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 اجتماعية –المشكلات وعلاقتها ببعض المتغيرات النفس 

 لدى المرأة المصرية المعيلة 

-استهدفت الدراسة تقصي المشكالت وعالقتها ببعض المتغيرات النفسالمستخلص: 
جودة الحياة( لدى المرأة  –فعالية الذات  –الذكاء االنفعالي  –اجتماعية )التمكين النفسي 
( من السيدات المعيالت ممن تراوحت أعمارهن 211دراسة من )المعيلة. وتشكلت عينة ال

( أفراد، وغير 7( إلى )1( عاًما، وتراوح حجم أسرهن من )14( إلى )11ما بين )
متعلمات. ولجمع البيانات، تم استخدام مقياس المشكالت للمرأة المعيلة، ومقياس التمكين 

لمرأة المعيلة، ومقياس فعالية الذات النفسي للمرأة المعيلة، ومقياس الذكاء االنفعالي ل
العامة للمرأة المعيلة، ومقياس جودة الحياة العامة للمرأة المعيلة، وجميعها من إعداد 
الباحثة. وأسفرت النتائج عن وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين مشكالت المرأة المعيلة 

ت المرأة المعيلة السكنية السكنية واالقتصادية والتمكين النفسي، إلى جانب ارتباط مشكال
والنفسية وتربية األبناء بالذكاء االنفعالي، كما وجد ارتباط دال بين المشكالت االجتماعية 
واالقتصادية وتربية األبناء بفعالية الذات، وارتبطت المشكالت السكنية واألسرية والنفسية 

نبؤ بمشكالت المرأة المعيلة بالدرجة الكلية لجودة الحياة على نحو دال إحصائًيا. وأمكن الت
دارة االنفعاالت على مقياس الذكاء  في ضوء المتغيرات التالية: الوعي االنفعالي، وا 
االنفعالي، وعامل الكفاءة على مقياس التمكين النفسي، والدرجة الكلية للتمكين النفسي 

حالية واالنتهاء وفعالية الذات. وتم تفسير النتائج في ضوء ما انتهت إليه نتائج الدراسة ال
 وعة من المقترحات لبحوث مستقبلية.بمج

 المرأة المصرية المعيلة –اجتماعية -المتغيرات النفس –: المشكالت الكلمات المفتاحية
Abstract: This study aimed to investigate problems challenging 
women headed households in relation to some psycho-social 
variables (psychological empowerment – emotionl intelligence - 
self-efficacy – quality of life). The participants were (100) 
illeterate women headed houeholds between (20 - 45) years of age. 
Their famiy size ranged between (3 - 7) subjects. To collect data, 
problems of women headed households scale, psychological 
empowerment for women headed households scale, emotional 
intelligence scale for women headed households scale, general self 
efficacy scale for women headed households, and quality of life for 
women headed households scale were designed and their 
psychometric propreties were analysed. Results showed that 
housing and financial problems correlated with psychologiacal 
empowerment; housing, psychological and children rearing 
problems with emotional intelligence; social, financial and 
children rearing problems with self efficacy; housing, 
psychological and family problems with quality of life. In addition, 
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emotional awareness and emotion control, competence factor, and 
total scores of both psychological empowerment and self efficacy 
scales were significant predictos of the problems faced women 
headed households. Limitation of the current study and 
suggestions for further research were discussed. 

Keywords: problems – Egyptian women headed households 

  :مقدمة
ر مفهوم المرأة المعيلة إلى أولئك السيدات الالتي بصدد تحمل األعباء يشي

حداث نوع من التوازن بين مسئوليات األمومة، والوفاء باالحتياجات األسرية  األسرية، وا 
، وذلك نتيجة لغياب رب األسرة لعدة بمختلف مظاهرها االقتصادية، واالجتماعية والثقافية

 ىحدإيمثلن وهن  ،ق، والمرض، والسجن والبطالة....ال..أسباب كالوفاة، والسفر والطال 
الفئات المجتمعية األكثر قابلية للمعاناة من مختلف المشكالت نظًرا الزدواجية ما يقع على 

 عواتقهن من ضغوط خاصة باتخاذ القرارات سواًء الشخصية أو األسرية.
زاء تزايد أعداد السيدات المعيالت في اآلونة األخيرة وخصو  ًصا في الدول وا 

النامية، نظًرا للتغيرات االقتصادية والضغوط االجتماعية، تحولت أنظار العديد من الباحثين 
نحو دراسة المشكالت التي تثقل كاهل تلك الفئة، حيث تواجه هؤالء السيدات المعيالت 

لهن ومن يقمن  يةالعديد من المشكالت التي تؤدي إلى عجزهن عن إشباع الحاجات األسر 
عالتهن كغياب مواصفات المسكن الجيد، وتعليم األبناء، وبعض المشكالت االجتماعية بإ

كالتشرد، واالنحراف، والمرض والعوز المطلق ألطفالها مع الحرمان الشديد من االحتياجات 
األساسية للحياة، هذا باإلضافة إلى المعاناة من العديد من الصراعات النفسية والشعور 

الوصمة االجتماعية األمر الذي يشكل تهديدًيا للتوازن النفسي باإلحباط والقلق و 
 (.Rimaz et al., 2014واالجتماعي لها)

ويعد التمكين من الميكانزمات التي تساعد الفرد على معرفة حقوقه واكتساب 
وتنمية قدراته على حل مشكالته ومواجهة الظروف الحياتية، ومن ثم المشاركة الفاعلة في 

عبد اتية المختلفة االقتصادية والسياسية والمشاركة في صنع القرارات )األنشطة الحي
(. كما ينطوي التمكين على مساعدة الفئات السكانية الضعيفة وتقوية 1112 ،الجواد

أوضاعها ومساعدتها على المشاركة في صنع واتخاذ القرارات التي تتصل بحل مشكالتهم. 
دها على تنمية قدراتها للوصول إلى حلول ومن ثم، فإن تمكين المرأة المعيلة يساع

 وتحقيقمعيشتها وتحقيق حياة أفضل والخروج من دائرة الفقر  مساوي لمشكالتها وتحسين 
االستقالل االقتصادي والقيام بأدوارها الفاعلة في المجتمع وتحقيق رفاهتها واالعتماد على 

عي لديها وزيادة ثقتها بنفسها ذاتها وتنمية قدراتها على اتخاذ القرارات ورفع معدالت الو 
 (.1117فيما يتعلق بأداء جميع األدوار المنوطة بها )عبد اللطيف، 
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والمرأة المعيلة بحاجة إلى الوعي بالذات سواء باألفكار أو االنفعاالت من أجل 
تحقيق األهداف الثقة في اإلمكانيات والنظر للحياة نظرة إيجابية عقالنية والتكيف مع 

دارتها من أجل التعامل  ظروف الحياة اليومية، كما أنها بحاجة إلى تنظيم االنفعاالت وا 
بفعالية مع حاالت الخوف والقلق والغضب والتشاؤم وهو ما يندرج تحت مسمى الذكاء 

 (. 1121االنفعالي )خليل، 
وال شك أن للفعالية الذاتية أثر إيجابي في رفع مستويات دافعية الفرد لمواجهة 

ضغوط حياتية بشكل فعال، وذلك ألن السلوك اإلنساني يعتمد بشكل أساسي  ما يعتريه من
على ما يعتقده الفرد غن فعاليته الذاتية وتوقعاته عن مهاراته السلوكية المطلوبة للتعامل 

 (.Bandura, 1997مع أحداث الحياة الضاغطة بنجاح )
بالمدركات  وتتمثل جودة الحياة في مدى إشباع الحاجات اإلنسانية وعالقتها

الشخصية أو الجماعية للرفاهة الشخصية، من منطلق أن تلك الحاجات تعد ضرورية 
لبقاء الكائن الحي وبقاء النسل والحفاظ على أمنه.....ال.. ويمكن قياس الرفاهة 
الشخصية لدى األفراد من خالل المؤشرات الدالة على السعادة، الرضا عن الحياة، الرخاء. 

ين الحاجات اإلنسانية والرضا الذي يدركه الفرد تجاه كل منها بالقدرات وتتأثر العالقة ب
العقلية، السيا،ق الثقافي، المعلومات المتاحة للفرد، التعليم، الحالة المزاجية للفرد. ويمكن 
اعتبار جودة الحياة على أنها بمثابة نوع من التفاعل بين الحاجات اإلنسانية والمدركات 

دى إشباع تلك الحاجات، وتوسط الفرص المتاحة لهذا اإلشباع العالقة الذاتية المتعلقة بم
 (.Costanza et al., 2007) بينهما

  :مشكلة الدراسة
إن ظاهر المرأة المعيلة أصبحت محل اهتمام كبير عالمًيا وعربًيا، وذلك لرصد 

وارهن، تلك الظاهرة والتعرف على مسبباتها وطر،ق مساعدة السيدات المعيالت على أداء أد
من منطلق معاناة المرأة المعيلة من العديد من المشكالت التي من الممكن أن تعو،ق 

. ويعتبر التمكين النفسي من خالل التحكم المدرك من بيئة المنوطةأدائها لمختلف المهام 
الفرد، والكفاءة المدركة في إنجاز المهام، باإلضافة إلى استدخال األهداف؛ والذكاء 

ذي يساعد على لتعامل اإليجابي مع الذات واآلخرين وبالتالي تحقيق أكبر قدر االنفعالي ال
وأثرها من التفاؤل واإليجابية والسعادة وتكوين عالقات إنسانية فاعلة؛ وفعالية الذات 

اإليجابي في رفع مستويات دافعية الفرد لمواجهة ما يعتريه من ضغوط حياتية بشكل فعال؛ 
حاجاته  شعور الفرد بالرضا والسعادة والقدرة على إشباععلى  التي تنطوي  وجودة الحياة

واالجتماعية  من خالل ثراء البيئة ورقي الخدمات التي تقدم له في المجاالت الصحية
من أبرز الميكانزمات التي  والتعليمية والنفسية مع حسن إدارته للوقت واالستفادة منه

ا يكفل لها التوافق النفسي واالجتماعي. الفرد على مواجهة المشكالت بفعالية بم تساعد
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وباستقراء الدراسات السابقة في مجال المرأة المعيلة ومشكالتها، تبين عدم وجود دراسات 
قد تناولت المتغيرات سالفة الذكر وعالقتها بالمشكالت لدى المرأة المعيلة بشكل تكاملي 

لة تقصي نوعية هذا االرتباط وذلك في حدود اطالع الباحثة. وهو ما كان باعًثا على محاو 
 وتتمثل مشكلة الدراسة الراهنة في التساؤالت التالية:في الدراسة الحالية. 

 لدى المرأة المعيلة؟ التمكين النفسيما العالقة بين المشكالت و  (2
 لدى المرأة المعيلة؟ االنفعاليما العالقة بين المشكالت والذكاء  (1
 ت العامة لدى المرأة المعيلة؟ما العالقة بين المشكالت وفعالية الذا (1
 ما العالقة بين المشكالت جودة الحياة لدى المرأة المعيلة؟ (1

ضاااوء المتغيااارات التالياااة: التمكاااين النفساااي،  فااايماااا إمكانياااة التنباااؤ بالمشاااكالت  (4
 ، وفعالية الذات العامة، وجودة الحياة لدى المرأة المعيلة؟االنفعاليوالذكاء 

 :هدف الدراسة
لى الكشف عن العالقة بين مشكالت المرأة المعيلة وكل من هدفت الدراسة إ

، وفعالية الذات العامة، وجودة االنفعالي، والذكاء التمكين النفسيو المتغيرات التالية: 
ضوء المتغيرات التالية: التمكين النفسي،  فيالحياة التحقق من إمكانية التنبؤ بالمشكالت 

ة، وجودة الحياة؛ إلى جانب التعرف على إمكانية ، فعالية الذات العاماالنفعاليالذكاء 
 التنبؤ بالمشكالت لدى المرأة المعيلة في ضوء المتغيرات سالفة الذكر.

  :أهمية الدراسة
 األهمية النظرية  (2

االهتمام بالمرأة المعيلة وهي إحدى الفئات المجتمعية التي أصبحت محل اهتمام  -
لفئة ذلك من أجل رصد خصائص تلك اكبير على المستويين العالمي واإلقليمي، و 

 دتها على أداء أدوارها على الوجه األكمل.ومسبباتها وطر،ق مساع

تحاول تلك الدراسة الجمع ما بين التمكين النفسي والذكاء االنفعالي وفعالية  -
الذات وجودة الحياة لدى المرأة المعيلة، وهو ما يشكل ندرة في الدراسات التي 

 ي حدود اطالع الباحثة(.أجريت في هذه الصدد )ف

توجيه األنظار نحو أبرز المتطلبات النفسية واالجتماعية واالقتصادية للمرأة  -
المعيلة بما قد يسهم في اتخاذ بعض اإلجراءات التي تسهم في تعزيز قدراتها 

 على مواجهة مشكالتها ومن ثم التوافق.

 األهمية التطبيقية (1
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اجتماعية ارتباًطا بالمشكالت -يرات النفسيتوقع لهذه الدراسة أن تحدد أكثر المتغ
 قدراتالتي تواجهها المرأة المعيلة، مما قد يسهم في بناء برامج تدخلية تهدف إلى تعزيز 

 المرأة على مواجهتها بفعالية والقيام باألدوار المنوطة بها على أكمل وجه.
 محددات الدراسة 

 يمكن تحديد محددات الدراسة على الوجه التالي:
حدد الموضوعي: تسعى الدراسة إلى الكشف عن العالقة بين مشكالت المرأة الم -

المعيلة وكل من التمكين النفسي والذكاء االنفعالي وفعالية الذات العامة وجودة 
الحياة، إضافة إلى التنبؤ بالمشكالت للمرأة المعيلة في ضوء المتغيرات سالفة 

 الذكر.

معيلة، ممن تراوحت  امرأةن مائة المحدد البشري: تكونت عينة الدراسة م -
( أفراد 7( إلى )1( عاًما، وتراوح حجم أسرهن من )14( إلى )11أعمارهن من )
 وغير متعلمات.

المحدد الجغرافي: تم اختيار أفراد العينة من بعض التجمعات للمرأة المعيلة في  -
 محافظتي القاهرة والجيزة.

 م.1121/1127ام المحدد الزمني: تم تطبيق أدوات الدراسة في ع -
 :مفاهيم الدراسة

 يمكن عرض مفاهيم الدراسة على الوجه التالي:
 المرأة المعيلة (2

تتعارض لمجموعاة مان الظاروف االجتماعياة  التاييمكن تعريف المرأة المعيلة بأنهاا 
أدى بهااا ألن تكااون العائاال والوحيااد األساسااي ل ساارة  والتاايكااالطال،ق والترماال وهجاار الاازوج 

الرئيسااي دخاال  االقتصااادي(، والمساااهم 27: 2221 مومااة والطفولااة، ل القااومي)المجلااس 
: 1111ألسرتها )جمعية نهاوض وتنمياة المارأة،  واالجتماعي القانونيوأنها الممثل  األسرة

دارتهاالكلى عليها  واإلنفا،ق األسرة(، وتتولى مسئولية 1 شباع وا  حاجاات أعضااء أسارتها  وا 
زوجاات والمعايالت ألعضااء األسارة والمتزوجاات مان وتتضمن األرامال والمطلقاات وغيار المت

رجااال مسااجونين أو مرضااى أو عاااطلين أو مهاااجرين للعماال خااارج نطااا،ق المجتمااع المحلااى 
(، وفاى ضاوء التعريفاات الماذكورة سالفا، فقاد 4: 1111، حجاازي  مجادي)أحمد زايد وأحمد 

تتحماال إعالااة  والتااي، الماارأة المطلقااة أو األرملااة أو المهجااورة هاايتبااين أن الماارأة المعيلااة 
منااازل واحاااد وتعاااانى مااان مشاااكالت متعاااددة تاااؤثر علاااى األداء  فاااياألبنااااء وتعاااي  معهااام 
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لهااااا داخاااال األساااارة مثاااال المشااااكالت السااااكنية، واألساااارية، وتعلاااام األبناااااء،  االجتماااااعي
 واالجتماعية، واالقتصادية، والنفسية.

 المشكالت (1
يصاعب حلهاا والتعامال معهاا تعرف المشكلة بأنها عائق أو صعوبة تواجه الفرد و

والتوتر وتطلب جمع الجهاود والوساائل لمواجهاة وحماياة  واإلحباطوتجعل الفرد يشعر باأللم 
 (.12: 1111المجتمع من أثارها الضارة )أحمد سعيد، 

وتركااز الدراسااة الراهنااة علااى بعااض مشااكالت الماارأة المعيلااة، وهااى علااى الوجااه 
 :التالي

 المشكالت السكنية:
المكاان  فيكالت السكنية بأنها عوائق تعو،ق الفرد عن ممارسة حياته تعرف المش

لنمااو واسااتمرار العالقااات الشخصااية  الالزمااةيعااي  فيااه ويااوفر لااه األمااان والراحااة  الااذي
بوجاااه عاااام وممارساااته  لإلنساااانالعائلياااة مماااا يسااااعد علاااى اساااتمرار الحيااااة االجتماعياااة 

(. وفااى ضااوء مااا ساابق فااإن الماارأة 21 :2222ألنشااطته المختلفااة )فااؤاد أحمااد إبااراهيم، 
المعيلة تعانى مان عادم القادرة علاى تاوفر المساكن الجياد والمناساب لهاا وألفاراد األسارة مان 

 الناحية الفيزيقية واالجتماعية.
 المشكالت األسرية:

 االجتمااعيعملياة األداء  فايتعد المشكلة األسارية بمثاباة وجاود خلال أو قصاور 
ويشااكل حالااة ماان  – الااوظيفياألداء  فاايقصااور  أي –أكثاار لعضااو ماان أعضاااء األساارة أو 

يتوقاع  التايالتفكك وعدم التكامل وعدم التوازن يبعد باألسرة عن األهداف العاماة المشاتركة 
(. وتعاارف بأنهااا حالااة 227: 2221، عفيفاايالخااالق محمااد  المجتمااع منهااا تحقيقهااا )عبااد
داخلية وخارجية لعضو او أكثر من نتيجة تفاعل عوامل  األسريةمن انحالل تسق العالقات 

جماعاات األساارة بمااا يااؤدى إلااى ظهااور صاراع بااين الاازوجين وتهديااد بقاااء واسااتمرار الحياااة 
 (.22: 1111العزيز عثمان،  األسرية )أسماء سمير عبد

 
 

 مشكالت تعليم األبناء:
إن أبناء المرأة المعيلة غير قادرون على مواصالة مراحال الاتعلم المختلفاة بسابب 

تواجه األسارة، حياث يضاطر أطفاال هاذا الناوع مان  التيصعوبات االقتصادية واالجتماعية ال
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سن مبكارة، وذلاك للحصاول  فياألسرة إلى االنقطاع عن الدراسة والخروج إلى سو،ق العمل 
علااى دخاال ل ساارة وقااد يساام  هااذا األماار لهاام للخااروج ماان دائاارة الفقاار إال أنااه يعااد انتهاكااا 

. وتوجااد عاادة أسااباب تعااو،ق أبناااء الماارأة المعيلااة ماان مواصاالة يةاإلنسااانسااافرا لحقااوقهم 
 (.1117الظروف العائلية واألسرية )شيماء السيد،  يليمراحلهم التعليمية منها ما 
 المشكالت االجتماعية:

عاادد ماان األفااراد بحيااث  فاايتعاارف المشااكالت االجتماعيااة ألنهااا موقااف يااؤثر   
لمجتمع بأن هذا الموقاف هاو مصادر الصاعوبات ا في اآلخرون يعتقدون أو يعتقد األعضاء 

ينظاار  التااي(. كمااا أن المواقااف والظااروف 122: 2227والمعاناااة )محمااد عاااطف غيااث، 
: 1111، فاوزي المجتماع باعتبارهاا مصادر يخاالف القايم )أحماد ساعيد السايد  أعضاءإليها 
21.) 

ألسارى، التفكاك ا هايتواجاه المارأة المعيلاة  التايومن أهم المشكالت االجتماعياة 
 (.1117؛ وشيماء على السيد، 1111وانحراف األبناء )إقبال السمالوطى، 

 المشكالت االقتصادية:
جميااع االحتياجااات  إشااباعتعاارف المشااكالت االقتصااادية بأنهااا عاادم القاادرة علااى 

(. وتواجااه 222: 1112مجتمااع ماان المجتمعااات )سااميرة محمااد جااالل،  أي فاايالبشاارية 
صادية نتيجة ل سباب التالية: البطالاة وانخفااض مساتوى الادخل المرأة المعيلة مشكالت اقت

؛ وشاايماء الساايد، 1111للتعبئااة واإلحصاااء،  المركاازي والفقاار لاادى الماارأة المعيلااة )الجهاااز 
1117 .) 

 المشكالت النفسية: 
تعاارف المشااكالت النفسااية بأنهااا مشاااعر أو اضااطرابات غياار مرغااوب فيهااا ماان 

وصل إليها الشخص وتؤثر تأثيرا سلبيا على كفاءة  التينمو المجتمع وال تتفق مع مراحل ال
متصالة ساواء كانات انفعالياة  إعاراضصاورة  فايالشخص وقبوله اجتماعيا ونفسايا وتظهار 

(. وتنحصار المشاكالت النفساية 11: 1111الارحمن،  العزياز عباد أو سلوكية )محماد عباد
ن النفسي، واالفتقاار إلاى الادعم عدم الرضا عن الذات، وعدم وجود التواز فيللمرأة المعيلة 

 (.1117؛ وشيماء على السيد، 1111)إقبال السمالوطى،  المعنوي 
 التمكين النفسي (1

الادور الفعاال  يعد التمكين النفسي أهم محددات الدافعياة لادى األفاراد التاي تعكاس
ماادركات واتجاهااات  للعاااملين داخاال المنظمااة، حيااث يعماال التمكااين النفسااي علااى تحسااين
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الشاعور باالساتقالل الاوظيفي  ن نحو أعمالهم وأدوارهام فاي المنظماة وذلاك مان حياثالعاملي
والكفااءة الذاتياة والثقاة فاي قادراتهم علاى أداء  وأهمية العمل أو الوظيفة التي يقومون بها،

 ,Allameh) إلى شعور الفرد بالتاأثير علاى عمال اآلخارين المهام المنوطة بهم، باإلضافة

et al., 2012)  اد الممكنين ينظرون ألنفسهم بصورة أكثر إيجابية فاي أعماالهم، كماا واألفر
 تقيايمهم مان جاناب زماالء العمال علاى أنهام أكثار كفااءة فاي إنجااز عملهام. ويتضامن ياتم

أدائاه بشاكل  التمكين النفسي اعتقااد األفاراد عان معناى العمال الاذي يؤدوناه، وقادرتهم علاى
حساساهم بالكفااءة الذاتياة واالساتق تاأثيرهم علاى مخرجاات أو  اللية باإلضاافة إلاىأفضال، وا 

 .(Quinn & Spreitzer, 1997) نتائج األعمال

 :وبناء على ذلك يمكن تناول أبعاد التمكين النفسي على النحو التالي

  :االستقالل الوظيفي
اختيااار طاار،ق  ويشاير االسااتقالل الااوظيفي إلااى درجاة الحريااة الممنوحااة للفاارد فاي

العدياد مان المفااهيم اإلدارياة  المنوطة بهم، ويقترب هذ المفهوم ماع تنفيذ المهام واألنشطة
لهااا تااأثير إيجااابي علااى الرضااا الااوظيفي،  مثاال المشاااركة، الحكاام الااذاتي. وجميعهااا مفاااهيم

أن االساتقالل  (Wei, et al., 2010) ويارى ( 111: 1111ودافعياة األفاراد )المسادى، 
ات التاي تشاعرهم بالحرياة فاي إعاداد وتنظاايم الصاالحي الاوظيفي يارتبط بمان  العااملين كافاة

مهاام عملهام، وذلاك مان خاالل الحرياة فاي انتقااء أسااليب العمال،  اإلجراءات الالزماة ألداء
المناسابة لتنفياذها والشاك أن هاذا يساتلزم ضارورة تفهام العااملين لمتطلباات  واختيار البدائل

 ى زيااادة درجااة المرونااةدون تاادخل مسااتمر ومباشاار ماان قباال اإلدارة ممااا يااؤدي إلاا العماال

 .والمشاركة الفعالة من قبل العاملين داخل المنظمة

  :معنى العمل

بالنسبة له ولآلخارين  يشير معنى العمل إلى إدراك الفرد ألهمية العمل الذي يؤديه
ويعماال علااى تحقيااق التوافااق بااين  والااذي يتحاادد وفقااًا للمعااايير والقاايم الشخصااية للفاارد،

 (Seibert, et al., 2011) .الشخصاية للفارد باين القايم واألفكاارمتطلباات ومهاام العمال و 

بثالثاة عوامال رئيساية وهاي: تناوع المهاارات التاي تتطلبهاا  ويتأثر المعنى المدرك من العمال
 (.1111الوظيفة، إكمال العمل )المسدى،  الوظيفة، أهمية

 
  :الكفاءة الذاتية

مكانياتاهتشير الكفاءة الذاتية إلى درجة ثقة الفرد فاي قد وخبراتاه وماا لدياه  راتاه وا 
ويعاد هاذا  .(Najafi, et al., 2011) مان مهاارات سالوكية وفنياة ألداء مهاماه الوظيفياة

ومهاام أكبار  تمساؤولياإعطااء الفارد  الُبعد من دعاائم التمكاين النفساي للعااملين، حياث أن
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قدرتاه علاى النجااح فاي  تمكيناًا إال  إذا كاان واثقاًا مان ووظائف أكثار تعقيادًا لان يعتباره الفارد
 .والقيام بها على أكمل وجه تحمل تلك المسؤوليات

  :التأثير

يعمل بهاا، وذلاك  ويشير إلى درجة إدراك الفرد بأن له دور فعال في المنظمة التي
فاي كافاة المساتويات  اتخاذهاا من خاالل تاأثيرهم فاي عمال اآلخارين وفاي القارارات التاي ياتم

المخرجاااات االساااتراتيجية والتشاااغيلية. نظااارًا  علاااى النتاااائج أو اإلدارياااة، وبالتاااالي تاااأثيرهم
يقوماون بهاا تاؤثر بشاكل واضا  فاي تحقياق األهاداف  لشعورهم بأن المهام واألنشاطة التاي

 .(Chang & Liu, 2008) التنظيمية

 االنفعاليالذكاء  (1
الاذكاء  منذ كتاباه عان Goleman بدانييل جولمان االنفعالىارتبط مفهوم الذكاء 

إدراك الفاارد  ويعاارف جولمااان الااذكاء االنفعااالي بأنااه: القاادرة علااى 2224فعااالي عااام االن
الحياااة، والقاادرة علااى  لمشاااعره وتوظيااف هااذه المشاااعر فااي اتخاااذ القاارارات الصااائبة فااي

والقاادرة علااى إثااارة الحماااس فااي  ,التعاماال مااع الضااغوط، والااتحكم فااي الاادوافع واالنفعاااالت
صادف اإلنسان فشاًل في تحقياق هدفاه،  مل والتفاؤل، متىالنفس، والمحافظة على روح األ
( Goleman, 1995: 96ومعرفة ماا يادور باداخلهم. )، والقدرة على التعاطف مع اآلخرين

االجتماعية التي تتمثال فاي التعامال ماع النااس والتعامال ماع  أي أنه يمثل مجموع المهارات
والقااادرة علاااى إقنااااع اآلخااارين  خاااالل العالقاااات االجتماعياااة معهاام، مشاااعر اآلخااارين مااان

 .وقيادتهم

أن  وياارى لااورانس أن أهاام مااا يميااز الااذكاء االنفعااالي عاان الااذكاء التقلياادي هااو
للوالادين والماربيين  الذكاء االنفعالي أقل درجة من حيث الوراثة الجينية، مما يعطي الفرصاة

ال فاي الحيااة. فارص نجااح األطفا فاي أن يقوماوا بتنمياة ماا أغفلات الطبيعاة تنميتاه لتجدياد
 (21: 1111 ،)لورانس

 في كتابهما )االرتقاء االنفعالي(Salovey & Sluyter‚ 1997: 85) وقد أشار

الفاارد علااى أن  والااذكاء االنفعااالي: اسااتنتاجات تربويااة( إلااى أن الااذكاء االنفعااالي هااو  قاادرة
هاذه  وليساتخدم ،بينهماا يتعرف على مشااعر وعواطاف ذاتاه واآلخارين، وذلاك ليادرك الفار،ق 

 .المعلومات إلرشاد نفسه في األفكار واألفعال
 بأنه االحتياجات والدوافع االنفعالية (Simmons‚ 1997, 11) فه سيمونسوعر  

يجاب أن  للفرد والقايم الحقيقاة التاي تقاود كال سالوكه الصاري  واهتماماتاه وتوضا  لاه مااذا
 يفعل
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 فعالية الذات: (4
 لياة الاذات تمثال معتقادات األفارادإلاى أن فعا (Bandura, 1997) يشير بانادورا

األحاداث الماؤثرة  في قدراتهم على التوصل إلى المستويات الخاصة باألداء والتي تتحكم فاي
ويفكرون ويحفزون أنفسهم  في حياتهم. ومعتقدات الفعالية الذاتية تحدد كيف يشعر الناس

للبيئاة، فعنادما  أو منخفضاة فهاي نتااج ةفعالية الاذات مرتفعاوعندما تكون  .وكيف يسلكون 
فاإن النتاائج غالباًا ماا تكاون ناجحاة، وعنادما تكاون  تكاون الفعالياة مرتفعاة والبيئاة مناسابة

أن  مناسابة غالباًا ماا يصاب  الشاخص مكتئباًا، وذلاك عنادما يارى  الفعالياة منخفضاة والبيئاة
ياااؤدون األعماااال الصاااعبة بالنسااابة لاااه بكااال نجااااح، وعنااادما يواجاااه  األشاااخاص اآلخااارين

 الفعالية المرتفعة مواقف بيئية غير مالئماة يميلاون إلاى تكيياف أوضااعهم ذوواألشخاص 

 .ليغيروا البيئة، فيستخدمون مثاًل االحتجاج أو القوة والتنشيط االجتماعي
فقاد  إلى أن فعالية الذات تؤثر فاي أنمااط التفكيار (Bandura 1997) كما يشير

علاى أناواع الخطاط  لفاعلياة الاذات ياؤثرتصاب  معيناات أو معيقاات ذاتياة وأن إدراك األفاراد 
والمثااابرة فااي ساالوك حاال  التااي يضااعونها، وأن التوقعااات لهااا تااأثير علااى كاال ماان المبااادأة

 .بالنفس المشكلة، ومن مظاهرها االستبصار والدافعية والثقة

 جودة الحياة: (1
( جودة الحياة بأن  يعي  الفرد في حالة جيدة متمتعًا 1112عرفت شقير )

ة وعقلية وانفعالية على درجة من القبول والرضا، وأن يكون قوي اإلرادة بصحة بدني
صامدًا أمام الضغوط التي تواجهه، ذو كفاءة ذاتية واجتماعية عالية، راضيًا عن حياته 
األسرية والمهنية واالجتماعية، محققًا لحاجاته وطموحاته، واثقًا من نفسه غير مغرور 

شعور السعادة وبما يشجعه ويدفعه ألن يكون متفائاًل ومقدرًا لذاته بما يجعله يعي  
لحاضره ومستقبله، متمسكًا بقيمه الدينية والخلقية واالجتماعية، منتميًا لوطنه ومستقبله 

 ومدافعًا عن حقوقه وحقو،ق الغير ومتطلعًا للمستقبل .
بأنها  الرفاهة الشخصية المدركة من قبل ( Abdel-Khalek, 2010) اوعرفه

 ضاًل عن مستوى رضاه عن حياته .الفرد ف
(  مستوى الخدمات المادية والمعنوية 1121وهي وفًقا ألنور وعبد الصاد،ق )

التي تقدم للفرد ومدى تقييمه لها، ومدى إشباع الفرد لحاجاته األساسية في ضوء 
المؤشرات الذاتية والموضوعية وتوقعاته المستقبلية، وانعكاس ذلك على حالته الصحية 

 ية وعالقاته االجتماعية وتوفقه مع البيئة المحيطة .والنفس
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( بأنها  الدرجة التي يجد فيها الفرد معنى لحياته، 1122وعرفتها عبد المقصود )
ويشعر باالستمتاع والمساندة من قبل المصادر المختلفة واالهتمام بجودة الحياة األسرية 

 يؤدي بطبيعة الحال إلى االهتمام بجودة حياة الفرد .
( بأنها درجة استمتاع الفرد بالبدائل المتاحة له في Aashra, 2016وعرفها )

الحياة، وتلك البدائل تنتج عن مجموعة من الفرص المتاحة لكل فرد في حياته وتعكس 
التفاعل الكائن بين مجموعة من العوامل الشخصية والبيئية، وتتبدى استمتاع الفرد في 

لبعض الخصائص والتي يمكن أن تندرج جميعًا تحت رضاه عن، امتالكه لا، أو انجازه 
 مقولة أن الفرد يحيا حياة صحيحة أو طيبة .

مفهوم جودة الحياة متعدد األبعاد  وبصفة عامة تشير التعريفات السابقة إلى أن
ويتمثل فيما يشعر به األفراد أو الجماعات من رفاهة في إطار الظروف البيئية 

يتواجدون بها، كما يمكن القول بأن مفهوم جودة الحياة  واالجتماعية والثقافية التي
ينطوي على مكونين أحدهما يمثل الجانب الموضوعي لهذا المفهوم ويتمثل في مستوى 
الدخل، ووفرة الخدمات االجتماعية، بينما يمثل الجانب الثاني المظهر الذاتي لجودة 

فرد تجاه ما يشعر به من رضا الحياة وهو يتأتى في صورة المدركات الذاتية الخاصة بال
 عن حياته وأسرته ومستوى معيشته وصحته بشكل عام.

 أبعاد جودة الحياة 
 طبًقا لمنظمة الصحة العالمية، تنطوي جودة الحياة على األبعاد اآلتية:

البعد الجسمي: وتتض  جودة الحياة طبقًا لهذا البعد من خالل القدرة على التعامل  (2
 نوم والتخلص من الشعور بالتعب.مع األلم واضطرابات ال

البعد النفسي: ويتضمن المشاعر اإليجابية وتركيز االنتباه والرغبة في التعلم  (1
 والتفكير والذاكرة وتقدير الذات ومواجهة المشاعر السلبية.

البعد االجتماعي: ويتضمن العالقات الشخصية واالجتماعية والدعم االجتماعي  (1
 الجنسي.-وافق الزواجيمع تأكيد الت  والزواج الناج

بعد االستقاللية: ويتمن هذا البعد حيز الحرية الذي يتمتع به الفرد في حياته  (1
 وأنشطته اليومية.

البعد البيئي: ويشمل ممارسة الحرية بالمعني اإليجابي والشعور باألمن واألمان  (4
الجسمي وتوافر فرص الحصول على المعلومات وتنمية المهارات والمشاركة في 

 والتسلية. ةالترفيهينشطة األ 
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البعد الروحاني والتدين والمعتقدات الشخصية: ويتمثل في مدى االلتزام األخالقي   (1
 ,WHO) ومعرفة الدين الصحي  وتحقيق السعادة الروحانية من خالل العبادات.

1998) 
 دراسات سابقة:

 دراسات تناولت مشكالت المرأة المعيلةأواًل: 
 (1111دراسة الظفيري )

فت هذه الدراسة إلى تعمياق الفهم حول المشكالت االجتماعية واالقتصادية، هد
والتربوية، التي تعو،ق أداء األرملة بواجباتها المزدوجة في رعاية األبناء، واستعرضت 
الدراساة أهم القوانين ذات العالقة كالقوانين الخاصة باإلسكان، والوصاية، واإلرث، والتي 

حالة من  211من حوالي  األرامل. وتكونت عينة الدراسة تدور حولها معظم مشكالت
حالة إلجراء دراسة ميدانية بغرض الوصول إلى صورة  111أرامل الشهداء من أصل 

لطبيعة المعاناة التي تعيشها أرملة الشهيد في مواجهة مشكالت تربية األبناء وتحمل 
مل الشهداء يعانين من أعباء الحياة منفردة. هذا، وقد أوضحت الدراسة أن عينة أرا

ضغوط نفسية كبيرة تنعكس على عالقتهن باألبناء بصورة سلبية في كثير من المواقف 
كالتدليل الزائد، أو التزمت في المعاملة، هذا باإلضافة إلى ضغط مشكالت الحياة اليومية 

دارة المنزل  . وا 
 (1111دراسة عبيدو )

جه المرأة المعيلة في المجتمع استهدفت الدراسة الكشف عن المشكالت التي توا
المصري لها وألسرتها والمجتمع ككل، باإلضافة إلى محاولة التوصل إلى سياسة واضحة 
المعالم تتعامل مع تلك الظاهرة وما يترتب عليها من مشكالت وآثار. وقد توصلت الدراسة 
رأة إلى أن هناك عدة مشكالت اقتصادية واجتماعية وصحية ونفسية تعاني منها الم

المعيلة وتؤثر في الوقت ذاته على طريقة إعالتها ألسرتها. وقدمت الدراسة عدد من 
 الحلول لهذه المشكالت.
 (1114صبري ) دراسة زغلول وأبو

السيدات المعيالت من بعض  حاولت تلك الدراسة التعرف على مستوى معاناة
هم نتائج هذا البحث وجود المشكالت والعالقة بين هذه المشكالت واتخاذ القرار. وكان من أ

عالقة موجبة دالة إحصائيًا بين مستوى المعاناة والقدرة على اتخاذ القرار، وعدم وجود 
عالقة ذات داللة بين عدد األبناء والمشكالت االقتصادية ومشكالت رعاية األبناء 
ي ومشكالت إدارة الوقت. كما لم توجد فرو،ق بين السيدات المعيالت في الريف والحضر ف

 مستوى المعاناة من المشكالت.
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 (1114دراسة العتيبي )
استهدفت الدراسة تقصي ظاهرة السيدات المعيالت الالتي تمارسن أدوارًا مزدوجة، 
وأجريت الدراسة على عينة من السيدات المعيالت في المجتمع السعودي. وأسفرت نتائج 

في الدراسة قد بلغ الدراسة عن كون متوسط أعمار السيدات المعيالت المشاركات 
( عامًا، بما يعطي دالة على أن السيدات المعيالت في المجتمع السعودي يلجأن 1101)

إلى العمل واإلعالة في سن كبيرة نسبيًا، وذلك بعد تدهور البناء األسري الناتج عن الطال،ق 
ا حتى الزواج من أخرى وعدم اإلنفا،ق على األسرة. ويقتضي هذ والهجر وفقدان الزوج أو

الوضع ضرورة االهتمام بالنساء المعيالت وضرورة تقديم كافة الخدمات التي تساعدها 
 على القيام بأدوارها وحل مشكالتها.

 (1121دراسة الزغول )
هدفت الدراسة إلى التعرف على المشكالت الجندرية التي تعاني منها المرأة 

مت الباحثة منهج المس  المعيلة في محافظة عجلوان. ولتحقيق أهداف الدراسة، استخد
االجتماعي، وبناًء عليه، قامت الباحثة بتصميم أداة الدراسة وهي االستبانة، واعتمدت 

( فقرة 11على أسلوب المقابالت كوسيلة لجمع المعلومات، وقد تكونت هذه األداة من )
لة مشكالت نابعة من نظرة المرأة المعي -2موزعة على محاور الدراسة األربعة التالية: 

 -1المشكالت النابعة من نظرة الرجل الذي تتعامل مع المرأة المعيلة ل سرة،  -1لنفسها، 
المشكالت النابعة من نظرة -1المشكالت النابعة من الدور التقليدي للمرأة داخل البيت، 

 امرأة( 241إناث(. وقد تم تطبيق أداة الدراسة على عينة قوامها ) -المجتمع )ذكور 
يارهن بالطريقة القصدية وكرة الثلج. وأظهرت النتائج عدم معاناة المرأة معيلة تم اخت

المعيلة من مشكالت نابعة من نظرتها لنفسها بنسبة متوسطة، وذلك ألنه توجد ثمة 
مؤشرات تكشف امتالك المرأة نظرة إيجابية عن نفسها إذ أنها تمتلك درجة عالية من الثقة 

ل المعيل، ولديها القدرة على التحاور مع اآلخرين بالنفس كونها أنثي تمارس عمل الرج
بكل حرية وبدن شروط بدرجة تقييم مرتفعة، باإلضافة إلى قدرتها على اتخاذ أي قرارات 

بدرجة تقييم مرتفعة، كما تقل درجة اإلحراج  أبنائهامصيرية تتعلق بمستقبلها ومستقبل 
العمل بدرجة تقييم مرتفعة. كما  لديها في عدم مقدرتها على مواجهة المواقف المعقدة في

ال تعاني المرأة المعيلة من مشكالت نابعة من نظرة الرجل الذي تتعامل معه بنسبة 
متوسطة، ألنها نظرة تقدير واحترام بسنة تقييم مرتفعة. كذلك لم تعاني المرأة المعيلة من 

السابقة توصلت  مشكالت نابعة من الدور التقليدي للمرأة داخل البيت. وفي ضوء النتائج
الدراسة إلى عدة توصيات أهمها حث منظمات المجتمع المدني على التواصل مع السيدات 

 المعيالت لالستفادة من المهارات القيادية لديهن.
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 (1124دراسة محمود )
هدفت تلك الدراسة إلى تحديد دور الجمعيات األهلية في مواجهة المشكالت 

( جمعيات أهلية 1من )وتكونت عينة الدراسة المعيلة. االجتماعية والبيئية لدى المرأة 
( في الحضر بمحافظة 1( جمعيات في الريف،)1دراسة حالة تستهدف المرأة المعيلة، )

 -2 :اعتمد الباحث في هذه الدراسة على أداتين هماوقد  .القطاعينالقليوبية لتمثيل 
دليل  -1، ( من إعداد الباحثاستمارة إستبار: للمستفيدات من الجمعيات )المرأة المعيلة

االجتماعيين  واألخصائيينمقابلة الخبراء: من رؤساء مجالس إدارات الجمعيات األهلية، 
المعينين بالجمعيات األهلية والذين مر على عملهم خمس سنوات بتلك الجمعيات، ومديري 

نتائج، فقد وبالنسبة لل .إدارة التضامن االجتماعي بمحافظة القليوبية من إعداد الباحث
أظهرت أن المرأة المعيلة تعاني مشكالت اجتماعية متنوعة ما بين مشكلة في العالقات 
االجتماعية على مستوى األسرة سواء بينها وبين أبنائها أو بينها وبين أهلها أو أهل 
زوجها، ومشكالت تتعلق بالتنشئة االجتماعية ل بناء سواء الذكور أو اإلناث، باإلضافة 

الت مرتبطة بالعملية التعليمية ألبنائها سواء في الريف أو في الحضر. كما إلى مشك
كشفت نتائج الدراسة أن المرأة المعيلة سواء في الريف أو في الحضر تعاني من مشكالت 
متنوعة على مستوي البيئة التي تعي  فيها سواًء كانت بيئة المسكن، أو بيئة العمل، أو 

نتائج الدراسة أن األنشطة والخدمات التي تقدمها الجمعيات المجتمع المحيط. وقد أظهرت 
األهلية ضعيفة بشكل ملحوظ سواء في الريف أو في الحضر، باإلضافة إلى قلة الوسائل 
التي تستخدمها الجمعيات األهلية في مواجهة المشكالت االجتماعية والبيئية لدى المرأة 

متوقع من تلك الجمعيات األهلية لمواجهة المعيلة، وضعف تنوعها بما يتواكب مع الدور ال
مشكالت المرأة المعيلة سواء االجتماعية أو البيئية في الريف أو في الحضر. وأخيرًا، 
أظهرت نتائج الدراسة أن هناك تنوعًا كبيرًا في المعوقات التي تواجه الجمعيات األهلية في 

لتي تواجه المرأة المعيلة؛ حيث ممارسة دورها في مواجهة المشكالت االجتماعية والبيئية ا
دارية، واجتماعية، وبيئية، وتعليمية،  تتنوع تلك المعوقات ما بين معوقات تمويلية، وا 
ومعوقات قد ترجع للجمعيات وللعاملين بها، ومعوقات قد ترجع للمرأة المعيلة 

 .نفسها.....ال.
 (Habib, 2017دراسة )

الثقافية التي تواجهها السيدات -استهدفت الدراسة تقصي التحديات االجتماعية
سة أسلوب التحليل الكيفي للمقابالت الشخصية االمعيالت في بنجالدي . واستخدمت الدر 

تم اختيارهن بالطريقة العمدية.  ( من السيدات المعيالت والالتي11التي أجريت مع )
طبًقا وأوضحت نتائج الدراسة عن اختالف التحديات التي تواجهها السيدات المعيالت 

حضر(، وسبب كونهن معيالت. كما -االقتصادية، ومحل السكن )ريف-للمكانة االجتماعية
أوضحت أن أبرز التحديات التي تواجهها هؤالء السيدات هي المشكالت المادية، 
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واالجتماعية. وكانت السيدات المعيالت في المناطق الحصرية أكثر تعرًضا للمعامالت غير 
 .نة بأقرانهن في الريفالالئقة من الذكور مقار 

 دراسات تناولت التمكين النفسي للمرأة المعيلةثانًيا: 
 (1111دراسة شلبي )

استهدفت تلك الدراسة تقصي فعالية فنيات المدخل اإليكولوجي في خدمة الفرد 
المعيلة. وقد أسفرت نتائج تلك الدراسة عن فعالية هذا  المرأةفي مواجهة مشكالت 
ى استخدامه ظهور بوادر تحسن ومظاهر تغير في المفاهيم المدخل، حيث ترتب عل

والسلوكيات التي ترتبط بالمشكالت االقتصادية للمرأة المعيلة نتيجة التدخل المهني. أيضًا، 
كان هناك تحسن في األحوال االجتماعية والذي تبدى من خالل إبداء الرغبة في االستعداد 

بمثابة مؤشرات إيجابية على التحسن في بعد للتعاون مع الباحث. وبالتالي، كانت هذه 
 االجتماعية للمرأة المعيلة. تالمشكال

 (1111دراسة همام )
أوضحت نتائج تلك الدراسة فعالية استخدام نموذج الحياة لعالج بعض المشكالت 

التكيف مع البيئة الخارجية  تبمشكالاالجتماعية للمرأة المعيلة، وخاصة فيما يتعلق 
األصدقاء(، وقوة شخصية المرأة المعيلة وثقتها في اتخاذ القرارات -جيران ال –)األقارب 

 المتعلقة بمستقبل وتربية أبنائها. 
 (1112دراسة عبد الجواد )

حاولت تلك الدراسة الكشف عن نوعية العالقة بين استخدام استراتيجية التمكين 
نفسية، الصحية، ومساعدة المرأة المعيلة على مواجهة مشكالتها االجتماعية، ال

واالقتصادية. وقد استخدمت الدراسة المنهج شبه التجريبي للتجربة القبلية والبعدية وذلك 
باستخدام جماعة تجريبية واحدة. واعتمدت الباحثة في اختبار فروض الدراسة على 
المقابالت بأنواعها البحثية والمهنية مع النساء المعيالت، ومقياس المشكالت االجتماعية 

( من السيدات المعيالت 11مرأة المعيلة. وبالنسبة لعينة الدراسة، فقد تكونت من )لل
سنة،  11-14المترددات على جمعية دار السالم بالمندرة ممن تتراوح أعمارهن بين 

( أفراد لضمان توافر شبكة من العالقات االجتماعية 1بشرط أال يقل عدد أفراد أسرهن عن )
العالقات. وأشارت النتائج غلى قدرة برنامج التدخل المهني يمكن في ضوئها تقييم تلك 

باستخدام استراتيجية التمكين في مساعدة المرأة المعيلة على مواجهة مشكالتها، حيث 
أكدت النتائج على ظهور بوادر تحسن في المفاهيم المرتبطة بالمشكالت االقتصادية 

وذلك من خالل تمكينها من إقامة  واالجتماعية والنفسية والصحية لدى المرأة المعيلة،
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شبكة عالقات إيجابية تتصل بالمجتمع من خالل قنوات تساهم في إشباع احتياجاتها 
واستثمار القدرات الشخصية والذاتية للمرأة المعيلة لمواجهة مشكالتها وتمكينها من ريادة 

 أسرتها.
 (1121دراسة عبد السالم وآخرون )

األم المعيلة تمكينًا نفسيًا في ضوء متغيرات  حاولت الدراسة تقصي مدى تمكين
العصر وواقعها والمأمول لها، وكذلك إزاحة الستار عن مفهوم التمكين النفسي، وأهم 
القضايا والمفاهيم المرتبطة به، والكشف عن واقع األم المعيلة في وقت الراهن، باإلضافة 

كينًا نفسيًا لمساعدتها على أداء إلى التعرف عن إسهام المجتمع في تمكين األم المعيلة تم
أدوارها في الحياة. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي من أجل جمع الحقائق 
والبيانات ومعالجتها. وقد اقتصرت تلك الدراسة على عرض مفهوم التمكين النفسي وأبعاده 

ها في الواقع وتعريفه إجرائيًا، وتعريف المرأة المعيلة وأنواعها وخصائصها ومدى تمكين
والمأمول. وقد انتهت تلك الدراسة إلى مجموعة من التوصيات تمثلت في ضرورة وجود 
دراسات مستقبلية تتناول التمكين النفسي للمرأة المعيلة وعالقته ببعض المتغيرات األخرى 

نه لم يحظ بالدراسة الكافية في البيئة العربية، وكذلك عمل دراسات تتناول الصحة إحيث 
سية للمرأة المعيلة وتقديم الخدمات اإلرشادية لتلك الفئة تساعدها وتقدم لها يد العون النف

 في مواجهة صعوبات الحياة وخصوصًا في المجتمعات الريفية.
 لدى السيدات المعيالت االنفعاليدراسات الذكاء ثالثًا: 

 (1121دراسة القط )
نفعالي في تنمية الذكاء حاولت الدراسة الكشف عن فعالية العالج العقالني اال 

دارة االنفعاالت في إطارها  االنفعالي لدى المرأة المعيلة بما يحقق الوعي الذاتي وتنظيم وا 
المناسب والتوافق مع الذات واآلخرين. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج التجريبي 

وام كل باستخدام نموذج التجربة القبلية لمجموعتين إحداهما تجريبية واألخرى ضابطة ق
)إعداد  االنفعالي( من السيدات المعيالت. واستخدمت الدراسة مقياس الذكاء 21منهما )

رشا عبد الفتاح الديدي(، باإلضافة إلى المقابالت والسجالت والوثائق. وقد أسفرت النتائج 
عن وجود فرو،ق دالة إحصائيًا بين مجموعتي الدراسة في القياس البعدي للذكاء الوجداني 

المجموعة التجريبية، بما يعطي داللة على فعالية العالج العقالني االنفعالي لصال  
 لدى أفراد عينة الدراسة. االنفعاليالسلوكي في تنمية الذكاء 

 دراسات تناولت جودة الحياة وفعالية الذات لدى المرأة المعيلةرابًعا: 
 (Akinsola & Popovich, 2002دراسة )
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( من أسر السيدات المعيالت في 7الحياة لدى ) استهدفت الدراسة تقصي جودة
ريف وحضر بتسوانا. وقد تم استخدام أساليب المالحظة والمقابالت عن طريق طرح 
األسئلة المفتوحة، والتي حاولت الكشف عن جودة الحياة لدى أفراد العينة وفقًا لمدى 

الصحة(. وقد  -من األ –المأوي  –الماء  –إشباع الحاجات اإلنسانية األساسية )الطعام 
فردًا،  22-2عامًا، وتراوح حجم األسر من  22-11تراوحت أعمار أفراد العينة من 

( دوالرًا أو أقل شهريًا. وقد كانت البيئات 11( أسر من هؤالء )1والدخل الشهري لا )
الفيزيقية التي يتواجد فيها هؤالء مكتظة بالسكان، غير مجهزة المرافق، باإلضافة إلى 

م األمن داخلها. أيضًا، عانت تلك األسر من ارتفاع ضغط الدم، مرض الساد العيني انعدا
)الكاتاراكت(، االضطرابات النفسية، آالم المفاصل، القوباء الحلقية وغيرها. كما انتشرت 
بعض السلوكيات الخطرة كممارسة الجنس بطر،ق غير شرعية وتعاطي الكحول. وقد أوصت 

أجل خفض حدة الفقر باستخدام استراتيجيات فاعلة من شأنها  الدراسة بضرورة التدخل من
 تنمية جودة الحياة لدى تلك األسر. 

 (Vasudeva et al., 2006دراسة )
استهدفت الدراسة تقصي نوعية العالقة بين جودة الحياة، الصمود، فعالية الذات 

ت عينة الدراسة وتقدير الذات لدى السيدات المتزوجات العامالت وغير العامالت، وتكون
( من السيدات غير العامالت في الفئة العمرية 141( من السيدات العامالت و)141من )
اقتصادية متعددة تتراوح ما بين -عامًا، ممن ينتمون إلى حاالت اجتماعية 12-11من 

قل.  المنخفضة والمتوسطة والمرتفعة، والالتي يقمن برعاية طفل في سن المدرسة على األأ
(، ومقياس WHO QOLطبيق مقياس منظمة الصحة العالمية لجودة الحياة )وقد تم ت

لتقدير الذات  CooperSmith(، ومقياس كوبر سميث GSEفعالية الذات العامة )
(CSEI واستمارة البيانات الديمجرافية. وقد انتهت الدراسة إلى وجود ارتباطات موجبة ،)

عالية الذات وتقدير الذات لدى أفراد العينة دالة إحصائيًا ما بين جودة الحياة والصمود وف
ككل وفي المجموعات الفرعية أيضًا. وبصفة خاصة، أشارت الدراسة إلى أن السيدات 
الالتي يتمتعن بمستويات مرتفعة من جودة الحياة، ينعمن أيضًا بمستويات مرتفعة من 

 الصمود، فعالية الذات، تقدير الذات والعكس.
 (1122)دراسة عبد العال 

هدفت تلك الدراسة إلي التعرف علي عالقة إدارة المرأة المعيلة ألزماتها األسرية 
بدافعية اإلنجاز، كما حاولت أيضًا الكشف عن الفرو،ق بين المرأة المعيلة في الريف والمرأة 
المعيلة في الحضر في كل من إدارتها ألزماتها األسرية وأيضًا دافعيتها لإلنجاز، والفرو،ق 

ء المعيالت العامالت وغير العامالت في إدارتهن ألزماتهن األسرية والتعرف علي بين النسا
الفرو،ق في نوعية األزمات التي تواجه النساء المعيالت تبعًا لعدة عوامل هي )نوع اإلعالة 
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دخل  –عدد األبناء  –المستوي التعليمي للمرأة المعيلة  –مدة اإلعالة  –موطن السكن  –
( من النساء المعيالت، والالتي 111لمجتمع الدراسة، فقد اشتمل على )األسرة. وبالنسبة 

معيلة من محافظة  امرأة( 211مثلن مجموعتين، أوالهما مجموعة الحضر وتكونت من )
معيلة من ريف محافظة  امرأة( 211القاهرة، والثانية مجموعة الريف وتكونت من)

كونه  وفاة الزوج، عدم عمله، أوالقليوبية. وهؤالء السيدات معيالت بسبب الطال،ق، 
 ولديهن أطفالهم تعولهن. وقد استخدمت الدراسة األدوات التالية: ،سجيناً 
 استمارة البيانات األساسية ل سرة )إعداد الباحثة(. -1

 استمارة األزمات التي تتعرض لها المرأة المعيلة )إعداد الباحثة(. -2

 مقياس إدارة األزمات األسرية )إعداد الباحثة(. -3

 مقياس دافعية اإلنجاز)إعداد الباحثة(. -4

وبالنسبة للنتائج، فقد خلصت إلى وجود فرو،ق دالة إحصائيًا بين الريف والحضر 
في نوعية األزمات التي تواجه المرأة المعيلة لصال  المرأة المعيلة في الريف، وعدم وجود 

بين مدة اإلعالة، ووجود فر،ق دالة إحصائيًا بين نوعية األزمات التي تواجه المرأة المعيلة و 
فرو،ق دالة إحصائيًا بين نوعية األزمات االجتماعية واالقتصادية التي تواجه المرأة المعيلة 
طبقًا للمستوى التعليمي لها والدخل األسري، بينما لم توجد فرو،ق في هذا الشأن طبقًا لعدد 

ية بين السيدات األبناء. وقد وجدت فروقًا دالة إحصائيًا في مواجهة األزمات األسر 
المعيالت في الريف والحضر. ووجدت فروقًا ذات داللة إحصائية بين بعض بنود دافعية 

 –مدة اإلعالة  –مكان السكن  –اإلنجاز لدى السيدات المعيالت في ضوء )نوع اإلعالة 
دخل األسرة(، وفروقًا دالة إحصائية بين  –عدد األبناء  –المستوي التعليمي للمرأة المعيلة 

السيدات المعيالت في الريف والحضر في ضوء بعض أبعاد دافعية اإلنجاز، كما كانت 
هناك فروقًا ذات داللة إحصائية بين السيدات المعيالت العامالت وغير العامالت طبقًا 
لمعظم أبعاد دافعية اإلنجاز. وأخيرًا، أسفرت النتائج عن وجود عالقة ذات داللة إحصائية 

 لمعيلة ل زمات األسرية وبين دافعيتها لإلنجاز.بين إدارة المرأة ا
 
 
 (1122عمر ) دراسة أبو

استهدفت تلك الدراسة الكشف عن طبيعة العالقة بين الصالبة النفسية وتقدير 
الذات والضغوط النفسية لدى المرأة المعيلة، باإلضافة إلى التحقق من تأثير قيام المرأة 

ى متغيرات الدراسة المتمثلة في الصالبة النفسية المعيلة بمسئولياتها تجاه أسرتها عل
( من السيدات المعيالت، 41وتقدير الذات والضغوط النفسية. وقد شارك في الدراسة )
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( من السيدات غير المعيالت. وأسفرت النتائج عن وجود عالقة موجبة ذات داللة 41و)
ة إحصائيًا بين الصالبة إحصائية بين الصالبة النفسية وتقدير الذات، وعالقة سالبة دال

النفسية والضغوط النفسية. ووجدت أيضًا فروقًا دالة إحصائيًا بين متوسطي رتب درجات 
أفراد مجموعتي الدراسة من المعيالت وغير المعيالت على مقياس الصالبة النفسية لصال  

 مجموعة غير المعيالت.
 (1121دراسة عماشة )

القة بين الصالبة النفسية والمساندة حاولت تلك الدراسة التحقق من وجود ع
في الصالبة النفسية والمساندة  االجتماعية، وكذلك الكشف عن تأثير الحالة االجتماعية

االجتماعية لدى المعيالت والمتزوجات وغير المتزوجات من طالبات الجامعة. وقد شاركت 
بجامعة الطائف من ( من طالبات كلية التصميم واالقتصاد المنزلي 111في تلك الدراسة )

طالبة وجود زوجة  1 –طالبة من األرامل  11 –طالبة من المطلقات  41المعيالت )
(. واستخدمت 1101ثانية( وجميعهن يعلن ما بين طفلين إلى طفلين، ومتوسط أعمارهن)

الدراسة مقياس المساندة االجتماعية )إعداد الباحثة(، ومقياس الصالبة النفسية )إعداد 
(، وبالنسبة للنتائج، فقد أشارت إلى وجود عالقة موجبة دالة إحصائيًا 1111مخيمر، 

لى وجود فرو،ق دالة إحصائيًا بين  بين الصالبة النفسية والمساندة االجتماعية، وا 
غير المتزوجات( في درجات مقياسي  –المتزوجات  –مجموعات الدراسات )المعيالت 

الفرعية لكال المقياسين. كما  دكذلك األبعاالصالبة النفسية والمساندة االجتماعية ككل و 
 أسفرت النتائج صالحية المساندة االجتماعية كمنبئ بالصالبة النفسية.

 (Rimaz et al., 2015) دراسة
 وجودة االجتماعي المال رأس بين العالقة نوعية عن الكشف الدراسة استهدفت

 السيدات من( 241) على دراسةال تلك أجريت وقد. بإيران المعيلة المرأة أسر لدى الحياة
 البيانات جمع وتم(. 1121) يوليو وحتى( 1122) ابريل بين ما الفترة في المعيالت
 الدولي والبنك الحياة لجودة العالمة الصحة منظمة لمقياسي اإليرانية النسخة باستخدام
 العينة أفراد لدى المعياري  واالنحراف أعمار متوسط وكان. االجتماعي المال رأس لقياس

 كانت الحياة، جودة لمقياس بالنسبة أنه إلى الدراسة خلصت وقد. عاماً (50.8±13.8)
( 17.11 ± 19.61) األقل االجتماعية والعالقات البيئية بالصحة الخاصة األبعاد درجات
 درجات كانت االجتماعي، المال رأس وبخصوص. التوالي على( 3.43± 12.61) واألعلى
 ± 51.04) واألعلى( 17.11 ± 19.61) األقل االجتماعية ةوالثق الجماعات عضوية

 دالة موجبة عالقة وجود عن المتعدد االنحدار تحليل أسفر وأخيرًا،. التوالي على( 17.37
 المال رأس لمقياس الكلية والدرجة الحياة جودة لمقياس الكلية الدرجة بين إحصائياً 

 . االجتماعي
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 (Solhi et al., 2016) دراسة
 نموذج على القائم التدخلية البرامج أحد فعالية عن الكشف الدراسة فتاستهد

PRECEDE-PROCEED model المعيالت السيدات لدى الحياة جودة تحسين في 
 تم والالتي المعيالت السيدات من( 211) الدراسة في المشاركين عدد وبلغ. بإيران

 الصحة منظمة لمقياس المختصرة النسخة باستخدام البيانات جمع وتم. عشوائياً  اختيارهن
 البيئية األبعاد بقياس خاصة استبانة بإعداد الباحثون  قام كما الحياة، لجودة العالمية

 داللة ذات فرو،ق  وجود عدم عن أسفرت فقد للنتائج، وبالنسبة. العينة ألفراد والتعليمية
 والعوامل حياة،ال جودة مقياس على الدراسة مجموعتي كلتا أفراد درجات رتب متوسطي بين

 البعدي القياس أسفر ولكن والتعزيز، بالتمكين الخاصة العوامل وكذلك والمعرفية، السلوكية
 إحصائية داللة ذات فرو،ق  وجود عن البرنامج تطبيق من أشهر ثالثة ثم شهر مرور بعد
 التدخل بفعالية القول إلى الدراسة خلصت وقد. أبعاد من ذكره سبق فيما المجموعتين بين
 لدى الحياة جودة تحسين في PRECEDE-PROCEED model نموذج على القائم

 .المعيالت السيدات
 (Solhi et al., 2016) دراسة

 لدى الحياة جودة بين العالقة نوعية تقصي هو الدراسة تلك من الهدف كان
 من( 211) الدراسة في شارك وقد. الصلة ذات األخرى  العوامل وبعض المعيالت السيدات

 الصحة منظمة مقياس الدراسة استخدمت البيانات، ولجمع. إيران في المعيالت يداتالس
 عند كانت الحياة جودة أن إلى أشارت فقد للنتائج، وبالنسبة. الحياة لجودة العالمية
 بالجانب مرتبطاً  كان( 41014) المتوسطات أعلى وأن العينة، أفراد لدى المتوسط المستوى 
 .البيئية بالمظاهر( 17011) المتوسطات لأق ارتبط بينما البدني،
  :تعقيب

يتبين من عرض الدراسات السابقة المذكورة سلًفا أنها قد تناولت مشكالت المرأة 
،  (Burgos et al., 1995)،  (England, 1992)،  (Baillie, 1986) المعيلة

 ،العتيبي، ) (1114 ،زغلول وأبوصبري ، ) (1111 ،عبيدو، ) (1111 ،الظفيري )
(، والتمكين النفسي Habib, 2017؛ )(1124 ،محمود)،  (1121 ،الزغول، ) (1114

عبد ، ) (1112 ،عبد الجواد، ) (1111 ،همام، ) (1111 ،شلبي)لدى المرأة المعيلة 
(؛ وفعالية 1121 ،القط؛ والذكاء االنفعالي لدى المرأة المعيلة )(1121 ،السالم وآخرون 

 ، (Akinsola & Popovich, 2002)ة المعيلة الذات وجودة الحياة لدى المرأ
(Vasudeva et al., 2006)  ، ،عماشة، ) (1122 ،أبوعمر، ) (1122)عبد العال، 

1121)  ،(Rimaz et al., 2015) ، (Solhi et al., 2016)  ،(Solhi et al., 

2016). 
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في  –وبالرغم من تعدد الدراسات التي تناولت المرأة المعيلة، لم تجد الباحثة 
اجتماعية -دراسة قد تناولت المشكالت وعالقتها ببعض المتغيرات النفس –حدود اطالعها 

جودة الحياة( لدى المرأة  –فعالية الذات العامة  –الذكاء االنفعالي  –)التمكين النفسي 
المعيلة. وعليه، تكمن مشكلة الدراسة الراهنة في محاولة الكشف عن العالقة بين مشكالت 

معيلة والمتغيرات سالفة الذكر، كما تسعى إلى التنبؤ بهذه المشكالت في ضوء المرأة ال
 اجتماعية. -المتغيرات النفس

 فروض الدراسة:
بعد عرض المفاهيم النظرية ونتائج الدراسات السابقة، يمكن صياغة الفروض على 

 النحو التالي:
لاادى الماارأة  التمكااين النفساايبااين المشااكالت و  إحصااائيةتوجااد عالقااة ذات داللااة  (2

 المعيلة.
لاادى الماارأة  االنفعاااليبااين المشااكالت والااذكاء  إحصااائيةتوجااد عالقااة ذات داللااة  (1

 المعيلة.
بين المشكالت وفعالية الاذات العاماة لادى المارأة  إحصائيةتوجد عالقة ذات داللة  (1

 المعيلة.
 بين المشكالت جودة الحياة لدى المرأة المعيلة. إحصائيةتوجد عالقة ذات داللة  (1
ضااوء المتغياارات التاليااة: التمكااين النفسااي، والااذكاء  فااييمكاان التنبااؤ بالمشااكالت  (4

 ، وفعالية الذات العامة، وجودة الحياة لدى المرأة المعيلة.االنفعالي

جراءاتها   :منهج الدراسة وا 
تستند الدراسة الحالية إلى المنهج الوصفي االرتباطي، حيث تبين أنه من أنسب 

 فها.المناهج لتحقيق أهدا
 :العينة

( إلى 11معيلة، تراوحت أعمارهن من ) امرأةتكونت عينة الدراسة من مائة 
 ( أفراد، وغير متعلمات.7( إلى )1( عاًما. وتراوح حجم أسرهن من )14)

 :أدوات الدراسة
 تم استخدام أدوات القياس التالية:
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 أواًل: مقياس المشكالت للمرأة المعيلة 
المشكالت للمرأة المعيلة، وذلك من خالل الرجوع  قامت الباحثة بتصميم مقياس

إلى األدبيات النفسية ونتائج الدراسات السابقة. وبعض المقاييس في هذا الصدد مثل 
(England, 1992( ،)burgos et al., 1995 ،الزغول، 1111(، )عبيدو( ،)

إضافة إلى هذا، قامت الباحثة بدراسة (. Habib, 2017(، )1124(، )محمود، 1121
معيلة للتعرف على طبيعة المشكالت التي تعاني  امرأة( 11استطالعية على عينة قوامها )

منها. وقد استطاعت الباحثة من خالل هذه الدراسة الوصول إلى أهم المشكالت التي 
ألبناء، واالجتماعية، تعاني منه المرأة المعيلة، وهي المشكالت السكنية، واألسرية، وتعليم ا

واالقتصادية والنفسية. وتمت صياغة بعض العبارات التي تتناسب مع كل مشكلة، 
باإلضافة إلى استعارة بعض العبارات من مقاييس المشكالت المذكورة سلًفا. وتكون مقياس 

( عبارة موزعين على المشكالت 11المشكالت للمرأة المعيلة في صورته المبدئية من )
 ( عبارات لكل مشكلة.7بمعدل ) الفرعية

 :الخصائص السيكومترية للمقياس
 :صد،ق المحكمين

تم حساب الخصائص السيكومترية لمقياس المشكالت للمرأة المعيلة على لجنة 
ثالثية من األساتذة في مجال علم النفس والقياس النفسي للحكم على صد،ق العبارات 

. وقد انتهى هذا اإلجراء إلى اتفا،ق اللجنة الخاصة بكل مشكلة من مشكالت المرأة المعيلة
( على صد،ق عبارات مشكالت المرأة المعيلة. وتتم االستجابة على %21الثالثية بنسبة )

عبارات المقياس من خالل ميزان تقدير ثالثي على النحو التالي: نعم )تعطى ثالث 
ه، تتراوح الدرجات درجات(؛ إلى حد ما )تعطى درجتان(؛ ال )تعطى درجة واحدة فقط(. وعلي

( 211( إلى )11( درجة، وبالنسبة للمقياس ككل من )12( إلى )7لكل مشكلة من )
درجة. وتدل الدرجة المرتفعة على ارتفاع المشكالت لدى المرأة المعيلة والعكس بالعكس 

 ( توزيع العبارات على مقياس مشكالت المرأة المعيلة: 2(. ويوض  جدول )2)ملحق 
 (2جدول )

 ع العبارات على مقياس مشكالت المرأة المعيلةتوزي
 العدد العبارات المشكالت
 7 17،  12،  14،  22،  21،  7،  2 السكنية
 7 11،  11،  11،  11،  21،  1،  1 األسرية

 7 12،  11،  17،  12،  24،  2،  1 تعليم األبناء
 7 11،  11،  11،  11،  21،  21،  1 االجتماعية
 7 12،  14،  12،  11،  27،  22،  4 االقتصادية
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 7 11،  11،  11،  11،  21،  21،  1 النفسية
 11 المجموع

 الداخلي:االتسا،ق 
تم حساب االتسا،ق الداخلي لعبارات كل مشكلة من مشكالت المرأة المعيلة، وذلك 

ية. من خالل حساب معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية للمشكلة الفرع
( معامالت االتسا،ق الداخلي لمقياس مشكالت المرأة المعيلة وداللتها 1ويوض  جدول )

 اإلحصائية:
 (1جدول )

 معامالت االتسا،ق الداخلي لمقياس مشكالت المرأة المعيلة وداللتها اإلحصائية
 النفسية االقتصادية االجتماعية األبناءتعليم  األسرية السكنية

معامل  م
 االرتباط

مل معا م
 االرتباط

معامل  م
 االرتباط

معامل  م
 االرتباط

معامل  م
 االرتباط

معامل  م
 االرتباط

2 10421** 1 10111** 1 10121** 1 10121** 4 10112** 1 10121** 
7 10114** 1 10114** 2 10111** 21 10114** 22 10147** 21 10112** 
21 10124* 21 10117** 24 10421** 21 10124** 27 10121** 21 10147** 
22 10124** 11 10422** 12 10417** 11 10121** 11 10141** 11 10421** 
14 10411** 11 10114** 17 10112** 11 10411** 12 10411** 11 10112** 
12 10111** 11 10111** 11 10114** 11 10112** 14 10114** 11 10412** 
17 10411** 11 10411** 12 10112* 11 10417** 12 10417** 11 10412** 
11 10121** 11 10114** 14 10121** 11 10112** 17 10111** 11 10111** 

إضافة إلى هذا، تم حساب االتسا،ق الداخلي ل بعاد، وذلك من خالل حساب 
معامل االرتباط بين درجة كل مشكلة والدرجة الكلية لمقياس المشكالت للمرأة المعيلة. 

عامالت االتسا،ق الداخلي ألبعاد مقياس المشكالت للمرأة المعيلة ( م1ويوض  جدول )
 والداللة اإلحصائية: 

 (1جدول )
معامالت االتسا،ق الداخلي ألبعاد مقياس المشكالت للمرأة المعيلة والداللة اإلحصائية )ن= 

41) 
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 7 1 4 1 1 1 2 األبعاد
       - السكنية
      - **10422 األسرية
تعليم 
 األبناء

10117** 10142** -     

    - **10114 **10114 **10114 االجتماعية
   - **10114 **10111 **10121 **10411 االقتصادية
  - **10421 **10114 **10417 **10147 **10117 النفسية
الدرجة 
 الكلية

10411** 10114** 10141** 10114** 10111** 10411** - 

( أن معامالت االرتباط لمشكالت المرأة 1ول )أوضحت النتائج المبينة في جد
(؛ وكلها معامالت دالة إحصائًيا عند مستوى 10121( و)10417المعيلة تراوحت ما بين )

 (.1012الداللة )
 :الثبات

 تم حساب ثبات مقياس المشكالت للمرأة المعيلة بعدة طر،ق على الوجه التالي:
 إعادة التطبيق: .2

قة إعادة التطبيق بفاصل زمني بين التطبيقين قدره تم حساب الثبات باستخدام طري
( معامالت ثبات مقياس المشكالت للمرأة المعيلة، والداللة 1أسبوعين. ويوض  جدول )

 اإلحصائية: 
 مستوى الداللة معامل االرتباط األبعاد
 1012 10111 السكنية
 1012 10411 األسرية

 1012 10111 األبناءتعليم 
 1012 10147 االجتماعية
 1012 10411 االقتصادية
 1012 10111 النفسية



 م 1127( يناير لسنة الثانيالجزء  271مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد: )

 

 -221- 

 1012 10421 الدرجة الكلية
( أن معامالت الثبات لمشكالت المرأة المعيلة قد 1أشارت النتائج في جدول )

(، وكلها معامالت ارتباط دالة إحصائًيا عند مستوى 10114( و)10147تراوحت ما بين )
 (.1012الداللة )

 لكرونباخ فاألاستخدام معادلة  .1

لكرونباخ.  ألفاتم حساب ثبات مقياس المشكالت للمرأة المعيلة باستخدام معادلة 
 ألفا( معامالت الثبات لمقياس المشكالت للمرأة المعيلة باستخدام معادلة 4ويبين جدول )
 لكرونباخ: 

 (4جدول )
 كرونباخل ألفامعامالت الثبات لمقياس المشكالت للمرأة المعيلة باستخدام معادلة 

 كرونباخ -معامل ألفا  األبعاد
 10741 السكنية
 10141 األسرية

 10111 األبناءتعليم 
 10111 االجتماعية
 10742 االقتصادية
 10711 النفسية

 10712 الدرجة الكلية
( أن معامالت الثبات لمشكالت المرأة المعيلة 4أوضحت النتائج في جدول )

 (، وكلها معامالت مرتفعة ومقبولة إحصائًيا. 10712( و)10111تراوحت ما بين )
 للمرأة المعيلة النفسيثانًيا: مقياس التمكين 

قامت الباحثة بتصميم مقياس التمكين للمرأة المعيلة، وذلك من خالل الرجوع إلى 
بعض األدبيات النفسية، ونتائج بعض الدراسات السابقة وبعض المقاييس النفسية في هذا 

 .(er, 1995Spreitz( ،)Menon, 1999( ،)Kraimer et al., 1999)الصدد: 
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وقد استطاعت الباحثة من خالل استقراء األدب النفسي في مجال التمكين 
النفسي للمرأة المعيلة أن تتوصل إلى األبعاد التالية: عامل الكفاءة، والضبط المدرك، 

كين النفسي للمرأة واستيعاب األهداف. وتم بناء عبارات كل بعد من أبعاد مقياس التم
( عبارة موزعين على أبعاد 24المعيلة. وقد تكون المقياس في صورته المبدئية من )

 ( عبارات لكل بعد.4المقياس بمعدل )
 :الخصائص السيكومترية للمقياس

تم حساب الخصائص السيكومترية لمقياس التمكين النفسي للمرأة المعيلة على 
 الوجه التالي:

 :صد،ق المحكمين

 عرض عبارات أبعاد مقياس التمكين النفسي للمرأة المعيلة على لجنة ثالثيةتم 
من األساتذة في مجال علم النفس والقياس النفسي للحكم على صد،ق عبارات كل بعد من 
أبعاد مقياس التمكين النفسي للمرأة المعيلة. وقد انتهى هذا اإلجراء إلى اتفا،ق اللجنة 

( على صد،ق عبارات أبعاد المقياس. وتتم االستجابة %211( إلى )%11الثالثية بنسبة )
على عبارات مقياس التمكين النفسي للمرأة المعيلة من خالل ميزان تقدير ثالثي على 
النحو التالي: نعم )تعطى ثالث درجات(، إلى حد ما )تعطى درجتان(، ال )تعطى درجة 

(. 1درجة )ملحق  (14( إلى )24واحدة فقط(. وتتراوح الدرجات على كل بعد من )
 ( توزيع العبارات على أبعاد مقياس التمكين النفسي للمرأة المعيلة:1ويوض  جدول )

 
 
 
 
 (1جدول )

 توزيع العبارات على أبعاد مقياس التمكين النفسي للمرأة المعيلة
 العدد العبارات أبعاد التمكين النفسي

 4 21،  21،  7،  1،  2 عامل الكفاءة
 4 21،  22،  1،  4،  1 كعامل الضبط المدر 

 4 24،  21،  2،  1،  1 عامل استيعاب األهداف
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 7 المجموع
 الداخلي:االتسا،ق 

تم حساب االتسا،ق الداخلي لعبارات أبعاد مقياس التمكين النفسي للمرأة المعيلة، 
وذلك من خالل حساب معامل االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية للبعد. ويوض  

( معامالت االتسا،ق الداخلي لعبارات أبعاد مقياس التمكين النفسي للمرأة المعيلة 7)جدول 
 والداللة اإلحصائية.

 (7جدول )
معامالت االتسا،ق الداخلي لعبارات أبعاد مقياس التمكين النفسي للمرأة المعيلة والداللة 

 (41اإلحصائية )ن= 
 األهدافاستيعاب  الضبط المدرك عامل الكفاءة

 معامل االرتباط م معامل االرتباط م مل االرتباطمعا م
2 10421** 1 10111** 1 10112* 
1 10121* 4 10142** 1 10114** 
7 10141** 1 10114** 2 10141** 
21 10112** 22 10111** 21 10121** 
21 10411** 21 10124** 24 10174** 

لكل من عامل الكفاءة ( إلى أن معامالت االرتباط 7أشارت النتائج في جدول )
(، 10114( إلى )10111والضبط المدرك من ) (؛10141( إلى )10121تراوحت ما بين )

(، وكلها معامالت دالة إحصائًيا عند 10114( إلى )10112واستيعاب األهداف من )
 (.1012( و)1014) مستويي الداللة

لى جانب هذا، تم حساب االتسا،ق الداخلي ألبعاد مقياس التمكين النفسي للمرأة  وا 
المعيلة، وذلك من خالل حساب معامل االرتباط بين درجة كل بعد والدرجة الكلية للمقياس. 

النفسي للمرأة  التمكين( معامالت االتسا،ق الداخلي ألبعاد مقياس 1ويوض  جدول )
 المعيلة والداللة اإلحصائية: 

 (1جدول )
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نفسي للمرأة المعيلة والداللة اإلحصائية معامالت االتسا،ق الداخلي ألبعاد مقياس التمكين ال
 (41)ن= 

 1 1 1 2 األبعاد
    - الكفاءة

   - **10121 الضبط المدرك
  - **10111 **10114 األهدافاستيعاب 

 - **10111 **10411 **10471 الدرجة الكلية
( إلى أن معامالت االرتباط ألبعاد مقياس التمكين 1أشارت النتائج في جدول )

(، وكلها معامالت ارتباط 10114( إلى )10471سي للمرأة المعيلة تراوحت ما بين )النف
 (.1012دالة إحصائًيا عند مستوى الداللة )

 :الثبات
تم حساب ثبات مقياس التمكين النفسي للمرأة المعيلة بطريقتين على النحو 

 التالي: 
 إعادة التطبيق .2

النفسي للمرأة المعيلة بطريقة  تم حساب معامالت الثبات ألبعاد مقياس التمكين
( معامالت االرتباط بين 2إعادة التطبيق بفاصل زمني قدره أسبوعين. ويبين جدول )

 التطبيقين والداللة اإلحصائية:
 
 
 
 
 (2جدول )

معامالت االرتباط بين التطبيقين األول والثاني ألبعاد مقياس التمكين النفسي للمرأة المعيلة 
 (41)ن= 

 مستوى الداللة ل االرتباطمعام األبعاد
 1012 10421 الكفاءة

 1012 10114 الضبط المدرك
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 1012 10114 األهدافاستيعاب 
 1012 10427 الدرجة الكلية

( عن أن معامالت االرتباط بين التطبيقين األول 2أسفرت النتائج في جدول )
( وكلها 10114( و)10421والثاني ألبعاد مقياس التمكين النفسي تراوحت ما بين )

 (.1012معامالت دالة إحصائًيا عند مستوى الداللة )
 لكرونباخ ألفااستخدام معادلة  .1

تم حساب معامل الثبات ألبعاد مقياس التمكين النفسي للمرأة المعيلة باستخدام 
( معامالت الثبات ألبعاد مقياس التمكين 21لكرونباخ. ويوض  الجدول ) ألفامعادلة 

 لكرونباخ: ألفالة باستخدام معادلة النفسي للمرأة المعي
 ( 21جدول )

 ألفامعامالت الثبات ألبعاد مقياس التمكين النفسي للمرأة المعيلة باستخدام معادلة 
 (41لكرونباخ )ن= 

 كرونباخ -معامل ألفا  األبعاد
 10717 الكفاءة

 10711 الضبط المدرك
 10711 األهدافاستيعاب 

 10721 الدرجة الكلية
( ألبعاد مقياس التمكين 21معامالت الثبات كما هو موض  في جدول ) تراوحت

(؛ وكلها معامالت مرتفعة ومقبولة 10721( إلى )10717النفسي للمرأة المعيلة ما بين )
 إحصائًيا.

 ثالًثا: مقياس الذكاء االنفعالي
قامت الباحثة بتصميم مقياس الذكاء االنفعالي للمرأة المعيلة وذلك من خالل 

جوع إلى بعض األدبيات النفسية ونتائج الدراسات السابقة والمقاييس في هذا الصدد الر 
(On, 2004-Bar،1114 (، )السمادوني( ،)Brackett & Salovey, 2006 ،)
(Boyatzis, 2007). 

واستطاعت الباحثة من خالل هذا الوصول إلى أبعاد الذكاء االنفعالي للمرأة  
-وعي االنفعالي؛ إدارة االنفعاالت، الوعي االجتماعيالمعيلة على الوجه التالي: ال

( عبارة موزعين على 11االنفعالي، إدارة العالقات. وتكون عدد عبارات المقياس من )
 ( عبارات لكل بعد.21أبعاد الذكاء االنفعالي للمرأة المعيلة بمعدل )
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 الخصائص السيكومترية 
نفعالي للمرأة المعيلة على تم حساب الخصائص السيكومترية لمقياس الذكاء اال 

 الوجه التالي:
 :صد،ق المحكمين

تم عرض أبعاد مقياس الذكاء االنفعالي على لجنة ثالثية من األساتذة العاملين 
في مجال علم النفس والقياس النفسي للحكم على صد،ق عبارات أبعاد المقياس. وقد بلغت 

(. وتتم االستجابة %211ى )( إل%11نسبة االتفا،ق بين أعضاء اللجنة الثالثية من )
على عبارات أبعاد المقياس من خالل ميزان تقدير ثالثي على الوجه التالي: نعم )تعطى 
ثالث درجات(؛ إلى حد ما )تعطى درجتان(؛ ال )تعطى درجة واحدة فقط(. وعليه تتراوح 

( درجة. 211( إلى )11( درجة، وللمقياس ككل من )11( إلى )21درجات كل بعد من )
(. ويوض  1دل الدرجة المرتفعة على ارتفاع أبعاد الذكاء االنفعالي والعكس )ملحق وت

 ( توزيع العبارات على أبعاد مقياس الذكاء االنفعالي للمرأة المعيلة. 22جدول )
 (22جدول )

 توزيع العبارات على أبعاد مقياس الذكاء االنفعالي للمرأة المعيلة
 العدد العبارات أبعاد الذكاء االنفعالي
 21 17، 11، 12، 14، 12، 27، 21،  2،  4،  2 الوعي االنفعالي
 21 11، 11، 11، 11، 11، 21، 21، 21، 1، 1 إدارة االنفعاالت
-الوعي االجتماعي
 االنفعالي

1 ،7 ،22 ،24 ،22 ،11 ،17 ،12 ،14 ،12 21 

 21 11، 11، 11، 11، 11، 11، 21، 21، 1، 1 إدارة العالقات
 11 المجموع

 
 الداخلي:االتسا،ق 

تم حساب االتسا،ق الداخلي لعبارات أبعاد مقياس الذكاء االنفعالي للمرأة المعيلة 
وذلك من خالل حساب معامل االرتباط بين درجة كل بعد والدرجة الكلية للبعد. ويوض  

( معامالت االتسا،ق الداخلي لعبارات أبعاد مقياس الذكاء االنفعالي للمرأة 21جدول )
 يلة والداللة اإلحصائية:المع
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 (21جدول )
 معامالت االتسا،ق الداخلي لعبارات أبعاد مقياس الذكاء االنفعالي للمرأة المعيلة

 االجتماعي الوعي االنفعاالت إدارة االنفعالي الوعي
 االنفعالي

 العالقات إدارة

معامل  م
 االرتباط

معامل  م
 االرتباط

 معامل االرتباط م معامل االرتباط م

2 10417** 1 10111** 1 10112** 1 10122* 
4 10114** 1 10147** 7 10114** 1 10141** 
2 10412** 21 10411** 22 10112** 21 10121** 
21 10111** 21 10114** 24 10171** 21 10111** 
27 10414** 21 10141** 22 10112** 11 10741** 
12 10121* 11 10412** 11 10117** 11 10114** 
14 10114** 11 10111** 17 10121** 11 10412** 
12 10111* 11 10112** 12 10741** 11 10417** 
11 10114** 11 10124** 14 10421** 11 10114** 
17 10112** 11 10117** 12 10114** 11 10121** 

( أن معامالت االرتباط لكل من الوعي االنفعالي 21أوضحت النتائج في جدول )
دارة االنفعاالت من )10114( و)10111ما بين ) تراوحت (؛ 10114( إلى )10124(؛ وا 

دارة العالقات من 10117( إلى )10122االنفعالي من )-والوعي االجتماعي (، وا 
( 1014(، وكلها معامالت دالة إحصائًيا عند مستويي الداللة )10741( و)10122)
لى جانب هذا، تم حساب االتسا،ق الداخل1012و) ي ألبعاد مقياس الذكاء االنفعالي (. وا 

للمرأة المعيلة وذلك من خالل حساب معامل االرتباط بين درجة كل بعد والدرجة الكلية 
( معامالت االتسا،ق الداخلي ألبعاد مقياس الذكاء االنفعالي 21للمقياس. ويوض  جدول )

 للمرأة المعيلة والداللة اإلحصائية:
 (21جدول )
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لي ألبعاد مقياس الذكاء االنفعالي للمرأة المعيلة والداللة اإلحصائية معامالت االتسا،ق الداخ
 (41)ن= 

 4 1 1 1 2 األبعاد
     - االنفعالي الوعي
    - **10114 االنفعاالت إدارة
 االجتماعي الوعي

 االنفعالي
10417** 10124** -   

  - **10122 **10111 **10124 العالقات إدارة
 - **10711 **10111 **10114 **10421 الدرجة الكلية

( أن معامالت االتسا،ق الداخلي ألبعاد مقياس 21أوضحت النتائج في جدول )
(، وكلها معامالت 10711( و)10421الذكاء االنفعالي للمرأة المعيلة تراوحت ما بين )

 (.1012دالة إحصائًيا عند مستوى الداللة )
 :الثبات

 الي للمرأة المعيلة بطريقتين هما:تم حساب ثبات مقياس الذكاء االنفع
 إعادة التطبيق: (2

تم حساب ثبات مقياس الذكاء االنفعالي للمرأة المعيلة باستخدام طريقة إعادة 
( معامالت الثبات ألبعاد مقياس 21. ويوض  جدول )أسبوعينالتطبيق بفاصل زمني قدره 

 الذكاء االنفعالي للمرأة المعيلة والداللة اإلحصائية:
 مستوى الداللة معامل االرتباط األبعاد

 1012 10114 االنفعالي الوعي
 1012 10722 االنفعاالت إدارة

 1012 10411 االنفعالي االجتماعي الوعي
 1012 10112 العالقات إدارة

 1012 10442 الدرجة الكلية
( أن معامالت الثبات بطريقة إعادة التطبيق 21أوضحت النتائج في جدول )

(؛ وكلها 10722( و)10411االنفعالي للمرأة المعيلة تراوحت ما بين ) اءلمقياس الذك
 (.1012معامالت دالة إحصائًيا عند مستوى الداللة )

 لكرونباخ ألفااستخدام معادلة  (1
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 ألفاتم حساب ثبات مقياس الذكاء االنفعالي للمرأة المعيلة باستخدام معادلة 
ألبعاد مقياس الذكاء االنفعالي للمرأة ( معامالت الثبات 24لكرونباخ. ويوض  جدول )

 المعيلة.
 (24جدول )

معامالت الثبات ألبعاد مقياس الذكاء االنفعالي للمرأة المعيلة باستخدام معادلة 
 (41لكرونباخ )ن=  ألفا

 كرونباخ -معامل ألفا  األبعاد
 10741 االنفعالي الوعي
 10721 االنفعاالت إدارة

 10124 االنفعالي االجتماعي الوعي
 10712 العالقات إدارة

 10722 الدرجة الكلية
معامالت الثبات ألبعاد مقياس الذكاء  أن( 24أوضحت النتائج في جدول )

( 10124لكرونباخ قد تراوحت ما بين ) ألفااالنفعالي للمرأة المعيلة باستخدام معادلة 
 (؛ وكلها معامالت مرتفعة ومقبولة إحصائًيا.10722و)

 اس فعالية الذات العامة للمرأة المعيلة رابًعا: مقي
قامت الباحثة بتصميم مقياس فعالية الذات العامة للمرأة المعيلة وذلك من خالل 

 ,.Chen et al)الرجوع إلى األدب النفسي وبعض المقاييس المقننة في هذا الصدد 

2001( ،)Luszczynska et al., 2005 ،1121(، )حنفي، 1122(، )عبد المقصود ،)
وفي ضوء ما سبق، تم بناء عبارات مقياس فعالية الذات العامة (. 1121الوهاب،  )عبد

 ( عبارات. 21للمرأة المعيلة. وقد تكون المقياس في صورته األولية من )
 
 

 :الخصائص السيكومترية
تم حساب الخصائص السيكومترية لمقياس فعالية الذات العامة للمرأة المعيلة 

 على الوجه التالي:
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 :د،ق المحكمينص
تم عرض عبارات مقياس فعالية الذات العامة للمرأة المعيلة على لجنة ثالثية من 
األساتذة في مجال علم النفس والقياس النفسي للحكم على صد،ق عبارات المقياس. وقد 

(. وتتم االستجابة على %211( إلى )%11بلغت نسبة اتفا،ق أعضاء اللجنة ما بين )
ل ميزان تقدير ثالثي على النحو التالي: نعم )تعطى ثالث عبارات المقياس من خال 

درجات(؛ إلى حد ما )تعطى درجتان(؛ ال )تعطى درجة واحدة فقط(. وعليه، تتراوح الدرجات 
( درجة، وتدل الدرجة المرتفعة على ارتفاع فعالية الذات العامة لدى 11( إلى )21من )

 (. 1المرأة المعيلة والعكس بالعكس )ملحق 
 الداخلي:تسا،ق اال 

تم حساب االتسا،ق الداخلي لعبارات مقياس فعالية الذات العامة المرأة المعيلة، 
وذلك من خالل حساب معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية للمقياس. 

( معامالت االتسا،ق الداخلي لمقياس فعالية الذات العامة لدى المرأة 21ويوض  جدول )
 لتها اإلحصائية:المعيلة ودال 

 (21جدول )
معامالت االتسا،ق الداخلي لعبارات فعالية الذات العامة للمرأة المعيلة وداللتها اإلحصائية 

 (21)ن= 
 معامل االرتباط م معامل االرتباط م
2 10414** 1 10114** 
1 10114** 7 10117** 
1 10147** 1 10411** 
1 10114** 2 10112** 
4 10124* 21 10412** 

( أن معامالت االرتباط لعبارات مقياس فعالية 21أوضحت النتائج في جدول )
(، وكلها معامالت دالة 10114( إلى )10124الذات العامة للمرأة المعيلة تراوحت ما بين )

 (.1012إحصائًيا عند مستوى الداللة )
 :ثبات المقياس 
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ة بطريقتين: أوالهما تم حساب ثبات مقياس فعالية الذات العامة للمرأة المعيل
(، وهو معامل دال إحصائًيا عند مستوى 10117إعادة التطبيق فبلغ معامل الثبات )

( 10711لكرونباخ فبلغ عامل الثبات ) ألفا(، وثانيهما استخدام معادلة 1012الداللة )
 وهو معامل مرتفع ومقبول إحصائًيا.

 خامًسا: مقياس جودة الحياة للمرأة المعيلة
حثة بتصميم مقياس جودة الحياة للمرأة المعيلة وذلك من خالل الرجوع قامت البا

إلى األدبيات النفسية ونتائج الدراسات السابقة. وبعض المقاييس في هذا الصدد مثل 
(Frisch et al., 1992( ،)WHOQOL, 1998( ،)Priebe et al., 1999 ،)
 ( عبارة.11وتم بناء المقياس في صورته المبدئية من ) (.1121ي، شيخ)

 :صد،ق المحكمين
تم عرض عبارات مقياس جودة الحياة للمرأة المعيلة على لجنة ثالثية من 
األساتذة في مجال علم النفس والقياس النفسي للحكم على صد،ق عبارات المقياس. وقد 

(. وتتم االستجابة على %211( إلى )%11بلغت نسبة اتفا،ق أعضاء اللجنة ما بين )
ن خالل ميزان تقدير ثالثي على النحو التالي: نعم )تعطى ثالث عبارات المقياس م

درجات(؛ إلى حد ما )تعطى درجتان(؛ ال )تعطى درجة واحدة فقط(. وعليه، تتراوح الدرجات 
( درجة، وتدل الدرجة المرتفعة على ارتفاع جودة الحياة لدى المرأة 11( إلى )11من )

 (.4المعيلة والعكس بالعكس )ملحق 
 :السيكومترية الخصائص

تم حساب الخصائص السيكومترية لمقياس جودة الحياة للمرأة المعيلة على 
 الوجه التالي:
 الداخلي:االتسا،ق 

تم حساب االتسا،ق الداخلي لعبارات مقياس جودة الحياة للمرأة المعيلة، وذلك من 
وض  خالل حساب معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية للمقياس. وي

( معامالت االتسا،ق الداخلي لمقياس جودة الحياة للمرأة المعيلة وداللتها 27جدول )
 اإلحصائية:

 (27جدول )
 معامالت االتسا،ق الداخلي لمقياس جودة الحياة للمرأة المعيلة وداللتها اإلحصائية 

 (41)ن= 
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 معامل االرتباط م معامل االرتباط م
2 10114** 22 10741** 
1 10112* 21 10412** 
1 10111** 21 10114** 
1 10111** 21 10111** 
4 10121* 24 10411** 
1 10141** 21 10114** 
7 10417** 27 10114** 
1 10411** 21 10711** 
2 10741** 22 10124** 
21 10112** 11 10141** 

( أن معامالت االتسا،ق الداخلي لعبارات 27أوضحت النتائج المبينة في جدول )
(؛ وكلها 10711( و)10121لمقياس جودة الحياة للمرأة المعيلة تراوحت ما بين )

 (.1014،  1014معامالت دالة إحصائًيا عند مستويي الداللة )
 :الثبات

تم حساب معامل الثبات لمقياس جودة الحياة للمرأة المعيلة بطريقتين: إحداهما  
عامل دال إحصائًيا عند مستوى (، وهو م10711إعادة التطبيق فبلغ معامل الثبات )

( 10722لكرونباخ فبلغ عامل الثبات ) ألفا(، وثانيهما استخدام معادلة 1012الداللة )
 وهو معامل مرتفع ومقبول إحصائًيا.

 
 

 :إجراءات الدراسة
 تم تنفيذ الدراسة وفًقا للخطوات التالية: 

، ومقياس للمرأة المعيلة تالمشكالتم تصميم المقاييس التالية: مقياس  -
للمرأة المعيلة، ومقياس الذكاء االنفعالي للمرأة المعيلة،  التمكين النفسي

ومقياس فعالية الذات العامة للمرأة المعيلة، ومقياس جودة الحياة للمرأة 
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المعيلة. وقد تم حساب الخصائص السيكومترية لتلك المقاييس من صد،ق 
 امرأةة مكونة من خمسين وثبات، وذلك من خالل تطبيقها على عينة استطالعي

 معيلة.

بعد التأكد من صد،ق وثبات المقاييس سالفة الذكر، تم تطبيقها مرة أخرى على  -
 معيلة، وكان التطبيق فردًيا. امرأةعينة مكونة من مائة 

تم تصحي  االستجابات على عبارات المقاييس وفًقا لمفاتي  التصحي ،  -
 وتفريغها لتحليلها إحصائًيا.

 :حصائية المستخدمةاألساليب اإل
 ألفاتم استخدام األساليب اإلحصائية التالية: معامل ارتباط بيرسون، ومعادلة 

 لكرونباخ، ومعادلة تحليل االنحدار المتعدد.
 :نتائج الدراسة وتفسيرها

 عرض نتائج الدراسة  -أ

ينص الفرض األول على ما النتائج الخاصة الختبار الفرض األول وتفسيرها:  .2
قة ذات داللة إحصائية بين المشكالت والتمكين النفسي لدى المرأة يلي  توجد عال

 المعيلة .
 
 
 
 
 
 
 
 (21جدول )

معامالت االرتباط وداللتها اإلحصائية بين المشكالت والتمكين النفسي لدى المرأة المعيلة 
 (211)ن= 
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 التمكين النفسي المشكالت
استيعاب  الضبط المدرك عامل الكفاءة

 األهداف
 الكلية الدرجة

 **10421 10111 **10712 10212 السكنية
 10212 **10111 10217 **10111 األسرية

 10111 10112 10114 10111 األبناءتعليم 
 10111 10214 10241 10171 االجتماعية
 *10112 10214 **10121 10121 االقتصادية
 10211 **10111 *10171 10272 النفسية

 10211 10221 *10111 10211 الدرجة الكلية
( وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين 21أوضحت النتائج في جدول )

المشكالت السكنية وكل من الضبط المدرك، والدرجة الكلية لمقياس التمكين النفسي؛ 
والمشكالت األسرية وكل من عامل الكفاءة واستيعاب األهداف؛ والمشكالت االقتصادية وكل 

ة الكلية لمقياس التمكين النفسي؛ والمشكالت النفسية وكل من من الضبط المدرك والدرج
الضبط المدرك واستيعاب األهداف؛ والدرجة الكلية لمقياس المشكالت والضبط المدرك؛ 

(. وعلى الجانب 1012،  1014وكلها معامالت ارتباط دالة إحصائًيا عند مستويي الداللة )
ن مشكالت المرأة المعيلة وبعض أبعاد اآلخر، لم توجد عالقة ذات داللة إحصائية بي

التمكين النفسي للمرأة المعيلة. وعليه دعمت هذه النتائج صحة الفرض األول جزئًيا في 
 وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين المشكالت والتمكين النفسي للمرأة المعيلة.

: ينص الفرض الثاني على النتائج الخاصة الختبار الفرض الثاني وتفسيرها .1
ما يلي  توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين المشكالت والذكاء االنفعالي لدى المرأة 

 المعيلة .
 
 (22جدول )

معامالت االرتباط وداللتها اإلحصائية بين المشكالت والذكاء االنفعالي لدى المرأة المعيلة 
 (211)ن= 

 االنفعاليالذكاء  المشكالت
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 الوعي
 االنفعالي

 إدارة
 االنفعاالت

 الوعي
 االجتماعي
 االنفعالي

 إدارة
 العالقات

الدرجاااااااااااااااااة 
 الكلية

 *10171 10111 **10141 10124 10111 السكنية
 10122 10144 10124 10122 1011 األسرية

 **10117 10111 10212 **10121 **10417 األبناءتعليم 
 10211 **10122 *10111 10242 *10111 االجتماعية
 10272 *10174 **10117 **10121 10121 االقتصادية
 **10111 *10171 10211 *10142 10111 النفسية
الدرجة 
 الكلية

10111 10111 10121 10241 10111 

( إلى وجود ارتباط دال إحصائًيا باين عناد مساتويي 22أشارت النتائج في جدول )
لي ( بااين كاال ماان المشااكالت السااكنية والااوعي االجتماااعي االنفعااا1012،  1014الداللااة )

والدرجااة الكليااة لمقياااس الااذكاء االنفعااالي للماارأة المعيلااة؛ ومشااكالت تعلاايم األبناااء والااوعي 
دارة االنفعااااالت والدرجاااة الكلياااة لمقيااااس الاااذكاء االنفعاااالي للمااارأة المعيلاااة؛  االنفعاااالي وا 
دارة العالقااات؛  والمشااكالت االجتماعيااة والااوعي االنفعااالي والااوعي االجتماااعي االنفعااالي وا 

دارة العالقاااات؛ والم دارة االنفعااااالت والاااوعي االجتمااااعي االنفعاااالي وا  شاااكالت االقتصاااادية وا 
دارة العالقااااات والدرجااااة الكليااااة لمقياااااس الااااذكاء  دارة االنفعاااااالت وا  والمشاااكالت النفسااااية وا 
االنفعالي للمرأة المعيلة. كما لم توجد ارتباطات دالاة إحصاائًيا باين مشاكالت المارأة المعيلاة 

د الذكاء االنفعالي. وتؤيد هذه النتائج صحة الفرض الثاني جزئًياا، والاذي يانص وبعض أبعا
 على وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين المشكالت والذكاء االنفعالي للمرأة المعيلة.

: ينص الفرض الثالث على النتائج الخاصة الختبار الفرض الثالث وتفسيرها .1
بين المشكالت وفعالية الذات لدى المرأة  ما يلي  توجد عالقة ذات داللة إحصائية

 المعيلة .
 (11جدول )

معامالت االرتباط وداللتها اإلحصائية بين المشكالت وفعالية الذات لدى المرأة المعيلة 
 (211)ن= 
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 فعالية الذات المشكالت
 10117 السكنية
 10171 األسرية

 *10111 األبناءتعليم 
 **10112 االجتماعية
 *10112 االقتصادية
 10217 النفسية

 10221 الدرجة الكلية
( وجود ارتباط دال إحصائًيا عند مساتويي الداللاة 11أوضحت النتائج في جدول )

( باين كال مان مشاكالت تعلايم األبنااء والمشاكالت االجتماعياة والمشاكالت 1012،  1014)
عالقااة ذات داللااة االقتصااادية بفعاليااة الااذات العامااة لاادى الماارأة المعيلااة بينمااا لاام توجااد 

وتاادعم هااذه النتااائج صااحة  إحصااائية بااين بقيااة المشااكالت بفعاليااة الااذات للماارأة المعيلااة.
الفارض الثالاث جزئًياا، وهاو يانص علاى وجاود ارتبااط دال إحصاائًيا باين المشاكالت وفعاليااة 

 الذات العامة للمرأة المعيلة.
ض الرابع على ما : ينص الفر النتائج الخاصة الختبار الفرض الرابع وتفسيرها .1

يلي  توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين المشكالت وجودة الحياة لدى المرأة 
معامالت االرتباط وداللتها اإلحصائية بين المشكالت ويوض  الجدول التالي  المعيلة .

 وجودة الحياة للمرأة المعيلة:
 
 
 (12جدول )

وجودة الحياة للمرأة المعيلة )ن= معامالت االرتباط وداللتها اإلحصائية بين المشكالت 
211) 

 جودة الحياة المشكالت
 **10121 السكنية
 **10121 األسرية
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 10212 األبناءتعليم 
 10111 االجتماعية
 10217 االقتصادية
 **10111 النفسية

 **10171 الدرجة الكلية
لاة ( وجود ارتبااط دال إحصاائًيا عناد مساتوى الدال 12أوضحت النتائج في جدول )

( باااين كااال مااان المشاااكالت الساااكنية واألسااارية والنفساااية والدرجاااة الكلياااة لمقيااااس 1012)
المشكالت بجودة الحياة لادى المارأة المعيلاة. وعلاى الجاناب اآلخار لام توجاد ارتباطاات دالاة 
إحصائًيا بين بقية المشكالت وجودة الحياة للمرأة المعيلة. وتؤيد هذه النتائج صحة الفارض 

ا، والااذي ياانص علااى وجااود ارتباااط دال إحصااائًيا بااين المشااكالت وجااودة الحياااة الرابااع جزئًياا
 للمرأة المعيلة.

: ينص الفرض الخامس النتائج الخاصة الختبار الفرض الخامس وتفسيرها .4
المتغيرات التالية: التمكين النفسي،  ضوءعلى ما يلي  يمكن التنبؤ بالمشكالت في 

 العامة وجودة الحياة لدى المرأة المعيلة .والذكاء االنفعالي، وفعالية الذات 
 
 
 
 
 
 
 (11جدول )

نتائج تحليل االنحدار للتنبؤ بالمشكالت في ضوء متغيرات التمكين النفسي، والذكاء 
 (211االنفعالي، وفعالية الذات العامة وجودة الحياة لدى المرأة المعيلة )ن= 

المتغير 
 التابع

 المتغير المستقل
 المشكالت

االرتباط 
 المتعدد

R 

نسبة 
 المساهمة

R2 

 
 قيمة
B 

 قيمة بيتا
Beta 

 
 قيمة
 ف

قيمة )ت( 
 وداللتها

مستوى 
 الداللة

 
 الثابت

ت 
غيرا
مت

سة
لدرا
ا

 

12 1012 **10122 110171 10721 10211 10111 10417 االنفعالي الوعي
01 12  
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 1012 **10111 110211 10117 10111 10122 10112 االنفعاالت إدارة
 1012 **40211 120112 10142 20441 10147 10171 كفاءةعامل ال
 1012 **10121 110711 10121 10711 10411 10711 النفسيالتمكين 

 1012 **10122 220171 10212 10272 10471 10747 فعالية الذات
( أنه يمكن التنبؤ بالدرجة الكلية لمشكالت المرأة 11أوضحت النتائج في جدول )

دارة االنفعاالت على مقياس الذكاء المعيلة ف ي ضوء المتغيرات التالية: الوعي االنفعالي وا 
االنفعالي؛ وعامل الكفاءة على مقياس التمكين النفسي؛ والدرجة الكلية للتمكين النفسي 
وفعالية الذات. وعليه، تؤيد هذه النتائج اختبار صحة الفرض الخامس جزئًيا والذي ينص 

بالمشكالت في ضوء متغيرات التمكين النفسي، والذكاء االنفعالي،  على أنه يمكن التنبؤ
 وفعالية الذات العامة، وجودة الحياة لدى المرأة المعيلة.

 تفسير نتائج الدراسة  -ب

( أن مشكالت المرأة المعيلة سواًء 21أوضحت النتائج الموضحة في جدول )
النفسي، إلى جانب ارتباط  التمكينبالسكنية أم االقتصادية ترتبط ارتباًطا دااًل إحصائًيا 

(. 22مشكالت المرأة المعيلة السكنية وتعليم األبناء والنفسية بالذكاء االنفعالي )جدول 
كما وجد ارتباط دال بين مشكالت المرأة المعيلة الخاصة بتعليم األبناء، والمشكالت 

نب وجود ارتباط دال (، إلى جا11االجتماعية والمشكالت االقتصادية بفعالية الذات )جدول 
إحصائًيا بين مشكالت المرأة المعيلة السكنية واألسرية والنفسية والدرجة الكلية لجودة 

(. إضافة إلى هذا، أمكن التنبؤ بمشكالت المرأة المعيلة في ضوء 12الحياة )جدول 
دارة االنفعاالت على مقياس الذكاء االنفعالي، وعامل  المتغيرات التالية: الوعي االنفعالي وا 
 الكفاءة على مقياس التمكين النفسي، والدرجة الكلية للتمكين النفسي وفعالية الذات.

الحالية نسبًيا مع ما انتهت إليه الدراسات السابقة تتفق نتائج الدراسة  ،ومن ثم
(، 1111(، )عبيدو، 1111التي تناولت ما يلي: مشكالت المرأة المعيلة )الظفيري، 

(، 1124(، )محمود، 1121(، )الزغول، 1114(، )العتيبي، 1114)زغلول وأبو صبري، 
(Habib, 2017 ،همام، 1111(؛ والتمكين النفسي لدى المرأة المعيلة )شلبي( ،)

(؛ الذكاء االنفعالي للمرأة 1121(، عبد السالم وآخرون، 1112(، )عبد الجواد، 1111
 & Akinsola)المعيلة (؛ جودة الحياة وفعالية الذات للمرأة 1121المعيلة )القط، 

Popovich, 2002) ،(Vasudeva et al., 2006)( ،1122، عبد العال)( ،أبوعمر، 
، (Solhi et al., 2016)، (Rimaz et al., 2015)، (1121ة، عماش، )(1122

(Solhi et al., 2016). 
وعلى الرغم من عدم وجود دراسات مباشرة تناولت العالقة بين مشكالت المرأة 

وكل من التمكين النفسي والذكاءاالنفعالي وفعالية الذات وجودة الحياة، لذا ترى المعيلة 
أن هذه الدراسة قد أضافت إلى الدراسات النفسية نتائج  –في حدود اطالعها  –الباحثة 
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جديدة في مجال المرأة المعيلة. كما ترى الباحثة أن وجود ارتباط بين بعض مشكالت المرأة 
د التمكين النفسي، والذكاء االنفعالي، وفعالية الذات، وجودة الحياة المعيلة بكل من أبعا

إنما هو دليل على أن بعض النساء المعيالت رغم كثرة مشكالتهن إال أن لديهن الكفاءة 
والضبط المدرك واستيعاب األهداف كأبعاد للتمكين النفسي، إلى جانب الوعي االنفعالي، 

دارة العالقات كأبعاد للذكاء االنفعالي، إدارة االنفعاالت، والوعي االجتما عي االنفعالي وا 
وجودة الحياة وفعالية الذات وذلك ألن ربما يعانين من مشكالت تزيد من مستوى صالبتهن 

 وقدراتهن على تحدي الظروف الصعبة.
وبالفعل هذا ما يحدث، فإن المرأة المعيلة رغم ظروفها الصعبة وما تعانيه من 

 أنها تقف صادمة أمام هذه العقبات لكي تحقق أهدافها الحياتية من مشكالت متعددة، إال
تربية األبناء والسكنى الطيبة، وأن يتوافر لديها قدر من الوفرة االقتصادية التي تعينها على 

 الحياة.
وعليه، ترى الباحثة في ضوء ما انتهت إليه من نتائج أن مجال المرأة المعيلة 

سات الوصفية إلى جانب الدراسات الدينامية للكشف عن في حاجة إلى مزيد من الدرا
 البروفيل النفسي للمرأة المعيلة.
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 مراجع الدراسة
 أوال: المراجع العربية:

(. مقياس الذكاء الوجداني. القاهرة: مكتبة االنجلو 1114) ، إبراهيم السيدالسمادوني 
 المصرية.

 فيلدى الشباب  االجتماعيسكن والتوافق (. العالقة بين الم2222إبراهيم، فؤاد أحمد )
مرحلة المراهقة المبكرة )رسالة ماجستير(. معهد الدراسات والبحوث البيئية، 

 جامعة عين شمس.
(. دراسة مقارنة لبعض متغيرات الشخصية في عالقتها 1122أبو عمر، رضا عمر )

. كلية بالصالبة النفسية لدى المرأة المعيلة، )رسالة ماجستير غير منشورة(
 التربية، جامعة طنطا.

(. دور التسام  والتفاؤل في 1121أنور، عبير محمد وعبد الصاد،ق، فاتن صالح )
التنبؤ بنوعية الحياة لدى عينة من الطالب الجامعيين في ضوء بعض المتغيرات 

 .472-122     (،1) 2الديموجرافية. مجلة دراسات عربية في علم النفس، 
(. وضع ظاهرة المساء المعيالت ل سر على األجندة 1111مرأة )جمعية نهوض وتنمية ال

 للمرأة، القاهرة. القوميالثالث للمجلس  القومياالجتماعية للدولة. المؤتمر 
مصر. القاهرة: مركز  في(. وضع الرجل والمرأة 1111) واإلحصاءللتعبئة  المركزي الجهاز 

 األبحاث السكانية.
 لية الذات. القاهرة: مكتبة االنجلو المصرية.(. مقياس فعا1121حنفي، هويدا )

 (. الذكاء الوجداني. القاهرة: دار الكتاب الحديث.1121خليل، سامية خليل )
(. األسرة المصرية وتحديات العولمة. أعمال 1111) مجدي، أحمد وحجازي زايد أحمد؛ 

 الندوة السنوية التاسعة لقسم االجتماع، القاهرة: مركز البحوث والدراسات
   االجتماعية.

(.مشكالت المرأة المعيلة وعالقتها 1114حنان السيد ) ،صبري  وأبو ؛سلوى محمد ،زغلول
بقدرتها على اتخاذ القرار. المؤتمر المصري التاسع لالقتصاد المنزلي وقضايا 

 جامعة المنوفية.-العصر. كلية االقتصاد المنزلي
للمرأة المعيلة في محافظة عجالن،  (. المشكالت الجندرية1121حنان إبراهيم ) ،الزغول

 )رسالة ماجستير(. جامعة اليرموك، األردن.
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(. دراسة عن النساء المعيالت ألسر: المشكالت والحلول. مجلة 1111) إقبالالسمالوطى، 
 .24المعهد العالى للخدمة االجتماعية، العدد 

كالت المرأة مواجهة مش في(. دور المنظمات االجتماعية 1117السيد، شيماء على )
المعيلة: دراسة ميدانية مقارنة بين المنظمات الحكومية والمنظمات األهلية 

 الغربية )رسالة ماجستير(. كلية اآلداب، جامعة طنطا. بمحافظة
(. مقياس تشخيص معايير جودة الحياة )للعاديين وغير 1112شقير، زينب محمد )

 نجلو المصرية.العاديين(. القاهرة: مكتبة األ 
(. ممارسة المدخل اإليكولوجي في خدمة الفرد لمواجهة 1111نعيم عبد الوهاب ) ،يشلب

مشكالت المرأة المعيلة: دراسة تجريبية مطبقة على مرتادي جمعية تنمية 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة بورسعيد. مجلة القاهرة للخدمة 

 .111االجتماعية، العدد الرابع عشر، ص 
(. كلية دكتوراه(. طبيعة العمل وعالقتها بجودة الحياة، )رسالة 1121) ، مريمشيخي

 العلوم اإلنسانية واالجتماعية، بالجزائر.
(. النساء المعيالت ل سرة في حالة غياب األب  نموذج 1111عبد الوهاب ) ،الظفيري 

 .12-27، 12أسر الشهداء . مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية، العدد 
(. استخدام استراتيجية التمكين لمساعدة المرأة 1112هللا ) سلوى عبد ،عبد الجواد

(، 1)11المعيلة على مواجه مشكالتها. مجلة دراسات في الخدمة االجتماعية، 
2744-2121. 

صفاء محمد  ،بجيري  ؛الاله محمود عبد ،حماد ؛سميرة أبو الحسن  ،عبد السالم
ن الواقع والمأمول. مجلة العلوم (. التمكين النفسي للمرأة المعيلة بي1121)

 .112-121(، 1)11مصر، -التربية
(. إدارة المرأة المعيلة ل زمات األسرية وعالقتها بدافعيتها 1122أميرة حسن ) ،عبد العال

 كلية التربية، جامعة عين شمس. (،دكتوراهلإلنجاز، )رسالة 
ارات بالجمعيات األهلية (. الحوار المجتمعي واتخاذ القر 1117عبد اللطيف، هبة أحمد )

بمدينة الفيوم. مجلة دراسات في الخدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية، العدد 
 .241الثالث والعشرين، ص

المجتمع  (. اإلرشاد النفسي وجودة الحياة في1114حسن مصطفى ) ،عبد المعطي
ان لإلنس المعاصر. وقائع المؤتمر العلمي الثالث: اإلنماء النفسي والتربوية



  م1127( يناير لسنة الثانيالجزء  271مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد: )

 -122- 

مصر،  -(. جامعة الزقازيق11-21العربي في ضوء جودة الحياة )ص ص 
 .مارس 24-21

(. جودة الحياة األسرية وعالقتها بفعالية الذات لدى عينة 1122أماني )، عبد المقصود
 من األبناء المراهقين. مجلة كلية التربية، جامعة عين شمس، القاهرة.

 نجلو المصرية.. القاهرة: مكتبة األ ية الذات(. مقياس فعال1122عبد المقصود، أماني )
نجلو (. مقياس فعالية الذات العامة. القاهرة: مكتبة األ 1121عبد الوهاب، نهاد )

 المصرية.
(. الرفض الوالدى كما يدركه ذوى اإلعاقة 1111العزيز ) الرحمن، محمد عبد عبد

دراسات العليا السمعية وعالقته بالمشكالت النفسية )رسالة دكتوراه(. معهد ال
 للطفولة، جامعة عين شمس.

(. النساء المعيالت ألسر  المشكالت والحلول . مجلة الخدمة 1111) محمد خالد ،عبيدو
 االجتماعية بالمعهد العالي للخدمة االجتماعية بمدينة نصر.

(. نموذج تصوري لمواجهة مشكالت المرأة المعيلة من 1114نوف محمد ) ،العتيبي
العلمي الرابع، الرياض كلية الخدمة  اللقاء .االجتماعيةمنظور الخدمة 

 .21-2االجتماعية، 
بيئات متباينة  في(. المشكالت األسرية 1111العزيز ) عثمان، أسماء سمير عبد

الريف  فيوانعكاساتها على أداء األدوار االجتماعية : دراسة سيكولوجية مقارنة 
صادية المعاصرة )رسالة ماجستير(. ضوء التغيرات االجتماعية واالقت فيوالحضر 

 معهد الدراسات والبحوث البيئية، جامعة عين شمس.
(. األسرة والطفولة : النظرية والتطبيق. القاهرة: مكتبة 2221الخالق محمد ) ، عبدعفيفي

 عين شمس.
المساندة االجتماعية في التنبؤ بالصالبة  إسهامات(. 1121سناء حسن ) ،عماشة

يالت والمتزوجات وغير المتزوجات من طالبات الجامعة: دراسة النفسية لدى المع
 .114-711، 42جامعة طنطا. العدد  -ارتباطية مقارنة. مجلة كلية التربية 

 : دار المعرفة الجامعية.اإلسكندرية(. المشاكل االجتماعية. 2227غيث، محمد عاطف )
جتماعية الناجمة عن (. أهم المشكالت النفسية واال1111، أحمد سعيد السيد )فوزي 

المراهقين لالنترنت )رسالة ماجستير(. معهد الدراسات العليا للطفولة،  إدمان
 جامعة عين شمس.
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(. ممارسة العالج العقالني االنفعالي السلوكي في خدمة 1121جيهان سيد بيومي ) ،القط
الفرد لتنمية الذكاء الوجداني لدى المرأة المعيلة. المؤتمر الدولي الخامس 
والعشرون لكلية الخدمة االجتماعية بجامعة حلوان )مستقبل الخدمة االجتماعية 

 .1111-1114، 1مصر. ج -في ظل الدولة المدنية الحديثة(
كيف تنشئ طفاًل يتمتع بالذكاء العاطفي: دليل . (1111ف. د ) ،شايرو؛ إ.  ،لورانس

 .السعودية، مكتبة جرير (.1ط )اآلباء للذكاء العاطفي،

(. ملخص تقرير مصر المقدم للمؤتمر الرابع 2221ل مومة والطفولة ) القومي المجلس
 ل مومة والطفولة. القوميللمرأة. القاهرة: المجلس 

(. دور الجمعيات األهلية في مواجهة المشكالت 1124معوض محمود معوض ) ،محمود
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