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ف اعلية برنامج إرشادي لتنمية األساليب اإليجابية لمواجهة الضغوط  
 البيئية لدي األم المعيلة
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 جامعة عين شمس
 

 المستخلص
هدفت الدراسة إلي التحقق من فاعلية برنامج إرشادي لتنمية األساليب اإليجابية في 
مواجهة الضغوط البيئية لدي األم المعيلة، التعرف علي أثر البرنامج اإلرشادي في انخفاض 
مستوي الضغوط لدي األم المعيلة، التعرف علي أثر البرنامج اإلرشادي علي رفع مستوي 

تجريبية  01أم معيلة قسمت إلي (71)تكونت عينة الدراسة .ي األم المعيلةالرضا عن الحياة لد
مستوي تعليمي (  03-31)بين سن ( 01)ضابطة وذلك من عينة أساسية قوامها  01و

ومن األدوات .استخدم الباحثون المنهج التجريبي. اقتصادي منخفض من محافظة القاهرة
استمارة المستوي االقتصادي االجتماعي إعداد عبد استمارة البيانات األولية إعداد الباحثون، 

العزيز الشخص، مقياس الضغوط البيئية إعداد الباحثون، مقياس أساليب مواجهة الضغوط 
إعداد كارفر شاير، مقياس الرضا عن الحياة إعداد مجدي دسوقي، البرنامج اإلرشادي لتنمية 

توصلت الدراسة إلي عدد من النتائج  .ونلمواجهة الضغوط إعداد الباحثاألساليب اإليجابية 
توجد فروق ذات دالله إحصائية بين أفراد العينة التجريبية قبل وبعد تطبيق البرنامج -:أهمها

علي مقياس أساليب مواجهة الضغوط لصالح القياس البعدي،مما يشير إلي تأثير البرنامج 
 ( الدعابة –التخطيط )سلوبيناإلرشادي في تعديل كل األساليب السلبية واإليجابية ما عدا أ

علي توجد فروق ذات دالله إحصائية بين أفراد العينة التجريبية قبل وبعد تطبيق البرنامج  -
 (. ضغوط االقتصادية)مقياس الضغوط البيئية في كل األبعاد ماعدا 

توجد فروق ذات دالله إحصائية بين أفراد العينة التجريبية قبل وبعد تطبيق البرنامج علي  -
 .(السعادة)رضا عن الحياة ماعدا بعد ال

درجات العينة التجريبية والضابطة علي مقياس  بين إحصائية اللهد ذات وجد فروقت -
لصالح العينة التجريبية ما عدا أسلوبين يجابية والسلبية أساليب مواجهة الضغوط بجميع اإل

 (. ضغوط االقتصادية ) الضغوط بجميع األبعاد ماعدا بعد واحد (. الدعابة-التخطيط) 
الرضا  مقياس درجات العينة التجريبية والضابطة علي بين إحصائية اللهد ذات وجد فروقت -

 .(ةالسعاد) عن الحياة بجميع األبعاد ماعدا بعد 
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التتبعي للعينة التجريبية علي  البعدي و والقياسات دالله إحصائية بين ال توجد فروق ذ -
. ومقياس الضغوط البيئية بجميع األبعاد. ساليبمقياس أساليب مواجهة الضغوط بجميع األ
  .ومقياس الرضا عن الحياة بجميع األبعاد

ة المعيلة الرضا عن الحياة لدي المرأمستوي  تحديد أهم محاور رفعبذلك توصي الدراسة ب
من خالل استراتيجيات تخفيف الضغوط البيئية، التي تتمثل في تدعيم القدرات االقتصادية 

 :تحسين الخدمات االجتماعية المقدمة للمرأة المعيلة، وممكن إن يكون ذلك من خالل
بما أن الضغوط االقتصادية تحتل المرتبة األولي في الضغوط البيئية للمرأة المعيلة  

ضرورة اهتمام الجمعيات األهلية يؤكد ضعف المعاش أو الراتب المتوفر لها ل في والتي تتمث
وافتقادها  التعليممستوي انخفاض  باإلضافة إليبزيادة اإلعانات المادية المقدمة للمرأة المعيلة، 

وعدم قدرتها علي الحصول علي عمل مناسب لذلك البد من ضرورة عقد ألي مهنة يدوية، 
ضرورة مساعدة أبناء المرأة ، لتعليم المرأة المعيلة من تفتح لها باب رزق أخردورات تدريبية 

المعيلة في تحسين مستواهم الدراسي وذلك من خالل إلحاقهم بمجموعات تقوية تابعة للمدرسة 
عفائهم من قيمة االشتراك  . وا 

 

 المقدمة
ره أو بآخري علي أن الحياة من حولنا مليئة بكثير من المواقف الضاغطة التي تؤثر بصو 

فوصف العلماء هذا العصر بعصر القلق والضغوط ليس فيه أي تعارض أو حياه اإلنسان، 
، فيمر كال منا علي مدار حياته اليومية بصفه عامه بمواقف ضاغطة تسبب له اختالف

 . اضطراب في توازنه، أن هذه الضغوط هي أمور ال تخلو منها الحياة 
األساسي للحياة، فمن خاللها تتكشف اإلمكانيات والقدرات فتعد الضغوط بمثابة المحرك 

اإلنسانية الكامنة التي تدفع الفرد إلي العمل والمثابرة والتحدي والمواجهة فالضغوط ظاهرة 
اجتماعيه تشمل كل األعمار والفئات، فهو موضوع يتعلق بالعالقة بين الفرد وبيئته فإذا تأملنا 

اتجاه واحد ولكن تتطلب عمليات معرفية وأساليب للمواجهة، هذه العالقة نجدها ال تسير في 
فنجد أن األفراد يستخدمون أساليب متعددة لمواجهة ضغوطهم وحل مشكالتهم، فنجدهم 
يستخدمون أساليب أكثر فعاليه وايجابية، أو يستخدمون أساليب سلبية، فتعد أساليب مواجهه 

 . أهدارها أوة النفسية والرضا عن الحياة الضغوط بمثابة عوامل تحدد أما باالحتفاظ بالصح
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فقد أظهرت نتائج الدراسات السابقة إن أساليب المواجهة السلبية تعرض الفرد إلي العديد 
وماتية وتساعد األساليب وسمن االضطرابات النفسية من قلق واكتئاب واضطرابات سيك

، طارق 7112سليمان،أمل 7113ميلجروم وآخرون. )اإليجابية إلي تخفيف من حدة الضغوط
 (7102، ناجية دايلي 7100محمد

ويعد موضوع الرضا عن الحياة من الموضوعات الهامة التي .بالتالي الرضا عن الحياة
يتناولها علم الصحة النفسية باعتباره مؤشرا هام من مؤشرات الصحة النفسية السليمة، إذ إن 

 . يها والرغبة الحقيقية في حياتهمالرضا عن الحياة يعني تحمس الفرد للحياة واإلقبال عل
 

 مشكلة الدراسة
أكدت إحصائية حديثة للمركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية إن نسبة المرأة 

المعيلة في كثير من دول العالم  متنتشر ظاهرة ا ال، كما %3240المعيلة في مصر تصل إلي 
وعلي المستوي العربي فان % 71 -00%تصل نسبة هؤالء النساء في أوروبا وأمريكا من 

في % 31و، في كل من السودان واليمن% 77، و%00األسر التي تعولها المرأة تصل إلي 
من % 27،9وحسب إحصائيات األمم المتحدة تصل نسبة النساء المعيالت في العالم لبنان، 

 .اسر العالم
، تأميناتلمنظمة العمل الدولية أن ثلثي نساء العالم يعملن بال عقود أو  تقريرأكد أحدث 

ويشير التقرير أن معدل وأن المرأة المعيلة هي أكثر الفئات تضررًا من األزمات االقتصادية، 
كما يؤكد التقرير أن  إفراد مما يزيد سوء األمر، 0 امرأة يبلغ حواليأفراد األسرة التي تعولها 

معوض ) .العالم يزاولن أعمااًل هشة أي بال عقود أو تأمينات اجتماعيةثلثي النساء في 
 (9، ص7100محمود،

% 33إلي مجموعه من النتائج أهمها أن نسبة ( 7100هناء أمين )كما توصلت دراسة 
رات ويعود ذلك من األمهات المعيالت يعملون بخدمة المنازل حيث أنها ال تحتاج إلي مها

من األسر تحصل علي مساعدات مادية وعينية من الجمعيات % 23لألمية المرتفعة، ونسبة 
 . األهلية
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فنجد أن المشكلة ليست اإلعالة في حد ذاتها ولكن في الظروف االقتصادية واالجتماعية 
وتعترض كل الضغوط ظاهرة اجتماعيه يعاني منها جميع الفئات ف التي تؤثر علي األم المعيلة،

األعمار فتعتبر األم المعيلة من الفئات التي تعاني من ضغوط الحياة حيث أصبحت المرأة 
معوض %. ) 30المعيلة ظاهرة اجتماعية، فقد وصلت نسبه المرأة المعيلة في مصر إلي 

 (7، ص7100محمود، 
فال يمكن أن نساوي بين النساء المعيالت فهناك أرمله تعول أسرة ولكنها تحصل علي 

تتركز عند المرأة التي ال  المشكلةمعاش كاف وهناك مطلقة تحصل علي نفقه كافيه، ولكن 
تتمتع بأي امتيازات اقتصاديه أو تعليمية والمتسع لها ماديًا ال يكفي احتياجاتها هي وأبنائها 

ي من الفقر المادي والتعليمي والذي يجعلها تقبل العمل بأي اجر وفي أي ظرف، فنجدها تعان
فتعيش في ظروف بيئيه خاصة تتمثل في الفقر وتدني مستوي المعيشة من حيث السكن و 
عشوائية المناطق الذي يعيشون فيها والحاجة إلي العمل الذي يضيف إليها مسئوليات فوق 

 .اء واألعباء المنزليةمسئولياتها من تحمل خدمه األبن
مرض الزوج، أو )فتتعدد أسباب هذه المسئولية أو تنحصر في احدي األسباب اآلتية إلي 

دمانه المخدرات، أو يكون من العاملين في المهن الحرفية الموسمية، أو الطالق، أو  وفاته، وا 
 (01، ص7110أماني قنديل، (. )زواج الزوج بآخري مع االمتناع من األنفاق

حمل األم المعيلة العديد من الضغوط التي بطبيعة األمر يترأسها الضغوط االقتصادية فتت
حيث اتفقت الدراسات علي المعاناة االقتصادية للمرأة المعيلة و تغير أوضاعها المادية، األمر 

شيماء ) .ها العديد من الدراسات منهاالذي ترتب علية ظهور باقي الضغوط وذلك ما أكدت علي
 ( 7110،أماني قنديل،7101 النويري

من تعدد مسئولياتها نحو أبنائها من مسئولية مادية و تنشئة تليها الضغوط األسرية 
األمر الذي يترتب علية ضغوط نفسية قاسية من الشعور بالذنب وصراع الدور اجتماعية 

ثم ضغوط العمل وضغوط خاصة ببيئة المسكن والحي من ، االحتقان النفسي وعدم الثقة
مالحظ نقص الدراسات التي تناولت البيئة الفيزيقية للمرأة المعيلة من وضع المسكن وحالته ال

ومستوي المناطق التي تعيش فيها هي وأبنائها، فمن العرض السابق نجد ال يوجد إال دراسة 
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التي ركزت علي المشكالت البيئية للمرأة المعيلة، باإلضافة ( 7100)الباحث معوض محمود 
التي تناولت تأثير المتغيرات البيئية نتيجة للنقص المادي، إن ( 7111)راسة ستريبو إلي ذلك د

 .قصور البيئة الفيزيقية للسكن يمثل نوع من أنواع الضغوط السالبة علي المرأة
وتلجا المرأة المعيلة في مواجهتها لهذه الضغوط إلي أتباع أساليب في مواجهة الضغوط 

فان استخدام األساليب السلبية يؤدي إلي زيادة تأثير . بية أو سلبيةفقد تكون هذه األساليب إيجا
هذه الضغوط مما يزيد من المشكلة تعقيدا وبالتالي يعرضها إلي الشقاء، فتعديل هذه األساليب 

النقص المادي باإلضافة إلي ضغوط لدي األم المعيلة يخفف من مستوي الضغوط الناتجة عن 
لذلك تحاول الدراسة  ،ية فيساعد علي ارتفاع مستوي الرضا عن الحياةالبيئة االجتماعية والفيزيق

الحالية استخدام البرنامج اإلرشادي مع األم المعيلة التي تعاني من الضغوط البيئية وتقابلها 
بأساليب سلبية يتضمن أنشطة وتدريبات تمكنها من استخدام األساليب االيجابية في مواجهة 

 .الرضا عن الحياةستوي الضغوط و رفع مستوي الضغوط وذلك لتخفيف من م
 :تساؤالت الدراسة في التساؤل الرئيسي التالي يمكن بلورة

 لمواجهةإلي أي مدي يؤثر البرنامج اإلرشادي االنتقائي في تنمية األساليب اإليجابية 
 الضغوط ؟ وما مدي تأثيره علي مستوي الشعور بالضغوط البيئية والرضا عن الحياة؟

 :منها عده تساؤالت فرعيةيتفرع 
 

 أسئلة الدراسة
بعد و  أساليب مواجهة الضغوط لدي العينة التجريبية قبل تطبيق البرنامج ما مدي اختالف .0

 ه؟تطبيق
بعد و  تجريبية قبل تطبيق البرنامجالعينة الما مدي اختالف الشعور بالضغوط البيئية لدي  .7

 ؟ه تطبيق
بعد و  تجريبية قبل تطبيق البرنامجالعينة الما مدي اختالف الشعور بالرضا عن الحياة لدي  .3

 ؟ه تطبيق
مواجهة الضغوط  أساليبالعينة الضابطة في  والتجريبية ما مدي االختالف بين العينة  .2

 بعد تطبيق البرنامج علي العينة التجريبية؟
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الضغوط البيئية بعد ب الضابطة في الشعورما مدي االختالف بين العينة التجريبية والعينة  .0
 تطبيق البرنامج علي العينة التجريبية؟

الرضا عن الحياة بعد تطبيق ما مدي االختالف بين العينة التجريبية والضابطة في مستوي  .6
 البرنامج علي العينة التجريبية؟

 -: من إلي أي مدي يستمر فاعلية البرنامج اإلرشادي علي العينة التجريبية في كل  .2
مستوي الرضا  -استخدام أساليب مواجهة الضغوط البيئية-مستوي الشعور بالضغوط البيئية

 عن الحياة؟
 

 الدراسة أهمية
 :النظريةاألهمية  .أ 

تكمن أهمية الدراسة في التركيز علي مفهوم مهم وهو الضغوط البيئية، حيث أصبحت  .0
هذه الفئات األم المعيلة ظاهرة تعاني منها كل مستويات المجتمع بصفة عامه، ومن 

ضغوط مرتبطة  -ضغوط البيئة األسرية،  - -الضغوط االقتصادية -) وضغوطها البيئية
فتؤثر علي مستوي ( ضغوط النفسية -ضغوط الحي  -ضغوط بيئة المسكن  -العمل، د

 .الرضا عن الحياة
وضيح تتضح أهمية الدراسة من خالل طبيعة المشكلة التي تتصدي لها الدراسة وهو ت .7

الفروق في أساليب المواجهة للضغوط لدي األم المعيلة حيث تعددت الضغوط التي 
تواجهها، فأن استخدام األساليب االيجابية فهي بمثابة الملطف للضغوط وبالتالي تساعد 

  .علي االحتفاظ بالرضا عن الحياة
تناولت أساليب في حدود علم الباحثة تعتبر الدراسة الحالية من الدراسات القليلة التي  .3

مواجهة الضغوط لالم المعيلة، فتساعد في تقديم أطار نظري عن ضغوط األم المعيلة 
وأساليب مواجهتها باإلضافة إلي إثراء البحوث التي تركز علي دراسة األم المعيلة التي 

 .تمثل جزء ال يستهان به في المجتمع
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ستضيف الدراسة الحالية أدوات جديدة للمكتبة العربية لقياس الضغوط البيئية لالم المعيلة،  .2
 . وبرنامج إرشادي لتنمية األساليب االيجابية لمواجهة الضغوط البيئية لدي األم المعيلة

 :التطبيقية ةهمياأل .ب 
بيئية وتنمية معرفة األساليب السلبية التي تستخدمها األم المعيلة في مواجهة الضغوط ال .0

  .األساليب االيجابية لديها من خالل البرنامج اإلرشادي
  تخفيض مستوي الضغوط لدي عينة الدراسة من األم المعيلة .7
 .رفع مستوي الرضا عن الحياة لدي عينة الدراسة من األم المعيلة .3
 .قد تكون نتائج هذه الدراسة نواه لدراسات أخري في هذا المجال .2

 

 أهداف الدراسة
 :تسعي الدراسة الحالية إلي تحقيق األهداف التالي

تنمية األساليب االيجابية لمواجهة الضغوط  اإلرشادي فيبرنامج الفاعلية عرف علي أثر الت .0
 .لدي األم المعيلة

التعرف علي أثر البرنامج اإلرشادي في انخفاض مستوي الضغوط البيئية لدي األم   .7
 .المعيلة

 .الرضا عن الحياة لدي األم المعيلةفي رفع مستوي إلرشادي التعرف علي أثر البرنامج ا .3
 

 فروض الدراسة
 :هي فروض تختبر فاعلية البرنامج اإلرشادي

توجد فروق داله إحصائيا بين متوسطي درجات القياس القبلي والبعدي للعينة التجريبية  .0
 . علي األساليب اإليجابية لمواجهة الضغوط

توجد فروق داله إحصائيا بين متوسطي درجات القياس القبلي والبعدي للعينة التجريبية  .7
 . علي األساليب السلبية لمواجهة الضغوط

توجد فروق داله إحصائيا بين متوسطي درجات القياس القبلي والبعدي للعينة التجريبية  .3
 . علي مقياس الضغوط البيئية لأل المعيلة
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ا بين متوسطي درجات القياس القبلي والبعدي للعينة التجريبية توجد فروق داله إحصائي .2
 . علي مقياس الرضا عن الحياة

توجد فروق داله إحصائيا بين متوسطي درجات العينة التجريبية والعينة الضابطة علي  .0
 .األساليب اإليجابية لمواجهة الضغوط بعد تطبيق البرنامج علي العينة التجريبية

ائيا بين متوسطي درجات العينة التجريبية والعينة الضابطة علي توجد فروق داله إحص .6
 .األساليب السلبية لمواجهة الضغوط بعد تطبيق البرنامج علي العينة التجريبية

توجد فروق داله إحصائيا بين متوسطي درجات العينة التجريبية والعينة الضابطة علي  .2
 .ينة التجريبيةمقياس الضغوط البيئية بعد تطبيق البرنامج علي الع

توجد فروق داله إحصائيا بين متوسطي درجات العينة التجريبية والعينة الضابطة علي  .3
 .مقياس الرضا عن الحياة بعد تطبيق البرنامج علي العينة التجريبية

توجد فروق داله إحصائيا بين متوسطي درجات القياس البعدي والتتبعي للعينة التجريبية  .9
ومقياس الرضا عن  –ومقياس الضغوط البيئية  -هة الضغوطعلي مقياس أساليب مواج

 .ريبية بشهرين ونصفالحياة بعد تطبيق البرنامج علي العينة التج
 

 مف اهيم الدراسة
يعرف حامدد زهدران البرندامج اإلرشدادي بأندة تصدميم مخطدط ومدنظم  :اإلرشاديالبرنامج  .أ 

علي أسس علميدة، ويحتدوي علدي مجموعده مدن الخددمات تسداعد علدي حدل المشدكالت التدي 
النفسددية  االضددطراباتتواجدده فددي مجدداالت التوافددق والتكيددف النفسددي واالنسددجام والتغلددب علددي 

 صدددييددؤدي إلددي توافددق الفددرد والت يالددذواالجتماعيددة وفددق أهددداف اإلرشدداد والتوجيدده، األمددر 
 (239ص، 7117حامد زهران، ). لمشكالت والتغلب عليها مستقبالل

التعرف علي أألساليب التي ) لبرنامج اإلرشادي في هذه الدراسة ل التعريف اإلجرائي
تستخدمها األم المعيلة لمواجهة الضغوط بهدف استبدال األساليب السلبية بأساليب أخري 

  لتخفيف الضغوط البيئية وارتفاع مستوي الرضا عن الحياةإيجابية 
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 Evans,Coher `987,Lazarusيعدرف الضدغوط البيئيدة كدال مدن  :الضغووط البيئيغة .ب 
أن هددذه الضددغوط تحدددث عندددما ال تددتالءم المتطلبددات التددي تفرضددها البيئددة علددي   1966

 (022، ص7103عبد اللطيف خليفة، .)البشر مع قدرتهم علي مواجهتها
التي ( نفسية -اجتماعية –فيزيقية ) هي تلك المؤثرات التي توجد في المجال البيئي 

 .يكون لها قدرة علي إنشاء حالة ضغط ما أي إن الفرد قد وقع تحت طائلة الضغط
http://www.bee2ah.com 

انهأ المثيرات التي تتعرض لها األم ب)لضغوط البيئية في هذه الدراسة اإلجرائي ل تعرفال 
وتتمثل :تسبب لها صراع أو توتر  بأنهاالمعيلة خالل حياتها في البيئة المحيطة بها وتدركها 

الضغوط االقتصادية، الضغوط بيئة المسكن والحي، ضغوط  -ضغوط البيئة األسرية ) في
 (.بيئة العمل، الضغوط النفسية

وتتبندي Carver,Seheier 1989السدتخدام المقيداس فدي الدراسدة  :أسغاليب المواهةغة .ج 
والذي يشير إن أساليب المواجهة هو ما يبذله الفرد مدن مجهدود فدي )الباحثة مقياس الحالية 

مواجهة المواقف واإلحداث والتي هي مجموعه من الخطدط واألنشدطة التدي يسدعي الفدرد مدن 
 (.طة لحلها أو التقليل من آثارهاخاللها التقليل أو التعامل مع المواقف الضاغ

تعرف أساليب المواجهة إجرائيا بالدرجة التي تحصل عليها األم المعيلة علي مقياس 
 .أساليب مواجهة الضغوط المستخدم في هذه الدراسة

تقيدديم الفددرد  )تتبنددي الباحثددة مقيدداس مجدددي دسددوقي وتعريفددة وهددو : الرضغغا عغغن الحيغغاة  .د 
بقا لنسقه القيمي، ويعتمد هذا التقييم علي مقارنة الفدرد لظروفده لنوعية الحياة التي يعيشها ط

الحياتيددددة بالمسددددتوي األمثددددل الددددذي يعتقددددد أندددده مناسددددب لحياتدددده وذلددددك كمددددا يقدددداس بالمقيدددداس 
 (3، ص7103مجدي دسوقي، . )المستخدم

وتعرفه الباحثة إجرائيا بالدرجة التي تحصل عليها األم المعيلة علي مقياس الرضا عن 
 .المستخدم في هذه الدراسةالحياة 

المدرأة المعيلدة هدي التدي تعدول نفسدها وأسدرتها وتتدولي رعايدة شدئونها وشدئون  :األم المعيلة .ه 
 (72،ص 7113وسام حسن،. )أسرتها المادية بمفردها دون االستعانة بوجود رجل

http://www.bee2ah.com/
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ألم المعيلة في هذه الدراسة بأنها األم التي تتحمل مسئولية نفسها التعريف اإلجرائي ل
وأبنائها ماديا وقد تكون أرمله أو مطلقة أو زوجه تعيش في مستوي اقتصادي منخفض 
ومستوي تعليمي منخفض ويقع علي عاتقها مسئولية أبنائها بمفردها فتحتاج إلي إعانات 

 . لجمعيات األهليةخارجية قد تكون من المعارف والمقربين أو ا
 

 الدراسات السابقة
 :تمثلت الدراسات السابقة في ثالث محاور

 :دراسات تناولت الضووط البيئية: المحور األول
تناول هذا المحور العديد من الدراسات التي أوضحت ضغوط المرأة المعيلة وأكدت 

زينب )جميعها علي تركز الضغوط االقتصادية المرتبة األولي في الضغوط، فقد أشارت دراسة
إلي التعرف علي الضغوط الحياتية للمرأة المعيلة، وتوصلت إلي معاناة المرأة ( 7113الباهي 

االقتصادية، كما اتفقت مع العديد من الدراسات االخري التي أثبتت أن  المعيلة من الضغوط
، أماني 7101شيماء النويري ) المعاناة االقتصادية للمرأة المعيلة تحتل المركز االول منها 

ثم الضغوط االسرية تحتل المركز الثاني فقد كان من نتائج الدراسات التي ( ،7110قنديل 
التي تمثل معاناة وضغوط للمرأة المعيلة  طعلي وجود الضغو  ركزت علي الضغوط األسرية

ومن أمثلة ذلك العالقة باألبناء ومشاكل تتعلق بالتنشئة االجتماعية التي تواجهها نتيجة لغياب 
األب سواء بالوفاة أو الطالق أو غيرة، وأيضا ركزت علي العالقة باألسرة ومن أمثلة هذه 

، وديان 7113، هاله مصطفي 7101ماء النويري ، شي7100معوض محمود ) الدراسات 
، ثم تليها الضغوط المرتبطة بالعمل من (7117، سيد جاب اهلل 7113ياسين نادية حليم 

كما ( 7100معوض محمود )صعوبة الوصول للعمل وضعف الدخل وطول فترة العمل 
ية من سوء إلي وجود عالقة ارتباطيه بين المتغيرات البيئ( 7111ستريبو )توصلت دراسة 

 . البيئة الفيزيقية المحيطة التابع الطبيعي لنقص الحالة المادية وتوافق المرأة المعيلة
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 :دراسات تناولت أساليب مواهةة الضووط: المحور الثاني
مالحظة ندرة الدراسات التي تناولت أساليب مواجهة الضغوط للمرأة المعيلة، فقد هدفت 

إلي التعرف علي أثر الضغوط علي أدارة المرأة المعيلة لشئون ( 7101شيماء النويري )دراسة 
أسرتها، ومعرفه أثر برنامج يساعد علي تنمية أساليب التعامل مع الضغوط وتنمية إدارة شئون 

وتوصلت الدراسة إلي قدرة البرنامج االرشادي علي انخفاض مستوي الضغوط لدي  ،.األسرة
أفراد العينة وقدرة المرأة المعيلة علي إدارة شئون أسرتها وذلك من خالل استبدال اساليب 

 . المواجهه

رصد وتحليل المشكالت  (7110حجازي أحمد، خليل عبد المقصود )كما هدفت دراسة  
والمواجهة  عية لألسر التي تعولها نساء، ثم التعرف علي أنماط التكيفوالمجتم االقتصادية

أن غالبية النساء بهذه الفئة ال يمتلكن  وتوصلت الدراسة إلي، ،التي تقوم بها المرأة المعيلة
مهارات القراءة والكتابة مما يقلل فرصة الحصول علي العمل، كما تفتقر المهارات الالزمة 

انهم يستخدمون أنماط مختلفة من التكيف مع هذه المشكالت منها للقيام بمشروع خاص، و 
كما ،  .سلبية التي تزيد من الشعور بالمشكلة، أو إيجابية التي تقلل نسبيا من الشعور بالمشكلة

عن أن، التفاعل بين ضغوط العمل وأساليب التكيف الموجهة 7103توصلت دراسة بانكونا 
حة البدنية، كلما كانت قيمة أساليب التكيف الموجهة نحو نحوا لمشكلة، مؤشرا كبيرا على الص

المشكلة في المتوسط أو أقل من المتوسط،كلما زادت اآلثار السلبية لضغوط العمل على 
 الصحة البدنية بانخفاض درجات التكيف المركز على المشكلة

 :دراسات تناولت الرضا عن الحياة: المحور الثالث
مالحظة ندرة الدراسات التي تناولت الرضا عن الحياة للمرأة المعيلة، فقد هدفت دراسة 

إلي تحديد الضغوط التي تعاني منها المرأة المعيلة والتحقق فاعلية ( 7112سالمة منصور )
برنامج خدمة الفرد لرفع مستوي الرضا عن الحياة لدي المرأة المعيلة، وتوصلت الدراسة إلي 

بين متوسط درجات العينة التجريبية قبل وبعد تطبيق البرنامج علي مقياس الرضا وجود فروق 
إن المرأة في منتصف  siti marziah7103دراسة عن الحياة لصالح القياس البعدي، وتشير 

العمر تتعدد أدوارها ومسئولياتها كأم وزوجة وابنة وعاملة الذي يسبب لها الضغوط النفسية 
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البد من استخدام بعض التحديات ومن أهم هذه  وأنهاعن الحياة وانخفاض مستوي الرضا 
 .التحديات أساليب المواجهة اإليجابية التي ترتبط ارتباط دال بالرضا عن الحياة لدي المرأة

 

 اإلطار النظري للدراسة
 :تمثل المنطلق النظري لهذه الدراسة في عدد من النظريات على النحو التالي

هو نمط من األفعال أو التصرفات التي يتم تعلمها إما بشكل الدور  :نظرية الدور .1
 .مقصود أو بشكل عارض والتي يقوم بها شخص ما في موقف يتضمن تفاعل

هي من النظريات الهامة التي تفسر أداء األدوار االجتماعية لكل فرد، فان طبيعة الحياة 
نظرية الدور بدراسة ادوار األفراد فتقوم المعقدة تحمل األفراد العديد من األدوار االجتماعية، 

واألسر والجماعات الصغيرة ومتطلباتها ومسئولياته وفقا للمحددات الثقافية ومدي التزام الفرد 
وصراع الدور هو ما يشعر به اإلنسان من ارتباك عندما يشغل بأكثر . بها أو عجزة عن أدائها

المعيلة تتنوع وتتعدد أدوارها كعائل مسئوليات األم نظرية الدور و  فنجد من استعراضمن دور، 
لألسرة وربة منزل ورعاية األبناء من كافة الجوانب من التنشئة إلي توفير دخل ثابت، إلي 
جوار اتخاذ القرارات التي تخص األبناء، والعالج، وذلك إلي جوار أدوارها التقليدية داخل 

ئوليات المنزل األمر وهو ما األسرة الذي يجعلها فريسة بين دورها ومسئوليات العمل ومس
، وهو ما ينطبق علي المرأة المعيلة من شعورها بصراع يترتب علية شعورها بصراع األدوار

 .الدور من تعدد األدوار المحمل علي عاتقها

تحدث الضغوط البيئية عندما ال تتالءم المتطلبات التي  :مدخل األنعصاب البيئي .2
على مواجهتها، ويمكن إرجاع الضغوط البيئية إلي تفرضها البيئة على البشر مع قدرتهم 

الزيادة في المعلومات التي تتجاوز إمكانات االنتباه لدي الفرد، وينتج هذا فى شكل إجهاد 
 .نفسي، وقد يكون له انعكاسات جسيمة

يعتقد كوهين أن رد الفعل للضغوط عبارة عن استجابة لعدم إمكانية التنبؤ وعدم إمكانية 
ركة للبيئة، والتي تترك الفرد يشعر بالعجز وعدم القدرة على مواجهة الموقف أو السيطرة المد
 .التعايش معه
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 .ويندرج من هذا المدخل العديد من النماذج نستعرض منها ما يناسب الدراسة قدم هانز
التي يحدث من  الديناميةوضعه ماجكرث، ويركز هذا النموذج على : العمليات نموذج .3

ووفقا لنموذج العمليات فإن استجابة الفرد لضغوط البيئة الفيزيقية . خاللها االنعصاب
 : واالجتماعية تمر من خالل أربعة مراحل متصلة

 في هذه المرحلة يدرك الفرد وجود ضغوط في البيئة : مرحلة التقييم المعرفي  .أ 
وفيها يتم الربط بين الموقف المدرك وبين االستجابة المالئمة في إطار : مرحلة اتخاذ القرار .ب 

 تعامل الفرد مع الضغوط 
حيث ينتج خالل هذه المرحلة أنماطا من السلوك يمكن تقييمها : مرحلة تحقق االنعصاب .ج 

 كما وكيفا، وهي تشير في مجملها إلي حدوث االنعصاب البيئي 
 .الراجعةمرحلة التغذية  .د 

وضعه الزاروس، ويقوم النموذج على فرضية أساسية مؤداها أن  :النموذج النفسي .4
اإلنعصاب حدث عندما يدرك الفرد أن المواقف الضاغطة تهدد صحته وسالمته، 

يحدث كنتيجة لتقييم الفرد لهذه المواقف ( االنعصاب ) فاالستجابة للمواقف الضاغطة 
 :زاروس ان التقييم اإلدراكي يمر بمرحلتين أساسيتينعلى انها ضاغطة ومجهدة، ويرى ال

 الذي يحدد التهديد الناتج عن الضغوط البيئية( المبدئي) :التقييم األولي .أ 
 الذي يحدد أسلوب التعامل أو االستيعاب الالزم لمواجهة هذا التهديد  :التقييم التكيفي .ب 

 :املتتأثران بمهموعة من العو ( األولي والتكيفي)مرحلتي التقييم 
 طبيعة المواقف الضاغطة. 
 الخبرة السابقة بهذه الضغوط. 
 ةخصائص الفرد الشخصي. 
 الخلفية الثقافية للفرد. 
 مستوى ذكاء الفرد. 
 تقوم فرضية تقييم الفرد إلمكانياته . 
وعلي هذا األساس يربط سبيلبرجر بين الضغط وقلق الحالة، ويعتبر  :نظرية سيبلبيرهر .5

المرجعي للنظرية اهتم سبيلبرجر  اإلطاروفي هذا . من سمات شخصية الفرد القلق أصال
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بتحديد طبيعة الظروف البيئية المحيطة والتي تكون ضاغطة ويميز بين حاالت القلق 
ميكانزمات الدفاع التي تساعد علي تجنب ذلك الناتجة عنها، ويفسر العالقات بينها وبين 

 .وتستدعي سلوك التجنب(إسقاط -إنكار -كبت)النواحي الضاغطة 
تتلخص هذه النظرية في أن األفراد يتصرفون تجاه األحداث الجديدة : نظرية التكيف .6

التي تمر عليهم في حياتهم بأشكال مختلفة تعتمد علي نمط الشخصية ا فاألفراد المختلفون 
 .يتكيفون بنفس الطريقة أو بشكل مطلق تجاه األحداث الضاغطة ال

فنجد أن هناك تغيرات طرأت علي المرأة المعيلة التي جعلتها تتحمل المسئولية بمفردها 
 .التغيراتوتتطلب التكيف مع هذه 

 :ذجيعرض تشارلزورث وناثان النمو 
ووفقا لنموذجين مختلفين في حالة المواجهة السالبة وعدم  :نموذج دورتي الضووط  .7

  :وفي حاله المواجهة اإليجابية كما يليالقدرة علي التحمل 
ترتبط بعدم القدرة علي تحمل الضغوط واستخدام األساليب : نموذج الضيق واالنزعاج .أ 

وكلها ويصحب ذلك آثار عديدة سلوكية، فسيولوجية، معرفية  السلبية في مواجهة الضغوط
وتشير إلي إعراض اضطرابية ما تلبث كما جاء في النموذج أن تتحول في ألمدي البعيد 
إلي اضطرابات فعلية سلوكية، اضطرابات فسيولوجية، اضطرابات انفعالية، اضطرابات 

وتكون النتيجة كما يوضحها النموذج انخفاض اإلنتاجية وانخفاض السعادة . .معرفية
  .والرضا

أما في المواجهة االيجابية في النموذج الثاني فمصادر : والصحة النفسية نموذج التوافق .ب 
الضغوط واحدة ولكن المواجهة تعتمد علي فنيات ومهارات تساعد علي التعامل الجيد مع 

أهم ما يميز النموذجين النظرة المتكاملة . الضغوط الذي ينتج عنة السعادة وزيادة اإلنتاجية
 . والمواجهة السلبية وفي التوافق والمواجهة االيجابية لدورتي الضغوط في االنزعاج
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 اإلجراءات المنهجية
وذلك لتنمية األساليب اإليجابية في مواجهة الضغوط البيئية في محاولة : المنةج التهريبي

 . للتخفيف من مستوي الضغوط وارتفاع مستوي الرضا عن الحياة لدي األم المعيلة
 

 األدوات المستخدمة
تهدف هذه االستمارة إلي جمع : (ونعداد الباحثإ)استمارة البيانات األولية  .1

السن، سبب المسئولية أو اإلعالة وحددتها . )معلومات أولية عن األم المعيلة وأهمها معرفة
 .(عدد سنين اإلعالة، عدد األبناء( نفقمتزوجة والزوج ال ي -الطالق -وفاة الزوج)الباحثة 

 إعداد عبد العزيز الشخص)المستوي االقتصادي االهتماعي  مقياس .2
تهدف الدراسة عبد العزيز الشخص إجراء تعديالت للمقياس حيث . قام د :(2113

تحديثه في ضوء المستجدات التي طرأت علي المجتمع ثم الوصول مراجعه المقياس و 
االقتصادي االجتماعي لمعادلة تنبؤية جديدة يمكن استخدامها باطمئنان في تحديد الوضع 

مستوي التعليم، : خمس مؤشرات هيالمعادلة تتضمن لألسرة في المجتمع المصري، و 
مستوي المهنة أو الوظيفة، متوسط دخل الفرد في الشهر، ويتم تحديد المؤشرات علي النحو 

 :التالي
 .ياتويتم تحديد درجته في ضوء ثمانية مستو ( رب األسرة أو ربة األسرة) مستوي التعليم -
ويتم تحديد درجته في ضوء تسعة : رب األسرة أو ربة األسرة )مستوي المهنة أو الوظيفة  -

 .مستويات
 .ويتم تحديد درجته في ضوء سبعة مستويات: متوسط دخل الفرد في الشهر  -
ويمكن تقدير المستوي عن طريق استخدام المستوي االقتصادي االجتماعي عن طريق  -

 المعادلة
 :التنبؤية وهي -

 0س×14070+2س×14061+3س×14017+7س×14732+0س×14762+14123 =ص
 .حيث أن
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 (درجات 2-0)متوسط دخل الفرد في الشهر وتنحصر درجات بين =0س
 (درجات 9-0)وتنحصر الدرجات بين . األسرة بوظيفة ر = 7س
 (درجات 3-0)وتنحصر الدرجات بين . مستوي تعليم رب األسرة= 3س
 (درجات 9-0)الدرجات بين وتنحصر . وظيفة ربة األسرة= 2س
 (درجات 3-0)وتنحصر الدرجات بين . مستوي تعليم ربة األسرة= 0س

 .وقد استخدمت الباحثة المقياس للتحقق من تجانس أفراد العينة
يقيس مقياس الضغوط : (ونإعداد الباحث)مقياس الضووط البيئية لألم المعيلة  .3

 –اجتماعية )المعيلة في بيئتها المحيطة البيئية مقدار الضغوط التي تتعرض لها األم 
دراكها لها بأنها تسبب لها التوتر وعدم التوازن( فيزيقية  ابعاد  ستة يتكون المقياس من. وا 

ضووط  -ضووط مرتبطة بالعمل -ضووط البيئة األسرية –اقتصادية  ضووط )اآلتيك
عبارة، تعتمد طريقة  06يتكون المقياس من  ،(ضووط نفسية -بيئة الحي –بيئة المسكن 

-7- 3) وتتوزع الدرجات( ال/ أحيانا/ نعم) بدائل ثالثة وهي التصحيح علي االختيار من 
0). 

للتأكد من صدق وثبات المقياس تم تطبيق المقياس في :الخصائص السيكومتريه للمقياس
 (. 31)صورته الشبة نهائية علي عينة من األمهات المعيالت وعددهم 

  اعتمدت الباحثة علي استخدام الطرق التالية للتأكد من :الصدق
تم االطالع علي المقاييس السابقة واألطر النظرية ذات االهتمام بالضغوط : صدق البناء

عامة وضغوط األم المعيلة بصفة خاصة،ثم الدراسات السابقة الخاصة بالموضوع للتمكن من 
 .إعداد عبارات المقياس

تم عرض المقياس في صورته األولية علي مجموعه من األساتذة في مجال  :المحكمينصدق 
لمعرفة أرائهم ثم تحليلها من خالل النسب المئوية الذي ( 3)علم النفس واالجتماع وعددهم 

 تحدد نسب قبول كل عبارة تبعا ألراء السادة المحكمين
باختبار أخر ثبت صدقة وثباته من تم مقارنة درجات المقياس الحالي  :صدق المحك الخارهي

، فطبقت 7101النويري  ءقبل، وهو استبيان الضغوط النفسية للمرأة المعيلة إعداد شيما
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الباحثة المقياسين علي نفس العينة ثم حساب معامل االرتباط بين درجات المقياسين الذي بلغ 
(902.). 

تم تقسيم درجات المقياس ثم المقارنة بين متوسط درجات الربع  :قدرة المقياس علي التمييز
. 112ويتني وبغ مستوي الدالله  -األعلى ومتوسط درجات الربع االدني باستخدام اختبار مان

 . ما يبين الفروق الجوهرية بين الدرجات العليا والدرجات الدنيا 110وهي أقل من
. 902إعادة التطبيق بلغت قيمة الثبات ) لتالية اعتمدت الباحثة علي الطرق ا: ثبات المقياس
 .(.2006معامل ثبات الفا -. 2979التجزئة النصفية بلغت  -للمجموع الكلي 

تم حساب االتساق الداخلي للمقياس عن طريق حساب معامل االرتباط بين :االتساق الداخلي
خلي إلبعاد المقياس درجة كل عبارة والدرجة الكلية للبعد الفرعي، ثم حساب االتساق الدا

 . بحساب معامل االرتباط بين درجة كل بعد والدرجة الكلية للمقياس
 .من كل ما سبق تحققت الباحثة من صدق وثبات المقياس

يتكون المقياس : (1181 إعداد كارفر شاير)مقياس أساليب مواهةة الضووط  .4
ي يتبعها أسلوب لمواجهة الضغوط ويصف كل أسلوب نمط من األساليب الت 00من 

إعادة )أساليب  01األساليب إيجابية تتكون من  :أوال. األفراد في مواجهة ضغوطهم
 -التخطيط -استخدام الدعم االنفعالي -استخدام الدعم االهتماعي -التفسير اإليهابي

المواهةة  –قمع األنشطة المتنافسة  -التقبل -التريث -الرهوع إلي الدين -الدعابة
 (. النشطة

 -اإلنكار -االبتعاد السلوكي -االبتعاد الذهني) أبعاد  0األساليب السلبية تتكون من  :ثانيا
عبارة، تعتمد طريقة  61يتكون المقياس من  (تعاطي مواد نفسية -التركيز علي االنفعال

وتتوزع الدرجات ( أفعل كثيرا -أفعل قليال -ال أفعل)التصحيح علي االختيار من ثالث بدائل 
(1-0-7.) 

للتأكد من صدق وثبات المقياس  :صائص السيكومترية للمقياس في الدراسة الحاليةالخ
، ثم استخدام األساليب ( 31)تم تطبيق المقياس علي عينة من األمهات المعيالت وعددهم 

 التالية
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تم حساب االتساق الداخلي بإيجاد معامل االرتباط بين درجات كل عبارة :االتساق الداخلي
 .للبعد الفرعي، ثم حساب معامل االرتباط بين كل بعد والدرجة الكلية للمقياس والدرجة الكلية

إعادة التطبيق وبلغ معامل االرتباط للمجموع ) اعتمدت الباحثة علي الطرق التالية :الثبات
التجزئة  -.(260)ثم المجموع الكلي لألساليب السلبية .( 322)الكلي لألساليب اإليجابية 

 .(022)معامل ثبات الفا  -.(099)االرتباط  النصفية بلغ معامل
أعد الباحث مقياس : (2113 إعداد مهدي دسوقي)مقياس الرضا عن الحياة  .5

إلي األكبر من  71الرضا عن الحياة لكي تتناسب عباراته مع جميع مراحل العمر من سن 
 -السعادة) الجنسين، يقيس المقياس درجة رضا الفرد عن حياته، يتكون من ستة أبعاد

يتكون  (القناعة  -التقدير االهتماعي -االستقرار النفسي -االهتماعية -الطمأنينة
تنطبق ) عبارة، تعتمد طريقة التصحيح علي االختيار من اربع بدائل 31المقياس من 

 (ال تنطبق ابدا -ال تنطبق-بين بين -تنطبق -تماما
للتأكد من صدق وثبات المقياس تم  :الخصائص السيكومترية للمقياس في الدراسة الحالية

 ، ثم استخدام األساليب التالية( 31)تطبيق المقياس علي عينة من األمهات المعيالت وعددهم 
تم حساب االتساق الداخلي بإيجاد معامل االرتباط بين درجات كل عبارة :االتساق الداخلي

 .بعد والدرجة الكلية للمقياس والدرجة الكلية للبعد الفرعي، ثم حساب معامل االرتباط بين كل
عامل االرتباط للجموع  إعادة التطبيق وبلغ) اعتمدت الباحثة علي الطرق التالية :الثبات
 .(922)معامل ثبات الفا -.(929)التجزئة النصفية -.(920)الكلي

برنامج إرشادي لتنمية األساليب اإليجابية  :(ونإعداد الباحث)البرنامج اإلرشادي .6
 وط البيئيةلمواجهة الضغ

تنمية الجوانب اإليجابية لدى األم المعيلة ، والتي  علىيهدف البرنامج الحالي بشكل عام 
، البيئية  من شأنها أن تخفف من اآلثار النفسية السلبية الناتجة عن التعرض للضغوط

وبالتالي يتضمن . وتساعدهن على االحتفاظ بالرضا عن حياتهن عند مواجهة الضغوط
 :التاليةالبرنامج العمل على تحقيق األهداف اإلجرائية 

 .تبصير األم المعيلة بمعني الضغوط و أساليب المواجهة وأنواعها،وأسبابها وعواقبها .0
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تدريب أفراد العينة علي أساليب أإيجابية جديدة منها طرق االسترخاء والتحكم الذاتي،   .7
، والتعايش معها ، اللجوء إلي اهلل( اجتماعية  –فيزيقية ) تقبل الظروف البيئية المحيطة 

 . استخدام الدعابة
حالل األفكار  .3 اإليجابية                                                                        تدريب األمهات علي فنية إعادة التقييم المعرفي للحدث الضاغط وا 

والتدريب علية، والتدريب علي طرق حل  a-b-cبدال من السلبية وذلك عن طريق نموذج 
 .المشكالت، وكيفية أدراه الوقت الذي بدورة يساعد علي خفض صراع الدور لديهن

تشجيع األم المعيلة علي إقامة عالقة اجتماعية مع اآلخرين وعلي طلب الدعم من  .2
 . المحيطين 

االبتعاد السلوكي والذهني، تعاطي  -اإلنكار  -االنفعال)السلبية منها خفض األساليب  .0
وهذا يتم قياسه عن طريق حساب الفروق بين درجات األم المعيلة قبل (المواد النفسية 

 .وبعد البرنامج الحالي علي مقياس أساليب التعامل مع الضغوط
سه عن طريق حساب خفض مستوي الضغوط النفسية لدي األم المعيلة وهذا يمكن قيا .6

الفروق بين درجات األم المعيلة قبل وبعد تطبيق البرنامج علي مقياس الضغوط البيئية 
 .لدي األم المعيلة

تنمية مستوي الرضا عن الحياة لدي األم المعيلة وذلك عن طريق حساب الفروق لدرجات  .2
 .األمهات قبل وبعد تطبيق البرنامج الحالي علي مقياس الرضا عن الحياة

 :يقوم البرنامج علي مهموعه من األسس
ويشمل تعديل األفكار واألساليب الخاطئة عند األم المعيلة التي تستخدم  :أساس نفسي .أ 

أساليب سلبية واستبدالها إلي أساليب ايجابية في مواجهة الضغوط البيئية بهدف تخفيض 
 .الضغوط ورفع مستوي الرضا عن الحياة

ح أن البيئة من حولنا مليئة بالضغوط لذلك البد يقوم علي أساس توضي: أساس بيئي .ب 
بأساليب ايجابية للمواجهة  لتها بالتقبل ومحاولة التعايش معهاالوعي ببيئتنا المحيطة ومقاب

 .وذلك لتخفيف حدة الضغوط واالحتفاظ بالرضا عن الحياة
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ساس أن اختيار الباحثة لطريقة اإلرشاد الجماعي بأساليبه ومراعاة األ :أساس اهتماعي .ج 
يتأثر بالجماعة التي ينتمي يتفاعل و االجتماعي باعتبار إن السلوك اإلنساني جماعي 

 .إليها
أن حرص الباحثة علي توظيف فنية االسترخاء، واللجوء إلي اهلل : أساس فسيولوهي .د 

للسيطرة علي مالمح اإلحباط والتوتر التي ترتبط بالعوامل الفسيولوجية لإلنسان حيث 
علي حدوث تغيرات فسيولوجية فتساعد علي إفراز أحماض مفيدة للجسم تساعد كال منهما 

 . وتبعث األمل واالطمئنان النفسي
إلي إعداد برنامج تكاملي يعتمد علي انتقاء فنيات واستراتيجيات من  استندت الباحثة -

 ما يناسب العينة ( عدة نظريات
في تقييم البرنامج من خالل عرض الباحثة للبرنامج علي األساتذة : تحكيم البرنامج االرشادي

جراء التعديالت الالزمة(3)مجال علم النفس واالجتماع عددهم   .، وا 
 

 مجاالت الدراسة
طبق البرنامج في جمعية سيدات مصر ميدان المحكمة مصر الجديدة،  :المهال الهورافي

في جمعية سيدات  مقاييس الدراسةوذلك للعينة التجريبية، أما العينة الضابطة طبقت عليهم 
مصر، وزارة التعليم العالي مركز القياس والتقويم، كلية الهندسة حلوان في إبراهيم عبد الرازق 

 .عين شمس، دار أيتام بنت مصر الخيرية عمار بن ياسر
تم اختيار العينة أم معيلة للعينة التجريبية والضابطة،  71عددهم  :المهال البشري
 -عاملة بالحضانة -عاملة بالمشغل)بجمعية سيدات مصر  عامالت 2التجريبية كاألتي 
أمهات من المستفيدات من إعانات الجمعية  6وعدد ( عاملة بدار المسنين -عاملة بالمطبخ

من العامالت بوزارة التعليم العالي  7وعامالت بالبيوت ، تم اختيار العينة الضابطة كاألتي 
عاملة بكلية  0عة لجمعية بنت مصر الخيرية، عامالت بدار أيتام مربيات تاب 7بالبوفيه، 

المستفيدات من جمعية سيدات مصر وعامالت المترددات و  من 0الهندسة جامعه حلوان، 
 . بالبيوت 
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فيما يتعلق باستمارة البيانات األولية لألم  :بين العينة التهريبية والضابطة فحص التهانس
موضحة في الجداول التالية ( سبب اإلعالة  السن، عدد األبناء،عدد سنين اإلعالة،)المعيلة 
 :من حيث

يوضح وصف أفراد العينة التجريبية والضابطة تبعا للسن، سبب المسئولية، عدد : (1)هدول
 01=، ن ضابطة01= سنين اإلعالة، عدد األبناء ن تجريبية 

 نسبة ك ضابطة نسبة ك تهريبية متوير
     السن

 %21 2 %01 0 39-31من 
 %01 0 %21 2 29-21من 
01-03 0 01% 0 01% 

 %011 01 %011 01 مجموع
     عدد سنين اإلعالة

 %71 7 %31 3 3-0قصيرة من 
 %21 2 %21 2 6-2متوسطة من 
 %21 2 %31 3 فأكثر 2طويلة من 

 %011 01 %011 01 مجموع
     عدد األبناء

 %71 7 %71 7 7-0من 
 %21 2 %01 0 2-3من 
 %21 2 %31 3 6-0من 

 %011 01 %011 01 مجموع
     سبب اإلعالة
 %31 3 %31 3 الترمل
 %31 3 %31 3 الطالق

 %21 2 %21 2 (عدم إنفاق الزوج)متزوجة
 %011 %01 %011 01 مجموع

بمقياس المستوي االقتصادي  فيما يتعلق :بين العينة التهريبية والضابطة فحص التهانس
 . االجتماعي من خالل تطبيق المقياس والتأكد من عدم وجود فروق بين العينتين
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الفروق بين أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة علي مقياس المستوي  :(2)هدول
 71=ن (ويتني –مان )االقتصادي االجتماعي  باستخدام اختبار 

 متوسط العدد مهموعه المتوير
 الرتب

مهموع 
قيم  Uقيمة  الرتب

Z 
مستوي 
 تفسيرها الداللة

المستوي 
االقتصادي 
 االجتماعي

 016411 01461 01 تجريبية
ال توجد  .933 .23 29411

 012411 01421 01 ضابطة فروق
  0496تساوي  1410ولية عند مستوي داللة الجد( z)قيمة

بمقياس الضغوط البيئية  فيما يتعلق :بين العينة التهريبية والضابطة فحص التهانس
  .لألم المعيلة من خالل تطبيق المقياس والتأكد من عدم وجود فروق بين العينتين

   س الضغوط البيئيةالفروق بين أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة علي مقيا :(3)هدول
مهموع 
الضووط 
 البيئية

توجد ال  .036 .020 27411 007401 00470 01 تجريبية
 99401 9470 01 ضابطة فروق

  0496تساوي  1410الجدولية عند مستوي داللة ( z)قيمة
بمقياس أساليب مواجهة  فيما يتعلق :بين العينة التهريبية والضابطة فحص التهانس

 .الضغوط الضغوط من خالل تطبيق المقياس والتأكد من عدم وجود فروق بين العينتين
 أساليب مواجهة سأفراد المجموعتين التجريبية والضابطة علي مقيا الفروق بين :(4)هدول

 الضغوط
مهموع 
األساليب 
 اإليهابية

 012411 01421 01 تجريبية
23411 007. 331. 

ال 
توجد 
 010411 01431 01 ضابطة فروق

مهموع 
األساليب 
 السلبية

 001411 00411 01 تجريبية
32411 0417 306. 

ال 
توجد 
 97411 9471 01 ضابطة فروق

  0496تساوي  1410الجدولية عند مستوي داللة ( z)قيمة
بمقياس الرضا عن الحياة  فيما يتعلق :بين العينة التهريبية والضابطة فحص التهانس

 من خالل تطبيق المقياس والتأكد من عدم وجود فروق بين العينتين
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 س الرضا عن الحياةالتجريبية والضابطة علي مقياالفروق بين أفراد المجموعتين  :(5)هدول
مهموع 

الرضا عن 
 الحياة

ال توجد  .220 .202 21 000 00401 01 تجريبية
 90 9401 01 ضابطة فروق

  0496تساوي  1410الجدولية عند مستوي داللة ( z)قيمة
التجريبية والضابطة يتبين من الجداول السابقة أنه عدم وجود فروق جوهرية بين العينتين 

 .قبل تطبيق البرنامج علي العينة التجريبية
المقاييس من منتصف يوليو واألساسية تم تطبيق  ةللعينة االستطالعي :المهال الزمني

شهرين جلسة بواقع  06 تطبيق البرنامج اإلرشاديأستمر ، 7106أغسطس  أخرإلي  7106
 .7102مارس  0القياس التتبعي ، ثم 7106ديسمبر 07 إلي 7106سبتمبر77من  ونصف

 النتائج النهائية
توجد فروق داله إحصائيا بين متوسطي درجات القياس القبلي والبعدي علي مقياس أساليب  .0

 -إلي اهللاللجوء  -إعادة التفسير اإليجابي)مواجهة الضغوط بجميع اإلبعاد اإليجابية اآلتية 
قمع األنشطة  -المواجهة النشطة -التريث -التقبل-الدعم بنوعيه اجتماعي، انفعالي

ال توجد ( الدعابة-التخطيط) ما عدا أسلوبين ( مجموع األساليب اإليجابية –المتنافسة 
فروق بين القياس القبلي والبعدي للعينة التجريبية، وبالنسبة لألساليب السلبية توجد فروق 

 -ابتعاد سلوكي -ابتعاد ذهني) بلي والبعدي للعينة التجريبية في كل اإلبعادبين القياس الق
 ( . مجموع الكلي لألساليب السلبية -تعاطي مواد نفسية  -اإلنكار -التركيز علي االنفعال

توجد فروق داله إحصائيا بين متوسطي درجات القياس القبلي والبعدي للعينة التجريبية  .7
ضغوط مرتبطة  -ضغوط مرتبطة بالعمل -ضغوط أسرية) ةعلي مقياس الضغوط البيئي

) ماعدا بعد واحد (مجموع الضغوط البيئية  -ضغوط نفسية -ضغوط المسكن -بالحي
 .ال توجد فروق بعد تطبيق البرنامج علي العينة التجريبية( ضغوط االقتصادية 

 :والجدول التالي يوضح ذلك
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  القبلي والبعدي للعينة التجريبية لمقياس الضغوط لداللة الفروق بين درجات القياس :(6)هدول
 باختبار ولكوكسن 01= ن Zقيمة 

القيا متوير
 س

نوع 
 متوير

عدد 
 الرتب

متوسط 
 الرتب

مهموع 
 الرتب

متوسط 
قياس 
 قبلي

متوسط 
قياس 
 بعدي

Zالداللة قيمة 

ضغوط 
 العمل

 قبلي
 بعدي

 00411 0401 01 سالبة
 .11 .11 1 موجبة .110 373. 71421 73431

   1 متعادلة
ضغوط 
 أسرية

 قبلي
 بعدي

 0411 0463 3 سالبة
 01411 0411 7 موجبة .127 311. 77421 72421

   1 متعادلة
ضغوط 
 اقتصادية

 قبلي
 بعدي

 2411 7411 7 سالبة
 7411 7411 0 موجبة .062 .022 37401 37431

   2 متعادلة
ضغوط 
 الحي

 قبلي
 بعدي

 07411 0423 9 سالبة
 3411 3411 0 موجبة .107 74012 72421 79411

   1 متعادلة
ضغوط 
 المسكن

 قبلي
 بعدي

 32401 2493 2 سالبة
 0401 0401 0 موجبة .171 370. 02437 72422

   7 متعادلة
ضغوط 
 نفسية

 قبلي
 بعدي

 00411 0401 01 سالبة
 .11 .11 1 موجبة .112 74327 03421 70401

   1 متعادلة
مجموع 
الضغوط 
 البيئية

 قبلي
 بعدي

 00411 0401 01 سالبة
 .11 .11 1 موجبة .110 74312 07041 00741

   1 متعادلة
 قيمة Z 0496إذا وصلت ( 1410)المحسوبة تكون دالة إحصائيا عند مستوي 

  قيمة Z 7403إذا وصلت ( 1410)المحسوبة دالة إحصائيا عند مستوي 
يتضح من الجدول السابق وجود فروق بين القياس القبلي والبعدي للعينة التجريبية 
لصالح القياس البعدي علي مقياس الضغوط في خمس أبعاد والمجموع الكلي عند مستوي 

 . ، بينما اليوجد فروق بين القياسين علي بعد الضغوط االقتصادية1410-1410
توجد فروق داله إحصائيا بين متوسطي درجات القياس القبلي والبعدي للعينة التجريبية  .3

 -الطمأنينة-القناعة -تقدير اجتماعي -االجتماعية)علي مقياس الرضا عن الحياة 
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ال توجد فروق بين القياس القبلي ( السعادة ) ماعدا بعد ( المجموع الكلي للرضا -االستقرار
 .ريبية بعد تطبيق البرنامجوالبعدي للعينة التج

توجد فروق داله إحصائيا بين متوسطي درجات العينة التجريبية والضابطة علي مقياس  .2
اللجوء  -إعادة التفسير اإليجابي)أساليب مواجهة الضغوط بجميع اإلبعاد اإليجابية اآلتية 

قمع األنشطة  -المواجهة النشطة -التريث -التقبل-الدعم بنوعيه اجتماعي، انفعالي -للدين
ال توجد ( الدعابة-التخطيط) ما عدا أسلوبين ( مجموع األساليب اإليجابية  -المتنافسة

فروق بين العينة التجريبية والضابطة ، وبالنسبة لألساليب السلبية توجد فروق بين العينة 
 -لالتركيز علي االنفعا -ابتعاد سلوكي -ابتعاد ذهني) التجريبية والضابطة في كل اإلبعاد

  .( مجموع الكلي لألساليب السلبية -تعاطي مواد نفسية  -اإلنكار
توجد فروق داله إحصائيا بين متوسطي درجات العينة التجريبية و العينة الضابطة علي  .0

ضغوط مرتبطة  -ضغوط مرتبطة بالعمل -ضغوط أسرية) مقياس الضغوط البيئية كاآلتي 
ماعدا بعد واحد (ضغوط البيئية مجموع ال -ضغوط نفسية -ضغوط المسكن -بالحي

ال توجد فروق بين العينة التجريبية والضابطة بعد تطبيق البرنامج ( ضغوط االقتصادية )
  .علي العينة التجريبية

توجد فروق داله إحصائيا بين متوسطي درجات العينة التجريبية و العينة الضابطة علي  .6
 -االستقرار -الطمأنينة-القناعة -اعيتقدير اجتم -االجتماعية)مقياس الرضا عن الحياة 

ال توجد فروق بين العينة التجريبية ( السعادة ) ماعدا بعد ( المجموع الكلي للرضا
 .والضابطة وذلك بعد تطبيق البرنامج
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داللة الفروق بين العينة التجريبية والضابطة علي مقياس الرضا  Z ةيوضح قيم: (7)هدول
  عن الحياة، اختبار مان ويتني

متوسط  العدد المهموعة متوير
 الرتب

مهموع 
 الرتب

متوسط 
 داللة قيمةZ قيمةu حسابي

 00421 00640 00460 01 ضابطة .393 .331 334011 00411 93401 9430 01 تجريبية السعادة

 3491 27411 2471 01 ضابطة .100 7407 02411 00401 03341 03431 01 تجريبية اجتماعية
 3471 60401 6400 01 ضابطة .117 34132 01401 07421 02240 02420 01 تجريبية طمأنينة
 2431 22401 2420 01 ضابطة .130 74007 774011 9491 03740 03470 01 تجريبية استقرار
تقدير 
 اجتماعي

 9411 63401 2420 01 ضابطة .110 74231 034011 07471 02040 02400 01 تجريبية
 2491 62401 6420 01 ضابطة .112 74913 074011 9491 02740 02470 01 تجريبية قناعة
مجموع 

الرضا عن 
 الحياة

 22401 00041 00401 01 تجريبية
 39421 00411 0401 01 ضابطة .111 34237 .111

 قيمة Z 0496إذا وصلت ( 1410)المحسوبة تكون داله احصائيا عند مستوي 
 قيمة Z 7403إذا وصلت ( 1410)تكون دالة احصائيا عند مستوي المحسوبة 

الجدول السابق يوضح وجود فروق بين قياس العينة التجريبية والضابطة علي مقياس الرضا 
-1410عن الحياة في خمس ابعاد والمجموع الكلي وذلك لصالح العينة التجريبية عند مستوي 

 .التجريبية والضابطة في بعد السعادة، بينما ال توجد فروق بين العينة 1410
ال توجد فروق داله إحصائيا بين متوسطي درجات القياس والبعدي والقياس التتبعي علي  .2

للعينة ( األساليب السلبية –األساليب االيجابية ) مقياس أساليب مواجهة الضغوط 
  .التجريبية

والبعدي والقياس التتبعي علي ال توجد فروق داله إحصائيا بين متوسطي درجات القياس  .3
  .مقياس الضغوط البيئية علي جميع اإلبعاد للعينة التجريبية
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ال توجد فروق داله إحصائيا بين متوسطي درجات القياس البعدي والقياس التتبعي علي  .9
  .مقياس الرضا عن الحياة علي جميع اإلبعاد للعينة التجريبية

ليب اإليجابية لمواجهة الضغوط وانخفاض ارتفاع األسا يتضح من النتائج السابقة
فاعلية البرنامج وجلساته وفنياته، وذلك من خالل الجلسة التي  مما يؤكد األساليب السلبية،

تناولت بتعريف الضغوط وأنواعها واآلثار الناجمة عن هذه الضغوط باإلضافة التفريغ 
ألنشطة من واقع حياتهم الذي االنفعالي للحوار والمناقشة حول الضغوط وأيضا اإلجابة علي ا

ساعدهم علي أعادة تقييم المواقف، كما كان الستمارة تقييم الذات واعترافهم بأنفسهم علي 
أساليبهم المعتادة بأنها سلبية دورا هاما في إعادة النظر في هذه األساليب ونقطة انطالق لترك 

 ذج إليسع األساليب اإليجابية لنمو األساليب السلبية واستبدالها بأساليب إيجابية، فنالحظ ارتفا
دورا هاما في تعديل أفكار أفراد العينة التجريبية من أفكار سلبية إلي إيجابية، كما أثبتت 
فاعلية البرنامج اإلرشادي من خالل الشرح والتدريب علي التحكم وضبط النفس إلي ساعد 

تفسر الباحثة تفوق العينة كما  ،علي ارتفاع معدالت استخدام بعد التريث لدي العينة التجريبية
التجريبية علي الضابطة من خالل البرنامج اإلرشادي الذي خضعت له العينة التجريبية والذي 
لم يتحقق ألفراد العينة الضابطة التي مازلت تستخدم األساليب السلبية، وهو ما يدعم صحة 

 .الفرض الرابع

لبعدي، وعدم وجود فروق بين العينة عدم وجود فروق بين القياسين القبلي واكما يتضح 
فقد ( الدعابة –التخطيط )التجريبية والضابطة علي أسلوبين من األساليب اإليجابية هم 

الحظت الباحثة من خالل الجلسة الخاصة بتنمية األنشطة السارة عدم قدرة اغلب أفراد العينة 
وربما مع طبيعة مشاكلهم علي تطبيق هذه الجلسة وكان تعليقهم أنها تتنافي مع طبعاهم ، 

التي يصعب معها استخدام هذا األسلوب، علي العكس من باقي الجلسات التي القت قبوال من 
وكذلك بالنسبة ألسلوب التخطيط لم تستطيع األمهات أفراد العينة تطبيق هذا  ،أفراد العينة

مرين شخصية األسلوب وتفسر الباحثة ذلك بان تتحدد أساليب التعامل مع الضغوط وفقا أل
الفرد وشكل الضغوط التي يتعرض لها الفرد،حيث تتصف العينة ببساطة التفكير، وصعوبة 

 . المواقف الضاغطة
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الفروق بين القياسين القبلي والبعدي للعينة التجريبية علي مقياس  أيضايتضح كما 
لبرنامج الضغوط البيئية، والقياسين العينة التجريبية والضابطة في وهذا يؤكد فاعلية ا

ومستوي ( إيجابية -سلبية)بين أساليب مواجهة الضغوط ة رتباطياإلرشادي، والعالقة األ
يعود إلي جلسات البرنامج وفنياته، فقد كان لجلسة أدارة الوقت دورا هاما في  ذلكالضغوط 

تغلبها علي صراع األدوار لدي األم المعيلة في قدرتها علي أدارة هذه المسئوليات ، كما كان 
 (اليس)وطلب الدعم ونموذج  -للتريث اللجوء للدين 

درة علي استيعابها وحلها، انخفاض دورا هاما في مقاومة المشكالت الخاصة باألبناء والق 
من خالل إعادة التفسير اإليجابي  الضغوط الخاصة بالحي والمسكن فربما يعود إلي جلسات

تحويل نظرتهم نحو بيئتهم، كما كان للتقبل دورا هاما في تقبلهم ظروفهم ومحاولة معايشة هذه 
فسية ومن خالل فنية الظروف، وقد ساعد انخفاض الضغوط السابقة علي انخفاض ضغوط الن

، وتتفق التنفيس االنفعالي دورا والمناقشة والحوار في تفريغ ضغوطهم والتحدث عنها ومناقشتها
هذه النتيجة التي مع كثير من الدراسات التي طبقت البرامج اإلرشادية مثل دراسة شيماء 

 710. النويري
ضغوط )ابطة في بعد بينما ال توجد في القياسين القبلي البعدي والتجريبية والض 

 ( االقتصادية
وربما ترجع هذه النتيجة إلي صعوبة الجانب االقتصادي لدي األم المعيلة كونها بعد 
يحتوي علي جوانب متشابكة، فمسئولية األم المعيلة تشمل األبناء من المأكل والملبس والدراسة 

سئولية معقدة يزيدها ومستلزماتها ومصاريفها الخاصة و مستلزمات المنزل واإليجار فهي م
تعقيدا ضعف المستوي التعليمي الذي يلزمه العمل بمرتب بسيط وغير ثابت مما يؤدي إلي 
الغرق في الديون مما يجعل الحالة االقتصادية لديها أمرا معقدا وصعبا باإلضافة إلي زيادة 

لت ضغوط المرأة األسعار الذي زاد األمر تعقيدا، فقد أكدت العديد من الدراسات علي التي تناو 
بينما اختلفت . علي الضغوط االقتصادية واحتللها المركز األول ضمن ضغوط المرأة المعيلة

هذه النتيجة التي تنص علي عدم وجود فروق في الضغوط االقتصادية لدي العينة التجريبية 
يث ، ح7101في القياسين القبلي والبعدي، بعد تطبيق البرنامج، مع دراسة شيماء النويري 
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ساعد البرنامج اإلرشاد ي علي الوعي بالضغوط وتخفيف الضغوط من خالل البرنامج 
 .اإلرشادي لدي المرأة المعيلة
البرنامج علي تعديل أساليب العينة التجريبية من أساليب سلبية  ةساعدكما يتضح أيضا م

ي الرضا عن إلي إيجابية وبالتالي تخفيف مستوي الضغوط الذي بدوره ساعد علي ارتفاع مستو 
وذلك في الحياة الذي تؤكد علي العالقة االرتباطية العكسية بين الضغوط والرضا عن الحياة 

بينما ال توجد فروق بين القياسين القبلي والبعدي للعينة التجريبية  خمس إبعاد والمجموع الكلي،
ظري الذي يحدد عند استعراضنا لإلطار الن(. السعادة)، والعينة التجريبية والضابطة في بعد 

هناك مكونات للرضا عن الحياة لدي المرأة هو ومن أهم هذه المكونات هي الرضا المادي 
حيث يشير إلي إن المال يخفف من العناء كما يمكنه ان يضاعف من الشعور بالرضا بفضل 

 . ما يوفره من إمكانية األنفاق علي وسائل مكلفة لقضاء وقت الفراغ
هذا كل المقاييس ، التتبعي علي  و ألبعديفروق بين القياسين تفسر الباحثة عدم وجود 

ظلوا  وأنهمبعد فترة المتابعة،  حتىيدل علي تمسك العينة التجريبية بما تعلموه في البرنامج 
  .متمسكين باألساليب اإليجابية وترك السلبية، وهو ما يؤكد صحة تحقق الفرض

 

 التوصيات
الرضا عن مستوي  نتائج يمكن تحديد أهم محاور رفعوفقا لما أسفرت عنه الدراسة من 

الحياة لدي المرأة المعيلة من خالل استراتيجيات تخفيف الضغوط البيئية، التي تتمثل في 
تدعيم القدرات االقتصادية تحسين الخدمات االجتماعية المقدمة للمرأة المعيلة، وممكن إن 

 :يكون ذلك من خالل
تبة األولي في الضغوط البيئية التي تقابل المرأة المعيلة من تحتل الضغوط االقتصادية المر  .0

ضعف المعاش أو الراتب المتوفر لها باإلضافة إلي و ضعف اإلعانة التي تقدمها حيث 
الجمعيات األهلية ضرورة اهتمام الجمعيات األهلية بزيادة اإلعانات المادية المقدمة للمرأة 

 . المعيلة
فهي  التعليمة كبيرة من األمهات المعيالت ضعف مستوي من المعوقات التي تقابل نسب .7

ليست مصادفه فان النساء الالتي تعانين من الفقر عادة أقل تعليما باإلضافة إلي افتقادها 
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وعدم قدرتها علي الحصول علي عمل مناسب لذلك البد من ضرورة عقد ألي مهنة يدوية، 
ستوي التعليمي بعض المهارات اليدوية التي دورات تدريبية لتعليم المرأة المعيلة منخفضة الم

 .تفتح لها باب رزق أخر
ضرورة مساعدة أبناء المرأة المعيلة في تحسين مستواهم الدراسي وذلك من خالل إلحاقهم  .3

عفائهم من قيمة االشتراك وهي حل لمشكلة التي تمثل                                                                                 بمجموعات تقوية تابعة للمدرسة وا 
للضغوط عطاء أبنائها دروس، ويعتبر جزء من حل ضغط للمرأة المعيلة وهي عدم قدرتها إ

 .للحد من مشكلة التسرب من التعليماالقتصادية عليها و 
قيام الجمعيات األهلية بتوفير وتقديم إعانات عينية ألبناء المرأة المعيلة بتوفير الزى  .2

المدرسي وأدوات مدارس من كتب خارجية وحقائب حتي لو كانت من المستعملة وذلك 
 . لتخفيف األعباء االقتصاديةمحاولة 

بزيادة البحوث التي تهتم بالصحة النفسية للمرأة المعيلة حيث الحظت يقترح الباحثون  .0
 .الباحثة قلة البرامج اإلرشادية المقدمة للمرأة المعيلة تقترح الباحثة البحوث التالية

 فاعلية برنامج إرشادي لرفع مستوي الثقة بالنفس لدي المرأة المعيلة. 
  المعيلة وتحسين السلوك  األمفاعلية برنامج إرشادي أسري في مواجهة الضغوط لدي

 .أبنائهاألتكيفي لدي 
  نظرا لقلة البحوث التي تركز علي بيئة المرأة المعيلة تقترح الباحثة دراسة أثر

 .المتغيرات البيئية المرتبطة باالضطرابات السيكوسوماتية لدي المرأة المعيلة
 االقتصادي االجتماعي علي تقدير الذات لدي المرأة المعيلة دراسة المستوي 
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ABSTRACT 

The study aimed to verify the effectiveness of the pilot program 

prepared by the researcher to develop positive coping styles of 

environmental stresses have breadwinners mother, to identify the 

impact of the indicative program at the low level of stresses have a 

breadwinner mother, identify the impact of guiding the program to 

raise the level of life satisfaction have a breadwinner mother. The study 

sample consisted (20) or divided into 10 pilot, and 10 control, from a 

core sample of (50) between the ages of (30-53) educational level of 

low economic inCairo Governorate. study method the counts on the 

experimental method ,study tools Initial Data Form prepared by the 

researcher, measuring Economy Level Form Social preparation Abdul 

Aziz person, scale for measuring environmental stresses prepared by 

the researcher, scale for measuring coping style preparation by carver 

shire, scale for measuring life satisfaction scale for the by Majdi 

Dasuki, Program guide for the development of positive coping style 

preparation by researcher. The study found the totel important results 

there are statistically significant differences between the mean scores 
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after before of the experimental sample on the scale of the methods of 

coping style for positive and negative coping in all coping style except 

two methods (planning-humor). There are statistically significant 

differences between before and after in remote measurement of the 

experimental sample on the scale of environmental stresses in all 

dimensions except one dimension (economic stresses). There are 

statistically significant differences between after and before of tribal 

measurement degrees and post experimental sample on the scale of life 

satisfaction except after (happiness). there are statistically significant 

differences between of the experimental sample grades and the control 

on the scale coping style of all positive deportation methods for the 

experimental sample except two methods ( planning - Humor). For 

negative methods, there are differences between the experimental and 

control sample . There were statistically significant differences 

between the mean scores of the experimental sample and the control 

sample on the stresses scale in all dimensions except one dimension 

(economic stresses). There are statistically significant differences 

between the averages of the experimental sample grades and control 

sample on the scale of life satisfaction in all dimensions except after 

(happiness) there are statistically significant differences between the 

average scores of measurement and dimensional measurement iterative 

experimental sample on the scale coping style stresses in all 

dimensions . And environmental pressure scale of all dimensions. And 

the measure of life satisfaction in all dimensions. 

 

 


