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  : ملخصال
كونھا ل الباحثين يعد موضوع الضغوط من الموضوعات الَّتِي تحظى باھتمام متزايد من قب
مختلف فِي  ا8نسانتسھم فِي خلق وضع نفسي مضطرب فِي ظل التطورات والتغيرات الَّتِي يعيشھا 

  . مجاIت الحياة، وما يواجھه من مشكEت وضغوط متنوعة أثرن َعلَى طبيعته المستقرة وحياته الھادئة
Iھتمام بالضغوط يستوجب التخفيف ِمْنھَا لتحقيق التوازن واIستقرار لمتابعة مسيرة الحياة وا

  .واستمرارھا
أما المتغير اTخر الذي سوف نتناوله في ھذا البحث، ونعتقد أنَّ له دوًرا فاعEً فيه ھو المرأة 
اWرملة وما تواجه من ضغوط تحيط بھا من كل جانب، لذا يتركز البحث الحالي على وصف وتحليل 

ورھا بالضغوط النفسية واIجتماعية واIقتصادية والتخفيف واقع المرأة اWرملة من حيث معاناتھا وشع
  : من حدة ھذه الضغوط ومعالجتھا، وقد ھدف البحث الحالي إلى التعرف على 

 . قياس الضغوط التي تواجه المرأة اWرملة بصورة عامة  -١
 ) بدون -وجود (التعرف على الفروق في الضغوط لدى النساء اWرامل تبعاً لمتغير اWطفال  -٢
أقل من (إيجاد الفروق في الضغوط التي تواجه النساء اWرامل تبعاً لمتغير التحصيل الدراسي  -٣

 ).فوق ا8عدادية –ا8عدادية 
التعريفdات  الباحثdانوقد اقتصر البحdث الحdالي علdى النسdاء اWرامdل فdي مدينdة الفلوجdة، وقdدم 

ائيddة أيضddاً، والخلفيddة النظريddة الداخلddة فddي موضddوع البحddث، فضEddً عddن التعريفddات النظريddة وا8جر
  . للضغوط مع شرح تفصيلي Wھم نظريات الضغوط

امرأة أرملة ) ٤٠٠(عينة عشوائية من النساء اWرامل في مدينة الفلوجة بلغت  الباحثانواختار 
  %) .١٠(امرأة أرملة وبنسبة ) ٤٠٠٠(تم اختيارھن من المجتمع اWصلي للبحث والبالغ 

اء مقياس للضغوط التي تواجه المرأة اWرملة متبعة الخطوات العلمية في بنب الباحثان وقد قام
له مؤشرات الصدق والثبات باستعمال الحقيبة ا8حصائية للعلوم اIجتماعية  واستخرجابناء المقياس، 

)SPSS (إلى تحقيق أھداف البحث الحالي ًIفي استخراج النتائج وصو.  
  
  -:وقد أظھرت نتائج البحث  

dانَّ مسdلIتوى دddد مسdائية عنddة إحصdلIل ذي دddرامWاء اdغوط للنسddة ) ٠,٠٥( ةتوى الضddودرج
، )١,٩٦٠(، وھdي أكبdر مdن القيمdة الجدوليdة )٣٣,٣٧(ة المحسوبة ، إذ بلغت القيمة التائي)٣٩٨(رية ح

كما أظھرت النتائج أنَّ مستوى الضغوط لدى النساء اWرامل اللواتي لديھن أطفال عdاٍل ودال إحصdائيا، 
، وھي دالdة )١,٩٦٠(، وھي أعلى من القيمة الجدولية البالغة )٣,٦١(فقد بلغت القيمة التائية المحسوبة 

  ) . ٣٩٨(، ودرجة حرية )٠,٠٥( ةإحصائيا عند مستوى دIل
كما أظھرت النتائج أنَّ مستوى الضغوط عاٍل ودال إحصائيا لدى النساء اWرامل اللواتي لديھن 

، وھdي أعلdى مdن القيمdة )٤,٦٥(عدادية ، فقد بلغت القيمة التائيdة المحسdوبة تحصيل دراسي اقل من ا8
  ) .٣٩٨(ودرجة حرية ) ٠,٠٥(، وھي داله إحصائيا عند مستوى دIله )١,٩٦٠(الجدولية البالغة 

بعض السبل ا8جرائية في معالجة الضغوط التي تتعرض لھا المرأة اWرملة  الباحثانوقد طرح 
  . النتائج التي توصل إليھا البحث  وتعاني منھا في ضوء
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Stresses Facing Widow Women  
and the Means of Treatment 

Abstract 
   Stress is one of the subjects that attracts the attention of researchers as they 
participate in creating an abnormal psychological condition under the 
developments and changes Man lives in all sects of life, and the problems and 
various stresses he faces which have greatly affected his stable nature and 
calm life. Caring about stresses necessitates their reduction to achieve balance 
and stability to continue life. 
   The second parameter covered in the present study that, which we believe, 
has an active role is the widow woman and the stresses surrounding her. As a 
result, the present study focuses on describing and analyzing the real state of 
the widow woman in terms of her suffering, sensing the psychological, social 
and economic stresses, sorting these stresses and finally treating them. 
     The present study has aimed at; 
- Measuring stresses that face widow women in general. 
- Identifying variations in stresses facing widow women according to children 
parameter 
- Finding out variations in stresses facing widow women on the basis of   
academic achievement (below secondary level – above secondary level)         
The study is restricted to survey widow women at Fallujah city. The 
researcher has introduced definitions of terminology used in the research in 
addition to theoretical and procedural definitions, the theoretical background 
of stresses with detailed explanation of the most important theory of stress. 
     The researcher has selected a random sample of widow women at Fallujah 
city consisting of (400) widow women chosen from the original population of 
the study amounting to 4000 widow women, i.e., the ratio was 10%. She has 
tended to build a measure of stresses facing widow women following 
scientific steps in describing the measure and extracting validity and 
reliability indicators using the statistical portfolio of social sciences (SPSS) to 
form results in order to achieve the objectives of the study. 

      Results of the study have shown that; 
- Stress level in widow women having children is high and statistically 

significant. The calculated constant value has been (3.61) which is higher 
than the periodical value (1.960). This value is statistically significant at 
(0.05) indication standard and freedom degree (398). 

- Stress level is high and statistically significant in widow women having 
academic achievement below the secondary school. The calculated value 
has been (4.65) which is higher than the periodic value (1.960). It is 
statistically significant at (0.05) indication standard and freedom degree 
(398). 

                The researcher has introduced some procedural means to treat 
stresses facing widow women on light of the findings of the study.        



  ٢٨٠  مجلة جامعة ا�نبار للعلوم ا�نسانية
 ٢٠١١ -كانون أول  –العدد الرابع 

  الضغوط التي تواجه المرأة ا'رملة وسبل معالجتھا
  ابتسام عباس فرحان الشجيري.م.م    طارق عبد أحمد الدليمي . د.أ
 

ل   الفصل ا'َوَّ
  :مشكلة البحث

التي قد تدفع بھا وتواجه المرأة اWرملة بصورة خاصة الكثير من الضغوط التي تتعرض لھا 
نحو العديد من مشكEت سوء التوافق مع وضعھا الجديد الذي خلفه فقدان الزوج، وتشير بعض 

تكون مؤشراً على زيادة العبء اWدبيات والدراسات إلى أن المرأة اWرملة تواجه ضغوطاً متعددة قد 
، )١٢٦: I٢٠٠٥في، (الملقى على عاتقھا، وقد يشكل سبباً رئيساً في تردي أوضاعھا وسوء أحوالھا 

ومن يستقرئ الواقع العراقي يجد أنَّ أعداد النساء اWرامل اللواتي تُركن بE معيل أو كفيل في زيادة 
خلَّفھا اIحتEل اWمريكي على كلِّ مدن العراق،  مستمرة بسبب ظروف البEد غير اIعتيادية التي

ومنھا مدينة الفلوجة، كونھا تعرضت إلى ھجمات متعددة واعتداءات متكررة من قبل قوات اIحتEل 
م والعمليات العسكرية التي تعرضت لھا ٢٠٠٤اWمريكي، منھا ما حصل في الرابع من نيسان من عام 

والبنى  م، مما خلف وراءه الكثير من اWيتام وتدمير المنازل٢٠٠٤في الثامن عشر من تشرين الثاني 
، والنساء اWرامل اللواتي يَِعْشَن ظروفاً غير طبيعية محاطة بأنواع من الضغوط التحتية للمدينة

  . والعقبات التي تعترض سبيلھّن في الحياة
dاتھّن الزوجيdارة حيdن خسdع ًEَن فھن يواجھّن حياة كفاح قاسية ومريرة، ففضdيھّن أن يَِعْشdة عل

ْلَن أعباء الحياة والعائلة، في حين أن أبواب العمل I تفتح لھن بسھولة، بdل تdواجھھّن الصdعوبات  ويَتََحمَّ
حتddى فddي جھddودھّن اليوميddة المعتddادة فضEddً عddن حرصddھّن الشddديد علddى سddلوكھّن مقابddل القيddود الشddديدة 

E ـتھن بسبب عوامل الخوف واللوم وا8خفdاق، ففضdالمفروضة عليھّن، والتي تؤدي إلى التقليل من قيم
عن خسارة حياتھن الزوجية عليھن أن يتحملن أعباء الحياة والعائلة، في حdين أن أبdواب العمdل I تفdتح 

ومن خEل كل ذلdك مشdكلة البحdث . لھن بسھولة، بل تواجھھن الصعوبات في جھودھن اليومية المعتادة
  .ي تواجه المرأة اWرملة وسبل معالجتھاــممثلة بالتعرف على الضغوط الت

  : أھمية البحث
 ،النفسdية(المرأة اWرملة ضغوطاً متنوعة تشكل جميع جوانب حياتھا، وتتمثل بالضغوط  تعاني
التي يمكdن أن تكdون أكثdر ضdغطاً مdن مجمdوع الضdغوط التdي تعdاني منھdا  )واIقتصادية ،واIجتماعية

  ). ١٥: ٢٠١٠الشخانية، (رابات السايكوسوماتية والتي تسبب لھا ا8صابة ببعض اIضط
بالتوابع اWولية لفقدان الزوج أو موته وخاصة المفاجئ منه، والذي  )الضغوط النفسية( وتتمثل

  ). ١٩٠: ١٩٩٥فھمي، (ِمْنهُ يسبب لھا إحباطا شديداً  في اWيام اWولى 
فتعيش تبعاً لذلك صراع ، اWفرادضغوط ومعارضة بعض بوأحياناً تصطدم من ترغب الزواج 

، وخوفھا على اWبناء، وھي حين تقاوم فطرتھا مضطرة تصاب ببعض النفسيةمرير بين حاجتھا 
تظھر ھذه المشكلة بين النساء اللواتي قد و). ٣٣: ٢٠٠٧المھدي، (اIضطرابات النفسية والجسمية 

وقد ). ٢١٨: ١٩٩٢الكندري، (فقدن أزواجھّن وھّن في أعمار مبكرة قد تساعدھّن على الزواج ثانية 
أي تعبير يصدر منھا سوف يكشف ھذه المشاعر، Wَنَّ بصورة عامة  ومشاعرھا تلجأ إلى كف عواطفھا

  ). ٨٥: ٢٠٠٧غريب، (ويؤدي إلى فقدان القيمة الذاتية لھا، وبالتالي يؤذي من حولھا 
ا  جتمdع علdى أفdراده فتندرج في مجموعdة الضdغوط التdي يفرضdھا الم )الضغوط اIجتماعية(أمَّ

تخضع المرأة اWرملة بعد وفاة زوجھا إلdى رقابdة صdارمة مdن قبdل إْذ للقيام بأنواع مختلفة من السلوك، 
خوفdاً مdنھم علdى عdدم تعرضdھا للنقdد أو الضdرر الdذي يعdود عليھdا بdالقلق فتغdدو  -أھdل الزوجdة-اWھل 

  ). ٦٠: ١٩٨١الجسماني، (مشلولة في نفسھا، وفي تكوين ذاتھا 
تخشى أغلب النساء اWرامل من اWقدام على تحمل المسؤولية لما غرس في أنفسھّن من و

مخاوف اجتماعية في تنشئتھّن بغية إبقائھّن في حالة تبعية لعادات وتقاليد قد I تكون منصفة بحقھّن، 
سمعتھنَّ ثَمناً  وقد يجدن في تلك التبعية نوعاً من اIستقرار والشعور بالحماية كي I يدفعَن كيانھنَّ أو

  ). ٢٠٨: ٢٠٠٩الحليبي، (لمحاولة فيھا قليل أو كثير من الجرأة 
ا  ، فيمكن أْن تكdون فdي معانdاة المdرأة اWرملdة ماديdاً ومعنويdاً، فتشdعر )الضغوط اIقتصادية(أمَّ

dا اعتdادت عليdه  بثقل المسؤولية التdي تحdتم عليھdا إعdادة حسdاباتھا واIسdتعداد لوضdع مdادي مختلdف عمَّ
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: ٢٠٠٣ووگdر، (يتطلَّب منھا الحكمة والموازنة واIقتصاد ولو لفترة من حياتھا كي تتجنب الصعوبات 
٤٣ .(  

وقد يكون سوُء الوضع اIقتصادي ھو السمة الُمميزة لغالبية النساء الفاقدات Wزواجھنَّ خاصdة 
ddا يجعddل أغلddبھّن حبيسddات البيddوت  وعddاجزات عddن إعالddة اللddواتي يتمddتعنَّ بمسddتوى تعليمddي مddنخفض ممَّ

، في حين قد I يشكل انخفاض المستوى اIقتصادي المشكلة اWولى لبعضھّن إذ انَّ نسdبةً كبيdرة  أنفسھنَّ
  ). ٩١: ٢٠٠٨عابد، (منھنَّ يعشَن في مستوى اقتصادي متوسط 

  :أھداف البحث
  : يھدف البحث الحالي إلى

 . قياس الضغوط التي تواجه المرأة اWرملة بصورة عامة  -١
 ) بدون -وجود (التعرف على الفروق في الضغوط لدى النساء اWرامل تبعاً لمتغير اWطفال  -٢
أقل من (إيجاد الفروق في الضغوط التي تواجه النساء اWرامل تبعاً لمتغير التحصيل الدراسي  -٣

 ).فوق ا8عدادية –ا8عدادية 

 : حدود البحث
ُد البحdddث الحdddالي بالضdddغوط النفسdddية واIجتم اعيdddة واIقتصdddادية التdddي تواجdddه المdddرأة يتحdddدَّ

  .قضاء الفلوجة في ضوء مقياس البحث الحالي/ اWرملة في محافظة اWنبار
  : تحديد المصطلحات

 : الضغوط، وقد عرفھا كل من .١
ھي حالة من التdوتر تنdتج عdن تعdرض ا8نسdان لموقdف شdديد أو بdاھض يتجdاوز ((): ٢٠٠٨ربيع، (  •

  ). ٦٠٧: ٢٠٠٨ربيع، (            .       ))قدرته على اIحتمال
جميع أشكال التفاعل النفسي والفيزيولوجي الناشئة من تعرض الناس لمواقف ((): ٢٠٠٩ملحم، (  •

  ). ٢٦٩: ٢٠٠٩ملحم، .        ())تھدد سEمتھم وسعادتھم
 : المرأة اWرملة .٢

 ). ٣١٠: ٢٠٠٩زيدان، ).  (المرأة التي مات عنھا زوجھا): (٢٠٠٩زيدان، ( •
  : عريف ا�جرائيالت
على فقرات مقياس الضغوط المعد من قبل ) المرأة اWرملة(ھي الدرجة التي تحصل عليھا المستجيبة ((

  .))الباحثين
  خلفية نظرية ودراسات سابقة-:ثانيا 

 Iاوddddن تنddddنفس ممddddاء الddddاب وعلمddddض الكتddddر بعddddات نظddddه آراء ووجھddddاول فيddddوف نتنddddس
  .المموضوع الضغوط، وھي تختلف حسب رؤية كل ع

ddddر سddddيلي  الضddddغوط فسddddيولوجيا بحكddddم تخصصddddه كطبيddddب،  )Seley. 1964(فقddddد فسَّ
ويdddرى أن اسdddتجابة الكdddائن الحdddي للضdddغط تمdddر بdddثEث مراحdddل حسdddب اسdddتجابته للموقdddف الضdddاغط، 

وسdddائل المقاومdddة وھdddي اIسdddتجابة اIنذاريdddة، والمقاومdddة، ومdddن ثdddُمَّ يحdddدث اIنھdddاك عنdddدما تضdddعف 
  .)Seley, 1964,P.17(. من اIمراض كالقلب والسكر والقرحةلديه ويسھل تعرضه للكثير 

فيdddرى أن الضdddغط ينشdddأ مdddن خEdddل تعامdddل الفdddرد مdddع ) Lazarus, 1966(أمdddا Iزورس 
 ,Lazarus, 1966(. البيئdddة عنdddدما يعdddد المنبھdddات فdddِي البيئdddة َعلdddَى انھdddا تھديdddد أو أذى أو تحdddدي

P.57( ب الdddين مطالdddوازن بdddدم التdddة عdddن حالdddأ مdddد ينشdddذه وقdddتجابة لھdddسIى اdddَرد َعلdddدرة الفdddة ومقdddبيئ
  ).٢٨٠: ٢٠١٠الEمي، (المطالب بصورة متوازنة 

  -:إلى نوعين ھما الضغوط ) Murray(وقسَّم موراي 
  . وھي الضغوط الناجمة عن التوترات اليومية، ضغوط ألفا .١
 ).١٩٦-١٩٥: ١٩٨٣شلتز، (التي يدركھا الفرد ويفّسرھا بشكل شخصي ، الضغوط بيتا .٢

اWحداث والمواقف قد تكون ضdاغطة لdدى شdخص وغيdر ) ٢٠٠٥، وعربياتالسفاسفة، ( وعدَّ 
وقد وجد أنَّ ھناك عدًدا كبيًرا مdن اWنشdطة ). ١٩١: ٢٠٠٥السفاسفة، وعريبات، (ضاغطة عند اWخر 
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تھيء الجسم فوالتي تستثير الغدد واWعصاب لديه، في حالة تعرضه لموقف ضاغط التي يقوم بھا الفرد 
  ).٤٠: ٢٠٠٤القيسي، (. أو للھرب بعيداً عنھا ا للمقاومةإمَّ 

فقد بينت الكثير من الدراسات أن اWحdداث المفاجئdة والعنيفdة كdالتي تحdدث فdي زمdن الحdروب 
والكddوارث والنكبddات الطبيعيddة تسddبب ضddغطا علddى الفddرد، وتddؤدي إلddى ا8صddابة بddبعض اWمddراض 

  ). (Hokett  & Lonbarg, 1983 , P.10-11واIضطرابات الجسمية
وقddد يddؤّدي ضddعف اIسddتقرار النفسddي إلddى شddعور الفddرد بعddدم الرضddا عddن نفسddه ممddا يقddود إلddى 
ضddعف التوافddق اIجتمddاعي وعddدم المشddاركة فddي الفعاليddات والنشddاطات وعddدم اIخddتEط مddع اTخddرين 

  ).١٣: ١٩٨٧زھران، (
تحddددھا خصائصddه الحيويddة  إنَّ القddدرة الذاتيddة للفddرد علddى مقاومddة الظddروف الضddاغطة نفسddياً 

والنفسية واIجتماعية، فالرجال والنساء I يستجيبون بنفس القدر للمؤثرات الضاغطة ليس Wنَّ الرجال 
أقوى من النساء أو العكس بل Wَنَّ تكوينھما العضوي والنفسي مختلف كما أنَّ المؤثرات اIجتماعية من 

السباعي وعبdد (يئ اIثنين Iستجابات مختلفة تبعاً لذلك تربية وعادات وقيم  وأعراف وأدوار حياتية تھ
وقد تدفع بعض الضغوط الشديدة التأثير كفقدان شخص عزيز بعض اWفdراد إلdى ) ٣٢: ١٩٩٩الرحيم، 

  ).  ٢٤٥: ٢٠٠٩الخواجا، (أْن يشعروا بفقدان الھوية ويفكروا بأمور أخرى مثل الموت 
  : الدراسات السابقة

  : جنبيةالدراسات العربية وا�
  ):٢٠٠٩(دراسة السيد  .١

، ھدفت الدراسة إلَى  وضع استراتيجية متكاملة في مصر إستراتيجية مساندة المرأة المعيلة
وجود نسبة : امرأة، وأسفرت النتائج عن) ١٢٠٨٦(: َعلَى عينة بلغتلمساندة اWسر التي تعولھا امرأة  

عاماً، ووجود فروق دالة ) ٥٠-٣٠(ھن بين عالية من اWُسر التي تعولھا نساء والتي متوسط أعمار
إحصائيا في مستوى التعليم، إْذ ان أغلبھن I يعرفن القراءة والكتابة أو أن تعليمھنَّ متوسط أو دون 

 المتوسط
 ): ٢٠١٠(دراسة خويطر  .٢

وعEقتھdا بdبعض ) المطلقdة واWرملdة(اWمن النفسdي والشdعور بالوحdدة النفسdية لdدى المdرأة الفلسdطينية 
ف إلddى العEقddة بddين اWمddن النفسddي والوحddدة النفسddية للمddرأة المطلقddة ال متغيddرات، ھddدفت الدراسddة التَّعddرُّ

واWرملة، والتحقق من وجود فروق جوھرية في مستوى اWمdن النفسdي والوحdدة النفسdية حسdب بعdض 
جddود وأسddفرت النتddائج عddن . أرملddة) ١٤٦(مطلقddة و) ٩١(مddنھن ) ٢٣٧(المتغيdرات، علddى عينddة بلغddت 

عEقة ارتباطية عكسية دالة إحصائيا بين الشعور باWمن النفسي والوحدة النفسية فاWرملة أكثdر شdعوراً 
بddاWمن النفسddي، بينمddا المطلقddة أكثddر شddعوراً بالوحddدة النفسddية، ووجddود فddروق دالddة إحصddائياً فddي بعddض 

ء والمؤھdل العلمdي، وتبdين أن المتغيرات ل�رملة و المطلقة بالنسبة للسكن مdع أھdل الdزوج وعdدد اWبنdا
  .اWرامل يشعرن بالوحدة النفسية عندما يكون المؤھل بكالوريوس فأقل وغير عامEت

 ): ١٩٩٤(دراسة الخضير والقيسي  .٣
الضغوط النفسية التي يتعّرض لھdا الطلبdة الجdامعيون بسdبب الحصdار المفdروض علdى العdراق، ھdدفت 

رض لھا الطلبة الجامعيون ومعرفة الفروق بين الجنسdين فdي الدراسة  معرفة الضغوط النفسية التي يتع
تعdرض الطلبdة ، وأسdفرت النتdائج عdن طالبdًا وطالبdة) ٥٢٤(درجة التعّرض للضغوط على عينة بلغت 

فروق ذات دIلdة إحصdائية فdي درجdة التعdرض للضdغوط بdين ، ووجود إلى أنواع مختلفة من الضغوط
  .ر من الذكور، إْذ تتعرض اIناث لضغوط أكثالجنسين
ھdدفت  ) دراسdة ميدانيdة فdي مدينdة بغdداد(مشdكEت النسdاء المعdيEت   ):٢٠١١( دراسة كSاظم .٤

ف على المشكEت اIجتماعيdة واIقتصdادية والصdحية والنفسdية والتعليميdة التdي الدراسة التَّعرّ 
لدراسdة امdرأة معيلdة، وأسdفرت نتdائج ا) ٥٠(على عينة بلغdت  تواجه النساء المعيEت Wسرھنّ 

عن وجود مشكEت تعاني النساء المعيEت وتأتي المشكEت اIقتصادية بالدرجة اWولى، تليھdا 
النسdاء المعdيEت ھdن أرامdل وبنسdبة المشكEت اIجتماعية والنفسية، وبينت النتdائج ان غالبيdة 

٥٠ % 
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 ): Hensley & Wayue) (١٩٩١( دراسة ھنسلي ووايو .٥
وھdدفت الدراسdة تطdوير مقيdاس لقيdاس الضdغط وتطبيقdه علdى الطلبdة  قياس الضغط بين طلبة الكليات،

طالبdا وطالبdة  وبينdت النتdائج أن نسdبة ) ١٥٠(غير المتخdرجين فdي جامعdة أطلسdية، علdى عينdة بلغdت 
  الضغط لدى ا8ناث أعلى من نسبة الضغط لدى الذكور في جميع مجاIت الضغط 

  :اجراءات البحث -:ثالثا 
في مجتمع البحث والعينة  الباحثانضاً ل�جراءات التي قام بھا يتضمن ھذا الفصل عر

  . وإجراءات بناء المقياس وتطبيقه والوسائل ا8حصائية التي تم اIستعانة بھا لتحقيق أھداف البحث
   - : وفيما يلي عرض 8جراءات البحث

 ًIمجتمع البحث –أو :  
ن يشمل مجتمع البحث الحالي النساء اWرامل في قضاء الف لوجة التابع لمحافظة اIنبار، والمكوَّ

أربعة آIف امرأة أرملة موزعة على مركز القضاء والنواحي التابعة له ، وتكونت عينة ) ٤٠٠٠(من 
  . من مجموع المجتمع اIصلي%)  ١٠(امرأة ارملة وبنسبة ) ٤٠٠(البحث من 

  )١(جدول 
  ))عة لهُ توزيع أفراد المجتمع على مركز القضاء والنواحي التاب((

  العينة  المجتمع اWصلي  التقسيمات ا8دارية  ت
  ٢٥٣  ٢٥٣٠  مركز القضاء  -١
  ٧١  ٧١٠  ناحية العامرية  -٢
  ٥٢  ٥٢٠  ناحية الكرمة  -٣
  ٢٤  ٢٤٠  ناحية الصقEوية  -٤

  ٤٠٠  ٤٠٠٠  المجموع  
  : أداة البحث –ثانيا 

الفئة من المجتمع لذا  ا أي مقياس لقياس الضغوط الخاصة بھذهمبحسب علمھ الباحثانجد لم ي
  -: بناء مقياس لقياس الضغوط التي تعاني منھا اWرملة، لتحقيق أھداف البحث الحالي وفقاً ل�تي قاما

 : وصف المقياس .أ 
فقرة موزعة على ثEثة مجاIت من الضغوط، وھي ) ٣٩(يتألف المقياس بصيغته اIولية من 

المقياس الرباعي ذو البدائل، والدرجة التي  لباحثاناواستخدم  )النفسية، واIجتماعية، واIقتصادية(
  : تعطى عند التصحيح موزعة كما في الجدول اTتي

  
  )٢(جدول 

  توزيع درجة التصحيح على بدائل ا8جابة
  غير موافق أبدا  غير موافق  موافق  موافق بدرجة عالية  البدائل
  ١  ٢  ٣ ٤  الدرجة

 : تعليمات المقياس .ب 
مقياس واضحة وبسيطة ومختصرة تتناسب مع مستوى أفراد العينة، ولم روعي أن تكون تعليمات ال

الصدق والثبات  الباحثانيطلب منھم ذكر اIسماء Wَنَّ اIجابة ستكون Iغراض البحث فقط، واستخرج 
  : للمقياس، وكاIتي

 -: )face validity( الصدق الظاھري .١
في بناء المقاييس واIختبارات النفسية، وھو يعد الصدق الظاھري من الشروط الواجب توافرھا         

  .  )٤١٣: ١٩٨٧خير هللا، (يشير إلَى خاصية اIداة في قياس ما تھدف لقياسه 
قياس الضغوط بصيغته اIولية على مجموعة من المحكمين مبعرض  الباحثانوفي الدراسة الحالية قام 

ضوء آرائھم ومقترحاتھم تم استبعاد من ذوي اIختصاص في مجال العلوم التربوية والنفسية، وفي 
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فما فوق، وتعديل صياغة بعض الفقرات %)  ٨٠(عدد من الفقرات التي لم تحصل على نسبة اتفاق 
  ). ٣٩(فقرة بدI عن ) ٣٦(تعديE طفيفا، وباستعمال النسبة المئوية Iتفاق كل فقرة اصبح عدد الفقرات 

 - : )Construct Validity( صدق البناء  .٢

ماله لحساب اIتساق الداخلي للمقياس وفيما إذا كانت فقراته تسير باIتجاه الذي يسير تم استع
أنَّ تمييز الفقرات يُعدُّ أحد المؤشرات الھامة في صدق ) الجلبي(فيه المقياس كله أم I؟ وترى 

  ). ٩٦: ٢٠٠٥الجلبي، (البناء 
 

 : التجربة التطبيقية ا�ولى .ج 
أربعة مائة امرأة أرملة تم ) ٤٠٠(لى عينة أولية مكونه من طبق مقياس الضغوط اIجتماعية ع

اختيارھنَّ بطريقة عشوائية، وتبين من التطبيق أن فقرات المقياس وبدائله كانت واضحة ومفھومه، 
  .دقيقة) ١٥(دقيقه وبمتوسط مقداره ) ٢٠-١٠(واستغرق وقت ا8جابة على فقرات المقياس 

  
  : التجربة ا�ساسية .د 

لحصول على بيانات يتم من خEلھا حساب القوة التمييزية ومعامEت صدقھا، ولتحقيق والغرض منھا ا
  : القوة التميزية بطريقتين، ھما الباحثانھذا الھدف استخرج 

 . الدنيا%) ٢٧(العليا و %) ٢٧(طريقة المقارنة بين المجموعتين المتطرفتين  - أ
 ). موع الكليلبيان درجة عEقة الفقرة بالمج(طريقة اIتساق الداخلي  - ب

مقارنة القيمة لعينتين مستقلتين مع )  T.test(وبعد تحليل فقرات المقياس باIختبار التائي 
) ١٨، ١١، ١٠(المحسوبة مع الجدولية تبين أن جميع الفقرات كانت مميزة باستثناء الفقرات 

ضح ذلك يو) ٣(والجدول رقم . لم تكن ذات دIلة احصائية Wَنَّ قيمتھا اقل من الجدولية
واستخرج معامل التمييز باستعمال معامل ارتباط ). ٢٦٧: ١٩٧٧البياتي واثناسيوس، (

معامل ارتباطھا اقل ) ١٠(بيرسون، وتبين أن جميع معامEت اIرتباط كانت مميزة عدا الفقرة 
ويشير ھذا الھدف إلَى وجود عEقة حقيقية بين ) ٠,٠١(من القيمة الجدولية عند مستوى دIلة 

  ). ١٣٨: ١٩٩٩عوض، (ة كل فقرة من فقرات المقياس وبين درجاته ككل درج
 test(تم حساب الثبات بطريقة إعادة اIختبار ): Scal's Ratability(ثبات المقياس    -  ٣

- retest ( على عينه مكونة من)امرأة أرملة تم اختيارھّن بطريقة عشوائية، وبعد مدة ) ٥٠
طبيق المقياس ثانيةً على نفس العينة، واستخرج الثبات بمعامل زمنية مقدارھا أسبوعين أُعيد ت
  ).٠,٨١(ارتباط بيرسون إْذ بلغت قيمته 

  : التطبيق النھائي - ٤       
امراة )  ٤٠٠(طبق الباحثان المقياس بصيغته النھائية على عينة البحث اIساسية والبالغة     

  . ارملة، وحرص الباحثان على اIجابة عن كل أسئلة افراد العينة واستفساراتھم
  : الوسائل اIحصائية -  ٥
  .معامل ارتباط بيرسون لقياس ثبات المقياس بطريقه إعادة اIختيار -
  .التائي  لعينة واحدة لقياس الضغوط بصورة عامة اIختبار  -
اIختبار التائي لعينتين مستقلتين 8يجاد الفرق بين متغيري الضغوط تبعا لمتغير اIطفال  -
  ). بعد اIعدادية –قبل اIعدادية (والتحصيل الدراسي) وجود -بدون(

  ).SPSS(وقد تم معالجة البيانات اIحصائية بواسطة برنامج 
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  بأسلوب المجموعتين المتطرفتينة التمييزية لفقرات مقياس الضغوطالقو)٣(جدول 

رقم   اسم المجال
  الفقرة

القيمة 
التائية 
  المحسوبة

معامل ارتباط 
الفقرة بالدرجة 
  الكلية بالمقياس

رقم 
  الفقرة

القيمة 
التائية 
  المحسوبة

معامل ارتباط 
الفقرة بالدرجة 
  الكلية بالمقياس

الضغوط 
  النفسية

٠.٦١٦  ٣,٨٨  -٢٨  ٠.٦١٤  ٥,٦٠  -١  
٠.٧٠٢  ٦,٢٩  -٢٩  ٠.٥١٦  ٧,٣٤  -٢  
٠.٥١١  ٧,٣٤  -٣٠  ٠.٧٤١  ٧,٠٩  -٣  
٥,١٣  -٣١  ٠.٦٨٨  ٦,٠١  -٤    
٥,٨٩  -٣٢  ٠.٦٩٢  ٤,٨٥  -٥    
٨,٨٥  -٣٣  ٠.٦٣٨  ٤,٣١  -٦    
٤,٠١  -٣٤  ٠.٦١٥  ٦,١٥  -٧    
٨,٥٣  -٣٥  ٠.٥٤١  ٣,٣٤  -٨    
٣,٣١  -٣٦  ٠.٧٠١  ٨,١٢  -٩    
٥,٥١  -٣٧  * ٠.٠٢٤  * ٢,٧٠  -١٠    
٦,٥٠  -٣٨  ٠.٥٢١  * ٠,٤٦  -١١    
٣,٨٤  -٣٩  ٠.٧٢٠  ٤,٧٣  -١٢    
٠.٦٨٨  ٨,١٢  -١٣        
٠.٥٢٨  ٣,٢٦  -١٤        
٠.٦١٢  ٤,٧٣  -١٥        
٠.٨٠٢  ٦,٨٥  -١٦        

الضغوط 
  اIجتماعية

٠.٧٠٩  ٣,٤٨  -١٧        
٠.٥٤١  )١(*١,٤٠  -١٨        
٠.٥٣٢  ٦,٨٨  -١٩        
٠.٥١٤  ٩,١٩  -٢٠        
٠.٦١١  ٥,٣٢  -٢١        
٠.٥٤١  ٨,٩٦  -٢٢        
٠.٦٧٨  ٤,١٩  -٢٣        
٠.٥٢١  ٣,٤١  -٢٤        
٠.٦٠٤  ٧,٣٧  -٢٥        

الضغوط 
  اIقتصادية

٠.٣٠٢  ٣,٩٠  -٢٦        
٠.٥٤١  ٥,٧٥  -٢٧        

   
  تفسير النتائج -:رابعا 

ل .١   : الھدف ا'َوَّ
          dى الضdرف علdة تحقيقا لھذا الھدف الذي يشير إلَى التعdرملWرأة اdا المdاني منھdي تعdغوط الت

وسبل معالجتھا، استخدم اIختبار التائي لعينة واحدة، واتضح ان الوسط الحسابي للضغوط بصورة 

                                      
  ).  ٣٩٨(وبدرجة حرية ) ٠,٠١(غير دالة عند مستوى ) ١٨، ١١، ١٠(الفقرات  – )*(
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الوسdط الفرضdي  وعنdد المقارنdة مdعدرجdة، ) ٢٠,٤(واIنحdراف المعيdاري ) ١٢٤,٠٤(عامة بلغ 
وھي أكبر من القيمة التائية الجدولية ) ٣٧،٣٣(درجة، تبين أن القيمة التائية المحسوبة كانت ) ٩٠(

أن النسdاء اWرامdل وتبdين ، )١,٩٦٠(والبالغdة ) ٣٩٨(، وبدرجdة حريdة )٠,٠٥(عند مستوى دIلة 
  .يعانيَن من ضغوط شديدة، وبصورة عامة

التي أشارت إلَى تعرض اIناث لمستوى ) ١٩٩٤الخضير والقيسي، (وتتفق ھذه النتيجة مع دراسة 
ط، ويمكdن تفسdير ھdذه النتيجdة فdي أن الضdغوط التdي عاشdتھا نسdاء الفلوجdة نتيجdة عاٍل من الضغو

اضطراب الوضع اWمني وفقدان اWمن والطمأنينdة بعdد دخdول القdوات اWمريكيdة للمدينdة، والعنdف 
الddذي طddال الشddارع والمدرسddة ومكddان العمddل، والبطالddة التddي نالddت أغلddب البيddوت جعلddتھّن يddتحملّن 

، ظروفاً قاسية ل ، ويعتصdْرَن ألمdاً لعdدم مقdدرتھنَّ علdى تdأمين متطلبdات أُسdرھنَّ سdد فdراغ أزواجھdنَّ
  .وبتشديد الضغوط عليھّنً نفسياً واجتماعياً واقتصادياً يجعلھنَّ أشّد توتراً عمَّن سواھُنَّ من النِّساء

 )٤(جدول 
Wختبار التائي لعينة واحدة لمقياس الضغوط التي تواجه المرأة اIرملةنتائج ا  

  
  المتغير

المتوسط 
  الحسابي

اIنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الفرضي

  القيمة التائية
   مستوى الدIلة 

  الجدولية  المحسوبة
قياس الضغوط التي 
تواجه المرأة اWرملة 

  بصورة عامة
٠,٠٥(   ١,٩٦٠  ٣٣,٣٧  ٩٠  ٢٠,٤  ١٢٤,٠٤(  

  : الھدف الثَّانِي-:٢
ى الفروق ذات الدIلdة اIحصdائية فdي الضdغوط تبعdاً لمتغيdر تحقيقا لھذا الھدف الذي يشير إلَ 

، واIنحddراف )١٢٧,٩٦) (وجddود أطفddال(الوسddط الحسddابي لddـ  وتبddين أن، )بddدون -وجddود (اWطفddال 
) بdddدون أطفdddال(فdddي حdddين بلdddغ المتوسdddط الحسdddابي لdddـ ). ٤٨٧,٩٦(، والتبdddاين )٢٢,٠٩(المعيdddاري 

المتوسdطين،  بdينمقارنdة الوعنdد ). ٤٦٤,٨٣(التبdاين ، و)٢١,٥٦(، واIنحراف المعياري )١٢٠,٠٨(
عنddد مسddتوى الدIلddة ) ١,٩٦٠(أكبddر مddن الجدوليddة ) ٣,٦١(تبddين أن القيمddة التائيddة المحسddوبة والبالغddة 

أن ھناك فروق دالة إحصائيا في الضغوط التي تواجه وھذا يشير إلَى ، )٣٩٨(، وبدرجة حرية )٠,٠٥(
وتتفddق ھddذه  تغيddر، ولصddالح النسddاء اWرامddل اللddواتي يوجddد لddديھّن أطفddال  لملھddذا االمddرأة اWرملddة تبعddاً 
والتي تشير إلَى وجود فروق في مستوى الشعور بdاIمن النفسdي ) ٢٠١٠خويطر، (النتيجة  مع دراسة 

للمرأة بالنسبة لعدد اWبناء، ويمكن تفسير ھذه النتيجة في أنَّ وجود اWبناء في حياة المdرأة اWرملdة يزيdد 
من حجم معاناتھا اIقتصادية ويزيد من احتماIت تعرضھا Iضطرابات نفسية وجسمية 8حساسھا بثقل 
المسؤولية، وحيرتھا أمام متطلبات أفراد أسرتھا المتزايدة، مما يؤكد أن الضdغوط تdزداد لصdالح النسdاء 

  . فال وان ُكنَّ يعانينَ اWرامل وفقاً لزيادة عدد اWبناء وتكون معاناتھن أقل في حالة عدم وجود اWط
  )بدون –وجود(متغير اWطفال ل لمجموعتين مستقلتين اIختبار التائي  )٥(جدول 

  
  
  

  المتغير

  وجود أطفال
  )٢٠٠=ن(

  بدون أطفال
  )٢٠٠=ن(

  
  القيمة التائية

  
مستوى  

  الدIلة
المتوسط   

  الحسابي
اIنحراف 
المتوسط   التباين  المعياري

  الحسابي

اIنحرا
ف 

المعيار
  ي

المحسو  التباين
  الجدولية  بة

الفروق ذات 
ا8حصائية في الدIلة

الضغوط تبعاً لمتغير 
 –وجود(اWطفال 

  )بدون

١٢٧,٩
٦  

٢٢,٠٩  
٤٨٧,٩

٦  
١٢٠,٠

٨  
٢١,٥٦  

٤٦٤,٨
٣  

١,٩٦٠  ٣,٦١  
 

)٠,٠٥(  

 



  ٢٨٧  مجلة جامعة ا�نبار للعلوم ا�نسانية
 ٢٠١١ -كانون أول  –العدد الرابع 

  الضغوط التي تواجه المرأة ا'رملة وسبل معالجتھا
  ابتسام عباس فرحان الشجيري.م.م    طارق عبد أحمد الدليمي . د.أ
 

  : الھدف الثالث .٢
متغيdر تبعdاً لتحقيقا لھذا الھدف الذي يشير إلdَى الفdروق ذات الدIلdة اIحصdائية فdي الضdغوط 

وسط الحسابي لذوات التحصيل الدراسي لا تبين أنَّ ، )بعد ا8عدادية –قبل ا8عدادية (التحصيل الدراسي 
في حين بلغ المتوسط ) ٥٣٢,٢٢(، والتباين )٢٣,٠٧(واIنحراف المعياري ) ١٢٩,١٨(قبل ا8عدادية 

، )٢١,١٩(عيddاري ، واIنحddراف الم)١١٨,٩٠(الحسddابي لddذوات التحصddيل الدراسddي فddوق ا8عداديddة 
، )٤,٦٥(، وبمقارنة ھذين المتوسdطين، تبdين أن القيمdة التائيdة المحسdوبة والبالغdة )٤٤٩,٠١(والتباين 

وبدرجddة حريddة ) ٠,٠٥(عنddد مسddتوى دIلddة ) ١,٩٦٠(ھddي أكبddر مddن القيمddة التائيddة الجدوليddة والبالغddة 
ي تواجه المرأة اWرملة تبعاً لمتغير ، مما يدل على أن ھناك فروقاً دالة إحصائياً في الضغوط الت)٣٩٨(

وتتفddق ھddذه . التحصddيل الدراسddي، ولصddالح النسddاء اWرامddل ذوات المسddتوى التحصddيلي قبddل ا8عداديddة
والتdي تشdير إلdَى وجdود فdروق فdِي الضdغوط تعdزى إلdَى مسddتوى ، )٢٠٠٩السdيد، (النتيجdة مdع دراسdة 

رفن القراءة والكتابة، أو ان تعلمdيھنَّ متوسdط أو دون التعليم، إْذ وجد ان أكثر النساء المعيEت ھن I يع
ويمكن تفسdير ھdذه النتيجdة فdِي أن النسdاء اWرامdل ذوات المسdتوى التحصdيلي قبdل اIعداديdة  .المتوسط

يشعرن بضغوط اكثر إْذ يضطررن للعمل فِي مھن ذات مردود محdدود، عكdس اWرامdل اللdواتي لdديھن 
  . التغلب َعلَى صعوبات الحياة تحصيE دراسيا عاليا يستطعن به

  )٦(جدول 
  )بعد اIعدادية –قبل اIعدادية (اIختبار التائي  لمجموعتين مستقلتين لمتغير التحصيل الدراسي 

  
  
  

  المتغير

  وجود أطفال
  )٢٠٠=ن(

  بدون أطفال
  )٢٠٠=ن(

  
  القيمة التائية

  
مستوى  

  الدIلة
  

المتوسط 
  الحسابي

اIنحرا
ف 

  المعياري
المتوسط   التباين

  الحسابي
اIنحراف 
المحسو  التباين  المعياري

  الجدولية  بة

الفروق ذات الدIلة 
ا8حصائية في الضغوط تبعاً 

قبل (لمتغير التحصيل 
  )بعد اIعدادية –اIعدادية

١٢٩.١
٨  

٢٣.٠٧  
٥٣٢.٢

٢  
١١٨.٩

٠  
٢١.١٩  

٤٤٩.٠
١  

٠,٠٥(  ١,٩٦٠  ٤.٦٥ (  

  : التوصيات
  - :بـ انوصيي امفإنَّھ الباحثانا بناًء على النتائج التي توصل إليھ

 . العمل على تشكيل رأي عام مساند لقضايا المرأة اWرملة -١
نشddر المعلومddات المتعلقddة بحقddوق اWرامddل واIمتيddازات التddي تسddتحقھا فddي مواقddع اIنترنddت أو فddي  -٢

 . كتيبات صغيرة
 .  إنشاء مجلَّة خاّصة تُعنى بشؤون ومشاكل النساء اWرامل -٣
فاً ل�رملdة التdي جاھdدت فdي الحيdاة وحافظdت علdى تكريم النساء  -٤ اWرامل الEئي قدَّْمَن نموذجاً مشdرِّ

 . حياتھا وحياة أبنائھا
  : المقترحات

    - : إجراء اTتي الباحثانقترح ياستكماIً لمتطلبات البحث الحالي، 
 . بناء برنامج أرشادي لخفض الضغوط النفسية للنساء اWرامل -١
 . للتعّرف على مستوى الضغوط النفسية لدى أبناء اWرامل والمطلقاتإجراء دراسة مقارنة  -٢
إجراء دراسة علمية للتعّرف على عEقة الضغوط التي تواجه المرأة اWرملة بمستوى المساندة  -٣

  .اIجتماعية
  سبل إجرائية في معالجة الضغوط التي تواجه المرأة ا'رملة -:خامسا 
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للنساء اWرامل في مدينة الفلوجة من خEل عدة منافذ يتولى العمل على تحسين الوضع اIقتصادي  -١
المجلس المحلي، وشبكة الحماية اIجتماعية، ومجلس المحافظة والمنظمات اWخرى العمل عليھا 

  -:ومنھا 
 زيادة رواتبھن من شبكة الحماية اIجتماعية  - أ

 منحھنَّ فرص عمل في برامج القروض الصغيرة  - ب
 لمشاريع اIستثمارية لصالح النساء اWرامل من ا% ٥٠تخصيص نسبة  - ج
العمل على إشاعة ثقافة زواج النساء اWرامل، ويقع ھذا الدور على تظافر كل الجھود من قبل جميع  -٢

 -:إفراد المجتمع، و يتحقق ذلك من خEل 
 المطالبة برفع موافقة الزوجة اWولى في حالة الزواج باWرملة  - أ

 .ي و المؤسسات اWخرى مبالغ نقدية لمن يريد الزواج باWرملةمنح منظمات المجتمع المدن - ب
العمل على بناء مجمعات سكنية مناسبة تستوعب اWعداد الكبيرة من العوائل الفاقدة لمعيلھا، وتقلل  -٣

من المشاكل الناجمة عن اكتظاظ البيوت بمن فيھا، وبأسعار مناسبة لتحقيق استقEلھنَّ ورغبتھنَّ في 
ذلك من خEل تعاون المجلس المحلي في القضاء مع الشركات الداعمة  سكن خاص، ويتم

  للمقاوIت والجمعيات اIستھEكية 

  
  : المصادر العربية

ا�حصاء الوصفي و ا�ستد�لي في التربية وعلم النفس، ): ١٩٧٧(البياتي، عبد الجبار، وأثناسيوس، زكريا زكي،  -١
 .الجامعة المستنصرية، بغداد

 .  ، وكالة المطبوعات، الكويت١، طسيكولوجية ا�بداع في الحياة): ١٩٨١(علي،  الجسماني، عبد -٢
، مؤسسة عEء ١طأساسيات بناء ا�ختبارات والمقاييس النفسية والتربوية، ): ٢٠٠٥(الجلبي، سوسن شاكر،  -٣

 .الدين للطباعة والتوزيع، دمشق، سوريا
 . مركز التنمية اWسرية في ا8حساء، جدة ،ا�ضطرابات النفسية): ٢٠٠٩(الحليبي، خالد بن سعود،  -٤
الضغوط التي يتعرض لھا الطلبة الجامعيون بسبب ): ١٩٩٤(الخضير، بھاء الدين، القيسي، خوله عبد الوھاب،  -٥

 .  مركز البحوث التربوية والنفسية، جامعة بغدادالحصار المفروض على العراق، 
، دار الثقافة للنشر ١، طسي والتربوي بين النظرية والتطبيقا�رشاد النف): ٢٠٠٩(الخواجا، عبد الفتاح محمد،  -٦

 . والتوزيع، عمان، اWردن
المطلقة (ا'من النفسي والشعور بالوحدة النفسية لدى المرأة الفلسطينية ): ٢٠١٠(خويطر، وفاء حسن علي،  -٧

 . الجامعة ا8سEمية، غزة ، رسالة ماجستير في علم النفس وا8رشاد النفسي،وعiقتھا ببعض المتغيرات) وا'رملة
 . ، عالم الكتب للنشر والتوزيع، القاھرة١، طالمدخل إلى علم النفس): ١٩٨٧(خيرهللا، سيد،  -٨
، رسالة ماجستير، فاعلية الذات والضغوط المھنية لدى تدريسي جامعة ا�نبار): ٢٠١٠(ربيع، عبد المجيد محمد،  -٩

 . كلية التربية، جامعة اIنبار
 .  عالم الكتب، القاھرة   ١، طالصحة النفسية والعiج النفسي): ١٩٨٧(د السEم، زھران، حامد عب -١٠
 .  ، مؤسسة الرسالة للنشر والتوزيع، بيروت١، طالوجيز في أصول الفقه): ٢٠٠٩(زيدان، عبد الكريم،  -١١
لنشر ، دار القلم ل٣، طالقلق وكيف نتخلص منه): ١٩٩٩(السباعي، زھير احمد وعبد الرحيم، شيخ إدريس،  -١٢

 . والتوزيع، دمشق
 . ، مكتبة الفEح، عمان، اWردن١، طمبادئ الصحة النفسية): ٢٠٠٥(السفاسفة، إبراھيم وعريبات، احمد،  -١٣
، ٢٣/ ، العدد استراتيجيه مساندة المرأة المعيلة، مجلة أمواج، ا�سكندرية): ٢٠٠٩(السيد، عادل زكي عيد،  -١٤

 . مصر
تكيف مع الضغوط النفسية، السيطرة والتحكم في الضغوط، دراسة ال): ٢٠١٠(الشخانية، احمد عبد مطيع، -١٥

 . ، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، اWردن١طميدانية، 
حمد دلي الكربولي وعبد الرحمن القيسي، مطبعة جامعة : ، ترجمةنظريات الشخصية): ١٩٨٣(شلتز، دوان،  -١٦

 . بغداد
، لدى زوجات الشھداء في ضوء بعض المتغيرات النفسية الوحدة النفسية): ٢٠٠٨(عابد، وفاء جميل دياب،  -١٧

 . رسالة ماجستير في الصحة النفسية، الجامعة ا8سEمية، غزة
 . ، دار المعرفة الجامعة، القاھرة١، طعلم النفس ا�حصائي): ١٩٩٩(عوض، عباس محمود،  -١٨
، خطر، النظريات والقياسا�ضطرابات ا�كتئابية التشخيص، عوامل ال): ٢٠٠٧(غريب، عبد الفتاح غريب،  -١٩

 . ٥٦/، العدد ١٧/المجلة المصرية للدراسات النفسية، المجلد 
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، مطبعة الخانجي، ٣، طالصحة النفسية والتكيف، دراسات في سيكولوجية التكيف): ١٩٩٥(فھمي، مصطفى،  -٢٠
 . القاھرة

عiقتھا بالعنف الضغوط المدرسية عند طلبة المرحلة المتوسطة و): ٢٠٠٤(القيسي، سھى شفيق توفيق،  -٢١
 . ابن رشد، جامعة بغداد/كلية التربية ) غير منشورة(رسالة ماجستير ا'سري، 

، مجلة اWستاذ، مشكiت النساء المعيiت، دراسة ميدانية في مدينة بغداد): ٢٠١١(كاظم، وديان ياسين عبيد،  -٢٢
 . ابن رشد، جامعة بغداد/ ، كلية التربية ١٤٤/ العدد

 . ، مكتبة الفEح للنشر والتوزيع، الكويت١، طعلم النفس ا'سري): ١٩٩٢( الكندري، احمد محمد، -٢٣
، الضغوطات النفسية لدى زوجات ا'سرى الفلسطينيين وعiقتھا ببعض المتغيرات): ٢٠٠٥(Iفي، باسم عطية،  -٢٤

 . رسالة ماجستير، كلية التربية، الجامعة ا8سEمية، غزة
الضغوط النفسية لدى طلبة الدراسات المسائية في الجامعة  ):٢٠١٠(الEمي، عبد العباس مجيد تاية،  -٢٥

ابن رشد، / ، كلية التربية ١٤٤/ ، مجلة اWستاذ، العدد كلية التربية وبناء برنامج مقترح لتخفيضھا/ المستنصرية 
 . جامعة بغداد

 . ، دار الفكر للطباعة، عمان، اWردن١، طأساسيات علم النفس): ٢٠٠٩(ملحم، سامي محمود،  -٢٦
 . ، دار اليقين للنشر، المنصورة، مصر١، طالصحة النفسية للمرأة): ٢٠٠٧(المھدي، محمد عبد الفتاح،  -٢٧
، مكتبة العبيكان، الرياض، ٢جمال الخطيب، ط: ، تعريبتعلم أن تسترخي): ٢٠٠٣(ايوجين،  - ووكر، سي -٢٨
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  في تصحيح الباحثانبھم  مين الذين استعانالخبراء والمحك أسماء السادة)١(ملحق 
  فقرات مقياس الضغوط التي تواجه المرأة اWرملة  

اللقب   ت
  العلمي

  مكان العمل  التخصص  اIسم الكامل

  جامعة بغداد/ابن رشد / كلية التربية   علم النفس التربوي  عبد اWمير عبود الشمسي  د. أ   ١
  جامعة اIنبار/مركز طرائق التدريس/ كلية التربية  تدريس الرياضيات طرائق  عبد الواحد حميد الكبيسي  د. أ   ٢
  جامعة اIنبار/ كلية التربية  إرشاد تربوي  صبري بردان الحياني  د. أ   ٣
  جامعة بغداد/ ابن رشد / كلية التربية   علم النفس التربوي  فاضل زامل محمد  د. أ   ٤
  جامعة بغداد/ ابن رشد / لية التربية ك  فلسفة التربية  الدباغ اسماعيلمقداد   د. أ   ٥
  جامعة تكريت/ كلية التربية   علم النفس التربوي  صباح مرشود منوخ  د.م.أ  ٦
  جامعة اIنبار/ كلية التربية   فلسفة التربية  عبد الكريم محسن الزھيري  د.م.أ  ٧
  جامعة بغداد/ م ابن الھيث/ كلية التربية   علم النفس التربوي  فاضل جبار جودة الربيعي  د.م.أ  ٨
  جامعة اIنبار/ كلية اTداب   علم اIجتماع  جمعة إبراھيم حسين  د.م.أ  ٩

  جامعة اIنبار/ كلية التربية   علم النفس اIجتماعي  مضر طه عباس  د.م.أ  ١٠
  جامعة بغداد/ ابن الھيثم / كلية التربية   علم النفس التربوي  إسماعيل إبراھيم علي  د.م.أ  ١١
  جامعة بغداد/ كلية اTداب   علم النفس السريري  د لطيف جاسماحم  د.م.أ  ١٢
  جامعة تكريت/ كلية التربية   صحة نفسية  حميد سالم خلف  د.م.أ  ١٣
  جامعة اIنبار/ كلية التربية   علم نفس الشخصية  حسن حمود الفEحي  د.م.أ  ١٤
  Iنبارجامعة ا/ كلية التربية   علم النفس اIجتماعي  سعد سالم عبدهللا  د.م  ١٥



  ٢٩٠  مجلة جامعة ا�نبار للعلوم ا�نسانية
 ٢٠١١ -كانون أول  –العدد الرابع 

  الضغوط التي تواجه المرأة ا'رملة وسبل معالجتھا
  ابتسام عباس فرحان الشجيري.م.م    طارق عبد أحمد الدليمي . د.أ
 

  
  
  )٢(ملحق 

  مقياس الضغوط التي تواجه المرأة اWرملة
  النھائيبصيغة 

  
  جامعة اIنبار        

  كلية التربية للعلوم ا8نسانية 
  قسم العلوم التربوية والنفسية 

  الماجستير / الدراسات العليا 
  

  ................................الفاضلة  اIخت
  .وبركاته  السEم عليكم ورحمة هللا

، وبالنظر لما )الضغوط التي تواجه المرأة اWرملة وسبل معالجتھا( ا الموسوم بـ مإجراء بحثھ الباحثانروم ي       
أمام البديل الذي يعبر (      ) فيكم من مقدرة وكفاءة عالية، أرجو التفضل لقراءة فقرات المقياس ووضع عEمة  يعھداه

  .ماً أنه I حاجة لذكر اWسماء وليس ھناك إجابة صحيحة وأخرى خاطئة عن انطباق الفقرة عليِك، عل
  ...وقبل ا8جابة يرجى تدوين المعلومات التالية      
١-   I                                             ھل لديك أطفال ؟           نعم 

  
٢-  

  
 بعد ا8عدادية            قبل ا8عدادية           .. ما مستوى تحصيلك الدراسي ؟  -٣

  
  
  
  

  ولـــــكم الشكــــر الجــزيــــل 
  

  
  الباحثان

  طارق عبد أحمد. د.أ
  ابتسام عباس فرحان الشجيري
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  الفقرات  ت
موافق بدرجة 

  عالية
  غير موافق  موافق

غير موافق 
  أبدا

          أجد صعوبة في النوم عند الذھاب إلى الفراش .١
          ن من حوليتؤلمني نظرات الشفقة في عيو.٢
          اشعر بتذمر اTخرين عندما يرونني .٣
          لمعظم مطالبي) I(يكثر أھلي من كلمة .٤
          الجأ إلى كبت مشاعري بدIً من إظھارھا.٥
          أشعر إنني وحيدة حتى لو كنت بين إفراد أسرتي.٦
          تراودني المخاوف من حين Wخر .٧
          لى أزواجھن تتجنبني أغلب صديقاتي خوفاً مني ع.٨
          كثيراً ما أIم على أخطاء غيري.٩

          )أرملة(تؤلمني بشدة كلمة .١٠
          تنقصني مشاعر الحنان والدفء النفسي.١١
          يعيب علي الناس اھتمامي بمظھري.١٢
          أخجل من طرح الموضوعات العاطفية إمام اTخرين .١٣
          أتجنب الخروج وحدي خوفاً من تعليقات اTخرين.١٤
          أعاني من كثرة الخEفات اWسرية مع أھلي .١٥
          أشعر إن الحياة I تستحق إن أعيشھا.١٦
          أتمنى لو كنت من أسرة غير أسرتي.١٧
          يفرض عليه اWھل قيوداً عند الخروج .١٨
          أعاني من فقدان السيطرة على سلوك أوIدي .١٩
          يمنعني اWھل من إكمال تعليمي .٢٠
          من سوء معاملة أفراد أسرتي  أعاني.٢١
          يتدخل أھلي في طريقة معاملتي WوIدي .٢٢
          اشعر إنني وحيدة إمام مسؤولياتي .٢٣
          تضايقني المواقف اIجتماعية المحرجة .٢٤
          أمتھن عمEً يفوق قدراتي الجسدية .٢٥
          مستقبلي المادي غامض ومجھول.٢٦
          بي وأوIدي  يقلقني عدم امتEكي دار خاصةً .٢٧
          ترھقني مصاريف التعليم المتزايدة.٢٨
          ضعف تحصيلي الدراسي I يؤھلني للعمل .٢٩
          اعتمد على مساعدة اTخرين كمصدر للدخل .٣٠
          اعمل بمھنة دون مستوى ألتحصيلي .٣١
أھل / يشعرني اTخرين إنني عبء إضافي عليھم.٣٢

  الزوج والزوجة
        

          الديون واستمرارھا أعاني من تراكم.٣٣
          I امتلك مھارات أو قدرات تمكنني من كسب عيشي .٣٤
أجد صعوبة في توفير كل احتياجات المنزل مثلما كان .٣٥

  يوفرھا زوجي 
        

          يمنعني اWھل من الخروج للعمل.٣٦


