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ممارسة نموذج الحياة من منظور الممارسة العامة في الخدمة االجتماعية في 
  .تخفيف حدة الضغوط التي تعاني منها المطلقات

  :الملخص
اختبار فاعلية نموذج الحياة من منظور الممارسة " ىتهدف الدراسة الحالية إل

، " المطلقات  منهاى تعانالتيالعامة في الخدمة االجتماعية في تخفيف حدة الضغوط 
اختبار فاعلية نموذج الحياة من منظور : ي أهداف فرعية وهةالثثوذلك من خالل 

و حدة الضغوط االجتماعية  امة في الخدمة االجتماعية في تخففالممارسة الع
 منها المطلقات ، وتحاول هذه ي التي تعانة الضغوط االقتصاديوالضغوط النفسية 

توجد فروق جوهرية دالة إحصائياً بين قبل "  ، الدراسة اختبار فرض رئيس مؤداه
وبعد تطبيق برنامج التدخل المهني باستخدام نموذج الحياة من منظور الممارسة 

 منها المطلقات ي تعانالتيالعامة في الخدمة االجتماعية في تخفيف حدة الضغوط 
اسة  فروض فرعية ، واعتمدت الدرثالثة، وذلك من خالل  "البعديلصالح القياس 

وتصميم التجربة ،   تجريبية واحدةمجموعة باستخدام التجريبي ه المنهج شبىعل
 فاعلية استخدام نموذج الحياة من منظور ىالقبلية البعدية ، وتوصلت نتائج الدراسة إل

 ي تعانالتيالممارسة العامة في الخدمة االجتماعية في التخفيف من حدة الضغوط 
  . منها المطلقات
  . نموذج الحياة -  الضغوط -   الفاعلية :تاحيةالكلمات المف

Abstract: 
The Current study aims to: "test the effectiveness of the life model from 

the perspective of generalist practice in social work in alleviating the 
pressures faced By divorced women ," Through Three sub_ goals , namely : 
Testing effectiveness of the life model from the perspective of perspective of 
generalist practice in social work in alleviating the social  pressures _ 
psychological pressures _ economic   pressures experienced by divorced 
women :  This study tries to test the assumption of a chief that states , “ There 
are statistically significant differences statistically between before and after 
the application of the professional intervention program using the life model 
from the perspective of generalist practice in social work  in alleviating The 
pressures experienced By divorced women in favor of telemetric 
measurement and the results of The study reached the effectiveness of using 
The life model from the perspective of generalist practice in social work  in 
alleviating the pressures experienced By  divorced women. 
 Key Words: Divorced women _ pressure _ life model. 
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  :مشكلة الدراسة: أوالً
،  األسرة النواة األولى التي تتكون من خاللها مميزات وكيانات شخصية الفرد دتُع

 ، ٢٠١٩ ، المخزومي(والتفكير السليم ، لوك ونوعية الس، ويكتسب عن طريقها األخالق 
،  من أهم العوامل التي تساعد على تماسك األسرة  ، كما يعد تكامل البناء األسري)١١ص

ة ، ومن المعروف والحفاظ  على قدرتها على األداء االجتماعي السليم لوظائفها االجتماعي
واألبناء ، واألم ،  األب  ، وهىى مجموعة من المكونات الفرعية يقوم علأن البناء األسري

سرة لفقدان أحد هذه المكونات فإن ذلك قد ينعكس على تماسك ، ولكن حينما تتعرض األ
 ويعوق قدرتها على األداء الفعال لوظائفها االجتماعية ،ويعرضها لالنهيار، األسرة 

جتماعياً الزواج هو الوسيلة الوحيدة المشروعة والمقبولة ايعد و، ) ٥٢، ص٢٠١٩عوض، (
ذين يرتضى كل منهما للتكوين األسرة، وهو ليس ظاهرة سيكولوجية تخص الفردين ال

اآلخر فحسب، وإنما هو أيضاً ظاهرة اجتماعية تستلزم تصديق المجتمع وقبوله، واألصل 
حفاظاً على مصلحة الزوجين واألبناء ،  الزواج أن يكون قائماً على الثبات واالستمرار في
 لكال الطرفين يئيه ي، لذلك فإن الزواج السعيد هو الذيق استقرار المجتمعوأيضاً لتحق، 

وتكوين ، إلى توافق ناجح ،  الفرصة للزوجين للوصول يبيئة تتسم بالحنان والفهم، ويعط
 ، ومن العوامل ) ٣٢ ، ص ٢٠١٥حمدان ، (عالقات دافئة ومواجهة الخالفات الزوجية 

واالقتصادية ، والنفسية ، رة تللك الضغوط االجتماعية التي يزداد تأثيرها في وظيفة األس
الناجمة عن التغيرات االجتماعية والنفسية والتي تحد من أداء األسرة لوظائفها بكفاءة 

، ومن هذه المتغيرات التي قد تتعرض لها األسرة ) ١٤، ص ٢٠١٨اّل عبداهللا ، ( وفعالية 
وهو إعالن لفشل ،  يمظاهر التفكك األسرالطالق هو أحد  ألن؛ أنها قد تتعرض للطالق ، 

تتمثل ، وتسبقه عادة مرحلة زمنية من الشقاق والنزاع ، وانهيار الحياة الزوجية ، التوافق 
 ىتالشوظهور االتجاهات الفردية، و اختفاء األهداف المشتركة بين الزوجين، يمظاهرها ف

 عمليات انسحاب بين الزوجين أنماط التعاون والجهود المشتركة للحفاظ على األسرة، ظهور
 العالقات يظهور اتجاهات العدوانية والالمباالة ف يضاًأ وداخل وخارج الوحدة األسرية، 

 و حالً ما لحظة في عدي الطالق أن من الرغم ، وعلى(Melissa,2007, P76)  الزوجية
 يخلفه لًما اًنظر الحالل أبغض  فإنه يعداألسرة استمرارية معه ي يصعبأسر  لوضععالجاً

 .)٤٧، ص ٢٠١٠زراد ، ( خاص  بشكل واألطفال المرأة حياة سلبية على آثار من الطالق
، والنفسية  ،االجتماعية األبعاد ذات الضغوط  من مجموعة المطلقة من يتعان فقد 

 أسيرة ،العربية في المجتمعات وتحديداً  ،المرأة تبقى إذ الطالق، لوقوع نتيجة واالقتصادية
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الدونية  والنظرة االزدراء حد إلى األمر يصل وقد والظروف الصعبة، والشائعات ،للشك
 وسكان ،واألصدقاء،  محيط الجيران إلى تتعداها بل ،ي األسر المحيط على تقتصر ال التي

 والمتمثلة في للمرأة الطالق حدوث على المترتبة  االجتماعيةالضغوط خطورة إن الحي،
 تكيفها يجعل حياتها في المطلقة بالفشل المرأة وإحساس ،ةاالجتماعي العالقات اضطراب
 فضال عن الضغوط النفسية  وسلسة، طبيعية بصورة يتم ال وضعها الجديد مع االجتماعي

 تشتت مسئوليةالمرأة  تحمل نتيجة النفسية والمتاعب والكآبة  بالحزنالتي تشعر المطلقات
يترك  كما الجديد، وضعها مع وسهولة سربي على التكيف قادرة غير يجعلها األسرة وتمزق
  تتعرض التي والمشكالت المالية لألزمات نتيجة المطلقة على  اقتصاديةاًضغوط الطالق

 فتصبح ،شباب أو ،أطفال ولديها ،عاملة  غيرمطلقةال كانت إذا سيما وال ،الطالق بعدلها 
 ، ٢٠٠٩ذبيان ،(  تزايدالملحة والم احتياجاتهم جميع على اإلنفاق عن تحمل المسئولة هي
 نجد أن مصر تسجل أعلى معدالت الطالق ، صاءاتحاإلوبإلقاء الضوء على  ، )١٢٤ص

 أن نسبة )٢٠١٩( للتعبئة العامة واإلحصاء عام يحيث أوضح تقرير الجهاز المركز
 ألف ٥٥٠ ألف حالة مقارنة بحاالت الزواج ٦٤إذ كانت حاالت الطالق % ١١.٦الطالق 

حالة منها ) ٣٣ (ي محافظة القاهرة تنتهيحالة زواج تتم ف) ١٠٠(من بين كل حالة  ، وأنه 
فنجد مقارنة معدل حاالت الطالق بين المحافظات طبقا لتقرير جهاز التعبئة بالطالق، 

  : كما هو موضح في الجدول التالي)٢٠١٩(حصاء عام واإل
  .ربية يوضح حاالت الطالق ببعض محافظات جمهورية مصر الع) ١(جدول رقم 

  عدد حاالت الطالق  المحافظة  م
  ألف٤٣,٤١١  القاهرة  ١
  ألف٢٢,٣٠٨  االسكندرية  ٢
  ألف٦,٧٥٨  قنا  ٣
  ألف٥,٩٣٦  سوهاج  ٤
  ألف٢,٣٨٥  أسوان  ٥
  ألف٥,٨٤٧  المنيا  ٦
  ألف٤,٣٢٦  أسيوط  ٧
  ).٢٠١٩حصاء، الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإل(

 ) ٢٠١٨_ ٢٠١٧(حصاء لعام واإلوطبقا إلحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة 
خالل العامين ،  في معدل حاالت الطالق بين الريف والحضر اًتفاوتفنجد أن هناك 

 ٢٠١٨ألف حالة عام ١٢١,٧١٣السابقين ، فنجد حاالت الطالق في الحضر بلغت 
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، أما ٢٠١٧في عام % ١٢,٥ألف حالة طالق بنسبة ١٠٨,٢٢٤مقابل % ٥٧,٥بنسبة 
 ٨٩,٨٤٠ ، مقابل ٢٠١٨ألف حالة  عام ٩٠,٠٤٥حاالت الطالق بلغت فقد في الريف 

في حاالت الطالق بين العامين % ٠,٢ بزيادة تقدر نسبتها ٢٠١٧ألف حالة طالق عام 
حصاءات لعام ، وسجلت اإل) ٢٠١٨حصاء ، إل للتعبئة العامة واالمركزيالجهاز (
 ٣٥ أقل من ى إل٣٠من ( أن أعلى نسبة في الطالق تقع في الفئة العمرية ) ٢٠١٩(

، بينما % ٢٠,٤ ألف حالة طالق  بنسبة  ٤٣,١٦٤حيث بلغت حاالت الطالق ) اًعام
حيث بلغ عدد الحاالت )  فأكثراً عام٦٥(سجلت أقل نسبة طالق في المرحلة العمرية 

 للتعبئة العامة يالجهاز المركز(من جملة حاالت الطالق % ٠,٦ بنسبة ١٣٦٨
  .)٢٠١٩حصاء ، واإل

فظة أسيوط ، وهى المحافظة محل الدراسة ، نجد أن معدالت الطالق فيها ال وفي محا
يختلف عن باقي محافظات المجتمع المصري ككل ، فمن خالل إحصائيات محكمة األسرة 
في المحافظة عن عدد القضايا المقدمة ، نجد أن عدد هذه القضايا في تزايد مستمر كما هو 

  ):٢٠١٩إلى ٢٠١٢األسرة بأسيوط من عام سجالت محكمة (موضح بالشكل التالي 
(  يوضح عدد قضايا الطالق المقدمة لمحكمة األسرة بأسيوط من عام)١(شكل رقم 

  ).٢٠١٩إلى ٢٠١٢

  
سواء ، على ،  في معدالت الطالق  العرض السابق نجد أن هناك زيادةومن خالل

محافظات جمهورية مصر العربية ، وى محافظة أسيوط ، أو على مستمستوى على 
ولما كانت هذه الزيادة مصاحبة بالعديد من المشكالت والضغوط التي تواجه المطلقات 

ن فلزم ذلك ضرورة التدخل المتخصص من المهن التي تعمل على التخفيف ءهوأبنا
مساعدة األفراد  ىولما كانت ممارسة الخدمة االجتماعية تهدف إلمن هذه الضغوط ، 
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 استخدام قدراتهم الذاتية لمواجهة المشكالت التي يتعرضون لها ، خاصة العمالء لىع
بسبب تعرضهم ، أو يمرون بحاالت من القلق والكأبة ، غير المتوافقين مع حياتهم 

 قنساواقتصادية تحد من أدائهم ألدوارهم مع األ، واجتماعية ، لمشكالت نفسية 
  ).١٧٦، ص ٢٠١٧صر، أبو الن( األخرى التي يتعاملون معها

 الخدمة االجتماعية فيفنجد أن الممارسة المهنية باستخدام مدخل الممارسة العامة 
 من ى مستوأي ى تستخدم علي مجموعة من النماذج العلمية ، والتىعليعتمد 

مع )  األكبر ىالمستوو المتوسط ىالمستوو األصغر ىالمستو(مستويات الممارسة 
 نموذج الحياة أحد عد، وي"نموذج الحياة"ن هذه النماذج  مختلف أنساق العمالء ، وم

يكولوجي  المنظور اإلىحيث يعتمد عل، الخدمة االجتماعية فينماذج الممارسة العامة 
 التي يتعرض لها المشكالت ىويركز عل،  العالقة بين اإلنسان وبيئته ىالذي يركز عل
المعوقات والت بين األفراد،  الحياة، التفاعفيالتحوالت ( الحياة فينسق العميل 

 ولقد ) .٥، ص ٢٠٠٩،  حبيب( يعيش فيها التيكنتيجة للتعامل مع البيئة ) البيئية
 نحو ودفعهن، ت  من تقوية ذات المطلقاهاستخدمت الباحثة هذا النموذج لما يستهدف

والتخلص من العالقات ، وتغيير البيئة ،  إدراك مكانتهن ىومساعدتهن عل، النمو 
 المطلقات نموذج الحياة أن ىوير، التي يعانين منها دة الناجمة عن الضغوط المعق
  ،ن التكيف باستمرار من خالل التعامل مع العديد من الجوانب المختلفة لبيئاتهنيمكنه

 ن تفاعالتهى يؤثر علالمطلقات خلل يواجه أين إومن ثم ف،  خراآل فيوكالهما يؤثر 
 ، )٢٥٠، ص٢٠٠٧السنهوري ( مراحل الحياة يف ناألمر الذي يزيد من أزماته، 

والبيئة كمحاولة ، ويستند نموذج الحياة إلى استخدام القوى اإليجابية لدى المطلقات 
والعمل على تغيير التفاعالت السلبية باستخدام عمليات ، إلزالة الصعوبات البيئية 

 الحياة واالستجابة والتقويم فهو يركز على تحوالت، والتغيير ، والتعاقد ، المشاركة 
ارة إليه أن النموذج يختار  وصعوبة خلق العالقات ، وما يجب اإلش ،السلبية للبيئة

 إلى ي يؤدممانتمي إليها ت النظر عن النظريات التي بقطعساليب العالجية من األ
ساس وإكساب مهارة التغلب على المشكالت فهو يستخدم في األ، تقدير الذات 

، ٢٠١٣ ،  إدريس( األداء االجتماعي يت الناتجة عن العجز فللتخفيف من المشكال
  ).٢٧صص 
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  : الدراسات المتعلقة بالدراسة ضعر: ثانياً
التي تعاني )  النفسية واالقتصادية و االجتماعية (الدراسات التي تناولت الضغوط  -  أ

  :المطلقاتمنها 
فة الجوانب  كافي يالمطلقة تعان أنمؤكدة  )٢٠٠٩(الغامدي دراسة جاءت نتائج

من قبل  ،  التعرض للشائعاتفياالجتماعية والنفسية واالقتصادية وتتمثل معاناتها 
وسوء العالقات االجتماعية ، وعدم قدرتها ، المحيطين ، كما تعيش مشاعر الفشل 

 ىحساس بالذنب والحزن عل الذي يظهر خالل معاناتها من اإلالنفسي التكيف ىعل
أبو  سرة ، في حين جاءت نتائج دراسةيجة تحملها تفكك األنت،  الكآبةووضعها الحالي 

 مؤكدة أن المطلقات واألرامل أكثر شعوراً بالوحدة النفسية وخصوصاً )٢٠١٠ (أسعد
وأن المطلقات بوجه الخصوص لديهم عدم ،  االقتصادي المنخفض ى المستويذو

لقات لديهن  أن المط)٢٠١٠(ول لشبا ، وأشارت دراسة الحياتيالرغبة في التوجه 
 الجانب ىن المطلقة علأفوجدت الدراسة ، نظرة سلبية للحياة نتيجة طالقهن 

 تتمتع به تما كان تخسر المطلقة االقتصادي الجانب ى تتقيد حريتها ، وعلاالجتماعي
من استقالل وإعالة مادية كانت من حقها ومن مسؤوليات الزوج ، وأكدت دراسة 

 تزيد ي تتعرض للكثير من المشكالت االقتصادية الت أن المرأة المطلقة)٢٠١٠(بركات
 ظل غياب أنظمة محددة وواضحة فيخاصة إذا كانت لديها أبناء ، من معاناتها 

) ٢٠١٠(رخويط دراسة وهدفتتكفل للمرأة حقوقها المالية بعد الطالق ، ، التطبيق 
ت مقارنة قات الفلسطينيا المطلىوالشعور بالوحدة لد، النفسي األمن ى مستوتحديد

أن المطلقات أكثر شعوراً بالوحدة النفسية باألرامل، وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة 
 سلبية اًأثار أن هناك ى إل)٢٠١٠(محمد دراسة نتائج مقارنة باألرامل ، وأشارت 

 المطلقات ىوانخفاض تقدير الذات لد، والشعور بالوحدة ، والقلق ، كتئاب مؤكدة باال
 أن هناك العديد من الضغوط ى أشارت إلحيث Seabee (2010) ، وجاءت دراسة

خاصة الضغوط النفسية والعديد من المشكالت ،  عاتق المطلقات ىالتي تقع عل
 عدم معرفة ىوالصحية وكذلك المشكالت المترتبة عل، واالقتصادية ، االجتماعية 

صعوبات أن الHuge (2010) دراسة، وأكدت المرأة بحقوقها من الناحية القانونية 
 تلبية ىتأثير علهم وأخطر الضغوط التي تواجه المطلقات بما له أالمالية من 

، في حين أشارت لهن وألبنائهن ، والمعيشية ، والتعليمية ، االحتياجات الصحية 
اع االقتصادية للمطلقات خاصة إذا كانت ال ضسوء األوإلى  Stein (2011)دراسة 
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وليس لديها دخل ثابت تستطيع من ،  لال تعمنها  أأو،  نفقتها من مطلقها ىتحصل عل
على  )٢٠١٦(الصخري دراسة ، وأكدت ومتطلبات األبناء ، خالله تلبية متطلباتها 

أبو دراسة ، وتوصلت نتائج  بعد الطالق النفسي االكتئابمعاناة المرأة المطلقة من 
ومنها  ، تواجه المطلقات ي وجود العديد من المشكالت التى إل)٢٠١٦(درويش 

ذا إ للمطلقة االجتماعي دور األم واألب في آن واحد ، وشدة اللوم ةوليمسئتحمل 
ومشكلة عدم تناسب الدخل إلشباع احتياجات ،  بعد الطالق ىخرأفكرت بالزواج مرة 

 .األبناء 
 :االجتماعيةالدراسات التي تناولت نموذج الحياة في الخدمة   -  ب

 المهنيار فعالية برنامج للتدخل اختب علىالتي ركزت Olga(2001) دراسة 
 مساعدة المرأة يف) وهو برنامج مشترك للخدمات القانونية والخدمة االجتماعية(

، والمالية ،  والشخصية ،العاملة بعد الطالق على التكيف مع التغيرات االنفعالية
والتعليمية عقب الطالق، وأوضحت نتائج الدراسة نجاح ، والوظيفية ، واألبوية 

 حيث أدى إلى زيادة احترام المطلقات  ، تحقيق أهدافهفي المهنيمج التدخل برنا
دراسة  ، وجاءت العامالت ألنفسهن من خالل تلقيهن للدعم والمساندة االجتماعية

Hermann (2002)  التخفيف من مستويات ىقدرة النموذج عللتشير نتائجها إلى 
من   واالستفادة ،سريةاعية واألوتعديل البيئة االجتم، وحدة االكتئاب المرتفعة 

، وأشارت نتائج  تقديم الخدمات الصحية واالقتصادية لهؤالء االطفال فيالمؤسسات 
 المنظور ى يعتمد علي والذ ، فعالية نموذج الحياةىإل )٢٠٠٤(شومان  دراسة

 العميل يتعرض لها ي والمشكالت الت ،وبيئته عالقة الفرد ى علاًيكولوجي مرتكزاإل
 )٢٠٠٥(خضيري دراسة ، وأكدت نتائج ته نتيجة تعرضه لضغوط مختلفة حيافي
 في،  تمكين األمهات فينماذج الممارسة العامة ،  فاعلية نموذج الحياة كأحد ىعل

 ى مرض أطفالهن بالسرطان ، وقدرة النموذج علىثار السلبية المترتبة علمواجهة اال
 تتعرض لها نتيجة مرض يية الت الخروج من حالة العزلة االجتماعفيمساعدة األم 

 التخفيف من حدة فيثبتت فاعلية نموذج الحياة أ يالت) ٢٠٠٧(محمد دراسة  ، وطفلها
رامل  من األ المعيالت ألسرىواالجتماعية لد ، واالقتصادية  ،الضغوط النفسية

وتجنب ،  التأقلم مع الواقع الجديد ىوذلك من خالل مساعدتهن علوالمطلقات، 
 عزام دراسة، وجاءت نتائج  بدء حياة جديدة ىاضي المؤلمة وقدرتهن علذكريات الم

،  التخفيف من حدة الضغوط النفسية فيفاعلية نموذج الحياة لتشير إلى  )٢٠٠٨(
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 ى منها زوجات المسجونين ومساعدتهم عليتعاني واالقتصادية الت، واالجتماعية 
 )٢٠١١(محمد دراسة  نتائج ، وتوصلت الحالي والتأقلم مع الوضع ةالمسئوليتحمل 
ليه برنامج التدخل المهني باستخدام نموذج الحياة في إ توصل ي الذاإليجابيلألثر 

التي ) الروحية و  االنفعالية و المعرفية والسلوكية ( تنمية أساليب مواجهة الضغوط 
يجابي لبرنامج اإل ثيرأالتلتثبت ) ٢٠١٢(جاد اهللا دراسة  ، وجاءت تواجه العمالء

 المرأة المعيلة ى باستخدام نموذج الحياة في تنمية مهارات الحياة لدالمهنيلتدخل ا
ومنها ، مهارات الكسابها العديد من إو)  أو سجن زوجها  ،الطالقوالوفاة ( بسبب

دراسة ، وأكدت نتائج ) االتصال باستخدام الموارد وتحليل وتحديد المشكلة (مهارة 
،  تحقيق المساندة االجتماعية ىالحياة وقدرته عل فاعلية نموذج ى عل)٢٠١٦(حامد 

سسات الرعاية ؤبم النسب طفال مجهولي والمعلوماتية لأل ،ائيةرواالج، واالنفعالية 
 )٢٠١٧ (سعددراسة ، وجاءت نتائج ساسية للمساندة االجتماعية أاالجتماعية كأبعاد 

والبيئة المدرسية  ، تحسين نوعية البيئة األسرية فيمؤكدة فاعلية نموذج الحياة 
  تحسينفي فاعليتهوأثبت   األطفال المعاقين ذهنيا القابلين للتعلم ،ىواالجتماعية لد

 . العميلى تقبل الذات لدىمستو
 :  الباحثة من هذه الدراسات من خاللأفادتولقد 

التي تعاني )  االقتصادية والنفسية و االجتماعية ( تخفيف الضغوط تحديد أهمية 
 ،والتأقلم مع الوضع الحالي ، قات لمساعدتهن على استكمال حياتهن منها المطل

وتحديد مفاهيم الدراسة ، وصياغة فروض الدراسة واإلجراءات المنهجية للدراسة 
استخدام أنها تعمل على  في  تختلف هذه الدراسة عن الدراسات السابقة الحالية ، و

في التخفيف من ، ة االجتماعية نموذج الحياة من منظور الممارسة العامة في الخدم
 من الدراسات أيوهذا ما لم تتطرق له  منها المطلقات، يحدة الضغوط التي تعان

  . السابقة
  :  صياغة مشكلة الدراسة: ثالثاً

في ضوء الطرح النظري السابق والدراسات السابقة التي أوضحت أن طالق 
  ، ذلك من ضغوط اجتماعية جراّء، وأن المطلقة تعانياً  ضاغطثاًالمرأة يمثل حد

واقتصادية متنوعة ، ولما تبين من أهمية وفعالية نموذج الحياة في التصدي ، ونفسية 
مة النموذج للتعامل بفعالية مع الت التي تواجه فئات مختلفة ومالءللعديد من المشك

ك األنواع المختلفة للضغوط التي تتعرض لها هذه الفئات المختلفة داخل المجتمع ، لذل
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دراسة العالقة بين ممارسة نموذج الحياة من "تتحدد في فإن مشكلة الدراسة الحالية 
 ية والتخفيف من الضغوط التي تعاني الخدمة االجتماعمنظور الممارسة العامة في

  ."منها المطلقات
  :أهمية الدراسة: اًرابع

رير  وذلك وفقاً للتقاالمصري المجتمع فيزيادة معدل حاالت الطالق ونسبته  - ١
  . مدخل مشكلة الدراسةفي سبق توضيحها يحصاءات الرسمية التواإل

 رعاية أسرتها ، وذلك عند مساعدتها فين تقوم المرأة المطلقة بدور فعال أيمكن  - ٢
 مواجهة ىمن خالل معاونتها عل،  أسرتها ومجتمعها ه تجاياتهاؤولبمس القيام ىعل

 . تتعرض لها وتحسين أوضاعها يالضغوط الت
المطلقات والوقوف عليها يمكن أن  منها ى تعانييد الضغوط المختلفة التن تحدإ - ٣
عالجية للتعامل مع  أو وقائية،سواء كانت  المهني، وضع برامج للتدخل يساعد في

 والجمعيات االجتماعيتلك الضغوط ويحقق األداء األفضل لمؤسسات التضامن 
 .المطلقة المرأة نؤوبشالمهتمة 

مكانية االعتماد إوتوصيات البحوث والدراسات السابقة من  ما أكدت عليه نتائج  - ٤
على نموذج الحياة من منظور الممارسة العامة للتعامل مع المشكالت المختلفة مع 

 الخدمة يومن هنا تعد هذه الدراسة محاولة الختبار نموذج جديد ف كافة الفئات،
 . منها المطلقاتي تعانيالضغوط التحدة  تخفيف ياالجتماعية لمعرفة فاعليته ف

 الضغوط التي تعاني منها  تناولتي الدراسات واألبحاث التي النقص الواضح ف - ٥
  .المطلقات

اختبار فاعلية نموذج :" الرئيس للدراسة فيالهدف يتحدد  :أهداف الدراسة :اًخامس
 تخفيف حدة الضغوط ي الخدمة االجتماعية فيالحياة من منظور الممارسة العامة ف

 وينبثق من هذا الهدف الرئيس األهداف الفرعية  ":نها المطلقات مي تعانيالت
  :التالية

 يفاالجتماعية  الخدمة ياختبار فاعلية نموذج الحياة من منظور الممارسة العامة ف .١
 . منها المطلقاتي تعانيالت، االجتماعيةالضغوط حدة تخفيف 

 يفاالجتماعية خدمة  الياختبار فاعلية نموذج الحياة من منظور الممارسة العامة ف .٢
 . منها المطلقاتي تعاني التالنفسيةالضغوط حدة تخفيف 
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ي فاالجتماعية  الخدمة ياختبار فاعلية نموذج الحياة من منظور الممارسة العامة ف .٣
 . منها المطلقاتي تعاني التاالقتصاديةالضغوط حدة تخفيف 
توجد فروق جوهرية "  :الرئيس للدراسة في يتحدد الفرض: فروض الدراسة: اً سادس
نموذج الحياة من برنامج التدخل المهني باستخدام قبل وبعد تطبيق بين  اًحصائيادالة 

 ي تعاني تخفيف حدة الضغوط التي الخدمة االجتماعية فيمنظور الممارسة العامة ف
وينبثق من هذا الفرض الرئيس الفروض ، " لصالح القياس البعديمنها المطلقات
  :الفرعية التالية

برنامج التدخل المهني قبل وبعد تطبيق بين  اًحصائيإتوجد فروق جوهرية دالة  .١
 تخفيف ي الخدمة االجتماعية فينموذج الحياة من منظور الممارسة العامة فباستخدام 

 . لصالح القياس البعدي منها المطلقاتي تعانيالضغوط االجتماعية التحدة 
برنامج التدخل المهني وبعد تطبيق قبل بين  اًحصائيإتوجد فروق جوهرية دالة  .٢

 تخفيف يف  الخدمة االجتماعيةينموذج الحياة من منظور الممارسة العامة فباستخدام 
 . لصالح القياس البعدي منها المطلقاتي تعاني التالنفسيةالضغوط حدة 

برنامج التدخل المهني قبل وبعد تطبيق بين  اًحصائيإتوجد فروق جوهرية دالة  .٣
تخفيف ي ف  الخدمة االجتماعيةيوذج الحياة من منظور الممارسة العامة فنمباستخدام 

 . لصالح القياس البعدي منها المطلقاتي تعاني التاالقتصاديةالضغوط حدة 
 : الخاص بهاالنظريمفاهيم الدراسة واإلطار : اًسابع

،  الفرد في تؤثر ياألحداث المزعجة التنها أتعرف الضغوط ب: مفهوم الضغوط.١
 تعبر عن حالة ي التاالستجاباتأو فقد عمل ، وينتج عنها مجموعة من ، الطالق مثل 

اً أحد يضأى ه ، و)١٦ ، ص٢٠١٨البطي ، ( بعض المواقف في الفرد ىالضيق لد
وال يمكن ،  مع البيئة تفاعله تنتج عن ى الحياة اليومية للفرد وهفيالمكونات الطبيعية 

  يشعر به الشخص ىهي العبء الثقيل الذو، ) ٨٨ ، ص ٢٠١٧ ،عبدالرحمن (تجنبه 
وهذه المواقف قد تحدث ،  الحياة اليومية فينتيجة المرور بمواقف اإلجهاد والشدة 

أو كالهما وقد يسبب التعرض طويل ، والعوامل النفسية ، نتيجة العوامل الفيزيقية 
و أ االضطراب ىإل،  النهاية في ؤدي قد يوظيفي ضعف ى لمواقف الشدة إلىالمد

 .)٥٨ ، ص ٢٠١٨أحمد ،  (النفسيالمرض 
  : الحالية كما يليضوء الدراسةاً في إجرائييمكن تعريف الضغوط 

 مجموعة من المؤثرات المرتبطة بأحداث الحياة التي تواجه المطلقات. 
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  ، تفرض عليهن مطالب تكيفية لتجنب اّثارها النفسية ، واالجتماعية السلبية
العالقات ، والشعور باإلحباط ، والعجز ، والقلق ، كالعزلة االجتماعية ، وسوء 

  .والتوتر
 تؤدي إلى عجز المطلقات عن القيام بأدوارهن االجتماعية. 
  تتطلب تدخل مهني للوصول إلى التخفيف من حدة هذه الضغوط التي تعاني منها

 .المطلقات
 :مفهوم الفاعلية .٢

الظاهرة التي تقوم على  " يعرف معجم مصطلحات العلوم االجتماعية الفاعلية بأنها
  ).١٢٧٠، ص ١٩٩٣بدوي، ( أساس القدرة على إنتاج أثر حاسم في زمن محدد

وتشير الفاعلية إلى مدى تحقيق األهداف لمرحلة من مراحل البرنامج أو المشروع 
، مع االهتمام بالجوانب اإليجابية ، والسلبية نتيجة لإلنجاز الذي تم في تلك المرحلة ، 

 البيانات الكمية تكون مفيدة لقياس مدي الفاعلية فإن األهمية القصوى وإذا  كانت
تتحقق من خالل البيانات الوصفية أو الكمية ، والبيانات تجمع بين المشروع ثم 

، ٢٠٠٠السكري ، ( تقويمها في ضوء المستوى المتعارف عليه في ضوء الممارسة 
  ).١٦٩ص 

  : الحالية كما يليراسةضوء الداً في إجرائي الفاعليةيمكن تعريف 
  مدى قدرة برنامج التدخل المهني باستخدام نموذج الحياة من منظور الممارسة

التي ) االجتماعية والنفسية واالقتصادية (العامة على التأثير اإليجابي في الضغوط 
 .تعاني منها المطلقات، بالتخفيف من درجة حدتها

 وذج الحياة من منظور الممارسة مدى قدرة برنامج التدخل المهني باستخدام نم
االجتماعية والنفسية (العامة على إحداث التحسن في أساليب مواجهة الضغوط 

 .، وإدارتها لدى حاالت الدراسة)واالقتصادية 
  مدى قدرة برنامج التدخل المهني باستخدام نموذج الحياة من منظور الممارسة

 .ة، مثل مهارة حل المشكلةالعامة على إكساب المطلقات خبرات، ومهارات جديد
  مدى قدرة برنامج التدخل المهني باستخدام نموذج الحياة من منظور الممارسة

العامة على إحداث تعديل ، أو تغيير في الظروف البيئية غير المرغوب فيها ، 
 . والمعوقة التي تحول دون تحقيق أهدافهن
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 من منظور الممارسة مدي قدرة برنامج التدخل المهني باستخدام نموذج الحياة 
 .  العامة على تحقيق التواصل بين المطلقات، وأسرهن، والمحيطين بهن

 ":من منظور الممارسة العامة"مفهوم نموذج الحياة  .٣
ويهتم  ، مهنة الخدمة االجتماعيةيعرف نموذج الحياة بأنه أحد نماذج الممارسة في 

ومراحل ، ويهتم بحياة اإلنسان ،  التفاعل المتبادل بين اإلنسان والبيئةىبالتركيز عل
 قد تواجه اإلنسان يوالمشكالت الت، نموه والحاجات المطلوب إشباعها في كل مرحلة 

كما عرف بأنه ، ) ١٥٤ ، ص ٢٠١٩أبو النصر ، (ى أخرىعندما ينتقل من مرحلة إل
 يستخدم من قبل يوالذ،  مهنة الخدمة االجتماعية يأحد نماذج الممارسة ف

 ونوعية الحياة للعمالء من خالل ىاالجتماعيين بغرض تحسين مستوخصائيين اإل
اً بأنه أسلوب أيضويعرف ،  (Turner, 2017,P26 )مة بين األفراد وبيئاتهم ءالموا

عن التركيز على  اًتعبيرالبيئي يستخدم المنظور ،  ممارسة الخدمة االجتماعية يف
،  يستخدم هذا األسلوب ي الذخصائي االجتماعيالمواجهة بين العميل والبيئة واإل

وصعوبات البيئة ، مثل ضغوط الحياة ، اً على المشكالت المتنوعة يضويركز أ
  ) .٨٣ ، ص ٢٠٠٨، الميزر (االجتماعية 

  : كما يليياًإجرائومن خالل التعريفات السابقة يمكن تعريف نموذج الحياة 
  أحد نماذج الممارسة العامة للخدمة االجتماعية.  
  العالقات والتفاعالت بين المطلقات وبيئاتهنىورة أساسية عليعتمد بص .  
  من ضمنها و تواجه المطلقات ييتعامل هذا النموذج مع العديد من الضغوط الت

 .يتعرضن لها ي والنفسية الت،واالقتصادية االجتماعية،الضغوط 
   تواجه المطلقات يساليب عالجية متنوعة حسب طبيعة الضغوطات التأيستخدم 
 .يجة طالقهننت
  واجتماعية (  تواجه المطلقات ي التخفيف من حدة الضغوط التىيساعد ذلك عل 

 .وتحسين عالقاتهن مع األسرة والمحيطين، )  نفسية واقتصادية 
 منها ي تعانيالضغوط التحدة تخفيف من ال فيمبررات استخدام نموذج الحياة  .٤

  :المطلقات
 منها ي تعانيتخفيف من الضغوط التال يتتمثل مبررات استخدام نموذج الحياة ف

  : كالتاليهي مجاالت الحياة ي ثالث مناطق فيالمطلقات ف
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 المكانة واألدوار فيوتغيير ، وتتضمن التغيرات التطورية : تحوالت الحياة
 ى تحوالت تحتوي على، وه الواقعة على المطلقاتوأحداث األزمة، االجتماعية 

قتصادية وتسبب أحداث الحياة القاسية أزمات الوا، نفسية الو، التغيرات االجتماعية 
،  باأللم هن واستمرارها طويالً ينتج عنه شعورالمطلقات،  منها  تعانيشخصية
، ٢٠٠٨شلبي ، (  التأقلم مع األوضاع الجديدةىالحزن لعدم القدرة علو والقلق ،والعزلة

    ) .٨ص

 نتيجة لنقص ا المطلقات التي تتعرض لهتظهر الضغوط البيئية: الضغوط البيئية 
ن البيئة قد تكون  أى، ويشير ذلك إل الموارد البيئية سواء االجتماعية أو المادية

وتتضمن تلك الضغوط الشبكات ، والتوترات، والمصاعب، مصدراً للمتاعب
 ي أو المنظمات الت ،المطلقات ال تستجيب لحاجات يوالتنظيمات االجتماعية الت
 .فيتحتجز مواردها بشكل تعس

تظهر أنماط وعمليات سوء التوافق كنتيجة لتحوالت الحياة : عمليات سوء التوافق 
 ي، وتتضح هذه العمليات فالمطلقات حياة يخر فآوالضغوط البيئية بمثابة ضغط مؤلم 

 اآلخرين ىمثل إلقاء المسئولية علتظهر في تصرفاتهن  ،غير سوية صورة سلوكيات
 ,Gateman)  والخالفات المتصلة بالقيم، ء التفاهم وسو، والعدوانية ، واالنسحاب ، 

2008, P72).    

   :خطوات التدخل المهني في إطار نموذج الحياة .٥
 أو أسرهن، فإن التدخل  ، إذا كانت المشكلة تكمن في المطلقات:تحديد المشكلة  -  أ

المهني يتشكل في إطار العالج النفسي واألهداف سوف تتجه نحو إحداث تغييرات 
 لكى تساعد المطلقة على أن  ، النفسيةتيكاتسوف يتم االعتماد على التكداخلية و

وإلى بعض العوامل البيئية، أما إذا كانت مشكالت ، تدرك مشاعرها واتجاهاتها 
المطلقات واحتياجاتهن تكمن في البيئة، وتم تحديدها على أساس أنها مرض اجتماعي 

،  نموذج للعمل االجتماعي ن التدخل المهني سوف يشكل في إطار مؤسسي فيإف
ممارسة سوف يعتمد ونموذج ال، واألهداف سوف تتجه إلي إحداث تغييرات خارجية 

يكات المدافعة ، و إذا كانت احتياجات المطلقات ومشكالتهن تكمن على استخدام تكت
في المواجهة بين اإلنسان والبيئة وتؤدى إلي التكيف الجيد الذى يحدث عبر مراحل 

،  تبادلية في نموذج الحياة ةن التدخل سوف يتشكل في إطار عمليات تكيفيفإالحياة، 
 وزيادة لالستجابات البيئية وسوف  تتجه إلى تقوية القدرات التكيفيةواألهداف سوف
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،  واإلدراك  ،يتم توجيه قوى النمو في شخصية المطلقات نحو التركيز على المعارف
 لتدعيم األوضاع االجتماعية والفيزيقية،  يتم التدخلنفسه سوفوالمشاعر وفى الوقت 

كما يوجه العمل إلى زيادة استجابات المنظمات التي تعتمد عليها المطلقات وأسرهن 
 .في إشباع احتياجاتهم

خصائي االجتماعي ونسق  من خالل عملية التقدير يسعى كل من اإل: التقدير  -  ب
، أو الحاجة ، بالمشكلة إلى فهم الحقائق الموضوعية المرتبطة ) المطلقات(العميل 

وفى هذا المقام يوجهون عدة أسئلة مثل ماذا حدث؟ ، و من أحدث؟ ، ولماذا حدث؟، 
، والخارجي ،  فهم الحقائق الذاتية ووجهة نظر الناس في عالمهم الداخلي اًوأيض

 فهم ردود أفعالهم الشخصية، والتقدير اًأيضو،  استجاباتهم التكيفية فيوكيف يؤثر 
م عند نهاية كل مرحلة من مراحل التدخل المهني للتعرف على مدى تحقيق عملية تت

ن التقدير يحدد مدى اإلنجاز إيجابيات والسلبيات خالل المرحلة، حيث الهدف واإل
عليه والعوامل التي تعوق التدخل ومعرفة الخطوات ، والعوامل التي ساعدت 

 .عملية التقديرفي ) المطلقات(والبد من إشراك العميل ، المستقبلية 
سلوب من أساليب مساعدة المطلقات في مواجهة مشكالت حياتهن ُ أ:التدخل المهني  -  ج

لزيادة تحقيق الذات لدى خصائي االجتماعي في حاجة إلى تكتيكات ومهارات ، فاإل
وذلك لتسهيل األداء  ، والتكيف، وإحداث التوافق، وحل المشكلة المطلقات ، 

وشبكة العمل ، والتأثير في األبنية التنظيمية ، خل والتد، االجتماعي للجماعات 
أو مهارة معينة مرتبطة ، وليس هناك تكنيك معين ، والوضع الفيزيقي ، االجتماعي 

ولكن االختالف هنا في استخدام المهارات والتكتيكات البيئية في حالة ، بنموذج الحياة 
الفرص ) المطلقات(لعميلتفاعلها، ومن المهم في التدخل المهني أن يتوفر لنسق ا

 مهارات التحكم لديهن ، ي وينميفإن إحساس المطلقات بتحقيق ذاتهن يقوليعملوا ، 
خصائي االجتماعي ليس فقط كسب ثقة المطلقات ومن خالل هذه الخبرات يستطيع اإل

ويزيد ، وتقديرهن لذاتهن ،  يحقق للمطلقات ثقتهن بالنفس اًولكن أيض، واحترامهن 
 الذاتي ي ونموذج الحياة يركز على التحوالت في القيم والمعرفة والوعمن قدراتهن،

ص ، ٢٠٠٩حبيب ،( واالستخدام المنظم للقيم والمعارف والمهارات ، في إطار مهني 
٢٦٠: ٢٥٧   .(  
  :اإلجراءات المنهجية للدراسة :اًثامن



 
 
 

 

 
 

٩٠٥

  ٢٠٢٠  إبریل ٣المجلد  ٥٠ العدد  مجلة دراسات في الخدمة االجتماعیة والعلوم اإلنسانیة 
 com.gmail@eg.jsswh:     برید إلیكترونيeg.ekb.journals.jsswh://pshtt: الموقع االلیكتروني

ن  تتضمي والتالتجريبية، هذه الدراسة من الدراسات شبة تُعد :نوع الدراسة .١
استخدام نموذج الحياة ( )لمستق(متغير تجريبي أحدهما  متغيرين،اختبار العالقة بين 

التخفيف من ( واآلخر تابع هو ،)من منظور الممارسة العامة في الخدمة االجتماعية
  ).حدة الضغوط التي تعاني منها المطلقات

 مجموعةم  باستخداالتجريبياعتمدت الدراسة على المنهج شبه  :المنهج المستخدم .٢
 ويتم إرجاع  ، ضابطة ، لمعرفة الفرق بين القياسينمجموعةواحدة دون استخدام 

المهني باستخدام نموذج الحياة من وهو برنامج التدخل ، النتيجة إلى المتغير التجريبي 
  : الخطوات التاليةةتبع الباحثتوسوف ، الخدمة االجتماعية فيممارسة العامة ال منظور

 . التجريبيةلمجموعةلالقياس القبلي   -  أ
 . التجريبيةالمجموعة تنفيذ برنامج التدخل المهني مع   -  ب
 . التجريبية للمجموعة البعدي القياس   -  ج
  . التجريبيةللمجموعة البعدي -  الفروق بين القياسين القبلي حساب  -  د

التجريبية، حيث وقد تم استخدام هذا المنهج لعدم توافر الشروط إلجراء الدراسة 
 إطار معاينة يسمح باالختيار لم يتوافر لدى الباحثةروط العينة  تطبيق شنه بعدإ

  . للعينةالعشوائيوالتوزيع 
 في ةيقصد بها مجموعة األساليب والوسائل التي تعتمد عليها الباحث :أدوات الدراسة -٣

  :تعتمد الدراسة على مجموعة من األدوات التاليةو وإجراء التدخل المهني، ،جمع البيانات
 كأداة دراسية وعالجية مع المطلقـات واألهـل واألصـدقاء واألخـصائيين             :المقابالت  -  أ

 .االجتماعيين

مثل ملف الحالة وسجل عام بالخدمات المختلفة التي تقدم للمطلقات          : الوثائق والسجالت   - ب
 .وغيره

 .)إعداد الباحثة(برنامج التدخل المهني لنموذج الحياة    - ج

  .) إعداد الباحثةمن(مقياس الضغوط التي تعاني منها المطلقات   - د
 : الخطوات التالية إلعداد المقياسة الباحثتوقد اتبع

  اعتماداً على  منها المطلقات، مقياس الضغوط التي تعاني الباحثة بتصميم تامق
النظري للدراسة والدراسات السابقة المرتبطة إلى جانب االستفادة من بعض ر اإلطا

 .الدراسةبأبعاد  ترتبط يرات التالمقاييس واستمارات االستبيان لتحديد العبا
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  ،والتي تمثلت في ثالثة أبعاد  قامت الباحثة بتحديد األبعاد التي يشتمل عليها المقياس
 .الضغوط االقتصادية، وبعد الضغوط النفسية، وبعد الضغوط االجتماعيةبعد : هي
  ثم قامت الباحثة بتحديد وصياغة العبارات الخاصة بكل بعد، والذى بلغ عددها 
 . عبارة لكل بعد) ٢٠(عبارة، مقسمه بالتساوي على أبعاد المقياس ) ٦٠(
   نعم، إلى (اعتمد المقياس على التدريج الثالثي، بحيث تكون االستجابة لكل عبارة

، فاالستجابات )درجة(وأعطيت لكل استجابة من هذه االستجابات وزناً ) حد ما، ال
 ).درجة واحدة(، ال )درجتين( إلى حد ما ،)ثالث درجات(نعم : تأخذ األوزان التالية

تم بناء مقياس : لضغوط التي تعانى منها المطلقات طريقة تصحيح مقياس ا .٤
 حتى يمكن التوصل إلى نتائج  ،الضغوط التي تعاني منها المطلقات وتقسيمه إلى فئات

حيث تم ترميز وإدخال البيانات إلى الحاسب ،  الحسابيباستخدام المتوسط الدراسة 
= ، تم حساب المدى )الحدود الدنيا والعليا (الثالثيخاليا المقياس  اآللي، ولتحديد طول

 للحصول  ، على عدد خاليا المقياسه، تم تقسيم)٢ = ١–٣(أقل قيمة  –أكبر قيمة 
وبعد ذلك تم إضافة هذه القيمة إلى  ) ٠.٦٧ = ٣ / ٢(  على طول الخلية المصحح

وذلك لتحديد الحد ، وهى الواحد الصحيح ، ة المقياس أو بداي،   المقياسفيأقل قيمة 
  :وهكذا أصبح طول الخاليا كما يلي، األعلى لهذه الخلية

  . منها المطلقات  الضغوط التي تعانيمقياسمستويات أبعاد ) ٢(جدول 
  منخفضىمستو ١.٦٧ إلى ١إذا تراوحت قیمة المتوسط للعبارة أو البعد من 

 مستوى متوسط ٢.٣٤ إلى ١.٦٨للعبارة أو البعد من إذا تراوحت قیمة المتوسط 
 مستوى مرتفع ٣ إلى ٢.٣٥إذا تراوحت قیمة المتوسط للعبارة أو البعد من 

  :صدق األداة  .٥
  بإجراء الصدق الظاهري الذي يعتمد على ة الباحثتقام: الصدق الظاهري لألداة 

 المبحوثينوسهولة إدراك ، وصحة ترتيبها ، وضوحها  مراجعة محتويات األداة للتأكد من
 ينمحكم) ٤(لها، وفي ضوء ذلك تم عرض المقياس على مجموعة من المحكمين عددهم 

صالحية المقياس من أساتذة الخدمة االجتماعية بجامعة أسيوط، وذلك إلبداء الرأي في 
  :مته من حيثءللتطبيق ومدى مال

 . مدى سالمة العبارة من حيث الصياغة اللغوية- أ
  . بالبعد العبارة تباطار  مدى-ب

  .القياس بموضوع األبعاد من بعد كل ارتباطى  مد- جـ
  .ذكرها يرد ولم،  بالبعد ارتباطاً أكثر المحكم يراها عبارات أية  إضافة-د
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) ٧٠(حيث تم عرض المقياس في صورته األولية على المحكمين ، وكان يتضمن 
البعد :  المؤشرات لكل بعد كالتالي عبارة ، يحتوى على ثالثة أبعاد رئيسة ، وكان توزيع

عبارة  والبعد االقتصادي ) ٢٤(عبارة و البعد النفسي يتضمن ) ٢٣(االجتماعي يتضمن  
عبارة ، وبعد إبداء الرأي من قبل السادة المحكمين تم حذف بعض العبارات وتعديل ) ٢٣(

، ٥ ، ٢٣(رة رقم البعض األخر، بالنسبة للبعد الخاص بالضغوط االجتماعية تم حذف العبا
 ) ٢٠ ،١٦، ١٠، ٢( ، وبالنسبة للبعد  الخاص بالضغوط النفسية تم حذف العبارة رقم ) ٦

، وفيما يتعلق ) ٤ ، ١٩، ١١ ،٨، ٧( ، وتم التعديل في بعض العبارات مثل العبارة رقم 
والتعديل في ) ١٢ ،٨ ، ٣(بالبعد الخاص بالضغوط االقتصادية تم حذف العبارة رقم 

 على األولية صورته في المقياس عرض وبعد،  ) ١٥،١٧، ١١ ، ٩،٦(رة رقم العبا
وقد تم  المقياس، على عبارات المحكمين اتفاق نسب بحساب ةالباحث تقام المحكمين

 تحقق لم التي  العباراتةالباحث تاستبعد وقد ،)٪ ٧٥ ( االعتماد على نسبة اتفاق ال تقل عن
  -:التالية دلةللمعا وفقا االتفاق من القدر هذا

                            عدد غیر الموافقین  
  ١٠٠ ×_______________          ـ -١= اختبار الصدق 

  عدد غیر الموافقین+                     عدد الموافقین 
  :وھى كالتالي

                                ١    
  ١٠٠  ×_______________         ـ -١= اختبار الصدق 

                                ١ +٣  
                                 ١      

  %٧٥ = ١٠٠ ×_______________          ـ -١= اختبار الصدق 
       ٤  

 الكلي لعبارات حيث بلغ العدد، للمقياس بصورته النهائية وفي هذه المرحلة تم التوصل 
مقياس على  التدرج الثالثي ىجابات عبارات المقياس علعبارة وتحددت است) ٦٠(المقياس 
  .)نعم، إلي حد ما، ال(ليكرت 

 براون للتجزئة -  سيبرمانتم حساب ثبات األداة باستخدام معادلة  :ثبات األداة .٦
 تم ي إلى نصفين، يضم القسم األول القيم التبعدحيث تم تقسيم عبارات كل ، النصفية 

لعبارة الفردية، ويضم القسم الثاني القيم المعبرة عن الحصول عليها من االستجابة ل
ات من المطلقات مفرد) ١٠(قوامها ، وذلك بتطبيقها على عينة ، العبارات الزوجية
 شروط اختيار عينة هن فيت توافري والت،خارج إطار عينة الدراسة(مجتمع الدراسة 

  :التالي الجدول فيوقد جاءت النتائج كما هي موضحة ). الدراسة
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 معادلة  باستخدام نتائج ثبات مقياس الضغوط التي تعانى منها المطلقات)٣(جدول 
   )١٠=ن(سيبرمان براون للتجزئة النصفية                                        

  معادلة سیبرمان براون  األبعاد  م
 ٠.٨٩  بعد الضغوط االجتماعیة  ١
 ٠.٩٠  بعد الضغوط النفسیة  ٢
 ٠.٨٧  قتصادیةبعد الضغوط اال  ٣

  ٠.٩١ أبعاد المقیاس ككل

 للمتغيرات تتمتع بدرجة عالية الثباتمعامالت  معظم : أن)٣(رقميوضح الجدول 
 صورتها فيوبذلك أصبحت األداة  نتائجها،من الثبات، وبذلك يمكن االعتماد على 

  . النهائية
لي باستخدام تم معالجة البيانات من خالل الحاسب اآل :اإلحصائي  التحليلأساليب .٧

حصائية للعلوم االجتماعية، وقد طبقت األساليب الحزم اال)  (SPSS.V. 24.0برنامج
، ةالمرجحاألوزان والنسب المئوية، ومجموع ،التكرارات : التاليةحصائية اإل

 سيبرمان، ، ومعادلة اإلحصائي ، والصدق المعياريوالمتوسط الحسابي، واالنحراف 
عينتين  لPaired Samples T test  " ت"واختبار  براون للتجزئة النصفية، - 

 .مرتبطتين
 ة،مهمال المنهجية الخطوات من الدراسة مجاالت تحديد عدي :مجاالت الدراسة .٨

 من كال تشمل يوالت للدراسة الثالثة ةالرئيس  المجاالتبتوضيح الباحثة وسوف تقوم
  :يأتي ماي ف للدراسةى والزمن،  يوالمكان  ،ىالبشر المجال

 :ىالبشر لمجالا  -  أ
 المطلقات الالتي يتلقين الخدمات من إدارة الضمان  :التحليل أو المعاينة وحدة

 .أسيوط بمحافظة االجتماعي لرعاية األرامل والمطلقات بمديرية التضامن االجتماعي
 مفردة باستخدام المسح ) ٢٠(تم تطبيق الدراسة على عينة قوامها  :إطار المعاينة

  :للشروط التاليةوفقاً  اختيار العينة وتم ،الشامل للعينة
 اً عام٤٠ إلى اً عام٢٥ نان يتراوح سن المطلقات ما بي. 
 ان يكون لديهن أبناء. 
 ان تكون امرأة عاملة سواء بالقطاع الحكومي أو الخاص. 
 سنوات٩ إلى ٣ نان تكون الفترة المنقضية على الطالق ما بي . 
 ةان يكون لديهن استعداد للتعاون مع الباحث. 
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 المعاينة خطوات:  
  المطلقات بإدارة الضمان االجتماعي بمديرية في تمثلي ىوالذ  ،المعاينة طارا تحديد تم 

 )٤٢(هو المطلقات لهؤالء الكلي العدد وجد حيث ،أسيوطبمحافظة  التضامن االجتماعي
 خالل وذلك (من عينة الدراسة ممن طبق عليهن ثبات المقياس) ١٠(مطلقة تم استعباد 

 .)بالمؤسسة الموجودة والملفات  السجالتىعل طالعاال
  ١٢ (وعددهم إليها اإلشارة السابق العينة شروط هايعل التي ال تنطبق الحاالت استبعاد( 
 .ةحال

إدارة الضمان االجتماعي لرعاية األرامل  اطار في التدخل تم  :المكاني المجال  -  ب
 ، وقد تم اختيار هذه يوطأس بمحافظة،  طلقات بمديرية التضامن االجتماعيوالم

 : اإلدارة لألسباب التالية 
  باإلدارةعينة الدراسة المطلقات توافر. 
 برنامج التدخل المهني عليهاءموافقة عينة الدراسة إجرا . 
 ةخصائيين اجتماعيين لتسهيل مهمة الباحثوجود إ. 
  م التام  إجراء الدراسة واستعدادهبإدارة الضمان االجتماعي علىموافقة المسئولين

 .ةللتعاون مع الباحث
  إلجراء الدراسة وتنفيذ برنامج بمديرية التضامن االجتماعيتوافر المكان المناسب 

  .التدخل المهني
  م٥/٣/٢٠٢٠ إلي ٥/١١/٢٠١٩جراء الدراسة من الفترة إتم : الزمنى المجال  -  ج

 في لممارسة نموذج الحياة من منظور الممارسة العامة المهنيبرنامج التدخل  .٩
  . منها المطلقاتي تعاني التخفيف من الضغوط التفيلخدمة االجتماعية ا

  : التي يرتكز عليها برنامج التدخل المهنيساألس: أوالً
 . للخدمة االجتماعيةاإلطار النظري .١
 .أو األجنبية المرتبطة بهذه الدراسة سواء العربية،  نتائج الدراسات السابقة، .٢
اق نس العامة ، والذي يعتمد على نظرية األكأحد نماذج الممارسة نموذج الحياة  .٣

 . يركز على العالقة بين اإلنسان والبيئة اإليكولوجية والذي
 واالجتماع، مقابالت الباحثة مع بعض الخبراء والمتخصصين في علم النفس، .٤

 . والخدمة االجتماعية
  .وتحليله وتفسيره القبلي القياس .٥
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  العام لبرنامج التدخل المهني في التخفيفيتحدد الهدف: أهداف التدخل المهني: ثانياً
باستخدام ) كحدث ضاغط ( منها المطلقات نتيجة طالقهن من حدة الضغوط التي تعاني

  :ويمكن تحقيق الهدف العام من خالل تحقيق األهداف الفرعية التالية. نموذج الحياة
بعد  مساعدة المطلقات على مواجهة الضغوط االجتماعية التي يعانين منها - ١

  .الطالق
  . مساعدة المطلقات على مواجهة الضغوط النفسية التي يعانين منها بعد الطالق- ٢
 مساعدة المطلقات على مواجهة الضغوط االقتصادية التي يعانين منها بعد - ٣

  .الطالق
  :أنساق برنامج التدخل المهني وفقاً لنموذج الحياة: ثالثاً

خصائي حصلن على الخدمات من اإلاتي يوهن المطلقات اللّ: نسق العميل - ١
  . االجتماعيالضمان إدارة يعمل في لذياالجتماعي ا

،  من خالل برنامج التدخل المهني بأهدافه  ، الباحثةووه: نسق محدث التغيير - ٢
  .  وأدواره وأدواته المهنية، وتكتيكاته ،واستراتيجياته

الذين قد يكون لهم و بهن  ،واألشخاص المحيطيونوهن المطلقات : نسق الهدف - ٣
ميل ، بهدف والمراد التأثير فيهم وتغييرهم لصالح نسق الع، دور فى إحداث المشكلة 

  . منها المطلقات كاألسرة أو المحيطينتخفيف الضغوط التي تعاني
وهم األشخاص الذين يتم التعاون معهم من قبل الباحثة لتنفيذ برنامج : نسق الفعل - ٤

خصائي االجتماعي والعاملين بمديرية التضامن هدافه كاإلوتحقيق أ، التدخل المهني 
  .االجتماعي بإدارة رعاية األرامل والمطلقات

  :مراحل التدخل المهني وفقا لنموذج الحياة: رابعاً
  :تتضمن هذه المرحلة الخطوات التالية: المرحلة األولى

 ، وذلك من ياًمعرفحيث قامت الباحثة في هذه المرحلة بإعداد نفسها : االستعداد .١
 عن الضغوط وأنواعها ، ونوعية الضغوط التي تواجه بخالل االطالع على ما كت

وذلك بغرض إعداد ، كما تم االطالع على المقاييس الخاصة بالضغوط ، المطلقات 
مقياس الضغوط التي تعانى منها المطلقات ، وكذلك االطالع على ما كتب عن نموذج 

 .الحياة
 في هذه المرحلة قامت الباحثة بتطبيق مقياس الضغوط  :اكتشاف نوعية الضغوط .٢

 منها المطلقات على جميع السيدات التي تنطبق عليهن شروط اختيار العينة يالتي تعان
، ثم بعد ذلك تم تحديد حاالت الدراسة وأخذ رغبتهن في تطبيق البرنامج ، وتحديد 
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والمسببة ، لمحيطة بهن نساق اانين منها ودرجة حدتها ، وتحليل األالضغوط التي يع
في الضغوط التي يعانين منها ، وتم إقناعهن بضرورة المشاركة في البرنامج لمواجهة 
هذه الضغوط والتغلب عليها ، وتوضيح األثار السلبية التي تترتب على التعرض 

 .المستمر للضغط
فوي مع المطلقات حول  بالتعاقد الشقامت الباحثة في هذه المرحلة: التعاقد .٣
خطوات التي سوف يتم اتخاذها وأدوار كل من الباحثة والمطلقات، وفترة التدخل ال

المهني وأماكن ممارسة األنشطة المختلفة، ويمكن في هذه المرحلة استخدام بعض 
  .وبعض األدوار كالممكن والتربوي  كاالتصال والمالحظة،،المهارات

المرحلة باستخدام النماذج  قامت الباحثة في هذه ):مرحلة العمل(المرحلة الثانية 
سواء ، واألساليب الفنية العالجية المناسبة لنوعية الضغوط التي تواجه المطلقات 

أو اقتصادية ، ومن ناحية أخرى استخدمت ، أو نفسية ،  اجتماعية اًضغوطأكانت 
وجيرانها ، كأسرتها ، اق المحيطة بالمطلقات اليب العالجية المالئمة لألنسالباحثة األس

ا في تخفيف حدة نساق يجب االستفادة منهأوالمؤسسات االجتماعية ك، وأقاربها  ،
  . منها حاالت الدراسة الضغوط التي تعاني

 حيث تقوم الباحثة في هذه المرحلة باالنفصال ):مرحلة اإلنهاء(المرحلة الثالثة
وذلك من خالل ، وذلك من خالل تمهيد من جانب الباحثة للمطلقات ، التدريجي 

ويتم في هذه المرحلة تقويم البرنامج من خالل تطبيق المقياس ، لتباعد في المقابالت ا
  .ومعرفة التغيرات التي حدثت ومدى فاعلية البرنامج باستخدام نموذج الحياة، 

  :ستراتيجيات المستخدمة في برنامج التدخل المهنياإل: خامساً
 : ستراتيجية إعادة البناء المعرفيإ  .١

 والحقائق التي تهدف إلى تنمية وعي المطلقات بالمعلومات من خالل تزويد
وعن اآلخرين ، والعمل على تصحيح األفكار الخاطئة عن الذات ، المطلقات بذواتهن 

 . والمجتمع وتزويد األسر والمحيطين بالمعلومات عن كيفية التعامل والنظرة للمطلقات
 : سرية إستراتيجية بناء العالقات األ .٢

 واالتصاالت السليمة وعالج الخلل  ،ستراتيجية في زيادة التفاعالتوتفيد هذه اال
في عالقة المطلقات بأفراد أسرهن والمجتمع المحيط بهن ، وذلك من خالل بناء 

،  ك بناء اتصاالت خارج النسق األسريوكذل، اتصاالت داخل نسق أسرة المطلقة 
، والجيران ، األقارب  ( نساق األخرىلق بعالقة المطلقات وأسرهن مع األفيما يتع

 ) .والمجتمع المحلي المحيط
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 : ستراتيجية التدعيم الذاتيإ .٣
، واإلحباط ،  المشاعر السلبية التي تسبب القلق ةوذلك من خالل التخفيف من حد

وأنهن يمتلكن طاقات وقدرات ، وتحويلها إلى مشاعر األمل والتفاؤل ، والتوتر 
ومساعدتهن على ،  يتعرضن لهاختلفة التي تمكنهن من التغلب على الضغوطات الم

حل مشكالتهن الشخصية معتمدات على أنفسهن، وتنمية تقديرهن لذاتهن من خالل 
وإبداء ، والمناقشة ، وفى قدراتهن وإتاحة الفرصة للحوار ، منحهن الثقة في النفس 

هن، وكذلك باإلضافة إلى االهتمام واالحترام والتقدير وتنمية جوانب القوة لدي، الرأي 
 . االندماج والتعاون مع اآلخرينإلىتشجيعهن على المشاركة في األنشطة التي تؤدى 

 : ستراتيجية المشاركةإ  .٤
واألنشطة الخاصة ، وذلك من خالل تشجيع المطلقات على المشاركة في البرامج 

ن وتقوية والخاصة بالمؤسسة ليتم إدماجهن مع المحيطي، ببرنامج التدخل المهني 
  .يجابية بينهمقات والتفاعالت اإلالعال

  : المستخدمة في التدخل المهنيتيكاالتكت: سادساً
 صديقاتهن وذلك بين المطلقات وأسرهن وزميالتهنيتم : تحسين أساليب االتصال .١

 .والمؤسسة التي يتعاملن معها
 والتضامن ،كالتأمين الصحي وبنك ناصر:  تيسير استفادة العميل من الموارد .٢

 مختلفة من الدعم اًأنواع، والجمعيات األهلية والحكومية التي تقدم االجتماعي 
للتحسين من ،  والتدريبية للمطلقات  ،واالجتماعية، والنفسية ، والرعاية المادية 

 .وضاع التي يعشن فيها نتيجة الطالقاأل
من خالل مساعدة المطلقات على تقبل كافة التحوالت في الحياة : معايشة الواقع  .٣

 .يرات التي نتجت عن الطالق والرضا بها والتركيز على الحاضروالتغ
  .نفسهن أو تجاه اآلخرينأيجابي للمطلقات تجاه إوذلك بتعزيز كل سلوك : التدعيم .٤
من خالل تشجيع المطلقات على التعبير عما يجول بصدورهن : اإلفراغ الوجداني .٥

م إدانتهن مع الوضع في االعتبار عد وتجارب سلبية، وخبرات، من مشاعر،
 .ومساعدتهن على كيفية التخلص منها مستقبالً

 مع ، من خالل مبادلة المطلقات الشعور بوجود العديد من الضغوط:التعاطف .٦
  .إعطائهن األمل في التخفيف من حدتها
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  :خصائي االجتماعي في برنامج التدخل المهنيأدوار اإل: سابعاً
 المطلقات المهارة لمواجهة حيث قامت الباحثة بتعليم و إكساب: دور المعلم .١

، لتعديل أفكارهن ومعتقداتهن الخاطئة ) االقتصادية و النفسية واالجتماعية (الضغوط 
ووضع البدائل ، كسابهن القدرة على تحديد المشاكل إفسهن وعن األخرين ، وأنعن 

 .كسابهن القدرة على تنظيم الوقتإللحلول ، و
نفسهن واكتشاف أدة المطلقات على فهم  حيث قامت الباحثة بمساع:دور الممكن   .٢

وتنمية قدراتهن على التحكم في مشاعرهن ويمنح األمل فيهن ، وتشجيعهن على 
 له من ضغوط مختلفة من خالل قيام الباحثة بتقوية ناالستمرار في مواجهة ما يتعرض

مل وتجزئة كما قامت الباحثة ببث األ، دوافع المطلقات للتعامل بصورة أكثر كفاءة 
 المشاعر فيهارات التحكم المشكلة وتحديد األنماط التفاعلية ، وإكساب المطلقات م

 .السلبية
نساق األخرى المرتبطة مت الباحثة بمساعدة المطلقات واأل حيث قا:دور الوسيط  .٣

الربط وبالموقف اإلشكالي على التعامل والتعاون سوياً بشكل يحقق الفائدة للطرفين، 
 المجتمعية المتاحة إلشباع احتياجاتهن واعتمدت ت والتنظيمابين المطلقات والموارد

 .الباحثة في ذلك على مهارات اإلقناع والمناقشة والتفاوض
حيث قامت الباحثة ببعض الجهود التي تتضمن التعبير عن أفكار : دور المدافع .٤

لتكون أكثر  المطلقات واحتياجاتهن ومشكالتهن، ومحاولة التأثير على المؤسسة،
 .لتساعد في التخفيف من حدة الضغوط التي يعانين منها ابة إلشباع احتياجاتهن،استج

 من خالل قيام الباحثة بتسهيل حصول المطلقات على :دور مقدم التسهيالت .٥
الموارد والخدمات المتنوعة داخل أو خارج المؤسسة، وتعبئة وحشد قدرات المطلقات 

ام بعمل ناجح واتخاذ قرارات وطاقاتهن ودعمها من خالل منح الفرص لهن للقي
 .مناسبة
  : التدخل المهنيتأدوا: ثامناً

 التي أجرتها الباحثة مع المطلقات كل علـى حـدة، أو            :الجماعية المقابالت الفردية و   .١
االجتماعية و النفـسية  (معهن في مقابلة مشتركة لتوضيح بعض الجوانب المتعلقة بالضغوط    

 .   المؤسسات المجتمعية للتخفيف من حدتها، وكيفية االستفادة من )واالقتصادية 
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وذلك لممارسة أساليب التدعيم النفسي إلعادة الثقة بـالنفس لـدى           : المناقشة الجماعية   .٢
الـضغوط االجتماعيـة و   (المطلقات، وإكسابهن خبرات ومهارات مرتبطة بالتعامـل مـع          

 .التي تعرضن لها بعد الطالق) الضغوط النفسية و الضغوط االقتصادية

االجتماعية و النفسية   ( في موضوعات محددة خاصة بالضغوط      : لندوات والمحاضرات ا .٣
                         .التي تواجه المطلقات وأسلوب التعامل معها) و االقتصادية 

لدعم العالقات االجتماعية بـين المطلقـات       : الحفالت الترفيهية والمسابقات المختلفة     .٤
االجتماعيـة  (  عن النفس، والتخفيف من حـدة الـضغوط          وأسرهن وأصدقائهن، والترويح  

 ).والنفسية 

 :نتائج الدراسة الميدانية: تاسعاً
  :مجتمع الدراسةالمطلقات وصف : المحور األول 

  )٢٠=ن(المطلقات مجتمع الدراسة                              وصف ) ٤(جدول 
 اري االنحراف المعی المتوسط الحسابي المتغیرات الكمیة م
 ٢ ٢٧ السن ١
 ١ ٣ عدد األبناء ٢
 ٣٩٦ ١٠٧٥  متوسط الدخل الشھري لألسرة  ٣
 ١ ٤  عدد سنوات الطالق  ٤
 % ك الحالة التعلیمیة م
 ٥ ١ أمیة ١
 ٤٥ ٩ تقرأ وتكتب ٢
 ٤٠ ٨ مؤھل متوسط  ٣
 ١٠ ٢ مؤھل جامعي  ٤

 ١٠٠ ٢٠ المجمـــوع
 % ك الوظیفة م
 ٣٥ ٧ قطاع حكومي ١
 ٤٥ ٩ قطاع خاص ٢
 ٢٠ ٤  أعمال حرة  ٣

 ١٠٠ ٢٠ المجمـــوع
 % ك السكن م
 ٢٥ ٥ مع األھل ١
 ٧٥ ١٥ سكن مستقل ٢

 ١٠٠ ٢٠ المجمـــوع

وبانحراف معياري ، سنة) ٢٧( متوسط سن المطلقات : أن)٤(رقميوضح الجدول 
حصاءات الخاصة بالجهاز المركزي للتعبئة سنتان تقريباً ، وهذا ما أشارت لها اإل

إلي ٣٠(بأن أكثر فئة عمرية الالتي يتعرضن للطالق ما بين ،  ٢٠١٩الحصاء لعام وا
، أبناء) ٣(كما هو موضح بمشكلة الدراسة ، ومتوسط عدد أبناء المطلقات )  عاما ٣٥

وبانحراف معياري ابن واحد تقريباً ، وتشير النتائج أن متوسط الدخل الشهري ألسر 
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 تقريباً وهذا ما يدل على اًجنيه) ٣٩٦(ف معياري وبانحرا، اًجنيه) ١٠٧٥(المطلقات 
 ن نتيجة عدم وجود تناسب ما بيؤهنالضغط المادي الذى تعيش به المطلقات وأبنا

) ٤(متوسط عدد سنوات الطالق ، دخل المطلقة ومتطلبات الحياة بشكل عام ، 
هن أكبر نسبة من المطلقات حالتووبانحراف معياري سنة واحدة تقريباً ، ، سنوات

، يليها مؤهل %) ٤٠(ثم مؤهل متوسط بنسبة ، %)٤٥(التعليمية تقرأ وتكتب بنسبة 
عملن ي، أكبر نسبة من المطلقات %) ٥(، وأخيراً أمية بنسبة %)١٠(جامعي بنسبة 

وهذا يؤكد ضعف الموارد المادية لديهن خاصة  ، %)٤٥(بالقطاع الخاص بنسبة 
حصول على راتب أكبر يناسب بالهن وأنهن لسن حاصالت على مؤهل جامعي يسمح ل

 أكبر في توفير المتطلبات اليومية بشكل اًعائقالمستوى التعليمي لديهن مما يشكل 
، وأخيراً أعمال حرة بنسبة %)٣٥(يليها قطاع حكومي بنسبة ، مناسب لهن وألبنائهن 

يليها سكن ، %)٧٥(أكبر نسبة من المطلقات يسكن في سكن مستقل بنسبة و، %) ٢٠(
دراسة ، وهذا ما يؤكد صحة النتائج التي توصلت إليها %) ٢٥(ع األهل بنسبة م

 بالراحة بالسكن مع أهاليهن بسبب التدخل ن بأن المطلقات ال يشعر )٢٠٠٩(الغامدي 
  .راء المطلقات األسريةآالمستمر من قبلهم في تربية األنباء وعدم الثقة في 

  :منها المطلقات ى تعاني الضغوط التأبعاد: المحور الثاني
 للفروق بين Paired Samples T test_ " ت"يوضح نتائج اختبار ) ٥(جدول رقم 

بتخفيف " القياس القبلي و البعدي للمجموعة التجريبية على البعد األول ، والخاص 
  " .الضغوط االجتماعية التي تعاني  منها المطلقات 

ت األبعاد  م
سا

قیا
ال

 

  العدد

 )ن(

المتوسط 
 الحسابي

نحراف اال
 المعیاري

درجات 
الحریة 
(df) 

 الداللة tقیمة 

 ٠.٤١ ٢.٥١ ٢٠  قبل
بعد الضغوط  ١

 ٠.٥٢ ١.٥ ٢٠  بعد االجتماعیة
٤.٨٨٥ ١٩ ** 

  )٠.٠٥(معنوية عند             *                                 )                ٠.٠١(معنوية عند ** 

وجود فروق معنوية بين متوسط درجات القياس  )٥(يتضح من بيانات الجدول رقم 
"  البعد الخاص ىالقبلي والبعدي ألعضاء المجموعة التجريبية لصالح القياس البعدي عل

، وهذا يثبت صحة الفرض " بتخفيف الضغوط االجتماعية التي تعاني  منها المطلقات 
 " ول والذي مؤداهالفرعي األالدراسي مما يجعلنا نقبل الفرض ،  الفرعي األول الدراسي

برنامج التدخل المهني باستخدام قبل وبعد تطبيق بين  اًتوجد فروق جوهرية دالة إحصائي
حدة في تخفيف ،  نموذج الحياة من منظور الممارسة العامة في الخدمة االجتماعية
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وهذا يتفق مع ، " لصالح القياس البعديالضغوط االجتماعية التي تعاني منها المطلقات
 النظري للدراسة ، ومع الدراسات السابقة، والتي اتفقت مع الدراسة الحالية ، ومنها اإلطار
في التأكيد علي أن نموذج  )٢٠١٦(حامد، ) ٢٠١٧(سعد ،)٢٠١٢(جاد اهللا دراسة 

الحياة في الخدمة االجتماعية ، يساعد العمالء على تقبل وفهم واقعهم االجتماعي ، 
جتماعية األخرى ، وزيادة الشعور بالقبول والحب وزيادة فرص االتصال باألنساق اال

  .من جانب أفراد المجتمع 
 للفروق بين Paired Samples T test_ " ت"ضح نتائج اختبار يو) ٦(جدول رقم 

بتخفيف " القياس القبلي و البعدي للمجموعة التجريبية على البعد الثاني ، والخاص 
  " .ت الضغوط النفسية التي تعاني  منها المطلقا

 األبعاد  م

ات
اس

لقی
ا

 

  العدد

 )ن(

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

درجات 
الحریة 

(df) 
 الداللة tقیمة 

 ٠.٤٧ ٢.٦ ٢٠  قبل
بعد الضغوط    ١

 ٠.٥٥ ١.٥٥ ٢٠  بعد النفسیة
٤.٧٤٩  ١٩ ** 

  )٠.٠٥(معنوية عند   *                                           )                ٠.٠١(معنوية عند ** 

 وجود فروق معنوية بين متوسط درجات القياس )٦(يتضح من بيانات الجدول رقم 
"  البعد الخاص ىالقبلي والبعدي ألعضاء المجموعة التجريبية لصالح القياس البعدي عل

الدراسي ، وهذا يثبت صحة الفرض "  منها المطلقات النفسية التي تعانيبتخفيف الضغوط 
توجد  "  والذي مؤداهالثاني الفرعي  الدراسيمما يجعلنا نقبل الفرضالثاني ،  الفرعي

نموذج برنامج التدخل المهني باستخدام قبل وبعد تطبيق بين  اًفروق جوهرية دالة إحصائي
الضغوط حدة في تخفيف ،  الحياة من منظور الممارسة العامة في الخدمة االجتماعية

وهذا يتفق مع اإلطار النظري ، " لصالح القياس البعديطلقات التي تعاني منها المالنفسية
) ٢٠٠٨( عزام ،)٢٠٠٥( خضيري للدراسة ، ومع الدراسات السابقة ، ومنها دراسة

والتي اتفقت مع نتائج الدراسة الحالية في التأكيد على أن نموذج ) ٢٠١١(محمد ،
ات ، وذلك من خالل الحياة في الخدمة االجتماعية ويؤدي إلى رفع درجات تقبل الذ

تنمية الثقة بالنفس لدى العمالء ، وتنمية شعورهم بالتفاؤل والبعد عن التشاؤم، وذلك 
 ةمن خالل استخدام أساليب المعونة النفسية وتحريرهم من اإلحباط الناتج عن البيئ

المحيطة ، وتقديم أساليب الدعم النفسي واالجتماعي لديهم للوصول إلى تحقيق الرضا 
  .حياة عن ال
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 للفروق بين Paired Samples T test_ " ت"يوضح نتائج اختبار ) ٧(جدول رقم 
بتخفيف " القياس القبلي و البعدي للمجموعة التجريبية على البعد الثالث ، والخاص 

  " .الضغوط االقتصادية التي تعاني  منها المطلقات 

ات األبعاد  م
اس

لقی
ا

 

  العدد

 )ن(

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

درجات 
الحریة 
(df) 

 الداللة tقیمة 

 ٠.٤٢ ٢.٦٥ ٢٠ قبل
بعد الضغوط  ١

 ٠.٥٢ ١.٥٦ ٢٠  بعد االقتصادیة
٥.٤١٥  ١٩ ** 

  )٠.٠٥(معنوية عند             *                                 )                ٠.٠١(معنوية عند ** 

روق معنوية بين متوسط درجات القياس  وجود ف)٧(يتضح من بيانات الجدول رقم 
"  البعد الخاص لتجريبية لصالح القياس البعدي علىالقبلي والبعدي ألعضاء المجموعة ا

، وهذا يثبت صحة الفرض " منها المطلقات االقتصادية التي تعاني بتخفيف الضغوط 
  والذي مؤداه،الثالث  الفرعي  الدراسيمما يجعلنا نقبل الفرض،  الثالث الفرعي الدراسي 

برنامج التدخل المهني باستخدام قبل وبعد تطبيق بين  اًتوجد فروق جوهرية دالة إحصائي" 
حدة في تخفيف ،  نموذج الحياة من منظور الممارسة العامة في الخدمة االجتماعية

وهذا يتفق مع ، " لصالح القياس البعدي التي تعاني منها المطلقاتاالقتصاديةالضغوط 
 شومان دراسةلنظري للدراسة ، ومع الدراسات السابقة ، ومنها اإلطار ا

التي أكدت ،  Olga (2010) Hermann (2002) ,، )٢٠٠٨(،عزام)٢٠٠٨(
وهو برنامج مشترك للخدمات القانونية والخدمة  (يفعالية برنامج للتدخل المهن

  .ةالماليالضغوط  مساعدة المرأة بعد الطالق على التكيف مع يف) االجتماعية
 للفروق بين Paired Samples T test_ " ت"يوضح نتائج اختبار ) ٨(جدول رقم 

بتخفيف " القياس القبلي و البعدي للمجموعة التجريبية على أبعاد المقياس ، والخاص 
  " .الضغوط التي تعاني  منها المطلقات 

ات األبعاد  م
اس

لقی
ا

 

المتوسط  )ن(العدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

درجات 
الحریة 
(df) 

 الداللة tقیمة 

 ٠.٤٣ ٢.٥٩ ٢٠ قبل
 أبعاد الضغوط ككل ١

 ٠.٥٢ ١.٥٤ ٢٠  بعد
٥.٠٣٤ ١٩ ** 

  )٠.٠٥(معنوية عند             *                                 )                ٠.٠١(معنوية عند ** 

 درجات القياس  وجود فروق معنوية بين متوسط)٨(يتضح من بيانات الجدول رقم 
مقياس تخفيف  " ىالقبلي والبعدي ألعضاء المجموعة التجريبية لصالح القياس البعدي عل
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مما العام ،  الدراسي، وهذا يثبت صحة الفرض "  منها المطلقات الضغوط التي تعاني
 اًتوجد فروق جوهرية دالة إحصائي " والذي مؤداهالعام ،   الدراسييجعلنا نقبل الفرض

نموذج الحياة من منظور الممارسة برنامج التدخل المهني باستخدام وبعد تطبيق قبل بين 
 لصالح الضغوط التي تعاني منها المطلقاتحدة في تخفيف  العامة في الخدمة االجتماعية

وهذا يتفق مع اإلطار النظري للدراسة ، ومع الدراسات السابقة ، والتي ، "القياس البعدي
الحالية على أن نموذج الحياة من منظور الممارسة العامة في اتفقت مع نتائج الدراسة 

) االجتماعية و النفسية و االقتصادية ( الخدمة االجتماعية يؤدي إلى التخفيف من الضغوط 
التي يعاني منها العمالء ، وذلك من خالل استخدام إستراتيجيات ونظريات النماذج التي 

ي يساعد ذلك في اإلسهام في التخفيف من الضغوط تنطلق من المنظور اإليكولوجي ، وبالتال
  .التي تعاني منها المطلقات 

  : للدراسة العامة جالنتائ: عاشراً
سط سن متوأوضحت نتائج الدراسة أن : المطلقات بخصائص المرتبطة النتائج .١

وبانحراف معياري سنتان تقريباً ، و متوسط عدد أبناء ،  ةسن) ٢٧(المطلقات 
وبانحراف معياري ابن واحد تقريباً ، وتشير النتائج أن متوسط ، اءأبن) ٣(المطلقات 

 اًجنيه) ٣٩٦(وبانحراف معياري ، اًجنيه) ١٠٧٥(الدخل الشهري ألسر المطلقات 
وبانحراف معياري سنة واحدة تقريباً ، سنوات) ٤(تقريباً، متوسط عدد سنوات الطالق 

وأخيراً أمية ، %)٤٥( وتكتب بنسبة أكبر نسبة من المطلقات حالتهن التعليمية تقرأ و،
،  %)٤٥(أكبر نسبة من المطلقات تعملن بالقطاع الخاص بنسبة و، %) ٥(بنسبة 

، أكبر نسبة من المطلقات يسكن في سكن %) ٢٠( أعمال حرة بنسبة قل نسبةوأ
  %) .٢٥(يليها سكن مع األهل بنسبة ، %)٧٥(مستقل بنسبة 

 :الفرعية وفروضها للدراسة الرئيس لفرضا صحة من بالتحقق ةالمرتبط النتائج .٢
توجد فروق جوهرية "  بأنه الرئيسالدراسي فرض ال الدراسة صحة نتائج أوضحت -  أ

حصائياً بين قبل وبعد تطبيق برنامج التدخل المهني باستخدام نموذج الحياة من إدالة 
لتي في التخفيف من حدة الضغوط ا، منظور الممارسة العامة في الخدمة االجتماعية 

ن الفروق اإلحصائية بين القياس إ ، حيث "تعاني منها المطلقات لصالح القياس البعدي
للمجموعة " تخفيف الضغوط التي تعاني منها المطلقات" القبلي والبعدي على مقياس 

 ذات داللة معنوية لصالح القياس )٥.٠٣٤( المحسوبة Tأن قيمة أوضحت ، التجريبية 
 أن يسهم المهني باستخدام نموذج الحياة يمكن التدخل نامجبر أن وهذا يعنيالبعدي ، 
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 ، وجاءت هذه النتيجة متفقة مع في تخفيف حدة الضغوط التي تعاني منها المطلقات
 في التخفيف من فعالية نموذج الحياةحيث أشارت إلى ،  )٢٠٠٤(شومان دراسة 

 هوبيئت، قة الفرد  عالىعل اًمرتكزيكولوجي  المنظور اإلى والذي يعتمد علالضغوط ،
 .  العميل في حياته نتيجة تعرضه لضغوط مختلفة يتعرض لهاوالمشكالت التي 

" والذي مؤداه  األولالدراسي الفرعي الفرض  الدراسة صحة نتائج أوضحت   -  ب
حصائياً بين قبل وبعد تطبيق برنامج التدخل المهني إتوجد فروق جوهرية دالة 

في ،  لممارسة العامة في الخدمة االجتماعيةباستخدام نموذج الحياة من منظور ا
، "تخفيف حدة الضغوط االجتماعية التي تعاني منها المطلقات لصالح القياس البعدي

بتخفيف " ن الفروق اإلحصائية بين القياس القبلي والبعدي على البعد الخاص إحيث 
أوضحت أن للمجموعة التجريبية ، " الضغوط االجتماعية التي تعاني منها المطلقات

 أن وهذا يعني ذات داللة معنوية لصالح القياس البعدي ، )٤.٨٨٥( المحسوبة Tقيمة 
في تخفيف حدة الضغوط  أسهمالمهني باستخدام نموذج الحياة  التدخل برنامج

 دحامدراسة  مع ةمتفقت هذه النتائج وجاء ، التي تعاني منها المطلقاتاالجتماعية 
من من خالل برنامج التدخل المهني  مكنت الباحثةتوقد ،  )٢٠١٧( سعد و )٢٠١٦(

وأنهن ،  بالوحدةن ربحيث يشع، مساعدة المطلقات في دائرة العالقات االجتماعية 
 تحسين ى علنوذلك بمساعدته ، شبكة من األمان والدعم االجتماعيات بحوطم

وزيادة ،  في المناسبات المختلفة نعالقاتهن االجتماعية باألقارب والجيران ومشاركته
 مشاعرهن ، وتوضيح خطورة سوء العالقات ىاالتصاالت بهم والحرص عل

 إرشاد ى في زيادة الضغوط عليهن ، كما عملت الباحثة علهوأثر،  ناالجتماعية به
 أهمية العالقات الطيبة مع المطلقات وتصحيح األفكار الخاطئة ىاألقارب والجيران عل

ومشاركتهن ، غيير نظرتهم السلبية لهن  أسرهن وتهلديهم تجاه المطلقات وتجا
 ، وقد اًاجتماعي  واًمعنوي نن أبنائهن ودعمهعو،  نال عنهؤ االجتماعية والسمناسباتهن

 ياًتعليم و،  اًسلوكيمكن للباحثة توعية المطلقات باألساليب السليمة لرعاية أبنائهن أ
سسات ؤالم( جتماعية  إقامة عالقة طيبة مع المصادر االى مساعدتها علىباإلضافة إل

التي تستطيع من خاللها و أهلية مكانت حكومية أأسواء  )والجمعيات االجتماعية 
 الدعم والمساعدة الالزمة ، وقد أسهم تحسين عالقة الحاالت باألقارب ىالحصول عل

والجيران في تعديل وتغيير األحداث الضاغطة وبالتالي التخفيف من حدتها ومن 
 . التكيف االجتماعي ى مستوىالذات وعل تقدير ىتأثيرها عل
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توجد " والذي مؤداه الدراسي الفرعي الثانيالفرض  الدراسة صحة نتائج أوضحت  -  ج
حصائياً بين قبل وبعد تطبيق برنامج التدخل المهني باستخدام إفروق جوهرية دالة 

 في تخفيف حدة رسة العامة في الخدمة االجتماعيةنموذج الحياة من منظور المما
ن الفروق  ، حيث إ"ضغوط النفسية التي تعاني منها المطلقات لصالح القياس البعديال

بتخفيف الضغوط " البعد الخاصاإلحصائية بين القياس القبلي والبعدي على 
 Tأن قيمة أوضحت ، للمجموعة التجريبية " االجتماعية التي تعاني منها المطلقات

 برنامج أن وهذا يعنيالقياس البعدي ، لصالح  ذات داللة معنوية )٤.٧٤٩(المحسوبة 
التي النفسية في تخفيف حدة الضغوط  أسهمالمهني باستخدام نموذج الحياة  التدخل

قد ، و )٢٠١١(محمد  دراسة مع ت هذه النتائج متفقةوجاء ، تعاني منها المطلقات
مساعدة من  للباحثة من خالل استخدام األساليب العالجية لنموذج الحياة تمكنت

والتي تعكس القلق و ،  التخفيف من المشاعر السلبية المرتبطة بالطالق علىلمطلقات ا
 المكانة االجتماعية ىوعل،   مستقبل األبناءىواإلحباط والخوف عل، الشعور باليأس 

دي إلي شعورهن بالعزلة والنبذ والدونية ؤثار التي تالّ مواجهة اىلألسرة باإلضافة إل
 مؤسسات و الجيران واألقارب (ة العالقات االجتماعية مع من خالل إدماجهن في شبك

بحيث تتحقق المساندة االقتصادية والمعونة لهن وألبنائهن ، كما اهتمت ) المجتمع 
يجابي الباحثة من خالل برنامج التدخل المهني بإتاحة الفرصة للمطلقات للتفاعل اإل

، عور باألمن داخل األسرة  تأكيد الشىوالعمل عل، والتعبير عن مشاعرهن السلبية 
 القيام بالمشاركة الوجدانية للمطلقات وأفراد ى األسرة علتهيئة ى ذلكوإضافة إل

 تجنب المواقف ى مساعدة المطلقات على إلباإلضافةأسرهن من خالل التودد والتراحم 
من جانب أفراد   وذلك من خالل التعاطف ،والقلق، التي ترتبط باإلحساس بالدونية 

 في التفكير في الماضي االستغراق عدم ىسساته ومن خالل توجههن إلؤمع ومالمجت
 .والتخطيط لمستقبل أبنائهن ، والتفكير في الحاضر ،
توجد " والذي مؤداه ،الدراسي الفرعي الثالثالفرض  الدراسة صحة نتائج أوضحت-  د

تخدام حصائياً بين قبل وبعد تطبيق برنامج التدخل المهني باسإفروق جوهرية دالة 
 في تخفيف حدة ،نموذج الحياة من منظور الممارسة العامة في الخدمة االجتماعية 

ن حيث إ ،"الضغوط االقتصادية التي تعاني منها المطلقات لصالح القياس البعدي
بتخفيف الضغوط  " البعد الخاصالفروق اإلحصائية بين القياس القبلي والبعدي على 

 Tأن قيمة أوضحت ، للمجموعة التجريبية " مطلقاتاالقتصادية التي تعاني منها ال
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 برنامج أن وهذا يعنيلصالح القياس البعدي ،   ذات داللة معنوية )٥.٤١٥(المحسوبة 
التي االقتصادية في تخفيف حدة الضغوط  أسهمالمهني باستخدام نموذج الحياة  التدخل

) ٢٠٠٨ (عزام  دراسة  ما أكدته ، وجاءت هذه النتائج متفقة معتعاني منها المطلقات
ثبتت فاعلية نموذج الحياة في التخفيف من حدة الضغوط أ التي )٢٠٠٧ (دراسة محمد و

ممارسة من خالل القيام ب، وقامت الباحثة بالتوصل لتلك النتيجة االقتصادية لدي المعيالت 
ة باحثال تمكنتحيث ، األساليب العالجية المختلفة لنموذج الحياة مع حاالت الدراسة 

 ى وكيفية توزيعه ومساعدتهن عل ،تحديد مصادر الدخلعلى مساعدة المطلقات من 
 أو التي  ، للدخل من خالل حصر قدراتهن وإمكاناتهن المتاحةىخرأإيجاد مصادر 

 استخدام الموارد المؤسسية ، ىوظيفها لصالح األسرة باإلضافة إليمكن إتاحتها وت
لجهات المختلفة بهدف إتاحة الفرص وتكوين عالقات اجتماعية واالتصال مع ا

نتاجية ستفادة من البرامج المدرة للدخل والمشروعات اإلللمطلقات للتدريب المهني واال
 ،الصغيرة 

هلية والجمعيات األ، والخدمات العينية التي تقدمها المؤسسات الدينية واالجتماعية 
لي مساعدة المطلقات إة ضافإلستفادة من الخدمات الطبية التي تقدم بأجر رمزي باواال
  ، المادي ألسرتهاى تحسين المستوى تبني بعض المفاهيم المرتبطة بالحرص علىعل

 بعض النقود وادخارورسم ميزانية لألسرة ، هتمام بالتخطيط للمستقبل المثل ا
  إيجادىكتساب بعض المهارات الحرفية التي تساعد علالمواجهة أي ظروف طارئة و

حتي ال تتعرض المطلقة لمواقف محرجة تحط من شعورها ،  مساعد إضافي عمل
 أو األقارب ، كما أمكن للباحثة من خالل برنامج  ،عند طلب المساعدة من األهل

شتراك ا ى علةوأخذ الموافق،التدخل المهني التواصل مع بعض من الجمعيات األهلية 
 والخياطة  ( مثل، المطلقات في بعض البرامج التدريبية الحرفية داخل الجمعية 

يضا أوقد أمكن للباحثة  تقان هواية تدر عليها الدخل،إ تستطيع المطلقة ىحت) التطريز
 كستكمال األوراق الخاصة بأخذ معاش من بنالتواصل مع بعض رجال القانون ال

ناصر االجتماعي ، وكذلك أيضا استكمال بعض األوراق لرفع قضايا خاصة بنفقة 
 مع من لقبولبالفعل القت الباحثة هذه الفكرة باو، الصغار مقابل أجر رمزي 

 صرف معاش شهري ثابت ألسر ىم من رجال القانون ، مما ساعد علتواصلت معه
نه تم أ ى مصري لكل أسرة ، باإلضافة إلاًجنيه) ٥٠٠(المطلقات من بنك ناصر بقيمة 

 .أخذ أحكام تم تنفيذ بعضها بخصوص نفقة الصغار
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  .والنشر
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  .الضغوط النفسیة والتوافق النفسي للمتقاعدین، القاھرة، دار المعرفة الجامعیة). ٢٠١٨(أحمد، مبروكة 
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  .السنوي بمدینة الریاضالسعودي، دراسة میدانیة على المستفیدات من مكتب الضماناالجتماعي 
   .الضغوط النفسیة وأسالیب مواجھتھا، القاھرة، مركز الكتاب األكادیمي). ٢٠١٨(البطي، أمنة 

  .تقریر عن الطالق في مصر). ٢٠١٧(الجھاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء
  .تقریر عن الطالق في مصر). ٢٠١٨(الجھاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء
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  .العربیة ، القاھرة، دار النھضة٦، الجزء الثاني، ط"المھنة والعلم"

، )دراسة أنثر بیولوجیة في بلدة الطرة(المتغیرات االجتماعیة والثقافیة لظاھرة الطالق ). ٢٠١٠(الشبول، أیمن 
  ). ٣(، ع ) ٢٦(مجلة دمشق، م 

دراسات بجامعة  دراسة میدانیة ، مجلة: لقة  المطاالكتئاب النفسي لدى المرأة). ٢٠١٦(الصخري، محمد 
  .٤٣األغواط، العدد 

المطلقة في محافظة جدة، ة السعودیة التكیف االجتماعي واالقتصادي والنفسي للمرأ). ٢٠٠٩(الغامدي، محمد 
  .مجلة جامعة أم القرى للعلوم االجتماعیة، المجلد األول،العدد الثاني

نفس االجتماعي ودور األسرة في التنشئة االجتماعیة، المملكة العربیة علم ال). ٢٠١٨(ّال عبد اهللا، محمد 
  .السعودیة، دار الطلیعة للنشر والتوزیع

  . األطفال في دوامة المشاكل االجتماعیة ، عمان ، دار أمجد للنشر والتوزیع). ٢٠١٩(المخزومي، أمل 
االجتماعیة ألمھات األیتام، بحث   المساندةتصور مقترح لممارسة نموذج الحیاة في تحقیق). ٢٠٠٨(المیزر، ھند 

، كلیة الخدمة االجتماعیة، جامعة حلوان، ١، ج٢٤منشور في مجلة الخدمة االجتماعیة والعلوم اإلنسانیة، عدد 
  .القاھرة

). ٢٠١٠(بركات، حلیم .مجمع مصطلحات العلوم االجتماعیة ، بیروت ، مكتبة كنعان). ١٩٩٣(بدوي، أحمد 
  واالقتصادیة، جامعة الكویت، الكویت بعاد النفسیة واالجتماعیةاأل:  في المجتمع الكویتيالمرأة والطالق
التدخل المھني بنموذج الحیاة من منظور الممارسة العامة للخدمة االجتماعیة وتنمیة ). ٢٠١٢(جاد اهللا، السید 

الخدمة االجتماعیة بجامعة حلوان المھارات الحیاتیة للمرأة المعیلة، المؤتمر الدولي الخامس والعشرون لكلیة 
 ).٨(، القاھرة، ج)لدولة المدنیة الحدیثة  الخدمة االجتماعیة في ظالمستقبل(

النسب بدور الرعایة یفاعلیة نموذج الحیاة في الخدمة االجتماعیة لألطفال مجھول). ٢٠١٦(حامد، أحمد 
  .یة لإلخصائیین االجتماعیین، القاھرةالمصر الجمعیة االجتماعیة، بحث منشور بمجلة الخدمة االجتماعیة،

 الممارسة العامة منظور حدیث في الخدمة االجتماعیة، اإلسكندریة،المكتب الجامعي ).٢٠٠٩(حبیب، جمال 
  الحدیث

 الحدیثة، القاھرة  ستقرار ، دار التربیةمنة وصیانة وتعزیز االآالزواج وبناء أسرة ). ٢٠١٥(حمدان، محمد 
العامة في الخدمة نموذج الحیاة من منظور الممارسة  التدخل المھني باستخدام ).٢٠٠٥(خضیري، میرفت 

طفلھا، بحث منشور في مجلة دراسات الخدمة  مرضثار المترتبة علىّلااالجتماعیة ویمكن األم من مواجھة ا
  ، كلیة الخدمة االجتماعیة، جامعة حلوان، القاھرة )١(، ج )٨(االجتماعیة والعلوم اإلنسانیة، ع 

ببعض المتغیرات، رسالة طینیة المطلقة واألرملة وعالقتھااألمن النفسي لدى المرأة الفلس). ٢٠١٠(خویطر، وفاء 
  ماجستیر، الجامعة اإلسالمیة، غزة 

، سوریا،دار رسالن للطباعة ”سلسلة دراسات األسرة " الطالق ومشكالت الزواج ).  ٢٠٠٩( ذبیان، ندى  
 والنشر 
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العربیة السعودیة،  المملكةالمرأة بین الزواج والطالق في المجتمع المصري والعربي،). ٢٠١٠(زراد، فیصل 
 )٢٠١٩إلى ٢٠١٢عام ( سجالت محكمة األسرة بأسیوط  دار الكتاب العربی

االجتماعیة لتحسین نوعیة منظور الممارسة العامة في الخدمةاستخدام نموذج الحیاة من ). ٢٠١٧(سعد، على 
االجتماعیة، الجمعیة المصریة لإلخصائیین االجتماعیین، ع  مجلة الخدمة عاقین القابلین للتعلم،الحیاة لألطفال الم

  والعشرونلحادیا. ٢، ج٥٧
استخدام نموذج الحیاة في خدمة الفرد للتخفیف من حدةاالضطرابات االجتماعیة والنفسیة ). ٢٠٠٨(شلبي، نعیم 

المسنون في األسرة العربیة بین " ، المؤتمر العلمي الثاني للمسنین المقیمین بدور اإلیواء بمحافظة بورسعید
  "  الثوابت اإلقلیمیة والمتغیرات العالمیة 

حدة الضغوط الحیاتیة لدى یاة في خدمة الفرد في التخفیف منفعالیة نموذج الح). ٢٠٠٤(شومان، عبد الناصف 
نسانیة، القاھرة، كلیة الخدمة االجتماعیة، االجتماعیة والعلوم اإلحث منشور، مجلة دراسات في الخدمةالمسن، ب

 .جامعة حلوان
كیف تنجو من األفكار السلبیة من الضغوط النفسیة؟ القاھرة، مركز الكتاب ). ٢٠١٧(عبد الرحمن، علي 

  . األكادیمي
زوجات المسجونین، مجلة فیف حدة الضغوط التي تعاني منھا فعالیة نموذج الحیاة في تخ). ٢٠٠٨(عزام، عوض 

  . ٢، ج ٢٥حلوان، ع  جامعةاسات في الخدمة االجتماعیة والعلوم اإلنسانیة،در
الخصائص والمشكالت،عمان، دار من المحیط : المراھقة ودور األسرة في التعامل معھا). ٢٠١٩(عوض، دالل 

  .إلى الخلیج للنشر والتوزیع
الضغوط لدى النساء وتخفیف حدة لحیاة في خدمة الفرد العالقة بین ممارسة نموذج ا). ٢٠٠٧(محمد، سالمة 

  . العالي للخدمة االجتماعیة، القاھرة المؤتمر العلمي السادس للمعھدالمعیالت ألسر، بحث منشور،
ماجستیر، كلیة الخدمة  رسالةمعاییر اختیار الشریك وعالقتھ بالطالق المبكر،). ٢٠١٠(محمد، عواطف 

   . االجتماعیة، جامعة حلوان
مواجھة الضغوط الحیاتیة رد وتنمیة أسالیبالعالقة بین ممارسة نموذج الحیاة في خدمة الف). ٢٠١١(محمد، ھناء 

في الخدمة االجتماعیة، كلیة الخدمة االجتماعیة، جامعة ، بحث منشور، مجلة دراسات وبحوث للطالبة الجامعیة
  .النھضة العربیةالقاھرة، دار. حلوان
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  مقياس تخفيف حدة الضغوط التي تعاني منها المطلقات
  )إعداد الباحثة(

  :البیانات األولیة: أوًال
  ) اختیاري. . . . . . . . . . . . . . . (: . . . . . . . . .  االسم –
  :  السن -٢
 (   ) ٣٠ إلى اقل من ٢٥ من  -ب (     )  سنة٢٥أقل من  -أ

 إلى اقل ٣٠ من -جـ
 ٤٠من

 (   ) ٦٠ إلى اقل  من ٤٠ من -د (     )

  : الحالة التعلیمیة للمطلقات-٣
 (    )  تقرأ وتكتب-ب (   ) أمي -أ

 (    )  مؤھل عاٍل-د (   )  مؤھل متوسط-جـ
  : عدد األبناء ألسرة المطلقات– ٤

 (  ) اثنان-ب (    )  ابن واحد      -        أ
 (  )  ابناء        ٤ -د (    )  ابناء ٣ -        ج

        (  )أبناء فأكثر٥ -        ھــ
  : المھنة -٥

 موظفة قطاع -         أ
 الحكومي

 موظفة قطاع -ب (   )
 خاص

  )( 

   (   ) أعمال حرة-        ج
  : الدخل الشھري-٦

 (  ) ١٥٠٠ ألقل من ١٠٠٠من  -ب (  ) ١٠٠٠ ألقل من ٥٠٠من  -         أ
 (  ) ٢٥٠٠ ألقل  من ٢٠٠٠من  -د (  )  ٢٠٠٠ ألقل من١٥٠٠من  -         ج

  :السكن-٧
 (    ) سكن مستقل -ب (    ) مع أھلي_         أ

  :ضیة على الطالقالفترة المنق_ ٨
 (   )  سنوات                  ٣أقل من   - أ
 (   )  سنوات    ٦ سنوات ألقل من ٣من   - ب
 (    ) سنوات  ٩ سنوات ألقل من ٦من   - ج

              :الضغوط التي تعاني منھا المطلقات أبعاد مقیاس : ًاثانی
  : بعد الضغوط االجتماعیة  - أ

إلى حد  نعم  العبارات  م
 ال ما

     انى من عدم القدرة على اتخاذ القرارات المرتبطة بحیاتي األسریةأع  ١
     أراقب تصرفاتي تجنبًا لكالم الناس عني   ٢
     أجد صعوبة في إنشاء عالقات مع الجیران بعد الطالق   ٣
     أجد صعوبة في التكیف مع األوضاع الحالیة   ٤
     بعد الطالقیؤلمني عدم قدرة أبنائي على التكیف مع أقرانھم  ٥
     حیاتي تحطمت بعد الطالق  ٦
    یعاملني أھلي وأقاربي  بفتور بعد الطالق  ٧

ال أرغب في الخروج من المنزل حتى ال أتعرض لمواقف محرجة من   ٨
    المحیطین

    أعجز على التعامل مع مشاكل أبنائي  ٩
    الطالقتؤلمني نظرة الحسرة التي أراھا في عیون أبنائي  نتیجة   ١٠
    أنزعج لتدخل األقارب في شئوننا بعد الطالق   ١١
    یبعدني اّلاخرون عن المشاركة في مناسباتھم االجتماعیة   ١٢
    أعجز عن ضبط أبنائي وتوجیھھم   ١٣
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إلى حد  نعم  العبارات  م
 ال ما

     أعجز عن مواجھة المشكالت التي أعاني منھا  ١٤
    حد أجد صعوبة في تحمل مسئولیة دور األب واألم في ّان وا  ١٥

 -أسرة الزوج (ال أستطیع التصرف أمام تدخل اّلأخرین في تربیة أبنائي   ١٦
    )  األھل 

     أنزعج  لمالحقتي بعبارة مطلقة في المواقف   الحیاتیة    ١٧
     أتعرض للكثیر من الشائعات من المحیطین بي  ١٨
     ال ترغب اإلناث تواجدي في المناسبات االجتماعیة  ١٩
      أجد من یشاركني في حل المشكالت التي توجھني ال  ٢٠

   :بعد الضغوط النفسیة  -  ب

إلى حد  نعم  العبارات  م
 ال ما

     أشعر بالخوف من األیام المقبلة  ١
     أكره نظرة شفقة اآلخرین لي   ٢
     یصعب علّي نسیان الذكریات المؤلمة المتعلقة بالطالق  ٣
     ليأشعر بالحزن على وضعي الحا  ٤
     ال أشعر بالرضا عن حیاتي  ٥
     أعانى من فقدان ثقتي بنفسي  ٦
     ألتفت لمحاوالت اّالخرین للتقلیل من شأني  ٧
     ال أستطیع ضبط النفس في بعض تصرفاتي مع األبناء  ٨
     أعادى أي شخص یحاول إفساد عالقتي بأبنائي  ٩

     ألوم نفسى باستمرار علي ما أنا علیھ اآلن  ١٠
    یضایقني عدم تقدیر واحترام المحیطین بي   ١١
     أشك في قدرتي على التأقلم مع الحیاة الجدیدة بعد الطالق  ١٢
     أخجل من التواصل مع الجیران   ١٣
     أشعر بتراجع تقدیري لذاتي بعد الطالق  ١٤
     أشعر بالنبذ من اّلاخرین بعد الطالق   ١٥
     دافع لعمل شيء ما أشعر بأنني ال أملك ال  ١٦
     أشعر بالخوف من التعبیر عن احتیاجاتي الخاصة  ١٧
     أشعر بأنى محبطة بشكل  دائم   ١٨
     أشعر بالتردد عند اتخاذ القرارات األسریة   ١٩
     یؤلمني عدم تفھم المحیطین لمشاعري   ٢٠

  :بعد الضغوط االقتصادیة  - ج

إلى حد  نعم  العبارات  م
 ال ما

     أشعر بالعجز في توفیر متطلبات الحیاة الیومیة   ١
     ألجأ لالقتراض من اّلاخرین لتلبیة احتیاجات األسرة   ٢
     ال یشاركني األقارب في مواجھة العجز المادي لألسرة   ٣
     قلة المساعدات الحكومیة  ٤
     یضایقني معاناة أبنائي من سوء التغذیة بسبب قلة الدخل   ٥
      دخلي ال یتناسب مع ما ھو مطلوب منيمستوى  ٦
     عدم قدرتي على تلبیة احتیاجاتي   ٧
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إلى حد  نعم  العبارات  م
 ال ما

     قلة الدخل اضطرتني لحرمان بعض أبنائي من التعلیم   ٨
     ال أستطیع أداء الكثیر من المناسبات االجتماعیة بسبب قلة الدخل   ٩

      للدخل لیس لدي معرفة بالجھات  الممولة للمشروعات الصغیرة المدرة  ١٠
     یرھقني عدم القدرة على التخلص من الدیون المتراكمة   ١١
      علّي مادیًا عبئًایرھقني امتناع طلیقي عن اإلنفاق علي األبناء مما یشكل   ١٢
     عدم قدرتي على إعداد میزانیة األسرة  ١٣
     یزعجني عدم تقدیر أبنائي لظروفي المادیة  ١٤

ضغوط مادیة تحرمني وأفراد أسرتي من الترویح عن أشعر بالذنب لوجود   ١٥
     النفس

لیس لدي معرفة بالجمعیات والمؤسسات االجتماعیة التي یمكن أن تساعدني   ١٦
     مادیًا

     ال أستطیع إدارة شئوني المالیة  ١٧

أشعر بأن مواردي المالیة غیر الكافیة أثرت على مستوى الخدمات الصحیة   ١٨
     ا وأسرتي التي أحتاجھا أن

     عدم وجود برامج تدریبیة تساعدني علي زیادة دخلي   ١٩
     أشعر بالعجز أمام زیادة الضغوط المادیة مع بدایة العام الدراسي واألعیاد  ٢٠

 
  

  


