والأخرى �ضابطة قوام كل
منها ( )10ن�ساء معيالت ،وقد اعتمدت الدرا�سة
على عدة �أدوات هي ا�ستبيان الذكاء الوجداين،
واملقابالت ك�أداة درا�سية وعالجية ،والوثائق
وال�سجالت ،وقد �أ�شارت نتائج الدرا�سة �إلى وجود
فروقا دالة �إح�صائي ًا بني القيا�س القبلي والبعدي
لدى املر�أة املعيلة على مقيا�س الذكاء الوجداين
(الوعي الذاتي ،تنظيم و�إدارة االنفعاالت ،الدافعية
ال�شخ�صية ،امل�شاركة الوجدانية ،العالقات
ال�شخ�صية املتبادلة).
و�أجرى الي ( )Lai, 2012درا�سة بهدف التحقق
من ت�أثري التكلفة املالية املدركة على ال�ضغوط
املرتبطة بالإعالة لدى عينة من الأفراد املعيلني
لأ�سرهم ،تكونت عينة الدرا�سة من ( ،)340منهم
( )%2.73من الإناث املعيالت لأ�سرهن تراوحت
�أعمارهن الزمنية بني � 65 -35سنة ،وقد مت
�إجراء مقابالت تليفونية با�ستخدام ا�ستبيان �صمم
خ�صي�ص ًا لأغرا�ض الدرا�سة ،وقد �أ�شارت نتائج
الدرا�سة �إلى �أن التكلفة املالية الالزمة لإعالة
الأ�سرة هي �أهم عامل منبئ حلدوث ال�ضغوط

)Int. J. Res. Edu. Psy. 6, No. 2 (Oct. 2018

املرتبطة بالإعالة لدى القائمني ب�إعالة الأ�سرة من
اجلن�سني ،كما �أ�شارت نتائج الدرا�سة �إلى �أن الإناث
املعيالت الأ�صغر �سن ًا ،الأف�ضل يف التعليم كن �أكرث
�شعور ًا ب�ضغوط �إعالة الأ�سرة ،كذلك �أظهر الذكور
املعيلون املتزوجون م�ستوى منخف�ض من �ضغوط
الإعالة مقارنة باملعيلني الذكور غري املتزوجني.
ولقد حاول �أيربل� ،سومر April & Soomar,
 2013الك�شف عن م�شاعر اخلزي وال�شعور
بالذنب لدى الن�ساء املعيالت لأ�سرهن يف دولة
جنوب �أفريقيا ،كما حاولت الدرا�سة الك�شف
عن التحديات التي تواجهها الن�ساء املعيالت
يف حياتهن الزوجية ،يف مكان العمل ،وداخل
املجتمع ،وقد �أُ�ستخدم املنهج الفينومنولوجي
جلمع البيانات خالل مقابالت �شبه مقننه مع
( )20امر�أة ُمعيلة تراوحت �أعمارهن الزمنية بني
� 35- 25سنة هن املعيالت الوحيدات لأ�سرهن،
وقد �أ�شارت نتائج الدرا�سة �إلى نتيجتني رئي�ستني:
الأولى وجود م�شاعر مرتبطة بال�ضغوط النف�سية
امل�ستمرة كاخلزي وال�شعور بالذنب يف حياة الن�ساء
املعيالت لأ�سرهن ،الثانية �أن ثمة عالقة مبا�شرة
بني املعتقدات ال�شخ�صية للن�ساء املعيالت ،قبول
الدور داخل احلياة الزوجية ،والتعاون امل�شرتك
يف امل�سئوليات ،والتوا�صل ال�صريح بني الزوجني
من جهة واالنفعاالت والعواطف ال�سلبية الناجتة
عن ذلك مثل ال�شعور بالذنب ،اخلزي ،ال�ضغوط
النف�سية ،اال�ستياء ،الغ�ضب ،الإحباط ،والندم من
جهة �أخرى.
وقام باربر ( )Barber, 2014بدرا�سة هدفت
�إلى الك�شف عن طبيعة العالقة بني التدين املدرك
(احل�ضور ب�شكل منتظم للكني�سة وامل�شاركة يف
الأن�شطة واللقاءات الدينية) ونواجت (فوائد) الإعالة
وب�صفة خا�صة ال�شعور بال�ضغوط النف�سية وذلك لدى
عينة من الأبناء املعيلني معظمهم من الإناث ()%86
يف (� )47أ�سرة من الأ�سر املك�سيكية /الأمريكية،
وقد مت جمع املعلومات عن الأبناء املعيلني لأ�سرهم
با�ستخدام املقابلة (كل مقابلة ا�ستغرقت �ساعتني
يف نف�س حمل �إقامة املعيل) حيث مت الرجوع �إليهم
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يف الكنائ�س وامل�ست�شفيات واملطاعم وم�ؤ�س�سات
اخلدمات الإن�سانية ،وقد �أ�شارت نتائج الدرا�سة �إلى
�أن التدين يرتبط �سلبي ًا بال�ضغوط النف�سية و�إيجابي ًا
بالفوائد املدركة للإعالة (التدين ُيعد م�صدر ًا للعون
والراحة يف التعامل مع ال�ضغوط النف�سية املرتبطة
برعاية الأبناء لآباء م�سنني) ،كما ات�ضح من النتائج
�أن التدين يعد منبئ ًا بالرفاهية النف�سية.
كما قام ت�شن  Chen, 2014بدرا�سة هدفت �إلى
الك�شف عن م�ستوى ال�شعور بال�ضغوط النف�سية لدى
عينة تكونت من ( )148من الأفراد القائمني على
�إعالة �أ�سرهم ،منهم (� )121إناث ًا يقمن ب�إعالة
�أزواجهن �أو �آباء كبار ال�سن )27( ،ذكور ًا يعول
معظمهم زوجاتهن ،تراوحت �أعمارهم الزمنية
بني � - 21أكرث من � 81سنة ،كما هدفت الدرا�سة
�إلى حتديد ما �إذا كانت �أمناط خمتلفة خلدمات
دعم القائمني ب�إعالة �أ�سرهم (خدمات الإر�شاد
والرتبية ،خدمات الإرجاء ،خدمات الدعم املايل)
ترتبط بنواجت خمتلفة لديهم ،وقد �أ�شارت نتائج
الدرا�سة �إلى �أن الإناث املعيالت �أكرث �شعور ًا
بال�ضغوط النف�سية مقارنة بالذكور ،كما �أو�ضحت
النتائج �أن القائمني على رعاية الأ�سرة من
اجلن�سني �أظهروا م�ستوى منخف�ض من التمكن من
الإعالة ،الر�ضا عن الإعالة والر�ضا عن اخلدمات
املقدمة ،كما تبني �أن ا�ستخدام خدمات الإر�شاد
والرتبية وخدمات الدعم املايل ترتبط بنواجت
�إعالة �أف�ضل لدى الإناث املعيالت ولي�س الذكور.
و�أخري ًا هدفت درا�سة حيا�صات والزغول
(� )2016إلى التعرف على امل�شكالت اجلندرية
للمر�أة املعيلة للأ�سرة يف حمافظة عجلون بالأردن،
وقد مت ا�ستخدام منهج امل�سح االجتماعي ،تكونت
عينة الدرا�سة من ( )150امر�أة معيلة للأ�سرة
مت اختيارهن بالطريقة الق�صدية ،وقد �أظهرت
الدرا�سة النتائج الآتية ال تعاين املر�أة املعيلة
للأ�سرة من م�شكالت نابعة من نظرتها لنف�سها
بن�سبة متو�سطة ،بل النظرة �إيجابية لنف�سها فهي
على درجة عالية من الثقة بنف�سها كونها متار�س
عمل الرجل املعيل ،وت�ستطيع �أن تتخذ قرار ًا
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م�صريي ًا يتعلق مب�ستقبلها ،وال تعاين املر�أة املعيلة
للأ�سرة من م�شكالت نابعة من نظرة الرجل الذي
تتعامل معه بن�سبة متو�سطة ،لأن الرجل �ساعدها
على �إعالة �أ�سرتها ،كما �أن الرجل ينظر �إلى
املر�أة املعيلة �أنها قادرة على العمل خارج املنزل
بدرجة تقيم ب�أنها مرتفعة ،و�أ�صبحت قادرة على
�إدارة �ش�ؤون واحتياجات �أبنائها .وهناك م�ؤ�شرات
�إيجابية تك�شف عن عدم وجود م�شكالت نابعة من
نظرة املجتمع لعمل املر�أة كمعيلة للأ�سرة.
يت�ضح من مراجعة الدرا�سات ال�سابقة
�أن مو�ضوع ال�ضغوط النف�سية وا�سرتاتيجيات
مواجهتها لدى الن�ساء املعيالت مل يلق اهتمام ًا
يف �أدبيات البحوث العربية وخا�صة من الناحية
النف�سية ،حيث تناولت معظم الدرا�سات ال�سابقة
مو�ضوع املر�أة املعيلة يف �سياق اخلدمة االجتماعية،
�إ�ضافة �إلى ذلك ال توجد �أي درا�سة �سابقة  -يف
حدود علم الباحثتني  -تناولت ال�ضغوط النف�سية

وا�سرتاتيجيات مواجهتها يف البيئة ال�سعودية مما
يربر احلاجة �إلى الدرا�سة احلالية.
منهج و�إجراءات البحث:

�أو ًال :منهج البحث:
ا�ستخدمت الباحثتان املنهج الو�صفي ،حيث
�أنه الأكرث مالئمة ملو�ضوع الدرا�سة� .أما حتليل
البيانات �إح�صائي ًا فقد مت عن طريق برنامج حزم
الإح�صائية للعلوم االجتماعية . (SPSS V 22
ثانياً :عينة البحث:
تكونت عينة البحث احلايل من ( )235من
الن�ساء املعيالت (معلمات وم�شرفات و�إداريات)
العامالت يف الإدارة العامة للرتبية والتعليم مبدينة
مكة املكرمة مت اختيارهن خالل الف�صل الدرا�سي
الثاين من العام 1436 /1435هـ .ويو�ضح جدول ()1
توزيع �أفراد عينة البحث ح�سب متغريات نوع الإعالة،
امل�ستوى التعليمي ،احلالة الزواجية ،الدخل ال�شهري.

جدول ( )1توزيع �أفراد عينة البحث ح�سب متغريات نوع الإعالة ،امل�ستوى التعليمي ،احلالة الزواجية ،الدخل ال�شهري
العدد

الن�سبة

املتغريات
كلية
جزئية

55
180

%23.404
%76.595

ثانوي

19

%8.085

دبلوم

26

%11.063

بكالوريو�س

190

%80.851

مل ي�سبق لها الزواج

30

%12.765

متزوجه

186

%79.148

مطلقة

19

%8.085

من � – 4000أقل من  7000ريا ًال

99

%42.127

من � -7000أقل من  10000ريا ًال
 10000ريا ًال ف�أكرث

66

%28.085

70

%29.787

235

%100

نوع الإعالة
امل�ستوى التعليمي

احلالة الزواجية

الدخل ال�شهري

العينة الكلية
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رابع ًا� :أدوات البحث:

 -1مقيا�س ال�ضغوط النف�سية للمر�أة املعيلة:
�أعدت الباحثتان مقيا�س ال�ضغوط النف�سية
للمر�أة املعيلة وقد حتددت خطوات ت�صميم املقيا�س
على النحو التايل:
 مراجعة البحوث والدرا�سات ال�سابقة التياهتمت ببحث ال�ضغوط النف�سية للمر�أة املعيلة،
وكذلك ا�ستقراء بع�ض مقايي�س ال�ضغوط
النف�سية ب�صفة عامة (e.g. Northern, O’Brien
& Goetz, 2010; Petrowski, Sören, Albani

 )& Brähler, 2012وال�ضغوط املرتبطة ب�إعالة
الأ�سرة ب�صفة خا�صة (e.g Savundranayagam,
 )Montgomery & Kosloski, 2010حيث يك�شف
الرتاث النف�سي عن ندرة يف �أدوات قيا�س
ال�ضغوط النف�سية للمر�أة املعيلة ,وخا�صة يف
البيئة العربية.
 �صياغة مفردات املقيا�س :با�ستعرا�ض الدرا�ساتالتي اهتمت بقيا�س ال�ضغوط النف�سية للمر�أة
املعيلة �أظهرت �أغلب الدرا�سات �أن هذه
ال�ضغوط تقع يف ثالثة جماالت هي :ال�ضغوط
االقت�صادية ،ال�ضغوط النف�س – ج�سمية،
ال�ضغوط االجتماعية.
وقد قامت الباحثتان ب�صياغة عدد منا�سب من
املفردات لكل بعد من �أبعاد مقيا�س ال�ضغوط النف�سية
للمر�أة املعيلة �أ�سفرت يف �صورتها النهائية عن ()31
مفردة لبعد ال�ضغوط االقت�صادية )20( ,مفردة
لبعد ال�ضغوط النف�س – ج�سمية )17( ،مفردة لبعد
ال�ضغوط االجتماعية ,لي�صبح املقيا�س يف �صورته
الإجمالية مكون ًا من ( )68مفردة.
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وقد �صيغت مفردات املقيا�س بحيث يجاب عنها
وفق ًا لنمط ليكارت ( )Likertاخلما�سي (دائم ًا،
غالب ًا� ،أحيان ًا ،نادر ًا� ،أبد ًا) ،ويتم احل�صول على
الدرجة الكلية ملقيا�س ال�ضغوط النف�سية للمر�أة
املعيلة بجمع درجات املقايي�س الفرعية الثالثة،
ويرتاوح مدى الدرجة الكلية بني (،)340 – 68
حيث ت�شري الدرجة املرتفعة على املقيا�س �إيل زيادة
ال�شعور بال�ضغوط النف�سية.
�صدق املقيا�س:

مت تقدير ال�صدق الظاهري ملقيا�س ال�ضغوط
النف�سية للمر�أة املعيلة بعر�ضه على ( )12من
املحكمني املتخ�ص�صني يف علم النف�س ،حيث قام كل
محُ كم ب�إبداء ر�أيه بالن�سبة لكل مفردة من مفردات
املقيا�س من حيث �صياغتها اللغوية ,مدى مالءمتها
لقيا�س ما و�ضعت لقيا�سه ,وبناء على اقرتاحات
ال�سادة املحكمني قامت الباحثتان بتعديل �صياغة
بع�ض املفردات ،ومل حتذف الباحثتان �أي مفردة,
وبذلك �أ�صبح عدد املفردات ( )68مفردة يتكون
منها املقيا�س يف �صورته النهائية وهي املفردات
التي حققت ن�سبة اتفاق تراوحت بني .%100-%83
كما مت التحقق من ال�صدق التالزمي ملقيا�س
ال�ضغوط النف�سية للمر�أة املعيلة بح�ساب معامالت
االرتباط بني درجات الن�ساء املعيالت مبكة
املكرمة (ن= )41علي مقيا�س ال�ضغوط النف�سية
ودرجاتهن على اختبار ترير الأملاين لل�ضغوط
النف�سية املزمنة «�صورة �سعودية �أولية» (طنجور،
قليوبي ،)2014 ،ويو�ضح جدول ( )2هذه النتائج.
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جدول ( )2معامالت االرتباط بني درجات الن�ساء املعيالت مبكة املكرمة علي مقيا�س ال�ضغوط النف�سية ودرجاتهن على
اختبار ترير الأملاين لل�ضغوط النف�سية املزمنة (ن= )41
ال�ضغوط االقت�صادية

ال�ضغوط النف�س  -ج�سمية

ال�ضغوط االجتماعية

الدرجة الكلية

**0.433

*0.311

*0.389

**0.417

** دال عند م�ستوى (.)0.01

* دال عند م�ستوى (.)0.05

ثبات املقيا�س:

مت التحقق من ثبات مقيا�س ال�ضغوط النف�سية
للمر�أة املعيلة با�ستخدام معادلة �ألفا كرونباخ
) )Cronbach›s Alphaوكانت العينة ( )50من

الن�ساء املعيالت العامالت يف الإدارة العامة
للرتبية والتعليم مبدينة مكة املكرمة ويو�ضح ذلك
جدول (.)3

جدول ( )3معامالت ثبات �ألفا كرونباخ ملقيا�س ال�ضغوط النف�سية للمر�أة املعيلة (ن = )50

�أبعاد املقيا�س

ال�ضغوط
االقت�صادية

ال�ضغوط النف�س-
ج�سمية

ال�ضغوط
االجتماعية

الدرجة الكلية

معامل �ألفا

0.908

0.874

0.829

0.959

يت�ضح من جدول (� )3أن الأبعاد املكونة ملقيا�س
ال�ضغوط النف�سية للمر�أة املعيلة وكذلك الدرجة
الكلية للمقيا�س تتمتع مبعامالت ثبات مقبولة.
 -2مقيا�س ا�سرتاتيجيات مواجهة ال�ضغوط
النف�سية:
وقد اتبعت الباحثتان اخلطوات التالية يف بناء
املقيا�س:
 ا�ستقراء البحوث والدرا�سات ال�سابقة (e.g. Li, )2014; Rath & Panda, 2013التي تناولت قيا�س
ا�سرتاتيجيات مواجهة ال�ضغوط النف�سية.
 حتديد ا�سرتاتيجيات مواجهة ال�ضغوط النف�سيةيف �ضوء الإطار النظري والدرا�سات ال�سابقة
وقد ت�ضمن املقيا�س �سبع ا�سرتاتيجيات
هي :حل امل�شكلة ،التعبري االنفعايل ،الدعم
االجتماعي ،التدين ،اال�سرتخاء ،االن�سحاب
االجتماعي ،ال�سلبية ،الرتفيه.
 �صياغة مفردات املقيا�س :قامت الباحثتانب�صياغة عدد منا�سب من املفردات لكل
ا�سرتاتيجية من ا�سرتاتيجيات مواجهة ال�ضغوط
النف�سية �أ�سفرت يف �صورتها النهائية عن ()9
http://journals.uob.edu.bh

مفردات ال�سرتاتيجية حل امل�شكلة )11( ،مفردة
ال�سرتاتيجية التعبري االنفعايل )8( ،مفردات
ال�سرتاتيجية الدعم االجتماعي )9( ،مفردات
ال�سرتاتيجية التدين )8( ،مفردات ال�سرتاتيجية
اال�سرتخاء )8( ،مفردات ال�سرتاتيجية
االن�سحاب االجتماعي وال�سلبية )8( ،مفردات
ال�سرتاتيجية الرتفيه ،لي�صبح املقيا�س يف �صورته
الإجمالية ( )61مفردة.
وقد �صيغت مفردات املقيا�س بحيث يجاب
عنها وفق ًا لنمط ليكارت ( )Likertالثالثي� :أفعل
ذلك كثري ًا (ثالث درجات)� ,أفعل ذلك قلي ًال
(درجتان) ,ال �أفعل ذلك (درجة واحدة) ،ويتم
احل�صول على الدرجة الكلية ملقيا�س ا�سرتاتيجيات
مواجهة ال�ضغوط النف�سية بجمع درجات املقايي�س
الفرعية ال�سبع ،ويرتاوح مدى الدرجة الكلية بني
( )183 – 61درجة.
�صدق املقيا�س:

قامت الباحثتان بعر�ض مقيا�س ا�سرتاتيجيات
مواجهة ال�ضغوط النف�سية على ( )12من املحكمني
املتخ�ص�صني يف علم النف�س ،حيث قام كل محُ كم
ب�إبداء ر�أيه بالن�سبة لكل مفردة من مفردات
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املقيا�س من حيث �صياغتها اللغوية ,مدى مالءمتها
لقيا�س ما و�ضعت لقيا�سه ,وبناء على اقرتاحات
ال�سادة املحكمني قامت الباحثتان بتعديل �صياغة
بع�ض املفردات ،ومل حتذف الباحثتان �أي مفردة
من مفردات املقيا�س ,وبذلك �أ�صبح عدد املفردات
( )61مفردة يتكون منها املقيا�س يف �صورته
النهائية وهي املفردات التي حققت ن�سبة اتفاق
تراوحت بني .%100-%83

ثبات املقيا�س:

مت التحقق من ثبات مقيا�س ا�سرتاتيجيات
مواجهة ال�ضغوط النف�سية با�ستخدام معادلة �ألفا
كرونباخ  Cronbach›s Alphaوكانت العينة ()50
من الن�ساء املعيالت العامالت يف الإدارة العامة
للرتبية والتعليم مبدينة مكة املكرمة ,ويو�ضح ذلك
جدول (.)4

جدول ( )4معامالت ثبات �ألفا ملقيا�س ا�سرتاتيجيات مواجهة ال�ضغوط النف�سية (ن = )50

اال�سرتاتيجيات

قيمة معامل �ألفا

اال�سرتاتيجيات

قيمة معامل �ألفا

حل امل�شكلة
التعبري االنفعايل
الدعم االجتماعي
التدين

0.588
0.669
0.671
0.879

اال�سرتخاء
االن�سحاب االجتماعي وال�سلبية
الرتفيه
الدرجة الكلية

0.655
0.725
0.594
0.983

يت�ضح من جدول (� )4أن الأبعاد املكونة ملقيا�س
ا�سرتاتيجيات مواجهة ال�ضغوط النف�سية وكذلك
الدرجة الكلية للمقيا�س تتمتع مبعامالت ات�ساق
داخلي مقبولة.

والن�ساء املعيالت لأ�سرهن �إعالة جزئية؟.
للإجابة على الت�سا�ؤل الأول ا�ستخدمت
الباحثتان اختبار (ت) وذلك بعد التحقق من
جتان�س العينة با�ستخدام اختبار ليفني (Leven›s
 ،)Test for Equality of Varianceويو�ضح جدول
( )5املتو�سطات واالنحرافات املعيارية لدرجات
الن�ساء املعيالت على مقيا�س ال�ضغوط النف�سية تبع ًا
لنوع الإعالة وقيمة (ت) للفروق بني املتو�سطات.

نتائج البحث:

الت�سا�ؤل الأول:
«هل توجد فروق دالة �إح�صائيا ً يف ال�ضغوط
النف�سية بني الن�ساء املعيالت لأ�سرهن �إعالة كلية

جدول ( )5املتو�سطات واالنحرافات املعيارية لدرجات الن�ساء املعيالت على مقيا�س ال�ضغوط النف�سية تبعاً لنوع الإعالة
وقيمة (ت) للفروق بني املتو�سطات
العينة
مقايي�س ال�ضغوط النف�سية
ال�ضغوط االقت�صادية
ال�ضغوط النف�س  -ج�سمية
ال�ضغوط االجتماعية
الدرجة الكلية
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الن�ساء املعيالت لأ�سرهن
�إعالة كلية (ن =)55

الن�ساء املعيالت لأ�سرهن
�إعالة جزئية (ن =)180

م

ع

م

ع

87.636
54.945
46.291
188.87

19.681
13.806
12.212
43.279

72.517
43.622
37.417
153.55

18.395
11.411
10.606
37.779

قيمة
(ت)

م�ستوى
الداللة

5.248
6.120
5.237
5.859

0.01
0.01
0.01
0.01
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يت�ضح من جدول ( )5وجود فروق دالة
�إح�صائي ًا بني متو�سطات درجات الن�ساء املعيالت
لأ�سرهن �إعالة كلية ومتو�سطات درجات الن�ساء
املعيالت لأ�سرهن �إعالة جزئية على مقيا�س
ال�ضغوط النف�سية (ال�ضغوط االقت�صادية،
ال�ضغوط النف�س -ج�سمية ،ال�ضغوط االجتماعية،
الدرجة الكلية) وذلك يف �صالح الن�ساء املعيالت
لأ�سرهن �إعالة كلية.

الت�سا�ؤل الثاين:
«هل يوجد ت�أثري دال �إح�صائيا ً للم�ستوى
التعليمي على ال�ضغوط النف�سية لدى الن�ساء
املعيالت مبكة املكرمة؟».
للإجابة على الت�سا�ؤل الثاين ا�ستخدمت
الباحثتان حتليل التباين الأحادي ويو�ضح جدول
( )6نتائج هذا التحليل.

جدول ( )6قيمة (ف) وداللتها الإح�صائية لت�أثري امل�ستوى التعليمي علي ال�ضغوط النف�سية لدى الن�ساء املعيالت مبكة
املكرمة (ن= )235
املقايي�س

م�صدر التباين

جمموع املربعات

درجات
احلرية

متو�سط جمموع
املربعات

قيمة
(ف)

ال�ضغوط
االقت�صادية

بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع

3608.713
87507.568
91116.281

2
232
234

1804.356
377.188

4.784

ال�ضغوط النف�س
-ج�سمية

بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع

1308.265
37694.305
39002.570

2
232
234

654.133
162.475

4.026

بني املجموعات
داخل املجموعات

1021.803
30482.937

2
232

510.902
131.392

3.888

املجموع

31504.740

234

بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع

16339.592
392766.90
409166.49

2
232
234

ال�ضغوط
االجتماعية

الدرجة الكلية

يت�ضح من جدول (� )6أن للم�ستوى التعليمي
�أثر ًا ذا داللة �إح�صائية علي ال�ضغوط النف�سية لدى
الن�ساء املعيالت مبكة املكرمة ،ولتحديد بني �أي
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8199.796
1692.961

4.843

م�ستوى
الداللة
0.01

0.05

0.05

0.01

امل�ستويات التعليمية حدثت الفروق متت املقارنة
بني متو�سطات درجات الن�ساء املعيالت مبكة
املكرمة والتي يو�ضحها جدول ( ،)7جدول (.)8
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جدول ( )7متو�سطات درجات الن�ساء املعيالت مبكة املكرمة يف ال�ضغوط النف�سية تبعاً للم�ستوى التعليمي (ن= )235
ثانوي

امل�ستوى التعليمي

بكالوريو�س

دبلوم

م

ع

م

ع

م

ع

ال�ضغوط االقت�صادية

86.211

17.580

82.231

21.917

74.195

19.236

ال�ضغوط النف�س  -ج�سمية

52.158

14.531

50.231

15.477

45.142

12.151

ال�ضغوط االجتماعية
الدرجة الكلية

45.263
183.63

12.485
42.004

42.346
174.81

11.593
47.130

38.526
157.86

11.343
40.203

مقايي�س ال�ضغوط النف�سية

جدول ( )8نتائج اختبار �شيفيه ( )Scheffeلفروق متو�سطات درجات الن�ساء املعيالت مبكة املكرمة يف ال�ضغوط
النف�سية تبعاً للم�ستوى التعليمي (ن= )235
امل�ستوى التعليمي
مقايي�س ال�ضغوط النف�سية

ال�ضغوط االقت�صادية
ال�ضغوط النف�س  -ج�سمية
ال�ضغوط االجتماعية
الدرجة الكلية

ثانوي /دبلوم

ثانوي /بكالوريو�س

دبلوم /بكالوريو�س

3.980
1.927
2.917
8.824

*12.0158

8.0360
5.089
3.820
16.944

7.0158
6.737
*25.768

* فروق املتو�سطات دالة عند م�ستوى 0.05

يت�ضح من جدول ( ،)7جدول ( )8وجود
فروق ذات داللة �إح�صائية بني الن�ساء املعيالت
احلا�صالت على م�ؤهل درا�سي جامعي والن�ساء
املعيالت احلا�صالت على م�ؤهل ثانوي يف ال�ضغوط
النف�سية (ال�ضغوط االقت�صادية ،الدرجة الكلية)
وذلك يف �صالح الن�ساء املعيالت احلا�صالت على
م�ؤهل درا�سي (ثانوي).
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الت�سا�ؤل الثالث:
«هل يوجد ت�أثري دال �إح�صائياً ملتغريي احلالة
الزواجية والدخل ال�شهري والتفاعل بينهما على
ال�ضغوط النف�سية لدى الن�ساء املعيالت مبكة املكرمة؟».
للإجابة عن الت�سا�ؤل الثالث ا�ستخدمت
الباحثتان حتليل التباين ( ،)3×3ويو�ضح جدول
( )9نتائج هذا التحليل.
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املقايي�س

جدول ( )9قيمة (ف) وداللتها الإح�صائية لأثر متغريي احلالة الزواجية ،الدخل ال�شهري والتفاعل بينهما على
درجات الن�ساء املعيالت مبكة املكرمة على مقيا�س ال�ضغوط النف�سية
متو�سط
درجات
قيمة م�ستوى
جمموع
جمموع املربعات
م�صدر التباين
الداللة
(ف)
احلرية
املربعات
 0.038غري دالة
15.078
2
30.156
احلالة الزواجية (�أ)
ال�ضغوط االقت�صادية

ال�ضغوط النف�س –
ج�سمية

الدخل ال�شهري (ب)

782.984

2

391.492

0.996

غري دالة

(�أ) × (ب)

1444.954

4

361.238

0.919

غري دالة

داخل املجموعات
احلالة الزواجية (�أ)

88858.386
32.374

226
2

393.226
16.187

0.097

غري دالة

الدخل ال�شهري (ب)

451.464

2

225.732

1.687

غري دالة

(�أ) × (ب)

61788.314

4

154.470

1.154

غري دالة

داخل املجموعات

30242.215

226

133.815

ال�ضغوط االجتماعية
الدرجة الكلية

احلالة الزواجية (�أ)

69.870

2

34.935

0.261

غري دالة

الدخل ال�شهري (ب)

704.271

2

352.136

2.116

غري دالة

(�أ) × (ب)

513.314

4

128.329

0.771

غري دالة

داخل املجموعات
احلالة الزواجية (�أ)

37606.420
170.638

226
2

166.400
85.319

0.049

غري دالة

الدخل ال�شهري (ب)

5726.792

2

2863.396

1.634

غري دالة

(�أ) × (ب)

6438.277

4

1609.569

0.918

غري دالة

داخل املجموعات

396123.543

226

1752.759

يت�ضح من جدول ( )9عدم وجود ت�أثري دال
�إح�صائي ًا ملتغريي احلالة الزواجية ،والدخل
ال�شهري وكذلك التفاعل بني احلالة الزواجية
والدخل ال�شهري على درجات الن�ساء املعيالت مبكة
املكرمة على مقيا�س ال�ضغوط النف�سية (ال�ضغوط
االقت�صادية ،ال�ضغوط النف�س  -ج�سمية ،ال�ضغوط
االجتماعية ،الدرجة الكلية).
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الت�سا�ؤل الرابع:
«ما اال�سرتاتيجيات الأكرث �شيوعاً ملواجهة
ال�ضغوط النف�سية لدى الن�ساء املعيالت مبكة
املكرمة؟».
للإجابة على الت�سا�ؤل الرابع ا�ستخدمت
الباحثتان املتو�سطات واالنحرافات املعيارية
للدرجات ،ويو�ضح جدول ( )10هذه النتائج.
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جدول ( )10املتو�سطات واالنحرافات املعيارية لدرجات ا�سرتاتيجيات مواجهة ال�ضغوط النف�سية لدى الن�ساء املعيالت
مبكة املكرمة مرتبة ح�سب �شيوعها
اال�سرتاتيجيات
التدين
التعبري االنفعايل
حل امل�شكلة
االن�سحاب االجتماعي وال�سلبية

م
25.983
25.966
21.523
20.293

ع
3.035
3.068
2.520
2.382

يت�ضح من جدول (� )10أن اال�سرتاتيجية
الأكرث �شيوع ًا ملواجهة ال�ضغوط النف�سية لدى
الن�ساء املعيالت مبكة املكرمة هي التدين،
يليها ا�سرتاتيجيات :التعبري االنفعايل ،حل
امل�شكلة ،االن�سحاب االجتماعي وال�سلبية ،الدعم
االجتماعي ،الرتفيه ،اال�سرتخاء.

اال�سرتاتيجيات
الدعم االجتماعي
الرتفيه
اال�سرتخاء

م
17.825
16.727
15.766

ع
2.148
2.525
2.382

وتو�ضح اجلداول التالية املتو�سطات
واالنحرافات املعيارية لدرجات مفردات كل
ا�سرتاتيجية من ا�سرتاتيجيات مواجهة ال�ضغوط
النف�سية (التدين ،التعبري االنفعايل ،حل
امل�شكلة ،االن�سحاب االجتماعي وال�سلبية ،الدعم
االجتماعي ،الرتفيه ،اال�سرتخاء) لدى الن�ساء
املعيالت مبكة املكرمة.

جدول ( )11املتو�سطات واالنحرافات املعيارية لدرجات مفردات ا�سرتاتيجية التدين لدى الن�ساء املعيالت مبكة املكرمة
مرتبة ح�سب �أهميتها
رقم املفردة

ن�ص املفردة

م

ع

25
59
18
53
32
4
46
39
11

�أتقرب �إلى اهلل بالنوافل لأخفف من معاناتي.
�أ�ست�شري رجال الدين مل�ساعدتي عند مواجهتي لل�ضغوط.
�أكرث من اال�ستغفار عندما �أواجه �أي م�شكلة.
�أذكر نف�سي بالق�ضاء والقدر لأحتمل ال�ضغوط.
�شرب ماء زمزم ي�شعرين بالراحة النف�سية يف مواجهة م�شكالتي.
�أزور بيت اهلل احلرام عند التعر�ض ملوقف �ضاغط.
�أت�ضرع �إلى اهلل بالدعاء وطلب العون عند مواجهتي املواقف ال�ضاغطة.
�أحتلى بال�صرب يف املواقف ال�صعبة.
�أكرث من قراءة القر�آن الكرمي يف املواقف ال�صعبة.

2.391
2.370
2.353
2.281
2.281
2.213
2.025
1.872
1.702

0.733
0.675
0.625
0.708
0.696
0.651
0.816
0.762
0.663

يت�ضح من جدول (� )11أن ا�سرتاتيجيات
مواجهة ال�ضغوط النف�سية لدى الن�ساء املعيالت
مبكة املكرمة ت�شمل املو�ضوعات ال�سبعة الأولى
ال�سرتاتيجية التدين .)*(1
 )*(1اعتربت القيمة ( )2هي املعيار امل�ستخدم للحكم على
مدى �أهمية ا�سرتاتيجيات مواجهة ال�ضغوط النف�سية لدى الن�ساء
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املعيالت لأنها متثل الو�سط النظري لتوزيع اال�ستجابات املحتملة،
وبناء على ذلك اعتربت اال�سرتاتيجية مهمة بدرجة كبرية �أو قليلة
بقدر بعدها عن هذا املعيار.
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جدول ( )12املتو�سطات واالنحرافات املعيارية لدرجات مفردات ا�سرتاتيجية التعبري االنفعايل لدى الن�ساء املعيالت
مبكة املكرمة مرتبة ح�سب �أهميتها
رقم املفردة

ن�ص املفردة

م

ع

58

�أعمل على �إيجاد جو من املرح للتغلب على �ضغوطي.

2.863

0.379

�أحافظ على هدوء �أع�صابي جتنب ًا لل�صدام مع الآخرين عندما �أتعر�ض لل�ضغوط2.787 .
2.638
ميكنني التحكم يف غ�ضبي عند التعر�ض لل�ضغوط النف�سية.
2.591
�أعرب بحرية عن م�شاعري عندما تواجهني ال�ضغوط.
2.400
احرتم م�شاعر الآخرين يف �أ�صعب املواقف.
2.370
�أجتنب توجيه غ�ضبي �إلى الآخرين.
2.276
�أتعامل مع ال�ضغوط بالهزل والفكاهة.
2.251
�أحر�ص على مقابلة الآخرين بابت�سامة حتى يف �أ�صعب الظروف.
1.987
�أ�صبح فظا مع الآخرين عندما �أتعر�ض لل�ضغوط.
1.979
�أتعامل بهدوء مع من يعار�ضني.
1.821
�أبكي عند مواجهة �أي �ضغوط.

0.440
0.547
0.587
0.667
0.681
0.701
0.692
0.759
0.688
0.812

44
9
2
16
37
61
51
60
23
30

يت�ضح من جدول (� )12أن ا�سرتاتيجيات
مواجهة ال�ضغوط النف�سية لدى الن�ساء املعيالت

مبكة املكرمة ت�شمل املو�ضوعات الثمانية الأولى
ال�سرتاتيجية التعبري االنفعايل.

جدول ( )13املتو�سطات واالنحرافات املعيارية لدرجات مفردات ا�سرتاتيجية حل امل�شكلة لدى الن�ساء املعيالت مبكة
املكرمة مرتبة ح�سب �أهميتها
رقم املفردة
36
15
1
57
50
8
29
22
43

ن�ص املفردة
�أت�شاور مع الآخرين ملواجهة �ضغوطي بفاعلية.
�أجمع معلومات حول امل�شكالت التي ت�ؤرقني للو�صول �إلى احلل املنا�سب.
�أفكر برتوي يف اخلطوات التي يجب اتخاذها ملواجهة ال�ضغوط النف�سية.
�أ�ستخدم التفكري العلمي يف حل امل�شكالت التي ت�شعرين بال�ضغوط النف�سية.
�أقنع نف�سي بالقدرة على مواجهة ال�ضغوط التي تعرت�ضني.
�أواجه ال�ضغوط باتخاذ �إجراء حا�سم حلل امل�شكلة.
�أقوم بتنظيم وقتي يف مواجهة ال�ضغوط النف�سية.
اختار احلل املنا�سب عند مواجهتي مل�شكلة �صعبة.
�أحاول �أن �أرى اجلوانب الإيجابية يف املوقف ال�ضاغط.

يت�ضح من جدول (� )13أن ا�سرتاتيجيات
مواجهة ال�ضغوط النف�سية لدى الن�ساء املعيالت
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م
2.787
2.643
2.596
2.370
2.353
2.340
2.332
2.229
1.872

ع
0.559
0.584
0.533
0.649
0.632
0.636
0.685
0.658
0.740

مبكة املكرمة ت�شمل املو�ضوعات الثمانية الأولى
ال�سرتاتيجية حل امل�شكلة.
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جدول ( )14املتو�سطات واالنحرافات املعيارية لدرجات مفردات ا�سرتاتيجية االن�سحاب االجتماعي وال�سلبية لدى
الن�ساء املعيالت مبكة املكرمة مرتبة ح�سب �أهميتها
رقم املفردة
6
55
41
34
48
20
13
27

ن�ص املفردة
�أتناول الأدوية التي ت�ساعدين على ال�سيطرة على و�ضعي النف�سي.
�أمتنى لو مل �أكن موجود ًا لأحتمل تلك ال�ضغوط.
�أحاول ق�ضاء وقت �أطول مبفردي عند مواجهتي لل�ضغوط.
�أجتنب عمل �أي �شيء عندما �أواجه امل�صاعب.
�أجتنب �أي �شخ�ص ي�سبب يل �ضغوط ًا نف�سية.
�أجتنب احلديث عن �شعوري بال�ضغوط النف�سية �أمام الآخرين.
�أجتنب التفكري يف م�شكالتي ال�صعبة.
�أجل�أ �إلى النوم هرب ًا من ال�ضغوط التي �أعانيها.

يت�ضح من جدول (� )14أن ا�سرتاتيجيات
مواجهة ال�ضغوط النف�سية لدى الن�ساء املعيالت

م
2.923
2.796
2.660
2.621
2.596
2.506
2.392
1.800

ع
0.282
0.434
0.542
0.559
0.615
0.656
0.704
0.749

مبكة املكرمة ت�شمل املو�ضوعات ال�سبعة الأولى
ال�سرتاتيجية االن�سحاب االجتماعي وال�سلبية.

جدول ( )15املتو�سطات واالنحرافات املعيارية لدرجات مفردات ا�سرتاتيجية الدعم االجتماعي لدى الن�ساء املعيالت
مبكة املكرمة مرتبة ح�سب �أهميتها
رقم املفردة
31

ن�ص املفردة
�أ�ستعني بخربات الآخرين يف مواجهة ال�ضغوط النف�سية.

م
2.693

ع
0.506

10

�أطلب الن�صيحة من �شخ�ص مقرب عند تعر�ضي مل�شكلة.
�أحتدث مع �أفراد �أ�سرتي طلب ًا للم�ساعدة عند �شعوري بال�ضغوط النف�سية.

2.587

0.550

2.519

0.565

38

�أح�ضر احلفالت واملنا�سبات االجتماعية لأخفف من �ضغوطي.

2.353

0.632

24

�أطلب امل�ساعدة من �شخ�ص خمت�ص للتغلب على ال�ضغوط التي تواجهني.

2.034

0.805

45

عند تعر�ضي مل�شكلة ا�ست�شري ر�أي الفرد الذي تعر�ض ملثلها.

1.983

0.756

52

�أقوم بق�ضاء وقت �أطول مع الأ�شخا�ص املقربني يل مما يخفف �شعوري
بال�ضغوط النف�سية.

1.855

0.787

3

�أتناق�ش مع ال�شخ�ص الذي �أثق يف ر�أيه عندما �أتعر�ض مل�شكلة.

1.800

0.761

17

يت�ضح من جدول (� )15أن ا�سرتاتيجيات
مواجهة ال�ضغوط النف�سية لدى الن�ساء املعيالت
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مبكة املكرمة ت�شمل املو�ضوعات اخلم�سة الأولى
ال�سرتاتيجية الدعم االجتماعي.
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جدول ( )16املتو�سطات واالنحرافات املعيارية لدرجات مفردات ا�سرتاتيجية الرتفيه لدى الن�ساء املعيالت مبكة
املكرمة مرتبة ح�سب �أهميتها
رقم املفردة
14

ن�ص املفردة
�أ�شاهد التلفاز لأقلل من �شعوري بال�ضغط النف�سي.

م
2.434

ع
0.727

7
49
35
28
21

�أذهب للنزهة عند معاناتي الأزمات.
�أخرج لزيارة �أقاربي عندما �أ�شعر بال�ضغط النف�سي.
الت�سوق ي�شعرين بالراحة من م�شكالتي.
ال�سفر يخفف من �شعوري بال�ضغوط.
التوا�صل عرب ال�شبكات االجتماعية يقلل من معاناتي.

2.421
2.400
2.196
2.132
1.914

0.683
0.681
0.725
0.736
0.774

56
42

�أجري مكاملات هاتفية مع �صديقاتي عند ال�شعور بال�ضغوط النف�سية.
�أن�شغل ب�إعداد الطعام عند مواجهة �ضغوطي النف�سية.

1.643
1.587

0.716
0.765

يت�ضح من جدول (� )16أن ا�سرتاتيجيات مواجهة ال�ضغوط النف�سية لدى الن�ساء املعيالت مبكة املكرمة
ت�شمل املو�ضوعات اخلم�سة الأولى ال�سرتاتيجية الرتفيه.
جدول ( )17املتو�سطات واالنحرافات املعيارية لدرجات مفردات ا�سرتاتيجية اال�سرتخاء لدى الن�ساء املعيالت مبكة
املكرمة مرتبة ح�سب �أهميتها
رقم املفردة
12

ن�ص املفردة
�أتنف�س بعمق عندما �أ�شعر بال�ضغط النف�سي.

م
2.621

ع
0.582

47

�أت�أمل املناظر الطبيعية لت�شعرين بالراحة حني �أتعر�ض لل�ضغط النف�سي.

2.540

0.586

54

�أمار�س اال�سرتخاء بالت�أمل يف خلق اهلل كي �أ�شعر بالراحة النف�سية.

2.328

0.652

40

التمرينات الريا�ضة ت�شعرين بالراحة عند مواجهة �أي م�شكلة.

2.311

0.654

19

�أغم�ض عيناي ب�شدة عندما �أتعر�ض لل�ضغط النف�سي.

1.817

0.803

5
33

�أ�سرتخي لب�ضع دقائق عند مواجهة �ضغوطي.
�أخرج يف الهواء الطلق لأخفف من �شعوري بال�ضغوط.

1.796
1.757

0.734
0.742

يت�ضح من جدول (� )17أن ا�سرتاتيجيات
مواجهة ال�ضغوط النف�سية لدى الن�ساء املعيالت
مبكة املكرمة ت�شمل املو�ضوعات الأربعة الأولى
ال�سرتاتيجية اال�سرتخاء.
تف�سري النتائج:
تف�سري نتيجة الت�سا�ؤل الأول:
ت�شري نتيجة الت�سا�ؤل الأول �إلى وجود فروق
http://journals.uob.edu.bh

دالة �إح�صائي ًا بني متو�سطات درجات الن�ساء
املعيالت لأ�سرهن �إعالة كلية ومتو�سطات درجات
الن�ساء املعيالت لأ�سرهن �إعالة جزئية على
مقيا�س ال�ضغوط النف�سية (ال�ضغوط االقت�صادية،
ال�ضغوط النف�س  -ج�سمية ،ال�ضغوط االجتماعية،
الدرجة الكلية) وذلك يف �صالح الن�ساء املعيالت
لأ�سرهن �إعالة كلية.
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وتتفق نتيجة الت�سا�ؤل الأول جوهري ًا مع نتيجة
درا�سة حممد ( )2011والتي تو�صلت �إلى وجود
فروق يف نوعية الأزمات التي تواجه الن�ساء املعيالت
مب�صر تبع ًا لنوع الإعالة.
وميكن تف�سري ال�ضغوط النف�سية املرتفعة
لدى الن�ساء املعيالت لأ�سرهن �إعالة كلية مقارنة
بالن�ساء املعيالت لأ�سرهن �إعالة جزئية على �ضوء
�أنه يف منط الإعالة الكلية يقع على كاهل املر�أة
�إعالة كافة �أفراد الأ�سرة ،وهي بالتايل حتل حمل
الرجل يف املنزل وقد ت�صبح هذه الأ�سرة �أكرث
عر�ضة للفقر وامل�شكالت عن الأ�سر التي يكون
عائلها رج ًال.
ويف هذا ال�سياق ت�شري العتيبي (� )2008إلى �أن
املر�أة ال�سعودية املعيلة قد ت�ضطر لال�ستدانة للوفاء
مبتطلبات �أ�سرتها ال �سيما مع االرتفاع ال�شديد
يف الأ�سعار وتكلفة ال�سكن ومتطلبات املعي�شة من
حيث توفري الغذاء وامللب�س وااللتزام ب�سداد فواتري
الكهرباء واملاء وما �إلى ذلك من متطلبات العالج
وتوفري االحتياجات التعليمية ،ومن ثم ف�إن الأ�سر
التي تعولها ن�ساء �إعالة كلية تعد �أ�سو�أ حا ًال من
الأ�سر الأخرى.
تف�سري نتيجة الت�سا�ؤل الثاين:
ت�شري نتيجة الت�سا�ؤل الثاين �إلى �أن للم�ستوى
التعليمي �أثر ًا ذا داللة �إح�صائية علي ال�ضغوط
النف�سية لدى الن�ساء املعيالت مبكة املكرمة ،فقد
ات�ضح وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني الن�ساء
املعيالت احلا�صالت على م�ؤهل درا�سي جامعي
والن�ساء املعيالت احلا�صالت على م�ؤهل ثانوي
يف ال�ضغوط النف�سية (ال�ضغوط االقت�صادية،
الدرجة الكلية) وذلك يف �صالح الن�ساء املعيالت
احلا�صالت على م�ؤهل درا�سي (ثانوي).
وتتفق نتيجة الت�سا�ؤل الثاين جوهري ًا مع النتيجة
التي تو�صلت لها حممد ( )2011من وجود فروق يف
نوعية الأزمات التي تواجه الن�ساء املعيالت مب�صر
تبع ًا للم�ستوى التعليمي للمر�أة املعيلة.
كما تتفق نتيجة هذا الت�سا�ؤل مع نتائج درا�سة
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�أوكوي� ،آ�سا ( )Okoye & Asa, 2011والتي �أ�شارت
�إلى �أن املعيلني الأقل تعليم ًا �أكرث �شعور ًا بال�ضغوط
النف�سية.
بينما تبدو نتيجة هذا الت�سا�ؤل غري متفقه
مع ما تو�صل �إليه الي ( )Lai, 2012يف �أن الإناث
املعيالت الأف�ضل يف التعليم �أكرث �شعور ًا ب�ضغوط
�إعالة الأ�سرة.
وقد يعزى �شعور الن�ساء املعيالت احلا�صالت
على م�ؤهل درا�سي �أقل (ثانوي) بال�ضغوط النف�سية
(ال�ضغوط االقت�صادية ،الدرجة الكلية) �إلى
�أن هذه الفئة تعد من بني �أكرث الفئات التعليمية
حرمان ًا من الفر�ص التي ت�ؤهلها ومتكنها من
امتالك �سبل احلياة الكرمية ،وخا�صة فيما
يتعلق بالدخل املنا�سب مما يجعلهن �أكرث الفئات
االجتماعية �شعور ًا بال�ضغوط النف�سية.
هذا من ناحية ،ومن ناحية �أخرى ف�إن الن�ساء
املعيالت يف امل�ستويات التعليمية الأعلى �أكرث وعي ًا
مب�شكالتهن وظروف حياتهن ،و�أكرث فهم ًا للأطر
االقت�صادية واالجتماعية لظروفهن املعي�شية
ال�صعبة ،وهن �أكرث قدرة على تنظيم �ش�ؤون حياتهن
وا�ستثمار كافة املوارد والطاقات الكامنة لديهن،
واتخاذ مواقف وقرارات و�أفعال ب�ش�أن الظروف
املعي�شية ال�سيئة ك�إقامة م�شروعات �صغرية تقوم
املر�أة املعيلة ب�إداراتها بنف�سها ،كما �أنها �أكرث قدرة
على االت�صال والتفاو�ض مع الآخرين كي حت�صل
على حقوقها.
تف�سري نتيجة الت�سا�ؤل الثالث:
ت�شري نتيجة الت�سا�ؤل الثالث �إلى عدم وجود
ت�أثري دال �إح�صائي ًا ملتغريي احلالة الزواجية،
والدخل ال�شهري وكذلك التفاعل بني احلالة
الزواجية والدخل ال�شهري على درجات الن�ساء
املعيالت مبكة املكرمة على مقيا�س ال�ضغوط
النف�سية (ال�ضغوط االقت�صادية ،ال�ضغوط النف�س-
ج�سمية ،ال�ضغوط االجتماعية ،الدرجة الكلية).
وتبدو نتيجة هذا الت�سا�ؤل غري متفقه جوهري ًا
مع ما تو�صلت �إليه حممد ( )2011من وجود فروق
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يف نوعية الأزمات التي تواجه الن�ساء املعيالت
مب�صر تبع ًا لدخل الأ�سرة.
كما تبدو نتيجة هذا الت�سا�ؤل غري متفقه مع
نتائج درا�سة �أوكوي� ،آ�سا ()Okoye & Asa, 2011
والتي �أ�شارت �إلى �أن م�ستوى الدخل يرتبط مب�ستوى
ال�ضغوط النف�سية املرتبطة بالإعالة.
وميكن تف�سري معاناة املر�أة املعيلة من ال�ضغوط
النف�سية بغ�ض النظر عن احلالة الزواجية �أو الدخل
ال�شهري على �ضوء �أنها امل�سئولة عن رعاية �ش�ؤونها
و�ش�ؤون �أ�سرتها اجتماعي ًا واقت�صادي ًا بحيث تتحمل
ب�صورة دائمة الإنفاق على �أع�ضاء الأ�سرة مبفردها
دون اال�ستناد �إلى وجود الرجل ،فاملر�أة املعيلة متثل
�أ�سرتها اجتماعي ًا واقت�صادي ًا وقانوني ًا �أمام املجتمع
كما تتحمل امل�سئوليات الأ�سرية املختلفة داخل الأ�سرة
وخارجها مما يعر�ضها لل�شعور بال�ضغوط النف�سية.
ويف هذا ال�سياق ت�شري العتيبي ( )2008يف
درا�ستها التي �أجريت على الن�ساء املعيالت يف
املجتمع ال�سعودي �إلى �أن �أكرث امل�شكالت النف�سية
حدة يف حياة املر�أة املعيلة هو �شعورها بال�ضيق
والتوتر نتيجة ال�ضغوط االقت�صادية واالجتماعية،
حيث تعاين املر�أة ال�سعودية املعيلة من م�شاعر
اخلجل وال�شعور بالعجز الدائم ،كما تت�أثر عالقات
املر�أة املعيلة يف عملها ،مما ينعك�س �سلب ًا على
�أ�سرتها وعلى �صحتها اجل�سمية والنف�سية.
تف�سري نتيجة الت�سا�ؤل الرابع:
ت�شري نتيجة الت�سا�ؤل الرابع �إلى �أن
اال�سرتاتيجية الأكرث �شيوع ًا ملواجهة ال�ضغوط
النف�سية لدى الن�ساء املعيالت مبكة املكرمة هي
التدين ،يليها ا�سرتاتيجيات :التعبري االنفعايل،
حل امل�شكلة ،االن�سحاب االجتماعي وال�سلبية،
الدعم االجتماعي ،الرتفيه ،اال�سرتخاء.
وتتفق نتيجة الت�سا�ؤل الرابع جوهري ًا مع
النتيجة التي تو�صل �إليها باربر Barber, 2014
يف درا�سته التي هدفت �إلى الك�شف عن طبيعة
العالقة بني التدين (احل�ضور ب�شكل منتظم
للكني�سة وامل�شاركة يف الأن�شطة واللقاءات الدينية)
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ونواجت (فوائد) الإعالة وب�صفة خا�صة ال�شعور
بال�ضغوط النف�سية وذلك لدى عينة من الأبناء
املعيلني لأ�سرهم معظمهم من الإناث (،)%86
فقد �أ�شارت نتائج الدرا�سة �إلى �أن التدين يرتبط
�سلبي ًا بال�ضغوط النف�سية و�إيجابي ًا بالفوائد املدركة
للإعالة (التدين ُيعد م�صدر ًا للعون والراحة يف
التعامل مع ال�ضغوط النف�سية املرتبطة برعاية
الأ�سرة) ،كما ات�ضح من نتائج الدرا�سة �أن التدين
يعد منبئ ًا بالرفاهية النف�سية.
ويف الدرا�سة احلالية ميكن تف�سري �أن
ا�سرتاتيجية التدين هي الأكرث �شيوع ًا ملواجهة
ال�ضغوط النف�سية لدى الن�ساء املعيالت مبكة
املكرمة على �ضوء خ�صائ�ص عينة الدرا�سة،
ف�أفراد عينة الدرا�سة هم من �أهل مكة املكرمة،
ومكة هي البلد احلرام ،والبلد الأمني� ،شرفها اهلل
عز وجل ورفع قدرها ،فلها املنزلة العظمى واملقام
ال�سامي الذي ال يدانيه مقام ،كيف ال وفيها بيته
العتيق الذي هو �أول بيت و�ضع للنا�س ،يعبدون فيه
ربهم ويتقربون �إليه ،وهو البيت الذي جدد بناءه
خليل الرحمن� إبراهيم عليه ال�سالم ،وزاده اهلل
رفعة وتعظيم ًا مببعث خامت الر�سل حممد عليه
�أف�ضل ال�صالة والت�سليم.
كما ميكن تف�سري هذه النتيجة على �ضوء ما
ذكره مو�سى ( )1999من �أن التوجه نحو الدين
لدى الفرد يجب �أن يكون يف املرتبة الأولى يف
�أولويات حياته ،وااللتزام بالدين هو الذي يوفر
للفرد ال�سعادة والأمن وال�صحة النف�سية.
وترى الباحثتان �أن التدين ُيعد �أبرز الطرق
العالجية التي تخفف من حدة ال�ضغوط النف�سية ملا
له من ت�أثري يف جلب الطم�أنينة وال�سكينة يف قلوب
النا�س وملا يحتويه من قيم �أخالقية جلية ي�ستطيع
الفرد من خاللها �أن يتعامل بطرق �إيجابية مع
الآخرين ومع املعطيات املادية� ،إن تدين ال�شخ�ص
ومت�سكه بالتعاليم ال�شرعية من خالل ممار�سته
للعبادات املختلفة يعمل على تخفيف ال�ضغوط
النف�سية مبختلف �صورها مبا تفر�ضه ال�شريعة
الإ�سالمية من �سماحة و�أخالق لها الأثر الكبري يف
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تهذيب النف�س الإن�سانية ومواجهة �صعوبات احلياة.
�إ�ضافة �إلى ذلك ف�إن زيارة بيت اهلل احلرام
و�شرب ماء زمزم واملحافظة على ال�صلوات واملداومة
على قراءة القر�آن الكرمي و�سماعه واال�ستغفار
والت�ضرع �إلى اهلل بالدعاء ،والتحلي بال�صرب والإميان
بالق�ضاء والقدر له الأثر احلميد يف �إحداث التوازن
النف�سي والتخفيف من ال�ضغوط النف�سية.
تو�صيات البحث:
يف �ضوء النتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة
احلالية ،تو�صي الباحثتان مبا يلي:
 تقدمي الدعم املايل للمر�أة املعيلة وحت�سنيظروفها االقت�صادية.
 �إيجاد فر�ص عمل تتنا�سب مع امل�ؤهالت التعليميةللن�ساء املعيالت.
 تزويد �إدارات التعليم باملر�شدين النف�سينيمل�ساعدة املر�أة املعيلة للتعامل مع ال�ضغوط
النف�سية.
 �إن�شاء مراكز متخ�ص�صة للرعاية النف�سية للمر�أةاملعيلة.
 عقد امل�ؤمترات والندوات ملناق�شة امل�شكالتالنف�سية للمر�أة املعيلة والتوعية باال�سرتاتيجيات
الإيجابية ملواجهة ال�ضغوط النف�سية لديها.
وا�ستكما ًال للجهد الذي بد�أته الدرا�سة احلالية،
تقرتح الباحثتان:
 درا�سة متغريات نف�سية �أخرى قد تكون مرتبطةبال�ضغوط النف�سية للمر�أة املعيلة مثل التدين،
ال�صالبة النف�سية ،تقدير الذات ،الذكاء
االنفعايل ،خ�صائ�ص ال�شخ�صية ،جودة
احلياة.
 درا�سة امل�شكالت النف�سية للمر�أة املعيلةوحاجاتها.
 �إعداد برامج الإر�شاد النف�سي خلف�ض ال�ضغوطالنف�سية للمر�أة املعيلة.
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