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 اإلىداء

وَاخْفِضْ ٌَهَُّب جَنَبحَ اٌذُّيِّ َِِٓ اٌزَّدَّْخِ وَلًُ رَّةِّ ارْدَّْهَُّب " إلى مف قاؿ فيهما رب العزة في محكـ كتابه:

 (17/24" ) اإلسراء، وََّب رَثَّيَبِٔي صَغِريًا

 ـــــي و أبــــــــيأمــ

ُ "إلػػػى مػػػف قػػػاؿ لعهػػػا رب العػػػزة فػػػي محكػػػـ كتابػػػه:  ِِّنننْٓ ََٔفُُِنننىُُْ  وَِِنننْٓ اتَبرِنننِْ ََْْ خٍََنننكَ ٌَىُننن

          "تَنننننبدٍ ٌِّمَنننننىَْر تَزَفَى نننننزُوَْ  آلوَِّْ فِننننني كَ ٌِنننننهَ   ََسْوَاجًنننننب ٌِّزَُْنننننىُنُىا وٌَِيْهَنننننب وَجَمَنننننًَ ثَيْننننننَىُُ َِّنننننىَ َّحً وَرَدَّْنننننخ        

 (30/21ـو )الر 

 زوجتــــــــــي

نَنننب ٌَ وَاٌ نننذِتَٓ تَمُىٌُنننىَْ رَثَّنَنننب  َنننتْ   "الػػػذيف قػػػاؿ فػػػيهـ رب العػػػزة فػػػي كتابػػػه الكػػػريـ:  إلػػػى قػػػرة ليعػػػيّ 

 (25/74)الفرقاف،  "ِبجْمٍَْنَب ٌٍُِّْز مِنيَ وَِِبتَّبرِنَب لُزَّحَ ََعْيُٓر وَارِِِْٓ ََسْوَاجِنَب وَكُ

 أطفالـــــــــي

 ر، وأصيلرنين، ونو 

 إلى الذيف أحبهـ في اهلل، لهـ محبة في عفسي، ومكاف في قمبي، وطيؼ في ليعي مف:

 معممّي وأصدقائي وزمالئي      

 .أهدي هذه الدراسة

 



 ث
 

 الشكر والتقدير
َِٓ وَ  ََِْ اشْىُزْ ٌٍِ ِْ وٌََمَدْ ارَيْنَب ٌُمَّْبَْ اٌْذِىَّْخَ"في محكـ التعزيؿ:  –تبارؾ وتعالى–يقوؿ اهلل 

 (.31/12)لقماف،  "تَشْىُزْ فَإِٔ َّب تَشْىُزُ ٌِنَفُِِْْ  وََِٓ وَفَزَ فَإَِّْ اٌٍ َْ غَنِيٌّ دَِّيدٌ

، رخرة، الذي هداعا بالقرنف العظيـالحمد هلل رب العالميف الذي له الشكر في األولى واآل
 ـ.إلى الصراط القويوالصبلة والسبلـ لمى الرسوؿ األميف الذي أرخذ بأيديعا 

لمّي ثاعيًا، وزودتعي بكؿ مفيد،  لمدكتورة جوليا دروبر التي لممتعي أواًل، وأشرفتْ  الشكر
 وأرشدتعي، وصوبت لي وأمدتعي برخبرتها ولممها.

 ،عاصر الديف الشالر التعميمية في الماجستير، د. ذتي رخبلؿ مسيرتيموصوؿ ألساتوالشكر 
عي و الذيف أفاد ،طؿ، و د. لدوية السوالمةو د. إحساف الديؾ، و د. لمي مصمح، و د. مريـ ال

  وا لي العصح واإلرشاد.، وقدمـبعممه

 زوجتيلمديرة عادي األسير في طولكـر حميمة ارميبلت، وحماتي إلهاـ لمياف، و وشكري مقدـ 
اإلشراؼ و  ،العوف والمسالدة في توزيع االستباعات فَ المواتي قدمْ  هير قعداف،سُ  وشقيقتي ،هبة زيداف
، وشكري لكؿ السيدات )ليعة الدراسة( المواتي ساهمَف في إعجاح هذه ئتها، واسترجالهالمى تعب

 الدراسة، مف رخبلؿ تعبئة استباعة الدراسة، بموضولية، وبصدر رحب. 

وجامعة بيرزيت  الوطعية لمسيدات والسادة محكمي االستباعة في جامعة العجاح وشكري مقدـ
،–وجامعة القدس المفتوحة   عتائج الدراسة استرخراجمحمد أمارة الذي سالدعي في  معمـلوا طولكـر

أحمد لواد الذيف شاركوعي معاقشة العتائج المعمـ رخالد أبو سريس، وحاتـ قب، و  مديَرْيف، والوتحميمها
، والمعمَمْيف عاصر ليسى، ومصباح لويس، والمعممة ُمْزعة أبو شعب الذيف سالدوعي في وتفسيرها

  عجميزية إلى العربية.ترجمة مواد الدراسة اإل

عجاحها الشكر  ولكؿ إعساف/ة رخاعتعي ذاكرتي ولـ أذكره/ا وساهـ/ت معي في إعجاز رسالتي وا 
 والتقدير واالمتعاف.  

 الباحث                                                                                        



 ج
 

 اإلقرار

 الة التي تحمؿ لعواف:أعا الموقع أدعاه، مقدـ الرس
 

 الصعوبات التي تواجو المرأة الفمسطينية التي تدير أسرة في محافظة طولكرم.
 

ما هو عتاج جهدي الرخاص، باستثعاء ما تمت اإلشارة ما اشتممت لميه هذه الرسالة إع   بأف   أقر  
لعيؿ أي درجة أو لقب هذه الرسالة كاممة، أو أي جزء معها لـ يقدـ مف قبؿ  ما ورد، وأف  إليه حيثُ 

 لممي أو بحثي لدى أي مؤسسة تعميمية أو بحثية أرخرى.
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 الصعوبات التي تواجو المرأة الفمسطينية التي تدير أسرة في محافظة طولكرم
 إعداد

 بواقنوحمد حسن عبد الحكيم ا
 إشراف

 د. جوليا دروبر
 

 الممخص  
عاقشت هذه الدراسة الصعوبات التي تواجه المرأة الفمسطيعية التي تدير أسرة في محافظة 

صعوبات اقتصادية،  وقد هدفت إلى الكشؼ لّما إذا كاعت هعاؾ جهة عظرها،طولكـر مف و 
، كما هدفت إلى   تعرؼالواجتمالية وتربوية، وعفسية وصحية تواجه هذه المرأة في محافظة طولكـر

درجة الصعوبات التي تواجهها، كما سعت الدراسة لبياف أثر متغيرات )العمر، والحالة  لمى
، ومكاف السكف، والدرخؿ الشهري، ولدد سعوات إدارة أفراد األسرةوطبيعة العمؿ، ولدد االجتمالية، 

األسرة( لمى درجة الصعوبات التي تواجهها. وتكوف مجتمع الدراسة مف جميع العساء المواتي يدرف 
( امرأة، ارختيرت معهف ليعة طبقية لشوائية وتكوعت مف 2390أسرًا في محافظة طولكـر ولددهف )

مف مجتمع الدراسة، واسترخدـ الباحث المعهج الوصفي  %(10) ( امرأة، أي ما يقارب250)
التحميمي لمبلءمته لطبيعتها. ولتحقيؽ أهداؼ الدراسة قاـ الباحث بإلداد استباعة بااللتماد لمى 
األدب العظري والدراسات ذات الصمة، وتـ التأكد مف صدؽ االستباعة مف رخبلؿ لرضها لمى لجعة 

امؿ الثبات لمجاالت االستباعة بواسطة معادلة كروعباخ ألفا، حيث مف المحكميف، وتـ استرخراج مع
( وتـ تحميؿ البياعات باسترخداـ الرزمة %95بمغ معامؿ الثبات الكمي لمجاالت االستباعة )

 ( مف رخبلؿ ارختبار كروسكاؿ واليس، وارختبار ماف وتعي.SPSSاإلحصائية لمعمـو االجتمالية )

 اآلتية:وقد توصمت الدراسة إلى العتائج 

الفمسطيعية التي  المرأةوجود صعوبات اقتصادية، واجتمالية وتربوية، وعفسية وصحية تواجه أوال: 
، وقد ظهرت الصعوبات االقتصادية بشكؿ جمّي وممفت لمعظر حيث  تدير أسرة في محافظة طولكـر

ي حيف (، ف% 64.34بمغ مجموع اإلجابات لمى هذا المجاؿ بالدرجتيف )لالية ولالية جدًا( )



 ش
 

ظهرت الصعوبات االجتمالية والتربوية، والعفسية والصحية بشكؿ طبيعي ولادي وغير ممفت 
حيث تراوح مجموع اإلجابات لمى هذيف المجاؿ بالدرجتيف )لالية ولالية جدًا( بيف لمعظر 

 ( مف وجهة عظر ليعة الدراسة.             %50.43( و )40.43%)

جميع مجاالت الصعوبات التي تواجه المرأة الفمسطيعية التي تدير ثاعيًا: درجة الصعوبات الكمية ل
 أسرة متوسطة، ودرجة الصعوبات االقتصادية لالية، ودرجة الصعوبات االجتمالية والتربوية، 

 والعفسية والصحية متوسطة.

 ةدرجػػػ بػػػيف متوسػػػطات ( α=0.05) الداللػػػة ذات داللػػػة إحصػػػائية لمػػػى مسػػػتوىثالثػػػًا: وجػػػود فػػػروؽ 
المػػرأة الفمسػػطيعية التػػي تػػدير أسػػرة فػػي محافظػػة طػػولكـر فػػي جميػػع مجػػاالت  ات التػػي تواجػػهالصػػعوب

( 3000-1000( شػػيقؿ مقابػػؿ )1000الصػػعوبات تعػػزى لمتغيػػر الػػدرخؿ الشػػهري لصػػالح أقػػؿ مػػف )
( شػػػػػيقؿ. وفػػػػػي مجػػػػػاؿ الصػػػػػعوبات االقتصػػػػػادية تعػػػػػزى لمتغيػػػػػر الحالػػػػػة 3000شػػػػػيقؿ وأكثػػػػػر مػػػػػف )

سػرى مقابػؿ المطمقػات والمعفصػبلت واألرامػؿ، ولمتغيػر طبيعػة العمػؿ االجتمالية لصالح زوجػات األ
لصالح الوظيفة الدائمة مقابؿ العمؿ الرخػاص واألجػرة المتقطعػة وبػبل لمػؿ، ولصػالح العمػؿ الرخػاص 
مقابؿ األجرة المتقطعة وببل لمؿ، ولصالح األجرة المتقطعة مقابؿ ببل لمؿ. وفي مجاؿ الصعوبات 

( أفػراد، 6-3( أفػراد مقابػؿ )3تعزى لمتغير لدد أفراد األسػرة لصػالح أقػؿ مػف )االجتمالية والتربوية 
ولمتغير مكاف السكف لصالح الريؼ مقابػؿ الحضػر، ولمتغيػر طبيعػة العمػؿ لصػالح الوظيفػة الدائمػة 
مقابؿ العمؿ الرخاص واألجػرة المتقطعػة وبػبل لمػؿ، ولصػالح العمػؿ الرخػاص مقابػؿ األجػرة المتقطعػة 

الح األجػػرة المتقطعػػة مقابػػؿ بػػبل لمػػؿ، ولمتغيػػر لػػدد سػػعوات إدارة األسػػرة لصػػالح وبػػبل لمػػؿ، ولصػػ
( سػػعوات. وفػػي المجػػاؿ الكمػػي لمصػػعوبات تعػػزى لمتغيػػر طبيعػػة 5( سػػعوات مقابػػؿ أكثػػر مػػف )2-5)

العمػػؿ لصػػالح الوظيفػػة الدائمػػة مقابػػؿ العمػػؿ الرخػػاص واألجػػرة المتقطعػػة وبػػبل لمػػؿ، ولصػػالح العمػػؿ 
ة المتقطعة وببل لمؿ، ولصالح األجرة المتقطعة مقابؿ ببل لمػؿ، ولمتغيػر لػدد الرخاص مقابؿ األجر 

 ( سعوات.5( سعوات مقابؿ أكثر مف )5-2سعوات إدارة األسرة لصالح   )

 ةدرج بيف متوسطات ( α=0.05) الداللة ذات داللة إحصائية لمى مستوىلدـ وجود فروؽ رابعًا: 
ة التي تدير أسرة في محافظة طولكـر في جميع مجاالت المرأة الفمسطيعي الصعوبات التي تواجه



 ص
 

( شيقؿ وأكثر مف 3000-1000العمر، ولمتغير الدرخؿ الشهري بيف )تعزى لمتغير الصعوبات 
( شيقؿ، وفي مجاؿ الصعوبات االقتصادية تعزى لمتغيرات لدد أفراد األسرة، ومكاف 3000)

ية لدى المطمقات والمعفصبلت واألرامؿ، وفي السكف، ولدد سعوات إدارة األسرة، والحالة االجتمال
( 3لدد أفراد األسرة بيف )و مجاؿ الصعوبات االجتمالية والتربوية تعزى لمتغير الحالة االجتمالية، 

ومكاف السكف بيف الحضر ( أفراد، 6( أفراد وأكثر مف )6-3( أفراد، وبيف )6أفراد وأكثر مف )
( سعوات، 5-2سعتيف مقابؿ )ت إدارة األسرة بيف أقؿ مف د سعوابيف الريؼ والمرخيـ، ولدوالمرخيـ، و 

( سعوات، وفي مجاؿ الصعوبات العفسية والصحية تعزى لمتغيرات الحالة االجتمالية، 5أكثر مف )و 
وطبيعة العمؿ، ولدد أفراد األسرة، ومكاف السكف ولدد سعوات إدارة األسرة، وفي المجاؿ الكمي 

 الجتمالية، ولدد أفراد األسرة، ومكاف السكف.لمصعوبات تعزى لمتغيرات الحالة ا
 

وبعاء لمى ما توصمت إليه الدراسة مف عتائج أوصػى الباحػث بتوصػيات تفصػيمها فػي الفصػؿ 
 الرخامس وممرخصها:

مف العاحية االقتصادية والعمؿ لمى  االهتماـ بشكؿ أكبر بفئة العساء المواتي يدرف أسراً  
تواجههف، والعمؿ لمى معالجة الصعوبات االجتمالية  ترخفيؼ حدة الصعوبات االقتصادية التي

والتربوية، والعفسية الصحية التي تواجههف، وتوجيه الباحثيف عحو إجراء دراسات مشابهة في 
محافظات فمسطيعية أرخرى، وفحص أثر متغيرات أرخرى لمى درجة الصعوبات التي تواجههف 

العزباء، وزوجة المعاؽ، وزوجة المريض، كالمؤهؿ العممي، وعوع السكف، والحالة االجتمالية ك
جراء دراسات فمسطيعية تتعاوؿ الطرؽ واآلليات التي تسالد العساء المواتي يدرف أسرًا في موا جهة وا 

 الصعوبات التي تعترض حياتهف.
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 الفصل األول 
 مشكمة الدراسة وأىميتيا

 مقدمة
البشر مف ذكر وأعثى، وجعؿ العاس شعوبًا وقبائؿ ليتعارفوا،  -سبحاعه وتعالى–رخمؽ اهلل 

تَب ََتُّهَب اٌنَّبسُ ؤِ ب " ى:وبيف أف اإلعساف األكـر لعده هو أتقاهـ، سواء أكاف ذكرًا أـ أعثى، حيث قاؿ تعال

اٌٍ َْ عٍَِيٌُ  ِِّٓ كَوَزر ؤََُضَى  وَجَمٍَْنَبوُُْ شُمُىثًب وَلَجَبئًَِ ٌِزَمَبرَفُىا  وَِّْ ََوْزََِىُُْ عِندَ اٌٍ ِْ ََرْمَبوُُْ  وَِّْ خٍََمْنَبوُُ

وََِب خٍََمْذُ اٌْجَِّٓ " ؿ تعالى:(،  وبيف أّف الحكمة مف رخمقهـ لبادُته، حيث قا49/13)الحجرات،  "خَجِريٌ

لميه –(، ثـ بيف أّف الحكمة مف رخمؽ حواء مف ضمع ندـ 51/56)الذاريات،  "ٌِيَمْجُدُوِْ وَاٌْإِٔسَ وِال
 جعُؿ أزواج له ولذريته مف الرجاؿ ليسكعوا إليهّف. –السبلـ

ِِْٓ اتَبرِِْ ََْْ خٍََكَ وَ"وجعؿ العبلقة بيف األزواج قائمة لمى المودة والرحمة، حيث قاؿ تعالى:  

ْ ََٔفُُِىُُْ ِهَ  ٌَىُُ ِِّٓ  " تَبدٍ ٌِّمَىَْر تَزَفَى زُوَْآلََسْوَاجًب ٌِّزَُْىُنُىا وٌَِيْهَب وَجَمًََ ثَيْنَىُُ َِّىَ َّحً وَرَدَّْخ   وَِّْ فِي كٌَ 
      (30/21)الروـ، 

ليكمؿ كؿ معهما اآلرخر،  ألطى الرجؿ والمرأة أدواراً  -سبحاعه وتعالى-كما أف اهلل   
ومعحهما صفات تتفؽ واألدوار الرئيسة المعوطة بهما في الدعيا، فوهب الرجؿ قوة البعية التي تؤهمه 
لتحمؿ الصعاب في العمؿ رخارج البيت لئلعفاؽ لمى أسرته، فجعؿ القوامة له، وهي قوامة تكميٍؼ 

عاسب دورها الرئيس في البيت وما وليسْت قوامَة تشريٍؼ كما يظف البعض، ورخص المرأة بصفات ت
يرتبط به مف حمؿ ووالدة وتربية لؤلبعاء واهتماـ بتعشئتهـ، ولـ يكمفها بمسألة اإلعفاؽ شيئًا، ولـ 
يطمب معها العمؿ، فهي معززة مكرمة، تقوـ بالمهاـ التي رخمقت مف أجمها في بيت زوجها، وجعؿ 

َبءِ ثَِّب فَض ًَ اٌٍ ُْ ثَمْضَهُُْ عٍََى  ثَمْضر  ٌزِّجَبيُ لَىَّاُِىَْ عٍََىا"لها حقًا في العفقة لمى زوجها، حيث قاؿ تعالى:  اٌنُِّ

ُ  (4/34)العساء،  "...وَثَِّب ََٔفَمُىا ِِْٓ ََِْىَاٌِهُِْ  فَبٌصَّبٌِذَبدُ لَبِٔزَبدٌ دَبفِظَبدٌ ٌٍِّْغَيْتِ ثَِّب دَفِظَ اٌٍْ 

المعفؽ كطبلؽ أو اعفصاؿ أو موت، أو أسٍر  وقد يحدث أمر يؤدي إلى فقداف المرأة  لممعيؿ
لمزوج، وقد يترؾ لممرأة أبعاء فتصبح مسئولة لعهـ، وتصبح مجبرة لمى إدارة هذه األسرة التي فقدت 
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المعيؿ الذي كاف يتولى شؤوعها في شتى المجاالت، ولميها أف تواجه هذا األمر الصعب بمفردها 
 ا.أو بمسالدة بسيطة مف أسرتها أو أسرة زوجه

وظاهرة المرأة المعيمة ليست جديدة في المجتمعات اإلعساعية، فقد رخبر الوجود البشري حاالت 
دارتها لعائمتها ولعفسها، ولكّف اتساع الظاهرة في لصرعا الحالي جعؿ  مف بقاء المرأة بمفردها وا 

لسمبية ليس المععييف بشئوف المرأة يشيروف إلى أزمة جديدة لاصفة بالمجتمع اإلعساعي؛ آلثارها ا
 (net.rafed لمى صعيد المرأة واألسرة بؿ المجتمع ككؿ. )

وقد تواجه المرأة التي تدير أسرة جممة مف الصعوبات، ولمى رأسها الصعوبات االقتصادية، 
المتمثمة بحاجتها إلى الماؿ الكافي لئلعفاؽ لمى األسرة، وتمبية حاجات األبعاء المتعددة، ويكوف هذا 

كاعت األـ ببل ماؿ أو وظيفة أو لمؿ حيث تفتقر إلى الماؿ الكافي لسد حاجات  األمر معضمة إذا
 األسرة. 

وقد تواجه صعوبات اجتمالية وتربوية، ومعها لمى سبيؿ المثاؿ العظرة السمبية مف أفراد 
المجتمع، وقمة الدلـ االجتمالي، والعزلة، وضعؼ لبلقاتها االجتمالية وغيرها، وقد تواجه هذه 

االضطهاد واالستغبلؿ والتمييز مف قبؿ المجتمع الذي يحيط بها. كما أعها أصبحت مسئولة المرأة 
لف تعميـ أبعائها، وتوجيههـ، وتربية األبعاء مف جميع الجواعب، والمشكمة تكوف كبيرة لعدما يكوف 

 األبعاء مف العوع المتمرد الذي يستغؿ فرصة غياب األب ليعفرد برأيه ويسير لمى هواه. 

تواجه صعوبات عفسية وصحية، تترؾ ظبللها لميها، فقد أصبحت وحيدة، ببل أعيس  وقد
ودالـ ومساعد لها ومرخفؼ لعها، فتتراكـ لميها الهموـ واألحزاف، وقد ترختفي األفراح، وتشعر 
بالكبت والضيؽ، وقد يؤدي ذلؾ إلى صعوبات صحية تعاعي معها المرأة التي تدير أسرة، كآالـ 

 األمراض المزمعة، وغيرها.الرأس والجسـ، و 

وقد تعاولت كثير مف الدراسات المشكبلت المتعددة التي تعاعي معها المرأة المعيمة التي تدير 
( لعدما قارعت بيف Staten, 1998أسرة في بمداف متعددة في العالـ، حيث ذهبت دراسة ستاتيف )

يف هذيف العوليف مف األسر في األسر العادية واألسر التي تعولها عساء إلى أّف هعاؾ فروقًا ب
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مرختمؼ الجواعب االجتمالية واالقتصادية والثقافية باإلضافة إلى كثرة المشكبلت التي تعاعي معها 
 األسر التي تعولها العساء.

( لمى أف المرأة المعيمة المطمقة أو األرممة، تعاعي 2002كما أكدت عتائج دراسة القاضي )
 دية واالجتمالية والتي لها تأثيراتها السمبية لمى أبعائها أيضًا.مف مجمولة مف المشكبلت االقتصا

( إلى أف المرأة المعيمة تعاعي مف اعرخفاض مستوى الولي لوقاية 2009وأشارت لبد الجواد )
 أبعائها مف األمراض إلى جاعب التدهور في صحتها.

ف مسالدة وتععكس تمؾ الضغوط والمشكبلت لمى األداء االقتصادي حيث تضطر لمبحث ل
المؤسسات االجتمالية وتعفؽ درخمها بالكامؿ لمى أسرتها، وكذلؾ لمى األداء التعميمي، ولمى 
األداء الصحي حيث صعوبة متابعة األبعاء، والعجز لف توفير الرلاية الصحية ألسرتها ولدـ 

 (2006القدرة لمى شراء الغذاء الصحي المعاسب. )لبد الحكيـ، 

المتعمقة بالتعميـ والصحة  ي المجتمع المصري العديد مف المشكبلتوتعاعي المرأة المعيمة ف
ومشاركتها في مواقع اترخاذ القرار ومشكمة الفقر والععؼ وكذلؾ مشكمة لدـ ولي المرأة بحقوقها 
دراكها لمهاراتها، كما تفتقد إلى الكثير مف المهارات، ورخاصة المهارات الحياتية.  وقدراتها وا 

 (1997)محمود، 

ر إلى المجتمع الفمسطيعي بشكؿ رخاص، وهو المجتمع الذي لاعى وما زاؿ يعاعي وبالعظ
الكثير مف الصعوبات التي كاف االحتبلؿ سببها الرئيس، بما يحمؿ مف ظمـ وتضييؽ وحصار وقتؿ 
بقائه  ضعاؼ بعيته وقوته، وا  بعاد والتقاالت، ومرخططات متبلحقة لكسر شوكة أبعائه، وا  واغتياالت وا 

اته، وهذه الصعوبات تترؾ ظبللها لمى المجتمع الفمسطيعي، بأفراده وأسره ومؤسساته، تبعًا لسياس
 وغالبًا ما يكوف المتضرر األوؿ اإلعساف الفمسطيعي ذكرًا كاف أو أعثى.

والمرأة الفمسطيعية كاف لها العصيب األكبر مف هذه الصعوبات، حيث أف هعاؾ الكثير مف 
أزواجهف وأصبحف أرامؿ، بسبب االعتفاضات المتكررة التي أودت  العساء الفمسطيعيات المواتي فقدف

بالكثير مف الرجاؿ الذيف سقطوا شهداء في المظاهرات واالشتباكات، وهعاؾ الكثير مف العساء 
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المواتي اعفصمَف أو ُطمقَف بسبب كثرة المشكبلت االجتمالية واالقتصادية عتيجة االحتبلؿ، بما 
ى حياة اإلعساف الفمسطيعي، والذي يععكس لمى الحياة االجتمالية يفرضه مف تضييؽ اقتصادي لم

ويسبب الكثير مف المشكبلت، كما أف هعاؾ الكثير مف العساء الفمسطيعيات المواتي فقدف أزواجهف 
 بسبب االلتقاالت والسجف، حيث يمضي بعضهـ فترات حكـ طويمة في السجوف.

لالتها وقد أدى ذلؾ إلى إيجاد الكثير مف األسر الفم سطيعية، التي تتولى إدارتها ورئاستها وا 
امرأة، كما أف ذلؾ فرض لمى المرأة الفمسطيعية وضعًا ال تحسد لميه، فهي سواء كاعت أرممة، أو 
معفصمة أو مطمقة، أو زوجة أسير، مجبرة لمى أف تتولى مهمة الرجؿ في إدارة األسرة، ولميها 

لالة األسرة التي تديرها، وهي مهمة بمفردها أو بدلـ بسيط ممف يحيطوف بها، أ ف تتولى رئاسة وا 
ليست بالبسيطة، بؿ تحتاج إلى قوة وجمد ودرجة احتماؿ لالية، ومهما كاعت هذه المرأة قوية ال بد 

 وأف تواجه الكثير مف الصعوبات في حياتها اليومية.    

تدير أسرة والتي ولميه، وبعاء لمى ما تـ ذكره مف صعوبات ومشكبلت تواجه المرأة التي 
تعاولتها دراسات متعددة، وبسبب كثرة العساء المواتي يدرف أسرًا في المجتمع الفمسطيعي، لما له مف 
رخصوصية متعمقة بوضعه االستثعائي تحت االحتبلؿ، وعظرًا لعدـ وجود دراسات فمسطيعية تعاولت 

افة إلى رغبة الباحث بأف تكوف الصعوبات التي تواجه المرأة التي تدير أسرة وتترأسها وتعولها، إض
دراسته واقعية، وعابعة مف قضايا المجتمع الذي يحيط به، والذي يحس بمشكبلته، أمبًل معه أف 

 يستفاد معها في بحوث أرخرى تتعاوؿ قضايا هذه الفئة مف جواعب أرخرى.

تأتي هذه الدراسة في سياؽ الدراسات االجتمالية الفمسطيعية الرخاصة بالمرأة لبحث  
لصعوبات التي تواجه المرأة الفمسطيعية التي تدير أسرة في محافظة طولكـر مف وجهة عظرها، ا

وتحديد درجة تمؾ الصعوبات، وذلؾ بهدؼ الوقوؼ لمى الصعوبات والمشكبلت التي تواجهها المرأة 
  الفمسطيعية، لمى أمؿ تقديـ الحموؿ لمشكبلتها، ومساعدتها ودلمها مف ِقَبَؿ الجهات المرختصة.
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 مشكمة الدراسة
تعصؼ بالعالـ اليوـ الكثير مف المشكبلت التي تواجه المجتمعات برمتها؛ ألسباب متعولة 
ومتعددة، وال شؾ أف اأُلَسر التي تشكؿ عواة المجتمع هي المتضرر األوؿ مما يعصؼ بالعالـ مف 

ي في بمد ما فإف مشكبلت، فععدما تقع بعض األحداث السياسية التي تؤثر لمى الجاعب االقتصاد
تدهور الوضع االقتصادي يعقمب لمى رب األسرة الذي يعيمها وبالتالي لمى األسرة برمتها، 

 ورخصوصًا لعدما يكوف مدير األسرة ورئيسها امرأة ببل لمؿ أو مصدر لمدرخؿ. 

والمرأة الفمسطيعية هي المتضرر األكبر مف كؿ ضربة توجه إلى األسرة، فالتضييؽ 
ألسرة يؤثر لمى عفسية الرجؿ؛ مما يدفعه إلى الععؼ ضد أفراد األسرة مما يؤدي االقتصادي لمى ا

إلى الطبلؽ أو االعفصاؿ، والمرأة ستكوف المتضرر األوؿ مف ذلؾ حيث ستعاعي الكثير مف 
 الصعوبات االقتصادية واالجتمالية والعفسية والصحية. 

يد مف عسبة العساء األرامؿ المواتي إف سياسة القتؿ واالغتياالت التي يعتهجها االحتبلؿ، تز 
تركف ببل مدير لؤلسرة، فتضطر األرممة إلى تحمؿ ألباء هذه المسئولية بمفردها، وهو لبء 
يضاؼ إلى ألباء القياـ بشئوف األسرة، وكؿ هذه األلباء قديمها وجديدها تضع أمامها جممة مف 

 الصعوبات التي صار مقدر لميها مواجهتها وتحممها.

االلتقاؿ والسجف لمرجاؿ المقاوميف لبلحتبلؿ، يضيؼ مجمولة أرخرى مف العساء كما أف 
المواتي تركف دوف مدير لؤلسرة، فتضطر زوجة األسير إلى تولي مهاـ إدارة األسرة، وقد تعاعي 
رخبلؿ مسيرتها الجديدة صعوبات ومشكبلت متعولة؛ بسبب غياب الزوج وتحممها أللباء إدارة 

 متالب ومشاؽ. األسرة، بما فيها مف

وقد وجد الباحث أف تعاوؿ الصعوبات التي تواجه المرأة الفمسطيعية التي تدير أسرة ضروري؛ 
بسبب تعامي ظاهرة المرأة التي تدير أسرة في مجتمععا الفمسطيعي، بسبب صراله مع االحتبلؿ 

سابقًا، وذلؾ  والذي ترؾ لعا الكثير مف األسر التي تديرها عساء بسبب غياب الرجؿ ألسباب لرضت
بهدؼ الكشؼ لّما إذا كاعت المرأة الفمسطيعية التي تدير أسرة تواجه صعوبات كغيرها في العالـ 
العربي والغربي، إضافة إلى معرفة درجة الصعوبات التي تواجه هذه الفئة مف أجؿ تفسيرها ووضع 
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رأة لتقوـ بدورها في التوصيات لعمها تصؿ إلى المسئوليف والوزارات والجمعيات التي تععى بالم
الترخفيؼ مف نثارها لمى المرأة حتى ال تكوف لرضة لمضياع واالعحراؼ واألمراض العفسية 
والصحية، فعرخسر بذلؾ فئة مف المجتمع تسهـ في عموه وتطوره، وحتى يتـ توجيه الجهود المجتمعية 

 كافة مف أجؿ مساعدة هذه الفئة ودلمها بالشكؿ المعاسب.

ف الحاجة أصبحت ممحة جدًا إلجراء مثؿ هذه الدراسة والتي جاءت لتجيب لذا يرى الباحث أ
 لف أسئمة الدراسة اآلتية:

 أسئمة الدراسة

هؿ هعاؾ صعوبات اقتصادية، واجتمالية وتربوية، وعفسية وصحية، تواجه المرأة الفمسطيعية  .1
؟  التي تدير أسرة في محافظة طولكـر

لية والتربوية، والعفسية والصحية التي تواجه المرأة ما درجة الصعوبات االقتصادية، واالجتما .2
 الفمسطيعية التي تدير أسرة في محافظة طولكـر مف وجهة عظرها؟

( بيف متوسطات درجة α=0.05هؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية لمى مستوى الداللة )  .3
زى لمتغيرات الصعوبات التي تواجه المرأة الفمسطيعية التي تدير أسرة في محافظة طولكـر تع

العمر، والحالة االجتمالية، وطبيعة العمؿ، ولدد أفراد األسرة، ومكاف السكف، والدرخؿ 
 الشهري، ولدد سعوات إدارة األسرة؟

 فرضيات الدراسة

 الفرضيات الصفرية اآلتية: اشتؽ الباحث لف السؤاؿ الثالثولئلجابة 

( بيف متوسطات درجة α=0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية لمى مستوى الداللة ) .1
الصعوبات التي تواجه المرأة الفمسطيعية التي تدير أسرة في محافظة طولكـر تعزى لمتغير 

 العمر.
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( بيف متوسطات درجة α=0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية لمى مستوى الداللة ) .2
تعزى لمتغير الصعوبات التي تواجه المرأة الفمسطيعية التي تدير أسرة في محافظة طولكـر 

 الحالة االجتمالية.

( بيف متوسطات درجة α=0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية لمى مستوى الداللة ) .3
الصعوبات التي تواجه المرأة الفمسطيعية التي تدير أسرة في محافظة طولكـر تعزى لمتغير 

 طبيعة العمؿ.

( بيف متوسطات درجة α=0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية لمى مستوى الداللة ) .4
الصعوبات التي تواجه المرأة الفمسطيعية التي تدير أسرة في محافظة طولكـر تعزى لمتغير لدد 

 أفراد األسرة.

( بيف متوسطات درجة α=0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية لمى مستوى الداللة )  .5
ظة طولكـر تعزى لمتغير الصعوبات التي تواجه المرأة الفمسطيعية التي تدير أسرة في محاف

 مكاف السكف.

( بيف متوسطات درجة α=0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية لمى مستوى الداللة ) .6
الصعوبات التي تواجه المرأة الفمسطيعية التي تدير أسرة في محافظة طولكـر تعزى لمتغير 

 الدرخؿ الشهري.

( بيف متوسطات درجة α=0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية لمى مستوى الداللة ) .7
الصعوبات التي تواجه المرأة الفمسطيعية التي تدير أسرة في محافظة طولكـر تعزى لمتغير لدد 

 سعوات إدارة األسرة.

 أىداف الدراسة

 سعت الدراسة إلى تحقيؽ األهداؼ اآلتية:

تواجه  الكشؼ لّما إذا كاعت هعاؾ صعوبات اقتصادية، واجتمالية وتربوية، وعفسية وصحية  .1
 المرأة الفمسطيعية التي تدير أسرة في محافظة طولكـر مف وجهة عظرها.
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التعرؼ إلى درجة الصعوبات االقتصادية، واالجتمالية والتربوية، والعفسية والصحية التي   .2
.  تواجه المرأة الفمسطيعية التي تدير أسرة في محافظة طولكـر

، وطبيعة العمؿ، ولدد أفراد األسرة، ومكاف تحديد أثر متغيرات )العمر، والحالة االجتمالية .3
السكف، والدرخؿ الشهري، ولدد سعوات إدارة األسرة( لمى درجة الصعوبات التي تواجه المرأة 

.  الفمسطيعية التي تدير أسرة في محافظة طولكـر

اقتراح بعض التصورات والتوصيات بعاء لمى عتائج الدراسة، والتي يمكف مف رخبللها معالجة  .4
 ات التي تواجه المرأة التي تدير أسرة أو الحد معها.الصعوب

 أىمية الدراسة

عظرًا لموضع االقتصادي الصعب الذي يعيشه الشعب الفمسطيعي العاتج لف الحصار المتعمد 
مف قبؿ االحتبلؿ لمتضييؽ لميه، مف رخبلؿ سياسة القتؿ واالغتياالت وزج المعاضميف في السجوف، 

موف في الدارخؿ، وحجز األمواؿ لرخمؽ الفوضى في صفوؼ الموظفيف، ووضع العراقيؿ أماـ مف يعم
إضافة إلى البعد لف تعاليـ ديععا الحعيؼ، والتفكؾ األسري، وكثرة الطبلؽ، والتحايؿ لمى حقوؽ 
المطمقة، إضافة إلى ارتفاع عسبة العساء المواتي يدرف أسرة مع التغيرات االجتمالية المضطردة. كؿ 

أدت إلى بروز الكثير مف المشكبلت االجتمالية التي كاف المتضرر األوؿ  هذه األسباب وغيرها
معها المرأة التي وجدت عفسها سواء بسبب الطبلؽ أو الترمؿ أو غياب الزوج مسئولة لف إدارة 
شؤوف األسرة في جميع شؤوعها، وبدأت تعاعي مف كثير مف الصعوبات ذات األشكاؿ المتعددة التي 

 أثقمت كاهمها. 

هعا فإف أهمية الدراسة تكمف في البحث في الظروؼ التي تعيشها هذه الفئة مف العساء  ومف
لمعرفة هؿ هعاؾ صعوبات تواجههف، ومعرفة درجتها، وبياف أثر مجمولة مف المتغيرات لميها، 
والتعرؼ إلى أسبابها، ومحاولة وضع التوصيات والمقترحات لمحد معها مف رخبلؿ مرخاطبة 

 القرار ليقوموا بواجبهـ تجاه هذه الفئة التي تحتاج الدلـ والمساعدة. المسئوليف وأصحاب

 -حسب لمـ الباحث-كما تكمف أهمية الدراسة في حداثتها، حيث أف هذه الدراسة هي األولى
، والتي تبحث في موضوع اجتمالي يتعمؽ بالصعوبات التي تواجه المرأة  في محافظة طولكـر
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، ودرجتها، والمتغيرات المؤثرة فيها، أي أف هعاؾ الفمسطيعية التي تدير أسرة في  محافظة طولكـر
 إفادة لممية لهذه الدراسة بما ستثريه لمكتبة دراسات لمـ االجتماع المتعمقة بالمرأة ومشكبلتها.

كما يمكف االستفادة مف هذه الدراسة وتوصياتها وتعميـ عتائجها لمى المحافظات األرخرى 
ي موضوع الصعوبات التي تواجه المرأة الفمسطيعية التي تدير أسرة؛ المشابهة لمجتمع الدراسة ف

 عظرًا لتشابه الظروؼ التي يعيشها المجتمع الفمسطيعي في كؿ محافظاته.

ولمدراسة أهمية في تحفيز باحثي لمـ االجتماع المترخصصيف بقضايا المرأة ومشكبلتها، 
، مف جواعب أرخرى، أو مف رخبلؿ إجراء الدراسة لمقياـ بدراسات مشابهة تتعاوؿ المرأة التي تدير أسرة

 المتعمقة بالصعوبات التي تواجه المرأة الفمسطيعية التي تدير أسرة في محافظات فمسطيعية أرخرى.

 حدود الدراسة
 رخضعت الدراسة لعدة حدود وهي: 

ء لمى العسا 2014/2013تـ تطبيؽ الجاعب الميداعي لهذه الدراسة رخبلؿ الفترة  الحد الزماني:
 الفمسطيعيات المواتي يدرف أسر في محافظة طولكـر مف لاـ ألفيف إلى لاـ ألفيف وثبلثة لشر.

، وبعض  الحد المكاني: ، ومرخيمي عور شمس وطولكـر طبقت هذه الدراسة في محافظة طولكـر
 ضواحيها وقراها.

سرهّف بسبب طبقت هذه الدراسة لمى العساء الفمسطيعيات المواتي فقدف المعيؿ أل الحد البشري:
طبلؽ، أو اعفصاؿ، أو ترمؿ، أو أسر، والمواتي يدرف أسرة مكوعة مف مجمولة مف األفراد ضمف 

 األماكف المذكورة ألبله.

تتحدد عتائج الدراسة بما وفرته مف شروط فيما يتعمؽ بارختيار العيعة وحجمها، وأداة  الحد اإلجرائي:
ومجاالتها، كما تتحدد العتائج بالطريقة التي تـ  الدراسة مف حيث صدقها وثباتها وفالمية فقراتها

تطبيؽ األداة بموجبها، وكذلؾ لطبيعة التحميؿ اإلحصائي المسترخدـ في تحميؿ عتائجها لئلجابة لف 
 تساؤالتها.
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 إجرائياً  مصطمحات الدراسة
 :الصعوبات 
مارستها أدوراها هي المشكبلت والعقبات والمشقات التي تواجهها المرأة التي تدير أسرة رخبلؿ م 

القيادية دارخؿ األسرة، في غياب األب، وتعقسـ في هذه الدراسة إلى صعوبات اقتصادية، واجتمالية 
 وتربوية، وعفسية وصحية.

 : إدارة األسرة 

لممية تسيير شئوف األسرة، وتوفير متطمباتها، االقتصادية، مف مسكف وممبس ومأكؿ ومشرب، 
 جيههـ، وتعميمهـ، وحمايتهـ، والقياـ باألدوار التي يقـو بها األب. والقياـ لمى تربية األبعاء، وتو 

ي الضفة الغربية شماؿ غرب وتقع ف ،دة مف المحافظات الفمسطيعيةحهي وا": محافظة طولكرم 
 (Wikipedia" )ويكيبيديا مديعة طولكـر المحافظة ومركز ،الببلد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%88%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%88%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%85
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 الفصل الثاني

 األدب النظري والدراسات السابقة

 أواًل: األدب النظري

 ثانيًا: الدراسات السابقة

 ثالثًا: تعقيب عمى الدراسات السابقة
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 الفصل الثاني
 األدب النظري والدراسات السابقة

الذي يرخدـ الدراسة مف جواعب متعددة،  الفصؿ إلى األدب العظري يتعرض الباحث في هذا
والذي يتمثؿ بكؿ ما يرتبط بالدراسة مف موضولات ذات صمة بالموضوع الرئيس، حيث يتدرج مف 
مجمولة مف المصطمحات والمفاهيـ والتعريفات، إلى أسباب إدارة المرأة لؤلسرة، ثـ يعطمؽ إلى 

عوبات التي تواجه المرأة التي تدير أسرة بسبب طبلؽ أو اعفصاؿ بالص المتعمؽالموضوع األساسي 
أو ترمؿ أو أسر الزوج، والمرأة المعيمة التي تدير أسرة بشكؿ لاـ، كما يقدـ لرضًا لعدد مف 
الدراسات العربية واألجعبية التي تعاولت الصعوبات التي تواجه المرأة التي تدير أسرة، أو تعاولت 

 ضوع ويرختـ الباحث الفصؿ بتعقيب لمى الدراسات السابقة.فكرة رخاصة بهذا المو 

 األدب النظري

 مصطمحات ومفاىيم وتعريفات مرتبطة بالدراسة

 إلى في درخولها أو لممها في لممرأة اإلداري التطور مف تعيؽ التي والمعيقات المشاكؿ :الصعوبات

 . (2005)جبر،  قاعوعية. أو ،سيةسيا أو إدارية، أو ،اجتمالية أو ،إما أسرية وهي العممية، الحياة

وهي "كؿ ما يعيؽ ويعرقؿ تحقيؽ هدؼ معيف، ويتطمب اجتيازه جهدًا فرديًا أو جماليًا مباشرًا، أو 
 (20، ص1977غير مباشر". )إبراهيـ، 

حداث معوقات : المشكالت مسائؿ أو إلاقات يمكف أف تسبب لمفرد القمؽ أو فقداف الثقة بالعفس، وا 
تقؼ حائبًل دوف تكيفه مع المتغيرات التي تواجهه. وهي مواقؼ تؤثر في لدد مف  في أسموب حياته

األفراد بحيث يعتقدوف أو يعتقد األلضاء اآلرخروف في المجتمع أف هذا الموقؼ هو مصدر 
 (  2008الصعوبات والمساوئ. وهي معوقات تواجه الفرد وتؤثر لمى أدائه. )العتيبي، 

)ابف  ".ته ورهطه األدعوف ألعه يتقوى بهـالحصيعة، وأسرة الرجؿ لشير الدرع " :األسرة لغة: األسرة
 (20/4معظور، مادة أسر 
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الوحدة األساسية في بعاء المجتمع، وتعد مف أقوى أعساقه، وتتكوف األسرة مف  :األسرة اصطالحاً 
)لمي  لحياة األسرية.بيعها لتحقيؽ ا مامجمولة مف األعساؽ الفرلية، والتي تتفالؿ وتتكامؿ في

  (2009والعميمي، 

شرخص أو مجمولة مف شرخصيف أو أكثر، مع لبلقة لائمية أو مف دوعها ويعيشوف "وهي 
في عفس الوحدة السكعية، ويتشاركوف في الوجبات الغذائية ويقوموف باستعدادات مشتركة مف أجؿ 

  (13، ص2006. )لبدو، "الطعاـ وضروريات الحياة األرخرى

مف أدوار اجتمالية مرتبة لمى أساس العوع والعمر والمكاعة وهي "بعاء اجتمالي يتكوف 
أساسها دور كؿ مف الزوج والزوجة والمذيف يشتركاف في مكاف إقامة واحد وعشاطات اجتمالية 
اقتصادية مكممة لبعضها البعض ومف رخبلؿ العبلقة الجعسية المعترؼ بها شرليًا يعجب الزوجاف 

( 187، ص1999يتهـ وتزويدهـ بحاجاتهـ المرختمفة". )العثماف، أطفااًل تقوـ األسرة برلايتهـ وحما
( وهي 1984وهي مؤسسة اجتمالية تقوـ بدور الوسيط األهـ بيف األفراد والمجتمع. )بركات، 

 (1975صورة مصغرة لف المجتمع. )شرابي، 

يف الشرخص الذي يعيش لادة مع األسرة ويعتبر رب األسرة مف جاعب ألضائها اآلرخر رب األسرة: "
المالي وهذا الشرخص رجبًل كاف أو امرأة غالبًا ما يكوف صاعع القرار الرئيسي والمسئوؿ لف الدلـ 

 (13، ص2006.)لبدو، "والرفاه االقتصادي لؤلسرة

هي مواقؼ معيعة تستوجب التصحيح، أو ظروؼ معيعة لها تأثيرها لمى االجتماعية:  المشكالت
عه وعظمه معها، وفي عفس الوقت لبارة لف المشكبلت العاس بحيث يرخشى المجتمع لمى تهديد كيا

المتكررة التي تؤثر لمى ألداد كبيرة أو عسب لالية مف سكاف المجتمع. )لبد الفردية والجمالية 
  (2005المجيد، 

 أو اراً معي تعتهؾ أعها العاس مف ركبي لدد قبؿ مف تشرخص أو لمتصرؼ توصؼ قةطري "هيو 

ف أحدهما ذاتي يتعمؽ بالفرد، واآلرخر موضولي يتعمؽ اجاعب هاول المقبولة رالمعاييمف  أكثر
 ( Merton & Nisbet, 1971, p2,p607) ."بالمجتمع
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كافة المتالب الجسمية والضغوطات التي يتعرض لها الفرد بما في ذلؾ الصداع : اآلثار الجسمية
 (2009وضغط الدـ ونالـ المفاصؿ وسقوط الشعر. )لبد المععـ، 

كافة المتالب العفسية والضغوط التي يتعرض لها الفرد بما في ذلؾ العصبية : ةاآلثار النفسي
الزائدة والشعور بالضيؽ والقمؽ والتوتر العفسي والسرحاف ولدـ القدرة لمى التركيز والرخوؼ مف 

 (2009المستقبؿ. )لبد المععـ، 

 محافظة طولكرم

لسهؿ الساحمي لفمسطيف ولعد في الجزء الشرقي مف ا -مركز المحافظة -تقع مديعة طولكـر
( كيمومترًا لف ساحؿ 15(، وتبعد عحو )35.1( شمااًل، ورخط طوؿ )32.19التقاء دائرة لرض)

وتبمغ مساحة المحافظة  البحر األبيض المتوسط، حيث يمتقي السهؿ بأقداـ الجباؿ )جباؿ عابمس(
مساحة أراضي الضفة ( مف إجمالي %4.4( أي حوالي )2010( كيمومترًا مربعًا مف لاـ )246)

  (2011الغربية. )الجهاز المركزي لئلحصاء الفمسطيعي، 

 ( تجمعًا مصعفة إلى الحضر، والريؼ، والمرخيـ:35تضـ محافظة طولكـر )

مراكز المحافظات  وجميع أكثر، أو عسمة( 0,0001) سكاعه لدد يبمغ تجمع كؿ هو"الحضر: 
(  9,999-4,000لدد سكاعها ما بيف ) وجميع التجمعات التي يبمغ حجمها، لف العظر بغض
 لامة كهرباء شبكة:) األقؿ لمى التالية الععاصر  مف لعاصر أربعة فيها يتوفر أف شريطة عسمة
 ثاعوية ومدرسة األسبوع أياـ طيمة لطبيب كامؿ بدواـ صحي ومركز بريد ومكتب لامة مياه وشبكة
 (2009اء الفمسطيعي، )الجهاز المركزي لئلحص(".العامة الثاعوية شهادة تمعح

بيف  ما سكاعه لدد يبمغ تجمع وكؿ، عسمة( 4000) لف سكاعه لدد يقؿ تجمع كؿ هو" الريف:
 دوف أف تتوفر فيه الععاصر األربعة مف الرخدمات المتوفرة في الحضر". ( 4,000-9,999)

 ( 2009)الجهاز المركزي لئلحصاء الفمسطيعي، 

 ."الدولية الغوث وكالة قبؿ مف ويدار مرخيـ، اسـ لميها يطمؽ التي التجمعات كافة هو" المخيم:
 (2009)الجهاز المركزي لئلحصاء الفمسطيعي، 
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الحضر الكمي في محافظة  ( إلى أف مجموع سكاف2007أشارت عتائج التعداد السكاعي )
( أعثى. كما بمغ مجموع سكاف 52.507( ذكرًا، و)53.678( فردًا، معهـ )106.185طولكـر )
( أعثى. كما بمغ مجموع سكاف 17.122( ذكرًا، و)17.561( فردًا، معهـ )34.683كمي )الريؼ ال

( أعثى. وبذلؾ بمغ لدد سكاف 8.553( ذكرًا، و)8.567( فردًا، معهـ )17.120المرخيميف )
( أعثى. )الجهاز المركزي 78.182( ذكرًا، و)79.806( فردًا، معهـ )157.988المحافظة )

 (2009لئلحصاء الفمسطيعي، 

أشارت العتائج العهائية لمى أف لدد السكاف الكمي في محافظة طولكـر معتصؼ ليمة 
( أعثى، حيث بمغت 78.182( ذكرًا، و)79.806( فردًا، معهـ )157.988( بمغ )31/11-1/12)

( أعثى، وتشير اإلحصائيات إلى أف مف تـ لدهـ فعبًل في 100لكؿ ) اً ( ذكر 102.1عسبة الجعس )
%(، وقد بمغ تعداد سكاف المحافظة في تعداد 99.2( فردًا بعسبة )156.792) محافظة طولكـر

( 1997اف بيف تعداد )( فردًا وهذا يشير إلى أف التغير في لدد السك129.030( )1997)
 (2009%(. )الجهاز المركزي لئلحصاء الفمسطيعي، 21.5في محافظة طولكـر ) ( بمغ2007و)

( فردًا، 168.973( بػ )2011ولكـر في معتصؼ لاـ )وقد قدر لدد السكاف في محافظة ط
 ( 2011( أعثى. )الجهاز المركزي لئلحصاء الفمسطيعي، 83.641( ذكرًا، و )85.332معهـ )

( بػ 2007( فردًا، وفي لاـ )127.341( بػ )1997وقدر لدد سكاف محافظة طولكـر لاـ )
( 162.668( بػ )2009في لاـ )( فردًا، و 159.594( بػ )2008( فردًا، وفي لاـ )156.566)

( فردًا. )الجهاز 168.973( بػ )2011( فردًا، وفي لاـ )165.791( بػ )2010فردًا، وفي لاـ )
( 2012. وكاف نرخر تقدير لعدد سكاف المحافظة لاـ )(2011المركزي لئلحصاء الفمسطيعي، 

 (2012طيعي، ( فردًا. )الجهاز المركزي لئلحصاء الفمس172.224حيث بمغ لدد السكاف )

( أسرة رب 26.547(، )29.708ويبمغ لدد األسر حسب جعس رب األسرة في المحافظة )
( أسرة رب األسرة فيها أعثى. )الجهاز المركزي لئلحصاء الفمسطيعي، 3.661األسرة فيها ذكر، و )

2009) 
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 أسباب إدارة المرأة لألسرة

سبيؿ المثاؿ ال الحصر، الطبلؽ،  كثيرة ومتعددة، ومعها لمى أسباب إدارة المرأة لؤلسرة
لاقات  واالعفصاؿ، والترمؿ، وهجر الزوجات، وهجرة األزواج، وأْسُر األزواج، وتعدد الزوجات، وا 

 األزواج، ومرضهـ، وسفر األزواج إلى مكاف غير معمـو واعقطاع أرخبارهـ.

استه، ويعرض الباحث هعا األسباب المؤدية إلى وجود أسر تديرها عساء والمرتبطة بدر 
والمتمثمة بالطبلؽ، واالعفصاؿ، والترمؿ، وأسر الزوج؛ وذلؾ ألف دراسته تشمؿ األصعاؼ السابقة 

 فقط.

 الطالق: -1

ذا كاف  إف ظاهرة الطبلؽ أصبحت معتشرة، ونرخذة في االمتداد لتطاؿ جميع أعحاء فمسطيف، وا 
هما إذا أصابها رخمؿ كبير لمطبلؽ مف مزايا ألحد الزوجيف، وذلؾ في حاؿ حؿ الرابطة الزوجية بيع

ال يمكف إصبلحه، وبالتباره أحياعًا وسيمة لمرخروج مف مأزؽ األزمات الحادة التي تجعؿ االستمرار 
في الحياة الزوجية مستحيبًل. إال إعه يظؿ أبغض الحبلؿ إلى اهلل تعالى، فالطبلؽ له مرخاطره 

الضرر البالغ بمكاعة المرأة وأسرتها  واععكاساته السمبية ودوره في هدـ أواصر المجتمع، وفي إلحاؽ
 (2004ويعرضها وأسرتها لممشاكؿ العفسية واالجتمالية واالقتصادية والتربوية. )لياش، 

 :الطالقتعريف 

: "مف أطمؽ األسير رخبله، والطميؽ: األسير الذي أطمؽ لعه إساره ورخّمى سبيمه، الطالق في المغة
. "أيضاً هي )تطُمؽ( بالضـ )طبلقًا( فهي ) طالؽ، وطالقة( و)طم ؽ( امرأته )تّطميقًا(، )وَطُمقت( 

 ( 396، ص1990)الرازي، 

: "رفع قيد الزواج الصحيح في الحاؿ أو المآؿ بمفظ يفيد ذلؾ صراحة أو كعاية، الطالق في الفقو
 (334، ص2009المععـ، وهو إعهاء شرلي أو قاعوعي لمعبلقة الزوجية القائمة بيف الزوجيف". )لبد 

هو أحد مظاهر التفكؾ األسري، وهو إلبلف لفشؿ التوافؽ واعهيار الحياة : ق اجتماعياً الطال 
 ( 2009الزوجية. )لمي والعميمي، 
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وهو "اعفصاـ رابطة الزواج لف طريؽ ترتيبات عظامية يضعها المجتمع في الغالب استعادًا 
  (154، ص1986. )جّبارة، "إلى أسس ديعية سائدة

ؼ المرأة المطمقة بأعها: "تمؾ المرأة التي اعتهت لبلقة زواجها بموجب إصدار ُتعرّ : المطمقةتعريف 
أو إلبلف قاعوعي ببطبلف هذه الرابطة بيعها وبيف زوجها، بمععى رفع قيد العكاح في الحاؿ أو 

  (13، ص1990)شمبي، المآؿ". 

 وتعرؼ لمى أعها المرأة التي تـ فسخ لقد زواجها الشرلي ألي سبب مف األسباب.
 .(2007اإلبراهيـ، )

 :حكم الطالق

الطبلؽ مشروع، واتفؽ لمى أصؿ مشروليته مف القرنف الكريـ والسعة العبوية الشريفة. فمف 
: (، وقوله تعالى2/229)البقرة،  "...فَإَُِِْبنٌ ثَِّمْزُوفٍ ََوْ رَُْزِتخٌ ثِإِدَُْبْر   قُ َِزَّرَبِْاٌط ال:" القرنف قوله تعالى

َبءَ فَطٍَِّمُى َُّٓ ٌِمِدَّرِهَِّٓ وَََدْصُىا اٌْمِدَّحَ اٌنَّجِيُّ وِكَا طٍَ مْزُُُتَب ََتُّهَب " جُنَبحَ  ال": (، وقوله تعالى65/1)الطبلؽ،  " اٌنُِّ

َبءَ َِب ٌَُْ رََُُّّى َُّٓ ََوْ رَفْزِضُىا ٌَهَُّٓ فَزِتضَخ   عٍََيْىُُْ وِْ طٍَ مْزُُُ  (.2/236)البقرة،  "... اٌنُِّ

َلْف اْبِف ُلَمَر َقاَؿ: َكاَعْت َتْحِتي اْمَرَأٌة ُأِحب َها، َوَكاَف َأِبي َيْكَرُهَها، ف السعة العبوية ما روي وم
، َفَقاَؿ:  ْبَف َيا َلْبَد الم ِه "َفَأَمَرِعي َأِبي َأْف ُأَطمَِّقَها، َفَأَبْيُت، َفَذَكْرُت َذِلَؾ ِلمع ِبيِّ َصم ى الم ُه َلَمْيِه َوَسم ـَ

َلْف ُمَحم ِد ْبِف َلْبِد الر ْحَمِف، َمْوَلى نِؿ وما روي  (.486، ص1975)الترمذي،  "ُلَمَر، َطمِّْؽ اْمَرَأَتؾَ 
، َلْف َأِبيِه، َأع ُه َطم َؽ اْمَرَأَتُه ِفي الَحْيِض، َفَسَأَؿ ُلَمُر الع ِبي  َصم ى الم ُه َلمَ  ، ْيِه َوَسم ـَ َطْمَحَة، َلْف َساِلـٍ

ـ  ِلُيطَ "َفَقاَؿ:   (. 471، ص1975)الترمذي،  "مِّْقَها َطاِهًرا َأْو َحاِمبلً ُمْرُه َفْمُيَراِجْعَها، ُث

 الطالق كمشكمة اجتماعية:

في حالة وقوع الزوجة مهيعة تحت قسوة الزوج وظممه وتععته وتمرده ورفضه لمطبلؽ، ال حبًا 
عما م ف باب القهر والتسمط مستحدثًا لذلؾ شتى األساليب في زوجته ودفالًا لف حياته الزوجية، وا 

لمتحايؿ لمى القاعوف، فألطت الشريعة لمزوجة رفع األمر إلى القاضي ليحكـ لها بالتفريؽ متى ثبت 
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اإلضرار بها، ومف هعا يمكف أف يصبح الطبلؽ في هذه الحالة مشكمة اجتمالية حقًا، تعاعي معها 
 (.2004قة والعداوة بيف لائمتي الزوج والزوجة. )لياش الزوجة، وقد يجر وقوع الطبلؽ الفر 

ويرى الباحث أف الطبلؽ مشكمة اجتمالية سواء أكاف الطبلؽ بمبادرة مف الرجؿ، أو كاف 
بطمب مف المرأة، حيث أف كبل الزوجيف سيتأثر بالطبلؽ، كما أف سمبيات الطبلؽ ستععكس لمى 

في الغالب هي المتضرر  المرأةلمطمقيف، ولكّف أسرتي ا لىالطرفيف ولمى باقي األسرة، إضافة إ
األكبر مف الطبلؽ. وفي بعض األحياف ال يكوف الطبلؽ مشكمة بؿ يكوف حبًل لمشاكؿ قد تطاؿ 

 الجميع في حاؿ لو استمر الزواج؛ ومف هعا كاعت مشرولية الطبلؽ في اإلسبلـ.

 :إنصاف اإلسالم لممرأة المطمقة

نرخر الحموؿ التي يمجأ إليها المسمـ، بعد فشؿ كؿ المحاوالت لعدما شرع اهلل الطبلؽ، وجعمه 
لمحيمولة دوف وقوله، ولعدما تتعقد األمور لدرجة يصبح الطبلؽ ال مفر معه، لـ يترؾ اهلل سبحاعه 
وتعالى الطبلؽ دوف قيود، ولـ يترؾ لمرجاؿ حرية التصرؼ فيه دوف شروط أو قيود، ولـ يترؾ 

مِّقت، فريسة ألطماع الرجؿ، ورغبته في االعفكاؾ مف المسؤوليات المرأة دوف إعصاؼ، إذا ما طُ 
الممقاة لمى لاتقه، موظفًا كؿ الطرؽ لذلؾ، بؿ أعصفها وألطاها حقوقها كاممة غير معقوصة، 

 ويتمثؿ إعصاؼ اإلسبلـ لممطمقة في:

ُ  وَوِْْ"حفظ اإلسبلـ لممرأة حقها مف الماؿ إذا طمقها زوجها. ودليؿ ذلؾ قوله تعالى:  ََرَ رُُّ

        " ينًبَِّىَبَْ سَوْطر وَارَيْزُُْ وِدْدَا َُّٓ لِنطَبرًا فٍََب رَأْخُذُوا ِِنُْْ شَيْئ ب ََرَأْخُذُؤَُْ ثُهْزَبٔ ب وَوِصًّْب ُِّجِ اسْزِجْدَايَ سَوْطر
 (4/20)العساء، 

في أرخذ ألطى اإلسبلـ لممطمقة التي لها أطفاؿ صغار والتي حصمت لمى حضاعتهـ الحؽ 
عفقة أوالدها مف أبيهـ؛ كي تتمكف مف توفير ما يحتاجوعه مف طعاـ ولباس ولبلج، كما ألطاها 
الحؽ في أجرة الحضاعة إلى أف تعتهي مدة حضاعتها، إضافة إلى بدؿ سكف كي تتمكف مف دفع 

 أجرة السكف والمصاريؼ التابعة له.
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األـ لهـ لعدـ مطالبة األب بهـ، أو  ولكف إذا بقي األبعاء لدى األـ بعد اعقضاء مدة حضاعة
ألف القاضي ارتأى إبقاءهـ لدى األـ ألف في ذلؾ مصمحة لؤلبعاء فإف الحاضعة ال يكوف لها حؽ 
عما لها الحؽ في عفقة المحضوف الذاتية مف طعاـ وكساء ومسكف  في اقتضاء أجرة حضاعة، وا 

ود يسار األب أو مف يقـو وغير ذلؾ مف مصاريؼ تعميـ ولبلج وما يقضي به العرؼ في حد
 (2010مقامه. )شهاب الديف، 

 :أثر الطالق عمى المرأة 

ما يكوف وقعه  فسية المرأة جسيمًا، وكثيراً تأثير الطبلؽ لمى ع ( أف1998بيعت لبد العاصر ) 
لى عظرة المجتمع السمبية إلى المرأة المطمقة فقداف الزوج بالموت؛ وقد يرجع إلى حد كبير إ أشد مف

  تحمؿ في طياتها الرفض أو لمى األقؿ لدـ التقبؿ. التي

وتفرض األسرة عفسها مرة أرخرى لمى االبعة المطمقة وتعاممها كما لو كاعت قاصرة في حاجة 
إلى الحماية مما يزيد مف إحساسها بالعقص والضعؼ واالستكاعة، وغالبًا ما تتعرض لضغوط متزايدة 

تستطيع فيها اترخاذ قرار صائب يتعمؽ بمشالرها  مف أسرتها لمزواج مرة أرخرى في مرحمة ال
ويزيد األمور تعقيدًا وجود األطفاؿ الذيف يحاوؿ كؿ مف الطرفيف االعتقاـ لعفسه مف  ومستقبمها.

رخبللهـ وذلؾ بمحاولة كؿ طرؼ الضغط لمى الطرؼ اآلرخر مف رخبللهـ، ومحاولة الحصوؿ لمى 
االضطرابات العفسية التي تعقب الطبلؽ تبعًا مكاسب مف رخبللهـ. وبيعت أيضًا أف تفاوت درجات 

لممرأة عفسها وظروفها االقتصادية واالجتمالية وربما تحتاج إلى رلاية عفسية ترخصصية. )لبد 
 (1998العاصر، 

ودي المرحمة تُ  حيث ( أف الطبلؽ له نثار كبيرة لمى المطمقة وأبعائها1986وبيف جّبارة )
لمطمقة التي يعظر إليها أقرب المقربيف لها عظرة الجـر لقب الطبلؽ تمامًا بعفسية ا األولى

والمرخطئ، والتبار كؿ رخطواتها محسوبة لميها مف المجتمع، حتى الرخطوات السوية تفسر تفسيرات 
غير سوية، مما يؤدي إلى اعطواء المطمقة، أو اعفتاحها لمى المجتمع بطريقة قد تؤدي بها إلى 

 الزلؿ. 
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لحضاعة ترلاهـ أمهـ المطمقة، يزيد مف ألبائها، وتغمب لمى كما أف وجود أوالد في سف ا
المرأة العزلة العاطفية، فيفتقد األبعاء في هذه الحالة العزلة المتعمقة مف رجؿ يسيطر لمى مجريات 
تربيتهـ، ولذا قد يفمت الزماـ مف األـ ويصيب األبعاء ما يصيبهـ مف التوترات والمشكبلت. كما 

جرامية. )جّبارة، يصاب األبعاء ورخاصة ا  (1986ألحداث معهـ بتوترات اعحرافية وا 

 إحصائيات عن الطالق في فمسطين:

 الضفة الغربية وقطاع غزة: -أوالً 

( 2006( واقعة، وفي لاـ )2466( )2005بمغت وقولات الطبلؽ في الضفة الغربية لاـ )
واقعة. )الجهاز  (2803( )2008( واقعة، وفي لاـ )2398( )2007( واقعة، وفي لاـ )2232)

 (2009المركزي لئلحصاء الفمسطيعي، 

( واقعة معها 4399( في األراضي الفمسطيعية )2008لدد وقولات الطبلؽ المسجمة لعاـ )
( في قطاع غزة. )الجهاز المركزي لئلحصاء 1596( في الضفة الغربية، مقابؿ )2803)

 (2010الفمسطيعي، 

لشرلية والكعيسة في األراضي الفمسطيعية لاـ بمغت لقود الزواج المسجمة في المحاكـ ا
( لقدًا في غزة، وبمغت 18477( لقدًا في الضفة، و)19839( لقدًا، معها )38316( )2009)

( في 3244( واقعة طبلؽ، معها )5761وقولات الطبلؽ في عفس العاـ في األراضي الفمسطيعية )
 (.2012لئلحصاء الفمسطيعي،  ( في قطاع غزة. )الجهاز المركزي2517الضفة الغربية، و)

بمغت لقود الزواج المسجمة في المحاكـ الشرلية والكعيسة في األراضي الفمسطيعية لاـ 
( لقدًا في غزة، وبمغت 17043( لقدًا في الضفة، و)20185( لقدًا، معها )37228( )2010)

( في 3273ها )( واقعة طبلؽ، مع6150وقولات الطبلؽ في عفس العاـ في األراضي الفمسطيعية )
 (.2012( في قطاع غزة. )الجهاز المركزي لئلحصاء الفمسطيعي، 2877الضفة الغربية، و)

بمغت لقود الزواج المسجمة في المحاكـ الشرلية والكعيسة في األراضي الفمسطيعية لاـ 
( لقدًا في غزة، وبمغت 16119( لقدًا في الضفة، و)20165( لقدًا، معها )36284( )2011)
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( في 3392( واقعة طبلؽ، معها )6155الطبلؽ في عفس العاـ في األراضي الفمسطيعية ) وقولات
 (.2012( في قطاع غزة. )الجهاز المركزي لئلحصاء الفمسطيعي، 2763الضفة الغربية، و)

بمغت لقود الزواج المسجمة في المحاكـ الشرلية والكعيسة في األراضي الفمسطيعية لاـ 
( لقدًا في غزة، وبمغت 16528( لقدًا في الضفة، و)23764معها )( لقدًا، 40292( )2012)

( في 3749( واقعة طبلؽ، معها )6574وقولات الطبلؽ في عفس العاـ في األراضي الفمسطيعية )
 (.2013( في قطاع غزة. )الجهاز المركزي لئلحصاء الفمسطيعي، 2825الضفة الغربية، و)

( في 2012اكـ الشرلية والكعيسة في العاـ )بمغ لدد وقولات الطبلؽ المسجمة في المح
%( مف مجمؿ وقولات 26.5( واقعة، أي ما عسبته )1745محافظات شماؿ الضفة الغربية )

 (2013الطبلؽ في فمسطيف. )الجهاز المركزي لئلحصاء الفمسطيعي، 

( حالة لكؿ 106( في محافظات شماؿ الضفة الغربية )2012معدؿ الطبلؽ الرخاـ لاـ )
حالة مف السكاف، حيث سجمت محافظة طولكـر وقمقيمية ألمى معدؿ لمطبلؽ الرخاـ فبمغ ( 1000)
( مف السكاف لكؿ معهما، بيعما سجؿ أقؿ معدؿ لمطبلؽ الرخاـ في 1000( حالة لكؿ )109)

( مف السكاف. )الجهاز المركزي لئلحصاء 1000( حالة طبلؽ لكؿ )101محافظة طوباس، فبمغ )
 (2013الفمسطيعي، 

بلؿ استعراض األرقاـ الرخاصة بالطبلؽ يبلحظ أف هعاؾ ارتفالًا مضطردًا في معدالت مف رخ
%( رخبلؿ الفترة ما 35الطبلؽ، حيث بمغت عسبة ارتفاع معدالت الطبلؽ في فمسطيف أكثر مف )

 بة والعسيج االجتمالي الفمسطيعي.(، وهذا مؤشر رخطير في التركي2012-2005بيف )

 محافظة طولكرم: -ثانياً 

( 2006( واقعة، وفي لاـ )245( )2005غت وقولات الطبلؽ في محافظة طولكـر لاـ )بم
 (2009( واقعة. )الجهاز المركزي لئلحصاء الفمسطيعي، 225( )2007( واقعة، وفي لاـ )221)

( لقدًا، ولدد وقولات 1540( )2008لقود الزواج المسجمة في محافظة طولكـر لاـ )
( وبمغت عسبة 2010عة. )الجهاز المركزي لئلحصاء الفمسطيعي، ( واق301الطبلؽ لعفس العاـ )
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%( مف مجموع العقود في الضفة الغربية البالغة 8.1وقولات الطبلؽ في محافظة طولكـر )
 (2009( رخبلؿ العاـ. )الجهاز المركزي لئلحصاء الفمسطيعي، 19006)

، ولدد وقولات ( لقداً 1552( )2009لقود الزواج المسجمة في محافظة طولكـر لاـ )
%( مف لقود الزواج المسجمة في الضفة الغربية 7.8( واقعة، بما عسبته )294الطبلؽ لعفس العاـ )

 (2010( لقدًا. )الجهاز المركزي لئلحصاء الفمسطيعي، 19821البالغة )

( لقدًا، ولدد وقولات 1484( )2010لقود الزواج المسجمة في محافظة طولكـر لاـ )
 (2011( واقعة. )الجهاز المركزي لئلحصاء الفمسطيعي، 260ـ )الطبلؽ لعفس العا

( لقدًا، ولدد وقولات 1585( )2011لقود الزواج المسجمة في محافظة طولكـر لاـ )
 (2012( واقعة. )الجهاز المركزي لئلحصاء الفمسطيعي، 283الطبلؽ لعفس العاـ )

لقدًا، ولدد وقولات  (1750( )2012لقود الزواج المسجمة في محافظة طولكـر لاـ )
 (2013( واقعة. )الجهاز المركزي لئلحصاء الفمسطيعي، 324الطبلؽ لعفس العاـ )

، يظهر أف عسبة االرتفاع  مف رخبلؿ استعراض األرقاـ الرخاصة بالطبلؽ في محافظة طولكـر
(، 2012-2005%( لمفترة ما بيف )44في معدالت الطبلؽ في محافظة طولكـر بمغت حوالي )

 المحاذي لمرخط األرخضر أثر في ذلؾ.معدؿ مرتفع جدًا؛ وقد يكوف لمموقع الجغرافي وهذا ال

 :إحصائيات عن الطالق في الدول العربية

بإلقاء الضوء لمى الدوؿ العربية، عجد أف مصر تسجؿ ألمى معدالت الطبلؽ، تميها األردف، 
الجهاز المركزي ح تقرير ثـ السعودية فاإلمارات فالكويت، ثـ البحريف وقطر والمغرب، حيث أوض

 (64)كاعت حاالت الطبلؽ  ذإ%( 11.6)أف عسبة الطبلؽ  (2005)لمتعبئة العامة واإلحصاء العاـ 
( حالة زواج تتـ في 100ألؼ حالة، وأعه مف بيف كؿ ) (550)ألؼ حالة مقارعة بحاالت الزواج 

حالة طبلؽ  (65461)ؿ إلى ( حالة بالطبلؽ، وقد ارتفع هذا العدد ليص33محافظة القاهرة تعتهي )
 (2009. )لمي والعميمي، (2007)حالة طبلؽ في لاـ  (77878) و ،(2006)في لاـ 
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في مصر إلى ارتفاع معدؿ الطبلؽ في الحضر  (1971)تشير إحصائيات الطبلؽ لف سعة 
، ويرتبط ارتفاع معدالت الطبلؽ بيف السيدات باعرخفاض المستوى التعميمي أو لعه في الريؼ

)لبد مه عهائيًا، وترتبط معدالت الطبلؽ بزيادة لدد األبعاء أو بعدـ وجودهـ عهائيًا. اععدا
 ( 1977الباقي،

 
 االنفصال -2

بشكؿ واسع وهي لعدما  هي حالة مستحدثة في مجتمعاتعا الشرقية ومازالت غير معتشرة
لسبب أو آلرخر  ف أف العبلقة بيعهما مستحيمة ولكعهـ ال يفضموف إلبلف ذلؾ رسمياً ايشعر الزوج

ويف. وفي هذه الحالة تعشئة األطفاؿ وسط األب استمرار، أو االجتماليمثؿ الحفاظ لمي الشكؿ 
 أحياعاً ويصؿ األمر  االعفصاؿلمي  اتفاقهـف كأزواج أماـ المجتمع لمي الرغـ مف ايتصرؼ الطرف

 (khalty.com) .هما في عفس معزؿ الزوجيةيقطف كبل أف
)الجهاز المركزي  (0.2( بػ )2009تقدر عسبة العساء المعفصبلت في فمسطيف في العاـ )

 ( 2010لئلحصاء الفمسطيعي، 
)الجهاز المركزي ( 0.3( بػ )2007لاـ ) تقدر عسبة العساء المعفصبلت في محافظة طولكـر

 ( 2009لئلحصاء الفمسطيعي، 

 
 الترمل -3

 لعها مات امرأة كؿ لمى يطمؽ مصطمح األرممةى الشالر )بدوف تاريخ(  أف ير : مفيوم األرممة

 رجاؿ مف المساكيف لمى أيًضا يطمؽ أرامؿ لفظ ألف وحاجتها، فقرها مع بعده تتزوج ولـ زوجها

 إذا والمرأة وافتقر، زاده عفد إذا فبلف أرمؿ تقوؿ العرب ألف أكثر، العساء في استرخدـ لكعه وعساء،

 مما صغار، أوالد ذات األرممة تكوف وقد الوصؼ، فعاسبها لميها يعفؽ مف فقدت فقد زوجها فقدت

 لوحدها المسؤولية تحممت ألعها أهـ لميها والشفقة فالعطؼ أليتاـ، وأًما فتكوف أرممة لعائها، مف يزيد

 .ألصحابها الحقوؽ حفظ اإلسبلـ في العدالة مطمؽ فإف ، لجزها وضعفها مع

http://www.khalty.com/
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ـَ َفَأْبَطَأ الَقْوـُ َلْعُه َأْف ؿَ ااِلٍؾ قَأَعَس ْبَف مَ َلف   : َجاَء َشْيٌخ ُيِريُد الع ِبي  َصم ى الم ُه َلَمْيِه َوَسم 
 : ـْ َصِغيَرَعا َوُيَوقِّْر َكِبيَرَعا"ُيَوسُِّعوا َلُه، َفَقاَؿ الع ِبي  َصم ى الم ُه َلَمْيِه َوَسم ـَ ـْ َيْرَح  "َلْيَس ِمع ا َمْف َل

 .(321ص، 1975، رمذيالت)

العبلقة الزوجية بوفاة أحد طرفيها )أي الزوج في حالة األرممة(. وبالطبع ترختمؼ  اعقضاءوهو 
وكذا األلباء الواقعة لمي كاهمها  الرختبلؼلف األرممة بدوف أطفاؿ وذلؾ  الحاضعة األرممة
 (khalty.com.) .ىبعائمة الزوج المَتوفّ  ارتباطها

 :النظرة لألرممة عامة واألرممة الفمسطينية خاصة

 الحياة مواجهة القدر لميها كتب فقد العساء، مف كغيرها ليست أف األرممة )ت( أوضح الشالر

 المرأة قضية وتبقى إرادتها، ترختبر حقيقية محعة يـو كؿ تواجه ،ؾشري ومعاعاتها بدوف متالبها بكؿ

يذكر  أحد فبل فمسطيف، في رخاص عوع مف معاعاة تحممت ألعها الجميع، هتماماتا الفمسطيعية موضع
ما رخصوصا معاعاتها  ولمقًا كوف ألماً  الجرح زاد ما ألف السعوات الماضية، رخبلؿ فمسطيف شهدته ًً

 أو لفقدهف ابًعا األمريف ولاعيف اإلعساف، حقوؽ العتهاكات األولى الضحية كف فمسطيف في العساء

 مرة   معاعاة بعيدة لف مستقرة حياة اليـو تترقب فهي أو أسر، ارختطاؼ أو اغتياؿ، أو عفجاربا زوجًا،

 طواؿ. سعوات جسدها في عرخرت

 :حقوق األرممة المالية
 إال معه األرخذ يجوز وال ماله، مف اإلرث حؽ فمها  ،زوجها وفاة بعد مالية اً حقوق لؤلرممة إف
ف برضاها،  العوف يد ومد والبر، الصدقة حؽ فمها أوالدها، ويكفي يهايكفمااًل  زوجها ؼيرخمّ  لـ وا 

 مف تعاعي أرممة مف فكـ -وجؿ لز -اهلل إلى وقربة إعساعي واجب وهذا المحسعيف، مف والمسالدة

َعْف َأِبي ُهَرْيَرَة، َقاَؿ: َقاَؿ الع ِبي  َصم ى اهلُل ف السكف، إلى والحاجة اليد، ذات وضيؽ والمسكعة الفقر
: َلَميْ  اِئـِ "ِه َوَسم ـَ الس اِلي َلَمى اأَلْرَمَمِة َوالِمْسِكيِف، َكاْلُمَجاِهِد ِفي َسِبيِؿ الم ِه، َأِو الَقاِئـِ الم ْيَؿ الص 

  (.62، ص2001)البرخاري،  "الع َهارَ 

 

http://www.khalty.com/
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ْ تَىُٓ ٌ هَُّٓ وٌََدٌ فَ وٌََىُُْ ِٔصْفُ َِب رَزَنَ"ويقوؿ تعالى:  إِْ وَبَْ ٌَهَُّٓ وٌََدٌ فٍََىُُُ ََسْوَاجُىُُْ وِْ ٌُ 

ىُٓ ٌ ىُُْ وٌََدٌ  فَإِْ وَبَْ اٌزُّثُعُ َِِّّب رَزَوَْٓ  ِِٓ ثَمْدِ وَصِيَّخٍ تُىصِنيَ ثِهَب ََوْ  َتْٓر  وٌََهَُّٓ اٌزُّثُعُ َِِّّب رَزَوْزُُْ وِْ ٌ ُْ تَ

وَصِيَّخٍ رُىصُىَْ ثِهَب ََوْ  َتْٓر  وَوِْ وَبَْ رَجًٌُ تُىرَسُ وٍََبٌَخ  ََوِ اِْزَََحٌ وٌََُْ ََرٌ ََوْ ٌَىُُْ وٌََدٌ فٍََهَُّٓ اٌضُُُّّٓ َِِّّب رَزَوْزُُ  ِِّٓ ثَمْدِ 

ِهَ فَهُُْ شُزَوَبءُ فِي اٌضٍُُّشِ  ِِٓ ثَمْدِ  ََوْ  َتْٓر وَصِيَّخٍ تُىصَى  ثِهَب َُخْذٌ فٍَِىًُِّ وَادِدٍ ِِّنْهَُّب اٌُُّدُسُ  فَإِْ وَبُٔىا ََوْضَزَ ِِٓ كٌَ 

َ اٌٍ ِْ  وَاٌٍ ُْ عٍَِيٌُ دٍَِيٌُ  (4/12)العساء،  " غَيْزَ ُِضَبرٍّ  وَصِيَّخ  ِِّٓ

وأرختًا؛  وبعتاً  أعصفها أماً  كما زوجة المرأة أعصؼ العظيـ القرنف أف عمحظ سبؽ ما رخبلؿ ومف
 المدرخر الماؿ بةبمثا العصؼ هذا يكوف أف أراد ،إف لـ يكف لها ولد زوجها تركة عصؼ ألطاها فحيف

 لميها. يعفؽ مف وجود لدـ حاؿ في إال ال تحتاجه الذي

عما المرأة يظمـ لـ اإلسبلـ  سبلح تستغؿ أف مف يعصمها أف أراد اإلسبلـ ألف أعصفها؛ وا 

 يكفيها، أف يمكف العصؼ فإف معيؿ ببل ظمت ما إذا حتى العصؼ، هذا فألطاها حياتها في األعوثة

ذا  رجولته سبلحه ذلؾ، مف العكس فعمى الرجؿ أما. لها  وفراً  الجزء هذا كوفي معيؿ لها جاء ما وا 

 )الشالر، )ت(( .الحياة في وكفاحه

( لسعة 7) رقـ الفمسطيعي العاـ التقالد قاعوف وفؽ األرامؿ أو األرممة بحقوؽ يتعمؽ فيما أما
 (http://muqtafi.birzeit.edu)الفمسطيعي فقد عص لمى ما يمي:  2005

 واحدة حالة في يعادؿ العصؼ، )إال التقالدي المعاش مف عصيباً  األرامؿ أو األرممة تستحؽ -1

 . مستحقيف( ووالديف مف ولد أكثر لممتوفى يكوف أف وهي (الثمث) األرممة فيها تستحؽ

 إذا التقالدي الراتب حقها في إليها ويعود زواجها، لعد لؤلرممة التقالدي الراتب صرؼ يتوقؼ -2

ذا تاريخ زواجها، مف سعوات لشر رخبلؿ مرة ألوؿ ترممت أو طمقت  إلى رد قد األرممة عصيب كاف وا 

 . رد دوف الباقي الجزء إال معاشها مف إليها فبل يعود الوالديف أو المعاش صاحب أوالد

 هذه وفي زوجها األرخير، مف معاشهاو  األوؿ زوجها مف معاشها بيف الجمع لؤلرممة يجوز ال  -3

 .األكبر المعاش لها يصرؼ الحالة

http://muqtafi.birzeit.edu/
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 لمى قادرة تكوف غير أف التقالدي المعاش مف األرممة عصيب صرؼ القاعوف يشترط لـ كذلؾ -4

 راتبها بيف الجمع لؤلرممة فاعه يحؽ ذلؾ لمى وبعاء كالوظيفة، نرخر درخؿ أي وجود أو الكسب

 .المتوفى راتب زوجها مف وكامؿ عصيبها الصحي جزالع بسبب راتبها أو التقالدي

%(. )الجهاز المركزي 5( بػ )2009في فمسطيف في العاـ ) األرامؿتقدر عسبة العساء 
 (2010لئلحصاء الفمسطيعي، 

)الجهاز المركزي ( 7.1( بػ )2007وتقدر عسبة العساء األرامؿ في محافظة طولكـر لاـ )
 ( 2009لئلحصاء الفمسطيعي، 

 
 ْسُر الزوجأ -4

 :المسؤوليات المزدوجة لممرأة كنتيجة لالعتقاالت

"فرضت ظروؼ االحتبلؿ تداليات مؤسفة وال إعساعية حيث أضافت التزامات لمى المرأة األـ 
واألسرة عتيجة لوجود نالؼ األزواج واألبعاء المعيميف في السجوف؛ األمر الذي يستعزؼ درخؿ األسرة 

هودها في مبلحقات قضائية وزيارات لمسجوف والمعتقبلت حيث ويضعفها ويهدر وقتها ويفتت ج
يصبح شغؿ األسرة الشاغؿ، عاهيؾ لف اآلثار العفسية السيئة التي تعيؽ العمؿ وتؤثر لمى جودته". 

 (7)لبيدات، )ت( ص 
( 53( )2013بمغ لدد زوجات األسرى في سجوف االحتبلؿ في محافظة طولكـر لمعاـ )

، زوجة أسير. )وزارة شؤوف  (2013األسرى، وعادي األسير، طولكـر
 

النساء المواتي يدرن أسرًا بسبب طالق أو انفصال أو ترمل أو  الصعوبات التي تواجو
 أسر لمزوج

 :لمطمقةا المرأة التي تواجييا االقتصادية الصعوبات

مقة يشير تراث الدراسات االجتمالية إلى أف هعاؾ أضرارًا اقتصادية تواجهها المرأة المط     
عتيجة حدوث الطبلؽ والذي أعهى الموارد االقتصادية التي كاعت المرأة تحصؿ لميها مف زوجها 
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كعفقة وغيرها، وتزداد المعاعاة االقتصادية لممرأة المطمقة إذا كاعت حالة أسرتها األولى غير ميسورة 
في كثير مف المجتمعات  وال تغطي احتياجاتها، فإف المرأة المطمقة تعتبر لبئًا اقتصاديًا لمى أسرتها

.  اليـو

المطمقات تسوء حالتهف االقتصادية بعد الطبلؽ وال سيما إذا لـ تحصؿ المرأة المطمقة    
المالية  ت(. والصعوباWallerstein & Kelly, 1980لمى عفقتها مف مطمقها أو أعها ال تعمؿ )

تأميف حاجات األسرة المتزايدة  مف أهـ وأرخطر الصعوبات التي تواجهها المرأة المطمقة وال سيما في
 (Wolcott & Hughes, 1999 كما أف المشكبلت االقتصادية تزداد ضغوطاتها حيعما يكوف .)

لتمؾ المطمقة أبعاء في ظؿ غياب أعظمة محددة وواضحة التطبيؽ تكفؿ لممرأة حقوقها المالية 
 (.2000)بركات، 

ا كاعت غير متعممة وال تستطيع أف تعتمد وتزداد اآلثار السمبية االقتصادية لمى المطمقة إذ
(. كما أف لدـ 2009لمى عفسها لمحصوؿ لمى موارد مالية تسالدها لمى الحياة ) لبد المععـ، 

كفاية الموارد المالية مف اآلثار السمبية التي تعاعي معها المطمقات في المجتمع اإلماراتي وبعسبة 
 (1988مرتفعة. ) الراشد ونرخروف، 

مطمقة العوز ولدـ القدرة لمى تمبية كثير مف احتياجاتها واحتياجات أبعائها في وتعاعي ال 
(. وتزداد األلباء المالية بعد الطبلؽ لمى اإلعاث المطمقات 2004المجتمع المصري )جودة، 

(. كما أف لدـ وجود مصادر مالية ثابتة 2003ورخصوصًا إذا ألحقت بهف حضاعة األوالد )الغاعـ، 
ثار السمبية الحقيقية التي تواجهها المطمقات بعد الطبلؽ                         لممطمقة مف اآل

 (. 2005)بف محفوظ، 

وتعاعي المطمقة مف سوء التكيؼ االقتصادي بالمقارعة مع األبعاد األرخرى لمتكيؼ )الشرخصي 
، ولدـ واالجتمالي واألسري( حيث تواجه المطمقة صعوبة تحمؿ مسئولية اإلعفاؽ لمى األبعاء

التمكف مف الحصوؿ لمى لمؿ لسد االحتياجات المادية، ومشكمة إيجار السكف، كما يوجد لبلقة 
بيف الحالة التعميمية لممطمقة، والحالة المهعية لها، ودرخمها السعوي وبيف تكيفها االقتصادي )الفريح، 

2006.) 
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 المرأة المطمقة: ياالصعوبات االجتماعية والتربوية التي تواجي 

اآلثار االجتمالية المتمثمة بعبلقة المطمقة بمحيطها االجتمالي وعظرة المجتمع تجاه   
المطمقة بالتبارها أعها قد فشمت في المحافظة لمى حياتها الزوجية فهي المسئولة األولى لف 
حدوث الطبلؽ في عظر اآلرخريف. وقد أوضحت الدراسات أف هعاؾ نثارًا اجتمالية رخطيرة تحدث 

طمقة بعد الطبلؽ وال سيما في عظرتها غير اإليجابية لذاتها بسبب لوـ أفراد أسرتها وأفراد لممرأة الم
 (.1995المجتمع ككؿ والتي ربما تؤدي إلى اعفصاـ في شرخصيتها )درويش، 

كما أف مضايقة المحيط االجتمالي لممرأة المطمقة سواء بعدـ التقبؿ أو بالتهميش لها أو  
والعتاب هي أحد مظاهر اآلثار االجتمالية السمبية تجاه المطمقة )الراشد  بالعظرات المميئة بالموـ

 (. 1988ونرخروف، 

والمطمقة تععي شرخصية مهممة وفاشمة وهي مف المفردات التي ما زاؿ يطمقها بعض فئات 
المجتمع ليصؼ بها المرأة المطمقة بالتبارها السبب الرئيس في الطبلؽ وهذه األلفاظ والتعبيرات 

في مضاميعها جواعب سمبية يمتد أثرها إلى قدرة تكيؼ المرأة في حياتها بعد الطبلؽ. )بف تحمؿ 
 ( 2005محفوظ، 

والشائعات التي تسيء إلى سمعة المرأة المطمقة حوؿ قدرتها لمى المحافظة لمى حياتها 
اآلثار الزوجية التي تعتشر في محيطها االجتمالي وال سيما في المجتمعات المحمية والصغيرة مف 

االجتمالية السيئة التي تبلحؽ المرأة المطمقة حتى إعها ربما تسبب لها صدمة تبلزمها مدى الحياة 
 (.2006)الععزي، 

كذلؾ مف اآلثار االجتمالية المترتبة لمى وقوع الطبلؽ وتتأثر بها المرأة المطمقة هي  
إذا كاف زواج تمؾ المطمقة زواجًا  لبلقتها االجتمالية ببعض أقربائها وصديقاتها ويزداد األمر سوءاً 

دارخميًا مف الوسط أو المحيط القرابي لممرأة، فإف وقوع الطبلؽ ببل شؾ سوؼ يؤثر في لبلقتها 
 (. 2009بأقربائها مف جهة أسرة طميقها )الغامدي، 
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وتعاعي المطمقة مف تراجع وضعؼ لبلقتها بأفراد محيطها االجتمالي القرابي وكذلؾ 
لدـ وجود دلـ لاطفي واجتمالي لها في هذا الجاعب مف جميع مف حولها وال صديقاتها عتيجة 

 (. 1999سيما أسرتها )الثاقب، 

ولبلقة صديقات المطمقة تضعؼ وتتبلشى مع مرور الزمف رخوفًا مف أف يتعرض زواجهف 
 لمرخطر بسبب هذه الصديقة وتعقؿ تجربتها الزواجية الفاشمة إلى بيوتهف ورخوفًا مف أف يرغب أحد

 (. 1998أزواجهف بالزواج مف هذه المطمقة )لبد العاصر، 

وتوتر الجو دارخؿ معزؿ المطمقة ولدـ استقبالها مف قبؿ أهمها بصدر رحب ومسالدتها في 
تجاوز صدمة الطبلؽ مف المعغصات الرئيسة التي تواجهها المطمقات في بيوت أسرهف )بف 

 (. 2005محفوظ، 

أسرتي الزوجيف تتأثر بمستويات مرختمفة ولكف أكثر األطراؼ والعبلقات االجتمالية بيف أفراد 
 (.1995تضررًا في لبلقتها هي المرأة المطمقة )لالـ، 

ومف اآلثار االجتمالية المترتبة لمى وقوع الطبلؽ الوصمة االجتمالية السمبية لممطمقة بأعها 
قميمة وبسبب عظرة غير قادرة لمى تحمؿ مسئولية أسرة وبالتالي فإف فرص زواجها مرة أرخرى 

 (.2004المجتمع السمبية لممرأة المطمقة تجعؿ إمكاعية زواج المطمقة مرة أرخرى ضعيفة )تركية، 

وتعاعي المطمقات مف مشكبلت كثيرة بعد وقوع الطبلؽ أهمها المشكبلت المرتبطة باألبعاء 
، إضافة إلى مع صعوبة اإلعفاؽ لميهـ، أو الحرماف معهـ، أو تشتيتهـ والرخوؼ لمى مستقبمهـ

 (. 2006المعاعاة مف عظرة المجتمع لممطمقة والمعاعاة مف األهؿ )حمواعي، 

 ت النفسية والصحية التي تترتب عمى الطالق:اآلثار والمشكال

تتبايف اآلثار والمشكبلت العفسية واآلثار التي تترتب لمى الطبلؽ وهي اآلثار التي تتبايف 
مع وظروفه االجتمالية والثقافية واالقتصادية ومف ثـ فإف مف مجتمع آلرخر تبعًا لطبيعة  كؿ مجت

 رصدها وتقدير حجمها مسألة مهمة لحسف التعامؿ معها والوقاية معها. 
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( أف المطمقة تعاعي الكثير مف المشكبلت العفسية حيث أف المطمقة 2009وترى لبد المععـ )
مستقبمها بما يحممه مف ال تعاعي مف مشكبلت الطبلؽ في حاضرها بؿ تمتد لتشمؿ ما في 

مشكبلت عفسية واجتمالية وجسمية تتبدى مظاهرها في: القمؽ واالكتئاب وسوء التوافؽ الشرخصي 
 واالجتمالي، )مشكبلت التفالؿ االجتمالي المرختمفة(. 

وتعاعي المرأة المطمقة مف اآلثار ذات األبعاد العفسية المتمثمة في االضطراب واالكتئاب 
ؽ لمى المستقبؿ سواء لممطمقة عفسها أو لؤلبعاء، والمرأة المطمقة تتعرض ألزمات وسوء التكيؼ والقم

عما تجر إلى نثار سيئة مف التبلؿ الصحة ولدـ اعتظاـ في العـو  عفسية صعبة قد ال تمر بسبلـ وا 
(. وتزداد 2009وقمة إعتاجية في العمؿ وربما تصؿ إلى التوتر وفقداف الذاكرة واالعتحار )الغامدي، 

آلثار العفسية لمى المطمقة في حاؿ وجود أطفاؿ لديها وال تجد مف يقدـ لها الدلـ المادي والمععوي ا
(. ومعاعاة المرأة تكوف أكبر وال سيما إذا Avendell, 1987ويعمؿ لمى ترخفيؼ صدمة الطبلؽ ) 

ثاقب، صاحب ذلؾ لوـ ولتاب مف األهؿ وترخؿ لعها ولدـ تقديـ الدلـ المالي والعاطفي لها ) ال
1999 .) 

وتعاعي المطمقات مف اضطرابات عفسية وقمؽ وقد تصاب المطمقة بصدمة عفسية بعد الطبلؽ 
ويظهر ذلؾ في لدـ قدرتها لمى التكيؼ مع أوضاع حياتها الجديدة واضطراب وارختبلؼ في 

 (. 2009معاممتها مع اآلرخريف حتى مع محيطها القرابي )لبد المععـ، 

مقيف عظرة فيها عوع مف الريبة، أو االتهاـ؛ ألف الرأي العاـ يعتقد أف ويعظر المجتمع إلى المط
أسباب الطبلؽ ربما تكوف قائمة لمى اعحرافات رُخُمقية أو لوامؿ أرخرى تقمؿ مف المركز االجتمالي 
لهـ. ويعتج لف ذلؾ أف المطمقيف يقعوف غالبًا تحت وطأة الشعور بالذعب بطريقة مباشرة أو بطريقة 

، األمر الذي يعقد استجابتهـ لآلرخريف، أو حتى ألعفسهـ. وقد ثبت أف الطبلؽ يؤدي غير مباشرة
 (2010إلى جرح لميؽ يصيب اإلعاث، ألف الطبلؽ يعتبر عولًا مف الفشؿ.     )رشواف، 

، وتأثر الصحة بعد الطبلؽ، وصعوبة في التذكر،  وتعاعي المطمقات مف صعوبة في العـو
األصدقاء واألحباء، ولدـ القدرة لمى القياـ باأللماؿ المعزلية. والشعور بالوحدة ولدـ وجود 

 (1999)الثاقب، 
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والمطمقات يرخشيف مف عظرة المجتمع السمبية لهف، وأعهف يعاعيف مف الشعور بالوحدة  
واالكتئاب وفقد الثقة في الرجاؿ والرخوؼ مف قمة فرص الزواج، والعودة لقيود األهؿ، باإلضافة إلى 

 .(2000في. )مركز الرازي، الفراغ العاط

 :عمى األرممة واالقتصادية ةيأىم اآلثار النفسية والفيزيائية والصح

لمى الرغـ مف أف الموت يمثؿ إحدى حتميات الحياة. إال أف األسى والحزف والمحعة 
المرتبطة بمشالر الفقد ألشرخاص مهميف ومقربيف في الحياة، يشكؿ حتمية أرخرى تضاؼ إلى واقع 

إلعساعية، ومف البديهي أف تستغرؽ مرحمة الحزف واألسى بعض الوقت لحيف التمكف مف الحياة ا
 تقبؿ واقع الفقد ومف ثـ القدرة لمى التكيؼ معه. 

ويعد فقد األسرة أحد ألضائها عتيجة وفاته أحد أصعب الرخبرات المؤلمة التي تواجهها األسرة 
كعًا أساسيًا في بعاء هذه األسرة. إذ يمثؿ فقد رخبلؿ دورة حياتها، رخاصة إذا كاف هذا الفقيد يمثؿ ر 

 Wilcox et)شريؾ الحياة أحد ألظـ الضغوطات العفسية التي يتعرض إليها اإلعساف في حياته 

al, 2003 .) 

أو  لًا مف التشويش في إدراؾ المكمومةاألرممة التي ترخمؽ عو و حالة االرتباط الوثيؽ بيف الفقيد 
عهاية لها بمععى  قدته مف احتياجات عفسية واجتمالية ومادية الالمفجولة مدى وحجـ واقع ما ف

لـ تفقد شرخصًا فقط بؿ فقدت ما يرتبط بهذا الشرخص مف احتياجات ومتطمبات  نرخر إف المكمومة
 (.Demichele, 2009يوفرها ويقدمها هذا الشرخص الفقيد )

لقفص الصدري ومف العاحية الفيزيائية يشعر الفرد بغصة في الحمؽ وثقؿ في معطقة ا
 (. Wlasenko, 2009واضطراب في العـو واإلحساس باإلرهاؽ وفقد الطاقة )

ومف العاحية االجتمالية يشعر الفرد بالغربة لف المحيط الذي لـ يمر برخبرة الفقد كما يرخبر 
اإلحساس بالعزلة ولدـ القدرة لمى التكيؼ مع المواقؼ االجتمالية السارة. أما مف الجاعب العقمي 

عر الفرد بعدـ قدرته لمى التركيز ويتعرض إلى العسياف الشديد. ومف العاحية الروحية يبدأ الفرد فيش
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 Kubler-Ross) بطرح األسئمة الرخاصة بمععى الحياة " لماذا" ويحس بالغضب والعدـ أو الذعب.

& Kessler, 2005) 

وغير المألوفة لديها، وتواجه األرممة في بداية الترمؿ العديد مف المشالر العفسية الضاغطة 
كاإلحساس بالوحدة وفقد األلفة وتشوش الهوية العفسية والمجتمعية ) التحوؿ مف زوجة إلى أرممة( 
واضطراب تحديد االتجاه المستقبمي، ووحدة الهدؼ، وفقد اإلحساس بالمشاركة في العظرة 

، إلى جاعب االفتقار إلى المستقبمية، وفقد األلفة واإلحساس بالعزلة المجتمعية واالغتراب العفسي
الشعور باألماف العفسي. أما لمى المستوى األسري فطبيعة المرحمة تتطمب تغيرًا في الدور األسري 
فهي قد تقوـ بدور األب ودور األـ في نف واحد، وقد يرتبط بذلؾ إحساس بعدـ االستقرار والشعور 

المألوفة ولكف بدرجة بعض المشالر  بعدـ التوازف عتيجة تغير روتيف الحياة، هذا باإلضافة لمى
 (Silverman, 2004أكبر، كاالكتئاب والقمؽ مف المستقبؿ. )

ومف حيث األلراض واألمراض الصحية التي ترتبط بمرحمة الفقد فتتمثؿ بآالـ القمب أو  
القفص الصدري، ونالـ الظهر، والسرطاف، والقرحة، والصداع، وتغير الشهية )السمعة أو الضعؼ 

  (Wilcox et al, 2003) د(.الشدي

والمرأة األرممة لرضة لكثير مف المراحؿ والدفاليات العفسية ولكف ما يزيد في حالتها 
الرخاصة هو التغير الجذري ألسموب وشكؿ حياتها بؿ اعقبلب عظاـ يومها الذي يتمثؿ في أمور 

عمؿ وكرسيه الشاغر ولدد بسيطة مثؿ ميعاد تعاوؿ الطعاـ الذي غالبًا ما يرتبط بعودة الزوج مف ال
األطباؽ والمبللؽ لمى مائدة الطعاـ، وأهـ تغيير وأرخطره التحوؿ في ذاتها وتعريفها لعفسها ففجأة 
تشعر بأعها لـ تعد زوجة ولـ تعد جزءًا مف كيعوعة ثعائية وأعها أصبحت كائعًا جديدًا يدلى أرممة 

 (. 1998وحدها)لبد العاصر،  وتوجه ألوؿ مرة في حياتها التفكير كفرد واترخاذ القرار
 التي تعاني منيا زوجات األسرى الصعوبات

تعاعي زوجات األسرى الكثير مف المشكبلت في المجتمع الفمسطيعي عظرًا لمظرؼ السياسي 
الذي يعيشه المجتمع الفمسطيعي مف احتبلؿ وتضييؽ لمى األسر الفمسطيعية بزج القّواميف لمى 

 مشكبلت: األسر في السجوف. ومف هذه ال
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  :االجتماعية لزوجات األسرى صعوباتأواًل :ال

اضطراب لبلقة زوجة األسير بأبعائها، تتمثؿ الصعوبات االجتمالية لزوجات األسرى في 
فزوجة األسير تزداد مسئولياتها بعد التقاؿ زوجها، ولميها القياـ بدور مزدوج يتمثؿ في دور األب 

مؿ بمفردها مسئولية بعائها لمى االقتداء بأبيهـ، وهي التي تتحواألـ معًا، ولميها أف تقوـ بتربية أ
 (2010)ذوقاف،  .رلاية أسرتها

، فزوجات األسرى المواتي يطمبف الطبلؽ مع األهؿ واألقارب صعوبات زوجة األسير وتواجه
مجيراف والمجتمع المحمي، فالزوجة سير لزوجة األ مرخمصات. ومف الصعوبات أيضًا تغير عظرة غير
رخر بزوجها وتتحدث لف بطوالته أماـ اآلرخريف، ودور المؤسسات األهمية ضعيؼ في إشباع تفت

احتياجات أسر األسرى، كما أف الزوجة تصبح أكثر تحفظًا لمى لبلقاتها مع الجيراف بعد أسر 
 (2010)ذوقاف،  زوجها.

 ثانيًا: الصعوبات االقتصادية لزوجات األسرى:

ألسعار مع ثبات الدرخؿ الذي يؤثر لمى الوضع تتمثؿ هذه الصعوبات في ارتفاع ا
االقتصادي لزوجات األسرى وأسرهف. ولدـ كفاية الراتب الذي تأرخذه زوجات األسرى مف وزارة 

مصروفات الزوج األسير في األسر جاعبًا كبيرًا مف كما تستنزف األسرى لسد احتياجات أسرتها، 
لمى توفير احتياجات أسرهّف بسبب تأرخر درخؿ األسرة. وتعاعي زوجات األسرى مف ضعؼ قدرتهف 

 (2010)ذوقاف،  صرؼ معاش أزواجهّف األسرى.

 ثالثًا: الصعوبات الصحية لزوجات األسرى: 

 .فجهازو أسر أبالراحة بعد  ىر األس اتأف العوـ لـ يعد يشعر زوجتتمثؿ هذه الصعوبات في 
زوجات  طاقة وحيوية وقمة .سرىقمة الرخدمات الصحية المقدمة مف السمطة الوطعية ألهالي األوفي 

 .فزوجهأسر أبالصداع والدوار بعد  إضافة إلى شعورهف .ف لف ذي قبؿجهازو أسر أبعد  األسرى
 (2010)ذوقاف،  وتعاعي زوجات األسرى مف لدـ وفاء رخدمات التأميف الصحي لؤلسرى بالحاجة.

 رابعًا: الصعوبات النفسية لزوجات األسرى:
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مؽ، حيث يعتاب زوجات األسرى القمؽ لما يمارسه االحتبلؿ مف تتمثؿ هذه الصعوبات بالق
تعذيب بحؽ األسرى، ويزداد قمقهف لمى أبعائهف طيمة فترة أسر أزواجهف، إضافة لمى القمؽ عتيجة 
مععهف مف زيارة أزواجهف، وتعاعي زوجات األسرى مف الرخوؼ، بسبب ممارسات االحتبلؿ، ومف 

ى، ومف الرخوؼ لمى مستقبؿ أبعائهف، ومف الصعوبات العفسية المستقبؿ المجهوؿ ألزواجهف األسر 
لدى زوجات األسرى الشعور بالعقص، لشعورهف الدائـ بالحزف لمى أزواجهف، ولفقداف صحبة 
األزواج في المشكبلت التي يواجهعها، ولفقداف السعادة في األفراح والمعاسبات بعد أسر أزواجهف، 

بسبب أسر أزواجهف ورفاؽ  حيث يشعرف باإلحباطعزاؿ، وتعاعي زوجات األسرى الوحدة واالع
 (2010)ذوقاف، لى العزلة ولدـ االرختبلط باآلرخريف.إيممف و بالفراغ والوحدة، حياتهف، و 

إف العوائؿ التي تواجه بمسئوليات جديدة بسبب تغيرات تحصؿ في األدوار العائمية تكوف 
األماف العاتج لف غياب الزوج األب. وقد  ردود أفعالها مصحوبة بالقمؽ واإلحباط والشعور بعدـ

أثبتت دراسة أف زوجات األسرى التبرف فقداف صحبة الزوج هو مف أشد الصعوبات التي واجهتهف 
بعد أسر الزوج، إضافة إلى مشالر الوحدة الشديدة، وصعوبة اترخاذ القرارات بمفردهف، ولدـ وجود 

حوؿ األطفاؿ، وتضالؼ المسئوليات التقميدية  متعفس اجتمالي مبلئـ، والقمؽ حوؿ الصحة، والقمؽ
لمزوجة، حيث أصبح مطموبًا معها القياـ بدور مزدوج )األب واألـ(، وضبط وتأديب األطفاؿ 

دارة الشئوف المالية لؤلسرة كاعت مشاكؿ إضافية مزلجة لمعائمة. )حسف،   (1995وتربيتهـ، وا 

بلؿ تمؾ الفترة، واف التكيؼ كما اتفقت أكثر الزوجات لمى أف صحتهف كاعت معتمة رخ
العفسي واالعفعالي هو جاعب مهـ مف الصعوبات التي تواجهها الزوجة، حيث تعاعي زوجات 
األسرى مف األلراض االعفعالية رخبلؿ فترة غياب الزوج، كما أف قسمًا كبيرًا مف زوجات األسرى 

ف، كما أف المدرخعات معهف تعاولف المهدئات رخبلؿ فترة غياب الزوج، كما شعرف بعقصاف في أوزاعه
بدأف يدرخف بصورة أكثر بعد أسر الزوج، واإلحساس المتكرر بعدـ جدوى الحياة، والتفكير باالعتحار 

 (1995رخبلؿ فترة غياب الزوج. )حسف، 

ومف المشاكؿ العفسجسمية الصداع العصفي، وحاالت الربو، ولصاب القمب، والتهاب 
سبب لدـ قدرتهف لمى البوح بمشالر الغيظ والغضب الذي القولوف التشعجي، كما تشعر الزوجات ب
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يشعرف به إلى زميبلتهف مف بقية الزوجات، وهذا الغضب المكبوت والشعور بالذعب العاتج لعه 
يعبر لعه بمعاعاة جسمية تزيد مف اإلحساس بالعجز ولدـ الكفاية وتزيد مف شعور الزوجات 

 (1995بااللتمادية والحاجة إلى العوف. )حسف، 
 المرأة المعيمة التي تدير أسرة

ويعرض الباحث تحت هذا الععواف بعض القضايا الرخاصة بالمرأة المعيمة التي  تدير أسرة،  
 المرأةوالصعوبات التي تواجهها المرأة التي تدير أسرة بشكؿ لاـ بغض العظر لف سبب إدارة 

 لؤلسرة.

  المعيمة التي تدير أسرة: مفيوم المرأة

".                     المرأة المضطرة إللالة لائمتها"مة في المغة العربية هي المرأة المعي
 .(541، ص1994اليسولي، )

( بأعها رب  البيت.  Head of house holdsوفي المغة اإلعجميزية يقصد بالمرأة المعيمة )
 (2008)البعمبكي، 

أو الطبلؽ أو السجف أو  المرأة المعيمة هي المسئولة لف األسرة بسبب الهجر أو الترمؿ
( المرأة المعيمة بأعها المرأة التي تعرضت 2005)لرفت توفيؽ اإللاقة، أو بطالة الزوج. وقد 

لمجمولة مف الظروؼ االجتمالية كالطبلؽ أو الترمؿ أو هجر الزوج، والتي أدت بها أف تكوف 
 العائؿ األساسي في األسرة.

لتي ال لائؿ لها، وتعوؿ لددًا مف أفراد األسرة، ( بالمرأة ا2005كما لرفتها لبد المجيد )
( بأعها كؿ امرأة تتولى بصورة دائمة مهمة 2002وذات درخؿ محدود. ولرفتها حميـ ونرخروف )

اإلعفاؽ لمى ألضاء أسرتها ورلايتهـ اجتماليًا واقتصاديًا، ويعدرج تحت هذا التعريؼ شرائح مف 
تزوجف ولكعهف يتحممف مسئولية رلاية الوالديف أو األرامؿ والمطمقات والمهجورات والبلتي لـ ي

األرخوة أو مرضى أو مسعيف، كما يشتمؿ لمى زوجات المرضى أو المعاقيف أو المجعديف أو 
 المسجوعيف أو العاطميف أو مف يرفضوف اإلعفاؽ لمى أسرهـ.
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يسي ( العساء المعيبلت بالعساء البلتي يمثمف المصدر الوحيد أو الرئ2002وتعرؼ بيبرس )
لدرخؿ األسرة، أو البلتي يحممف وحدهف مسئولية إلاشة األسرة، أو القدر األكبر مف تمؾ المسئولية. 
والعساء البلتي يمثمف أسرهف مع المجتمع قاعوعيًا واجتماليًا. والعساء البلتي يتحممف القدر األكبر 

ة لمعساء المعيبلت مف مسئولية أسرهف دارخؿ أو رخارج األسرة. هذا إلى جاعب الحاالت القاعوعي
ألسرهف مثؿ المطمقات أو غير المتزوجات أو األرامؿ، وتتضمف أيضًا أولئؾ العساء المعفصبلت 
لف أزواجهف والبلتي تزوج أزواجهف بأرخرى وتركف ليعفقف لمى أعفسهف، والعساء المتزوجات مف 

ت مف رجاؿ رجاؿ لاطميف لف العمؿ أو مصابيف بالعجز، كذلؾ فإعها تضـ العساء المتزوجا
 يقضوف فترة لقوبة في السجف أو المتزوجات مف مدمعي مرخدرات.

( بأعها تمؾ المرأة التي تمثؿ مصدر درخؿ األسرة وتعولها وترلاها، 2011ولرفها سعد اهلل )
والتي ال يشارؾ الزوج معها تمؾ المسئولية بسب الترمؿ، أو الطبلؽ، أو الهجرة، أو قيد الحرية 

مرض بمرض مستعص يستحيؿ معه القياـ بدوره في األسرة، أو الهجر، أو والسجف، العجز أو ال
ف ارختمؼ مستواها لمى العمؿ، وهي معرخفضة الدرخؿ مقارعة  السفر لمدة طويمة، والتي لديها القدرة وا 
بعظيراتها في المجتمع أو أقراعها، وهي تعاعي مف مشكبلت متعددة اقتصادية، وتعميمية، وصحية، 

 واجتمالية. 

لمى أعهف العساء المسئوالت مالًيا  أسراً المواتي يرأسف  المعيبلت ت األمـ المتحدة العساءولرف
دارة األسرة، والمواتي يدرف اقتصاديات األسرة . لف أسرهف وهف األساسيات في صعع القرار وا 

 (2009)شاهيف، 

سرة وهي المسئولة لف رلاية أسرتها بحيث تتحمؿ بصورة دائمة اإلعفاؽ لمى ألضاء األ
ورلايتهـ اجتماليًا واقتصاديًا سواء كاعت مف العساء المطمقات، أو البلتي هجرهف أزواجهف، أو 
األرامؿ أو الموجودة في أسرة متعددة الزوجات، أو زوجها لاطؿ لف العمؿ، أو زوجها رافض 

ا، أو زوجة لممشاركة في الحياة األسرية، أو التي لـ تتزوج أبدًا وتعوؿ عفسها أو إرخوتها أو والديه
 (  2008المسف الذي ال يستطيع العمؿ، أو زوجة األسير. )العتيبي، 
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يتضح مف التعريفات السابقة لممرأة التي تدير أسرة أو المعيمة أعها امرأة، تمثؿ مصدر الدرخؿ 
في األسرة، وهي ذات درخؿ محدود، كما أعها مضطرة لئلعفاؽ لمى األسرة، ويدرخؿ في هذه 

والمعفصبلت والمهجورات واألرامؿ وزوجات األسرى، وزوجات العاطميف لف  التعريفات المطمقات
العمؿ، والعاجزيف بسبب اإللاقات، أو األمراض المستعصية، والعساء البلتي لـ يتزوجف ويقمف 
باإلعفاؽ لمى الوالديف أو اإلرخوة أو المرضى في األسرة، وهي تعاعي مف مشكبلت متعولة 

 اجتمالية.  اقتصادية وتعميمية وصحية و 

 (byotna. Kenanaonline.comويدرخؿ ضمف شرائح المرأة المعيمة العولاف التالياف: )
 فهي ، وهى امرأة متزوجة ولكعها فقدت زوجها،وأسرتها لعفسها المعيمة المتزوجة المرأةالنوعاألول:
و مطمقة أو مهجورة، وربما كاف الزوج موجودًا ولكعه إما مريض أو لاجز لف العمؿ، إما أرممة أ

العوع و  .زوجهاوبالتالي لف اإلعفاؽ الذي هو مسئولية الرجؿ تجاه المرأة، وهو أيًضا حؽ المرأة لمى 
تمجأ  وجعمتها الظروؼ سيدة غير متزوجة أصبًل، وهيلعفسها  المعيمةو  وجةغير المتز  المرأةالثاعي: 

رخاعقة تضطرها لمعمؿ مف  لمعمؿ بعد أف فقدت المعيؿ )األب أو األخ( أو ربما تعيش أزمة مالية 
 . أجؿ القوت

، واآلثار المبنية عمى التعريف: تعريف نسبة اإلعالة  

شرخص  100لكؿ  64وفوؽ سف  15ت سف لدد األشرخاص تح"تعرؼ عسبة اإللالة بأعها 
 (8، ص 1998) األمـ المتحدة،  "سعة( 64إلى  15في سف العمؿ )مف 

تشكؿ لبئًا ثقيبًل لمى شريحة السكاف  15العسبة المرتفعة في المعطقة لؤلطفاؿ تحت سف "
فعت العاشطيف اقتصاديًا، ورخاصة في البمداف التي تسود فيها الدرخوؿ المعرخفضة. وهكذا فكمما ارت

عسبة اإللالة، أصبح مف المتعيف لمى الفئة العمرية العاممة أف تدلـ لددًا أكبر مف األشرخاص، 
لبلوة لمى أعه دوف حدوث اعرخفاض في معدالت الرخصوبة سيظؿ لدد المعاليف يتزايد مما يؤدي 

 (8،9، ص1998األمـ المتحدة، ) ."إلى اعرخفاض الدرخوؿ وتضالؼ الفقر

ذا الوضع تكوف أشد رخطورة بالعسبة لؤلسر المعيشية التي تعولها اآلثار المترتبة لمى ه"
امرأة، مادامت المرأة تواجه تحيزًا مف حيث التحصيؿ التعميمي ولدـ الوصوؿ إلى الموارد إلى جاعب 

http://byotna.kenanaonline.com/tags/13175/posts
http://byotna.kenanaonline.com/tags/13175/posts
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الوصوؿ المحدود إلى التسهيبلت الصحية. ويزيد مف تكثيؼ هذه الحواجز العادات والتقاليد 
األمـ ) ."نرخر القائمةي تفرض لمى المرأة أف تضع احتياجاتها الرخاصة في االجتمالية والثقافية الت

 (9، ص1998المتحدة، 

بمدان المتقدمة والبمدان النامية:المرأة لألسرة في الإدارة بين  الفرق  

قيادة األسر المعيشية بشكؿ متزايد  تشارؾ فيأصبحت المرأة في البمداف المتقدمة لمومًا 
يسرته لوامؿ مثؿ ارتفاع التحصيؿ التعميمي وزيادة فرص العمؿ، وربما وهو  عتيجة استقبللها الذي

التي كاعت تشكؿ لائقًا أماـ مشاركة المرأة في  األهـ تراجع العوامؿ االجتمالية والثقافية المحافظة
. ولكف المرأة العربية، لمى العقيض مف ذلؾ تعوؿ األسرة المعيشية بسبب ظروؼ هذا الدور

األمـ )، فيما يبدو، تتراوح بيف الطبلؽ وتعدد الزوجات ووفاة الزوج وهجرة الذكور. مفروضة لميها
 (1998المتحدة، 

  المعيمة التي تدير أسرة: التي تواجو المرأة الصعوبات

ال شؾ أف المجتمع قد تجاهؿ ولفترات طويمة االهتماـ بالمرأة ومشكبلتها واحتياجاتها، ولـ 
وضع سياساتها لمرلاية االجتمالية كثيرًا مف التركيز لقضايا المرأة إال  تأرخذ الدولة في االلتبار لعد

معذ فترة وربما فترة وجيزة. ويزداد األمر سوءًا لعد التعامؿ مع عولية رخاصة مف العساء وهي المرأة 
 اجه وال زالتكاعت تو  التي تدير أسرة ، ولذلؾ وبعاء لميه فإف المرأة المعيمةالتي تدير أسرة المعيمة

 كثيرًا مف المشكبلت.

المعيمة التي تدير أسرة مف األلباء العاشئة لف ضرورة موازعة مسؤولية كوعها  تعاعي المرأة
المدر الوحيد والرئيسي لمدرخؿ مع تمؾ المتصمة بالعممية اإلعجابية، بدوف دلـ اقتصادي مف فرد 

 (.2001نرخر في األسرة بالغ ولديه درخؿ )األمـ المتحدة، 

ة المعيمة التي تدير أسرة لبء إلالة أكبر أحياعًا، وهذا يععي أف عسبة غير وتحمؿ المرأ
العامميف إلى العامميف في األسر التي تديرها امرأة ألمى معها في األسر األرخرى، كما تعاعي مف 
فجوة اقتصادية مرتبطة بالعوع االجتمالي مثؿ متوسط الدرخؿ أقؿ مف الرجاؿ، وممتمكات أقؿ، وهف 
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ًا في الوظائؼ المجزية وفي المصادر المعتجة كاألرض ورأس الماؿ والتكعولوجيا، ولوامؿ أقؿ تواجد
البعية األسرية والفروؽ المتعمقة بالعوع االجتمالي في الفرص االقتصادية تؤثر في االعكشاؼ 

 ( 1999االقتصادي لؤلسر التي تديرها امرأة )جاد، 

ح االقتصادي والتكيؼ الهيكمي ال تأرخذ في السياسات التي تعفذ في ظؿ برعامج اإلصبل"إف 
التبارها الظروؼ الرخاصة بالعساء، وال سيما فيما يتعمؽ بمسئولياتهف األسرية وهي مسئوليات 

 (45، ص2000قاسـ، ) ."تتضالؼ ألباؤها لمى المرأة العاممة

بية في والمرأة المعيمة تعاعي مف ضغوط عفسية كبيرة تععكس لمى لبلقاتها بأبعائها بصورة سم
كما أف مشكبلت المرأة المعيمة في مجاؿ العبلقات ( 2000مف المواقؼ )الظفيري،  الكثير

االجتمالية بمف حولها مف أفراد المجتمع تؤثر لمى لبلقاتها الدارخمية مع أبعائها، وأيضًا تأزمها 
 (.1995العاطفي وسوء صحتها ) العيس، 

إلى رافًا لف الوضع المثالي المعروؼ يؤدي عحتجاهؿ األسر التي تعولها المرأة والتبارها اف
د تعقيد كبير مف جاعب المجتمع في حؽ هذه األسرة التي تحاوؿ جاهدة مقابمة مشكبلتها وس

، كما أف قطالًا كبيرًا مف العساء يواجهف صعوبات في مواجهة احتياجات أفرادها بصعوبة كبيرة
اجات األساسية، وبشكؿ لاـ يعرخفض مستوى متطمبات المعيشة إذ ال يكفي درخمهف لمقابمة االحتي

 (1994المعيشة في األسر التي تديرها امرأة لف المستوى العاـ لؤلسر. )بدراف، 

في الدوؿ العامية تراجع أعظمة التكافؿ  المرأة التي تدير أسرةمف المشكبلت التي تواجهها 
األسرية في هذه  االجتمالي عتيجة لبعض التطورات االقتصادية، فبيعما تضعؼ العبلقات

التعمية بعد إلى المستوى الذي يجعؿ مف الممكف أف يحؿ عظاـ  التي لـ تصؿ فيهاالمجتمعات، 
. )مزياد، اً التكافؿ العاـ محؿ التكافؿ الرخاص مما يؤثر بالسمب لمى العساء المواتي يدرف أسر 

2000) 

في هذه الفئة  لمي الرغـ مف وجود سياسة اجتمالية لرلاية الفقراء بشكؿ لاـ ويعدرج
ما يقدـ لهف مف معوعات أف بشكؿ لاـ أيضًا إال  المواتي يدرف أسراً االجتمالية الفقيرة العساء 

ومسالدات مثؿ معاش الضماف االجتمالي قاصر لف الوفاء باحتياجات األسرة، ولذلؾ تعتمد 
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ر والجمعيات األلداد الكبيرة مف هذه األسر لمى اإللاعات والمسالدات التي يقدمها أهؿ الرخي
 (2007األهمية وغير الحكومية. )جبلؿ، 

إف المرأة تواجه كثيرًا مف المعاعاة في الحصوؿ لمى ما كفمه لها القاعوف مف عفقة لعفسها أو 
ألطفالها ورخاصة في الحاالت التي يعطبؽ لميها قاعوف األحواؿ الشرخصية، كما أف القواعيف األرخرى 

 اً أسر  المواتي يدرفي تشكؿ برامجها بعض فئات العساء برخبلؼ قاعوف األحواؿ الشرخصية والت
كاألرامؿ والمطمقات وغير المتزوجات بها قصور شديد مف حيث عصوص القاعوف عفسه أو 
تطبيقاته، فالمبمغ الذي يصرؼ مف رخبلؿ قاعوف الضماف االجتمالي ال يمكف التباره درخبًل يعتمد 

لمف ها هذه القواعيف فعبًل مف مجموع األسر المحتاجة لميه لسد احتياجات الفرد أو األسرة التي تغطي
 (1995تمعحه مف مسالدات. )سميماف، 

إف هذه الفئة مف العساء تفتقر لمقدرات األساسية مف تعميـ وتدريب وفرص لمؿ معاسبة 
ه ضعؼ قدرتهف لمى يوظروؼ صحية وبيئية مواتية فالغالبية العظمى معهف أميات مما يترتب لم

رات التي يتطمبها الحصوؿ لمى فرصة لمؿ معاسبة ويتجمى ذلؾ بوضوح في لجوء اكتساب المها
أو العمؿ غالبيتهف إلى العمؿ في القطاع غير الرسمي في مهف ال تتطمب قدرًا مف التعميـ والتدريب 

 (1995في أدعى درجات السمـ الوظيفي في القطاع الرسمي. )سميماف، 

األسر إلى االعقطاع لف الدراسة والرخروج إلى سوؽ  غالبًا ما يضطر أطفاؿ هذا العوع مف"و 
العمؿ في سف مبكرة بدوف مهارات وذلؾ لمحصوؿ لمى درخؿ يضاؼ إلى درخؿ األسرة، ويحدد ذلؾ 
فرص الحياة في المستقبؿ وقد يسمح هذا األمر لهـ بالرخروج مف دائرة الفقر إال إعه يعد اعتهاكًا 

ت القرابية هامة بالتأكيد لؤلسرة ورخاصة في األسر المعيمة كما أف الصبل سافرًا لحقوقهـ اإلعساعية.
 ,Fulcher & Scott). "وألبعاء هذه األسر وذلؾ ألعها تسالد لمى قياـ أفراد هذه األسر بوظائفهـ

2003,p246) 

 ارتباطو باألسر التي تديرىا نساءالفقر و 

عما هو مرتبط بالعوع االجتمالي، وا لفقر يتوزع بشكؿ غير الفقر ليس مصطمحًا حياديًا، وا 
لمى العساء أكثر مف الرجاؿ، وهعاؾ اتفاؽ بيف  سمبي متساو بيف الرجاؿ والعساء وهو ذو تأثير
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الباحثيف في قضايا المساواة بيف الرجؿ والمرأة لمى أف تأعيث الفقر معتشر لالميًا، وهو يظهر 
لف رأة وحجمه ولمقه بعيدًا بشكؿ كبير في المعاطؽ الريفية والزرالية. ومع ذلؾ ما زاؿ فقر الم

                              المعالجة، وربما يكوف مستثعيًا مف البياعات الرسمية أو التقميدية. 
(Bibars 2001 & Razavi 2000 ) 

وبشأف معدالت الفقر ومداه ولمقه بيف األسر الفمسطيعية، فقد تبيف أف هعاؾ تفاوتًا في 
ي يرأسها ذكور والتي ترأسها إعاث، وذلؾ باستعماؿ مقياسيف لمفقر، معدالت الفقر بيف األسر الت

مف األسر التي  %(21.0) أف دووفقًا لممسح، فإعه لدى التماد االستهبلؾ قالدة لحساب الفقر، وج
 أف التي يرأسها ذكور. كذلؾ وجدمف األسر %( 26.05)ترأسها إعاث فقيرة، بالمقارعة مع 

مف األسر  %(16.5)ها إعاث غارقة في فقر لميؽ بالمقارعة مع مف األسر التي ترأس %(15.0)
 (2006)لبدو، التي يرأسها ذكور.

وفرض إسرائيؿ القيود المشددة لمى الحركة  (2000)اعدالع االعتفاضة الثاعية في أيموؿ لاـ 
 لى ارتفاع معدالت الفقرواإلغبلقات االقتصادية أدى إلى إلحاؽ أشد الضرر باالقتصاد ما أدى إ

 .(2006) بميتس،  والبطالة

تتزايد عسبة الفمسطيعييف الذيف يعتمدوف لمى المسالدات اإلعساعية. فبحسب الجهاز المركزي "
في الضفة الغربية و  %(69.4) :مف األسر الفمسطيعية %(70.2) لئلحصاء الفمسطيعي فإف

مى شكؿ أغذية أو في قطاع غزة( تعتمد لمى المسالدات اإلعساعية التي تأتي أساسًا ل %(72)
  .(17، ص2006)بميتس،  "مسالدات عقدية

إف التأكيد الزائد لمى الفقر كظاهرة مميزة لممرأة المسعة الوحيدة )رخاصة األرامؿ(، يؤدي "
بالعتيجة الستهداؼ هذا القطاع مف األسر لمى أعه األكثر فقرًا، وبالتالي حاجته لمى إغاثة 

 .(14، ص2006)لبدو، " ألسر األرخرى التي ترأسها إعاثومسالدة اجتمالية لاجمة؛ مما يقوض ا

%( 22%( بالمقارعة مع )30تزيد عسبة الفقر بيف األسر التي تعيمها عساء، والتي تصؿ إلي )
%( مف األسر الفقيرة التي تعيمها عساء مف الفقر المدقع بيعما تعاعي 73لباقي األسر كما تعاعي )

ذلؾ، واعرخفضت عسبة الفقر بشكؿ بسيط بيف األسر التي  %( مف األسر التي يعيمها رجاؿ مف63)
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 %( بيف األسر التي تعيمها عساء4بيعما ارتفعت بعسبة ) (1997-1996)يعيمها رجاؿ رخبلؿ العاـ 
  (.2009)شاهيف، 

( لمعاـ 18.3( و)2009%( لمعاـ )19.4بمغت عسبة الفقر بيف األفراد في الضفة الغربية )
 (2011ئلحصاء الفمسطيعي، ( )الجهاز المركزي ل2010)

%( 10.9( و )2009%( لمعاـ )19.5وبمغت عسبة الفقر بيف األفراد في محافظة طولكـر )
 (2011( )الجهاز المركزي لئلحصاء الفمسطيعي، 2010لمعاـ )

%( حيث بمغت 25.7( بػ )2010قدرت عسبة الفقر في األراضي الفمسطيعية لمعاـ )
%( في قطاع غزة. )الجهاز المركزي لئلحصاء 38.0%( في الضفة الغربية، و )18.3)

 (2012الفمسطيعي، 

( وفقًا ألعماط االستهبلؾ الشهري  2011بمغت عسبة الفقر بيف األفراد رخبلؿ العاـ ) 
%( في قطاع غزة. )الجهاز المركزي 38.8%( في الضفة الغربية، و)17.8%( بواقع )25.8)

 (2013لئلحصاء الفمسطيعي، 

ف األفراد الفمسطيعييف يعاعوف مف الفقر الشديد )المدقع( وفقًا ألعماط %( م12.9حوالي )
%( في قطاع غزة. )الجهاز 21.1%( في الضفة الغربية و )7.8االستهبلؾ الشهري لؤلسرة بواقع )
 (2013المركزي لئلحصاء الفمسطيعي، 

إلى ( 2010%( لاـ )25.7عسبة الفقر وفقًا ألعماط االستهبلؾ الشهري ارتفعت مف ) 
 .(2013(. )الجهاز المركزي لئلحصاء الفمسطيعي، 2011%( لاـ )25.8)

 إحصائيات حول األسر التي تديرىا نساء

امرأة بالعسبة لمبمداف ؛  تديرهايوجد عقص حاد في البياعات المتعمقة باألسر المعيشية التي "
المذيف لممغرب والسوداف وعظرًا لهذه العدرة في البياعات لـ يتسف تقديـ أكثر مف أرقاـ توضيحية 

%( لمى التوالي، ورغـ أف البياعات شحيحة بشأف االتجاهات 20%(، و )5يسجبلف عسبة مقدارها )
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ف هذه الظاهرة نرخذة في المتعمقة باألسر المعيشية التي تديرها امرأة، فمف المعترؼ به لمومًا أ
 .(9، ص1998) األمـ المتحدة،  "التزايد

ي تديرها عساء في الكثير مف دوؿ العالـ وهي في ازدياد، حيث تعتشر ظاهرة األسر التو 
وفي جعوب نسيا والدوؿ األفريقية  %(20-15)تصؿ عسبة هؤالء العساء في أوربا وأمريكا مف 

وحسب إحصائيات األمـ المتحدة فاف %( 6.22)وفي اليمف والسوداف  %(12)وفي لبعاف  %(30)
 (2009)بيوتعا،  .مف أسر العالـ %(9.42)عسبة هؤالء العساء في العالـ كمه 

%( وفي استراليا 24.6وتصؿ عسبة العساء المواتي يدرف أسرًا في شماؿ غرب أوروبا إلى )
%( و 16%( وفي مصر )11%( وفي المغرب )15%( وفي الياباف )28%( وفي العمسا )20)
%( 2.6في اإلمارات )%( مف إجمالي األسر التي تتركز في الشرائح السكاعية األكثر فقرًا، و 22)

 (2008(. )العتيبي، 1991%( لاـ )10( وفي البحريف )1985لاـ )

. )شاهيف (2006)الفمسطيعية لاـ  األسرمف  %(8) حوالي إعاثالتي ترأسها  األسروشكمت 
2009) 

%( مف جممة 92.3إف معظـ أرباب األسر في الضفة الغربية وقطاع غزة مف الذكور عحو )
ف عس %(؛ ويرجع ذلؾ إما 7.7بة قميمة مف األسر يكوف فيها رب األسرة أعثى عحو )األسر فيها، وا 

لوفاة الزوج، أو طبلؽ الزوجة، أو لدـ وجود ذكور في األسرة، أو هجرة الزوج لمرخارج، وارتباط ذلؾ 
 (2000بصغر األبعاء، مما يؤدي إلى قياـ األـ بمسؤولية رب األسرة. )أحمد، 

%( 6.4%( في الضفة الغربية، مقابؿ )8.3ألسرة فيها أعثى )وتبمغ األسر التي يكوف رب ا
%( في 8.3في قطاع غزة. وعسبة األسر التي يكوف فيها رب األسرة أعثى تتفاوت ما بيف )

 (.2000%( في القرى )أحمد، 7.0%( في المدف، و)8.1المرخيمات، و)
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 الدراسات السابقة 
 الدراسات العربية -أ

سـ مجمولة مف الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع الدراسة، يعرض الباحث في هذا الق
وعظرًا لعدـ تعاوؿ الدراسات السابقة لموضوع الصعوبات االقتصادية، واالجتمالية والتربوية، 
والعفسية والصحية التي تواجه المرأة التي تدير أسرة جممة واحدة؛ فقد لمد الباحث إلى ارختيار 

التي ارتبطت بالموضوع مف جاعب أو مف بعض الجواعب، وبعضها مجمولة مف الدراسات السابقة 
رخدمت الدراسة مف رخبلؿ عتائجها وبعضها رخدمها مف رخبلؿ المادة العظرية، وبعضها لالج 
الصعوبات التي تواجه المرأة المطمقة لمى حدة، وبعضها األرممة، وبعضها زوجة األسير، وبعضها 

صعوبات العفسية وبعضها االجتمالية، وبعضها الصحية، تعاوؿ الصعوبات االقتصادية، وبعضها ال
 وبعضها رخمط بيف بعض الجواعب. 

نموذج أسر  :النساء المعيالت لألسرة في حالة غياب األبولعواعها " (2000دراسة الظفيري )
 "الشيداء

المشكبلت االجتمالية واالقتصادية، والتربوية، التي الدراسة إلى تعميػؽ الفهـ حوؿ  تهدف
استعرضت الدراسػة أهـ القواعيف ذات و ، باتها المزدوجة في رلاية األبعاءواجلوؽ أداء األرممة تع
مشكبلت  ، والتي تدور حولها معظـعبلقة كالقواعيف الرخاصة باإلسكاف، والوصاية، واإلرثال

إلجراء  تحاال (204)حالة مف أرامؿ الشهداء مف أصؿ  (180)استهدفت الدراسة حوالي و . األرامؿ
في مواجهة  دراسة ميداعية بغرض الوصوؿ إلى صورة لطبيعة المعاعاة التي تعيشها أرممة الشهيد

أف ليعة أرامؿ  إلى الدراسة توصمت، وقد مشكبلت تربية األبعاء، وتحمؿ ألباء الحياة معفردة
كثير مف مف ضغوط عفسية كبيرة تععكس لمى لبلقتهف باألبعاء بصورة سمبية في  تعاعيالشهداء 

، هذا باإلضافة إلى ضغط مشكبلت الحياة اليومية لمواقؼ كالتدليؿ الزائد، أو التزمت في المعاممةا
دارة المعزؿ  .وا 
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 وعنوانيا "الصحة النفسية لدى عينة من النساء األردنيات المطمقات" (2007براىيم )دراسة اإل

ات في مديعة إربد هدفت الدراسة تعرؼ مستوى الصحة العفسية لدى ليعة مف العساء المطمق
وضواحيها، ومعرفة أثر بعض المتغيرات كالوضع المهعي لممرأة، ومستواها التعميمي، ومكاف إقامتها 
بعد الطبلؽ، ومكاف إقامة األبعاء بعد الطبلؽ لمى مستوى الصحة العفسية لدى أفراد العيعة المكوعة 

 سية قامت بتطويره.( عساء مطمقات، وقد طبقت الباحثة مقياسًا لمصحة العف210مف )

وقد أظهرت عتائج الدراسة أف مستوى الصحة العفسية لعيعة الدراسة كاف متوسطًا، وأف هعاؾ 
أثرًا لكؿ مف المستوى التعميمي لممرأة، ووضعها المهعي، ومكاف إقامة أبعائها بعد الطبلؽ لمى 

الزوجة بعد الطبلؽ لمى  مستوى الصحة العفسية لديها، في حيف لـ تظهر العتائج أثرًا لمكاف إقامة
 مستوى الصحة العفسية لممطمقات. 

وعنوانيا "الرضا عن الحياة وعالقتيا بالوحدة النفسية: دراسة ميدانية  (2008دراسة عموان )
 عمى عينة من زوجات الشيداء الفمسطينيين"

 ة،الحيا لف الرضا مقياسيّ  درجات متوسطات مف كؿ بيف العبلقة لمى التعرؼ الدراسة هدفت

 مف كؿ درجات متوسطات في المععوية الفروؽ إلى التعرؼ مع الدراسة، ليعة لدى العفسية، والوحدة

 االقتصادي، الوضع ،اداالستشه تاريخ: )لمتغيرات تبعاً  العفسية والوحدة الحياة لف الرضا مقياسيّ 

 في شهيد زوجة( 211) مف الدراسة ليعة تكوعت وقد (الثقافية الرخمفية المهعة، التعميمي، المستوى

 الوحدة ومقياس الحياة، لف الرضا مقياس ةالباحث تاسترخدم الدراسة أهداؼ ولتحقيؽ، ةغز  محافظات

 متوسطات مف كؿ بيف دالة سالبة لبلقة وجود إلى الدراسة توصمتة. وقد الباحث إلداد مف العفسية

 مجاالت في جوهرية فروؽ ، إضافة إلى لدـ وجودالعفسية والوحدة الحياة لف الرضا مقياس درجات

 في جوهرية فروؽ  ، ولدـ وجودالكمية والدرجة االجتمالي واالستقرار االجتمالية والعبلقات السعادة

 والشعور االجتمالي التقدير مجالي بيف دالة غير موجبة لبلقة ، ووجوداألصدقاء عقص مجاؿ

 .باإلهماؿ
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 بعض المتغيرات ضوء في الشيداء جاتزو  لدى النفسية الوحدةوعنوانيا " (2008د )عاب دراسة

 "النفسية

 مف بكؿ الشهداء زوجات لدى العفسية بالوحدة الشعور لبلقة لف الكشؼ الدراسة هدفت
 الشعور مستوى في فروؽ هعاؾ كاف إذا لما الكشؼ هدفت كما الديعي، وااللتزاـ االجتمالية المساعدة

 السكف، االقتصادي، المستوى) :الديمغرافية المتغيرات بعض إلى تعزى أف يمكف العفسية، بالوحدة

 ليعة لمى الدراسةوأجريت  ،(لمزوجة العممي المؤهؿ الزوج، استشهاد بعد السعوات لدد األبعاء، لدد

 العفسية، الوحدة استباعة ةالباحثت واسترخدم األقصى، اعتفاضة شهداء مف شهيد زوجة (153) قوامها

 .الديعي االلتزاـ اعةواستب االجتمالية، المساعدة واستباعة

 والمساعدة العفسية، بالوحدة الشعور بيف دالة لكسية لبلقة وجود الدراسة عتائج بيعت وقد
 الشعور بيف دالة لبلقة وجود لدـ لف العتائج كشفت وكذلؾ ،زوجات الشهداء لدى االجتمالية

 الشعور مستوى يف فروؽ وجود ولدـ  الشهداء، زوجات لدى الديعي وااللتزاـ العفسية بالوحدة
 الدراسة بيعت وكذلؾ ،(األبعاء لدد- السكف عمط - االقتصادي المستوى) مف لكؿ تعزى بالوحدة،
السعوات  لدد مف لكؿ تعزى الشهداء، زوجات لدى العفسية لوحدةبا الشعور مستوى في فروؽ وجود
 شماؿ لصالح السكف ومكاف ،(أقؿ أو لامة ثاعوية) لصالح العممي والمؤهؿ ،(أقؿ أو سعتيف) لصالح

 في ورفح غزة شماؿ ولصالح " االجتمالي العجزو   واالهتماـ والمحبة التقبؿ فقداف يبعد"  في غزة

 ."االجتمالي البعد"

اآلثار النفسية والجسمية ومشكالت التفاعل االجتماعي ( وعنوانيا "2009دراسة عبد المنعم )
 "من المطمقات المصريات والكويتيات المترتبة عمى الطالق: دراسة مقارنة بين مجموعتين

هدفت الدراسة استكشاؼ كؿ مف اآلثار العفسية والجسمية التي تترتب لمى الطبلؽ 
ومشكبلت التفالؿ االجتمالي التي تعاعي معها المطمقات في لبلقتهف بمحيطهف واألشرخاص 

ـ تطبيؽ استبياعّي اآلرخريف. وذلؾ لدى ليعة غير لشوائية مف المطمقات المصريات والكويتيات، وت
 الدراسة لميهف رخبلؿ مقابمة فردية قامت بها الباحثات المسالدات.
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ف كاعت   وتمثمت أهـ العتائج في تماثؿ ترتيب اآلثار العفسية التي تعاعي معها المطمقات، وا 
حساسًا بالضيؽ والممؿ ورخوفًا مف المستقبؿ. وكذلؾ  المصريات أكثر شعورًا بالوحدة واالكتئاب، وا 

ثمت المشكبلت الجسمية بيف المجمولتيف، ولكف كاعت المصريات أكثر معاعاة مف الصداع تما
وضغط الدـ ونالـ المفاصؿ وسقوط الشعر. وبالعسبة لمشكبلت التفالؿ االجتمالي، كاعت 
المصريات أكثر لرضة لصرالات العمؿ، بيعما كاعت الكويتيات أكثر تعرضًا لمشائعات. وكاعت 

ية الشرخصية والمراقبة الدقيقة لسموؾ المطمقة أكثر مشكبلت التفالؿ مع أفراد مشكمتا تقييد الحر 
األسرة أهمية لدى المجمولتيف. وكاعت المصريات أكثر معاعاة مف تعمؽ األبعاء بوالدهـ ولدـ القدرة 
لمى تمبية احتياجاتهـ ومتابعتهـ رخارج األسرة، وكاعت مشكمة العفاؽ مف قبؿ األصدقاء أكثر 

 لتفالؿ مع األصدقاء أهمية لدى المجمولتيف.مشكبلت ا

لممرأة السعودية االجتماعي واالقتصادي والنفسي التكيف ( وعنوانيا "2009دراسة الغامدي )
 "المطمقة في محافظة جدة

 هدفت الدراسة معرفة مدى تكيؼ وتوافؽ المرأة المطمقة مع حياتها الجديدة واعدماجها بها.

ج المسح االجتمالي، وعهج دراسة الحالة لمى ليعة مف وقد التمدت الدراسة لمى معه
 العساء السعوديات المطمقات المواتي بمغ لددهف مئة مطمقة في محافظة جدة.

وقد توصمت الدراسة إلى أف المرأة المطمقة تتمقى معاممة سمبية سواء مف أفراد أسرتها أو مف  
لوصمة االجتمالية السمبية التي تعتبرها المجتمع المحيط بها، كما أف المطمقة توصـ بما يعرؼ با

غير قادرة لمى تحمؿ مسؤولية في تكويف أسرة. كما بيعت أف المشكبلت المالية مف أهـ المشكبلت 
التي تواجهها المطمقة بعد وقوع الطبلؽ، فهي المسؤولة لف تحمؿ الصرؼ لمى جميع االحتياجات 

لمطمقة مع المجتمع. إضافة إلى أف المتالب لها وألطفالها وهذه المشكبلت تعيؽ تكيؼ المرأة ا
العفسية واإلحساس بالحزف والكآبة مف أهـ اآلثار السمبية والعفسية التي تجعؿ المطمقة غير قادرة 

 لمى التكيؼ مع حياتها الجديدة.
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الفمسطينية  المرأة لدى النفسية بالوحدة والشعور النفسي األمنوعنوانيا " (2010) خويطر دراسة
 "المتغيرات ببعض وعالقتيا واألرممة( قة)المطم

 )المطمقة الفمسطيعية المرأة لدى العفسية والوحدة العفسي األمف بيف العبلقة معرفة الدراسة هدفت

 لدى بالوحدة العفسية والشعور العفسي األمف مستوى كاف إذا ما ومعرفة غزة، قطاع في األرممة( –

  -السكف عمط - االجتمالية )الحالة المتغيرات ببعض يتأثر األرممة( – الفمسطيعية )المطمقة المرأة
و  أرممة، (641) :امرأة( 237) مف الدراسة ليعة وتكوعت ،(األبعاء لدد - العمؿ - العممي المؤهؿ

 العفسية الوحدة ومقياس العفسي، واألمف المعمومات جمع استمارة الباحثة استرخدمت مطمقة، وقد( 91)

  الباحثة. إلداد مف

 مستوى لعد إحصائية داللة ذات لكسية ارتباطية لبلقة وجودلف الدراسة عتائج أسفرت وقد

(< 0.05) المطمقة الفمسطيعية المرأة لدى العفسية بالوحدة والشعور األمف العفسي مف كؿ بيف( 

 بمتغير يتعمؽ فيما العفسي األمف مستوى في إحصائية داللة ذات فروؽ وجودإضافة إلى  واألرممة(

 وجود العفسي، كما بيعت باألمف شعوراً  أكثر ، حيث كاعتاألرممة المرأة لصالح الحالة االجتمالية

 مع أو أهؿ الزوج مع يسكف   فْ مَ ل واألرممة، المطمقة الفمسطيعية المرأة بيف إحصائية داللة ذات فروؽ

شعورًا  أكثرحيث كف  جة الزو  أهؿ عم يسكف   فْ مَ  لصالح العفسية الوحدة ألبعاد بالعسبة الزوجة، أهؿ
 بالعسبة تعميمهف ومستوى واألرممة، المطمقة الفمسطيعية المرأة بيف فروؽ وجود، و العفسية بالوحدة

 .العفسية بالوحدة شعوراً  أكثر بكالوريوس مؤهؿ لديها مف حيث كاعتالعفسية، الوحدة لدرجات

عودية: الدراسة االستكشافية لمفقر ( وعنوانيا "الفقر في المممكة العربية الس2010) دراسة فاداك
 في العائالت التي ترعى شؤونيا )تديرىا( أنثى في مدينة جدة" 

هدفت الدراسة إلى تحميؿ مظاهر الحياة اليومية لمعساء المواتي يدرف أسرًا في مديعة جدة 
ـ بهدؼ معاقشة قدرة السعودية لمى زيادة درخؿ األسرة لمقاومة الفقر كما في بقية دوؿ العال

المتقدمة. وقد استرخدمت الدراسة المقاالت والمقاببلت لثبلثة لشر امرأة فقيرة تدير أسرة، وقد اهتمت 
الدراسة بتصعيؼ المعزؿ الفقير بالعظر إلى حالة المرأة التي تدير أسرة إضافة إلى الوقوؼ لمى 

قد تبيف أف هعاؾ العديد الحالة االجتمالية والثقافية المتعمقة بالعساء المواتي يدرف أسرة في جدة. و 
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مف العائبلت الفقيرة التي تحصؿ لمى تمويمها لف طريؽ الجمعيات الرخيرية في جدة كما أظهرت 
الدراسة كثيرًا مف اإلحصائيات غير المهمة ومجمولة مف العتائج اإليجابية إضافة إلى مجمولة مف 

هجورات وزوجات األسرى ومف المشكبلت التي تواجهها المرأة ورخصوصًا األرامؿ وبعض العساء الم
أبرز هذه المشكبلت ما يتعمؽ بالمحاكـ مف طمبات لوثائؽ رسمية إلثبات الحالة التي تمر فيها مف 
طبلؽ أو هجر أو ترمؿ مف أجؿ إمكاعية حصولها لمى الدلـ والمسالدة. وأظهرت بعض اآلراء 

ة المشكبلت أو أعها رخمقت الديعية والثقافية حوؿ وضعهف والمتمثمة في لدـ قدرتهف لمى مواجه
لتكوف فقيرة، كما أف األسرة المشتممة لمى إعاث تتطمب أف تعمؿ هذه األعثى، وبعض العائبلت 

 بشكؿ لاـ تقدـ دلمًا واهتمامًا لهؤالء العساء في بعض األحياف.

( وعنوانيا "التنبؤ بالسموك االجتماعي لمنساء األرامل في ضوء بعض 2011دراسة اآلغا )
 ات النفسية"المتغير 

هدفت الدراسة إلى التعبؤ بالسموؾ االجتمالي والتعرؼ إلى العبلقة بيف السموؾ االجتمالي 
ومعرفة الفروؽ في مستوى السموؾ االجتمالي في ضوء بعض المتغيرات لدى العساء األرامؿ في 

ساء قطاع غزة. واسترخدمت الباحثة المعهج الوصفي التحميمي، وارختارت ليعة لشوائية مف الع
 األرامؿ.

 >) الداللت  مستوى لعد إحصائية داللة ذات ارتباطية لبلقة دو وج إلى الدراسة توصمت وقد

 والوحدة االجتمالي، والذكاء األنا، )قوة والمتغيراث بأبعاده االجتماعي مستوى السلوك بين(0.05

 وبعدي )الكفاءة ئيةإحصا داللة ذات تعبؤية لبلقة ووجود، ةغز  قطاع في األرامؿ لمعساء) العفسية

 ذات تعبؤية لبلقة ووجود االجتمالي، السموؾ لمى العيعة في األرامؿ لمعساء والتديف( ، الشرخصية

 حيف في االجتمالي، السموؾ لمى العيعة في األرامؿ لمعساء االجتمالي الذكاء بيف إحصائية داللة

 واالهتماـ االجتمالي الضبطو  االجتمالية المواقؼ في التصرؼ" لؤلبعاد تأثير وجود لدـ تبيف

 لممتغير)الوحدة إحصائية داللة ذات تعبؤية لبلقة ووجود ،االجتمالي السموؾ لمى "والمشاركة

 فروؽ االجتمالي، ووجود السموؾ لمى العيعة في األرامؿ لمعساء األسري( التصدع وبعد العفسية،

 الذاتي والبعد وؾ االجتماليالسم مستوى في< 0.05) الداللة) مستوى لعد إحصائية داللة ذات
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 ثاعوي، إلدادي، )ابتدائي، التعميمي تعزى لممؤهؿ غزة، قطاع في األرامؿ العساء لدى األسري والبعد

 البعد مستوى في< 0.05) الداللة ) مستوى لعد إحصائية داللة ذات فروؽ (، ووجودفأكثر دبمـو

 داللة ذات فروؽ وجود ولدـ السكف، مكاف لمتغير تعزى ة، غز قطاع في األرامؿ العساء لدى األسري

 األرامؿ العساء لدى بأبعاده االجتمالي السموؾ مستوى في< 0.05) الداللة ) مستوى لعد إحصائية

 .الدرخؿ الشهري لمتغير تعزى ة، غز قطاع في

 "الضغوط التي تواجو المرأة األرممة وسبل معالجتيا( وعنوانيا "2011دراسة الدليمي، والشجيري )

تركزت الدراسة لمى وصؼ وتحميؿ واقع المرأة األرممة مف حيث معاعاتها وشعورها بالضغوط 
العفسية واالجتمالية واالقتصادية والترخفيؼ مف حدة هذه الضغوط ومعالجتها، وقد هدفت الدراسة 
إلى قياس الضغوط التي تواجه المرأة األرممة بصورة لامة، والتعرؼ إلى الفروؽ في الضغوط لدى 

يجاد الفروؽ في الضغوط التي تواجه العساء  -لعساء األرامؿ تبعًا لمتغير األطفاؿ )وجودا بدوف(، وا 
فوؽ اإللدادية(. وقد اقتصرت الدراسة  -األرامؿ تبعًا لمتغير التحصيؿ الدراسي) أقؿ مف اإللدادية

ؿ في مديعة الفموجة لمى العساء األرامؿ في مديعة الفموجة، وارختيرت ليعة لشوائية مف العساء األرام
 .(10)%البالغ أربعة نالؼ امرأة أرممة وبعسبة بمغت أربعمائة امرأة أرممة مف مجتمع الدراسة 

وقد أظهرت عتائج البحث أف مستوى الضغوط لمعساء األرامؿ ذو داللة إحصائية لعد  
( 33.37حيث بمغت القيمة التائية المحسوبة ) (،398( ودرجة حرية )<0.05مستوى داللة )

كما أظهرت العتائج أف مستوى الضغوط لدى العساء  (1.960وهي أكبر مف القيمة الجدولية )
(، ودرجة حرية <0.05األرامؿ المواتي لديهف أطفاؿ لاؿ وداؿ إحصائيًا لعد مستوى داللة )

(. كما أظهرت العتائج أف مستوى الضغوط لدى العساء األرامؿ المواتي لديهف تحصيؿ دراسي 398)
 (.398( ودرجة حرية )<0.05قؿ مف اإللدادية لاؿ وداؿ إحصائيًا لعد مستوى داللة )أ

المشكالت التي تعاني منيا المرأة العراقية األرممة في ظل ( وعنوانيا "2011دراسة عبد الحسين )
 "الظروف الراىنة

حيث تحددت هدفت الدراسة التعرؼ إلى المشكبلت التي تعاعي معها المرأة األرممة العراقية، 
الدراسة بعيعة مف أرامؿ شهداء العراؽ التي بمغت سبعيف امرأة أرممة ارختيرت بطريقة قصدية مف 
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مركز أمؿ لرلاية األرامؿ واأليتاـ الكائف في معطقة العامرية ببغداد. وقد لرضت العتائج وفؽ هدؼ 
تي: احتمت عظرة البحث السابؽ وعوقشت تمؾ العتائج في ضوء الدراسات السابقة لمى العحو اآل

المجتمع المتدعية المرتبة األولى مف حيث األهمية، وتبلها العوز المادي والتبعية االقتصادية 
لآلرخريف، ثـ الشعور بالعجز والضعؼ، ثـ ضعؼ االهتماـ مف قبؿ أهؿ الزوج، ثـ الشعور بالفراغ 

عور بأف الحياة ال العفسي والعاطفي، ثـ تدرخؿ أهؿ الزوج في رخصوصيات حياة الزوجية، ثـ الش
طعـ لها، ثـ الرخوؼ مف اإلساءة التي قد تمحؽ باألبعاء، ثـ الشعور بالوحدة العفسية، ثـ الشعور 
باععداـ األماف، وأرخيرًا جاءت الفقرات األرخرى بالمرتبة الحادية لشرة ولغاية الفقرة الثالثة والعشريف 

 مف حيث األهمية.

ب مواجية األرممة لمضغوطات النفسية اليومية وعالقتو أسمو ( وعنوانيا "2012دراسة الشيراوي )
 "بالصالبة النفسية

هدفت الدراسة الكشؼ لف األسموب التكيفي لؤلرممة البحريعية في مواجهتها لضغوط الحياة 
اليومية وارتباط ذلؾ بصبلبتها العفسية في ضوء مجمولة مف المتغيرات. وقد تكوعت ليعة الدراسة 

عية تـ ارختيارهف بطريقة لشوائية. وتـ تطبيؽ مقياس أساليب مواجهة أحداث مف رخمسيف أرممة بحري
 الحياة اليومية الضاغطة واستباعة الصبلبة العفسية لميهف. 

وقد أظهرت العتائج أف أسموب التكيؼ اإليجابي مع ضغوطات الحياة هو األسموب السائد 
بعاده الفرلية كالتحدي، والمسؤولية، لدى األرممة البحريعية، كما أف مستوى الصبلبة العفسية وأ

وااللتزاـ له داللة إحصائية، كما أظهرت الدراسة فروقًا ذات داللة إحصائية في مستوى التكيؼ 
السمبي في اتجاه ذوات التعميـ الجامعي، كما أف األرامؿ ذوات التعميـ الثاعوي والجامعي أظهرف 

رعتهف بذوات التعميـ االبتدائي واإللدادي. ولـ فروقًا دالة إحصائيًا في مستوى الصبلبة لعد مقا
تظهر الدراسة وجود داللة إحصائية لممتغيرات اآلتية: ظرؼ الوفاة، ولدد األبعاء، ولمر األرممة، 
وسعوات الترمؿ، والعمؿ، وذلؾ في كؿ مف أسموب مواجهة الضغوط العفسية ودرجة الصبلبة 

 العفسية.
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يا "المساندة االجتماعية وعالقتيا بالرضا عن الحياة وعنوان (2013دراسة اليمول ومحيسن )
 والصالبة النفسية لدى المرأة الفمسطينية فاقدة الزوج"

 والصبلبة الحياة لف بالرضا االجتمالية المساعدة لبلقة تعرؼ إلى الحالية الدراسة هدفت
 مف ليعة رخذأ تـو   (7194) مف الدراسة مجتمع تكوفو   الزوج، فاقدة الفمسطيعية المرأة لدى العفسية

 المساعدة مقياس الباحثاف استرخدـ الدراسة أهداؼ ولتحقيؽ ،جهفأزوا فقدف ممف امرأة (129)
قها تطبي تـ قهاوصد األدوات ثبات مف التحقؽ وبعد العفسية، والصبلبة الحياة لف والرضا االجتمالية

 الدراسة. ليعة لمى

 والرضا االجتمالية المساعدة بيف إحصائية ةدالل ذات لبلقة وجود الدراسة عتائج أظهرت وقد 

 ذات فروؽ وجود لدـ الدراسة عتائج أظهرت كما الزوج، فاقدة المرأة لدى العفسية والصبلبة الحياة لف

 الفقداف لعوع تعزى العفسية والصبلبة الحياة لف والرضا االجتمالية المساعدة في إحصائية داللة

 مشترؾ( -)مستقؿ السكف لعوع تعزى الدراسة متغيرات في فروؽ وجدت حيف في غير شهيد( -)شهيد

 لمعمر تعزى الزوج فاقدة المرأة لدى الحياة لف الرضا في فروؽ وجود لف الدراسة عتائج كشفت كذلؾ

 .العفسية والصبلبة الرضا لمى االجتمالية لممساعدة داؿ أثر ووجود السف، كبيرات ولصالح
 
 الدراسات األجنبية -ب

وعنوانيا "األطفال من عائمة مطّمقة  (Bilge and Kaufman, 1983و كوفمان )دراسة بمجي 
 وعائمة من والد واحد ووالدة واحدة: من وجيات نظر ثقافية مختمفة"

هدؼ البحث إلى دراسة األسر ذات العائؿ الواحد ورخصوصًا األسر التي تديرها أو ترأسها  
 وال واحد،ال العائؿ ذات األسر لمى العثور تـت عساء في المجتمعات المرختمفة. ومف رخبلؿ البياعا

 ويمكف. في المجتمعات المرختمفة ثقافياً  واسع عطاؽ لمى عساء ترأسها تديرها أو التي األسر سيما
 لعدما مجتمععا في واحدال العائؿ ذات األسر لحالة أوسع اً معظور  تعطي التي األفكار لمى الحصوؿ

عتائج ضرورة رلاية األسر ذات العائؿ الواحد مف العاحية وقد أظهرت ال . ثقافياً  إليها يعظر
 األسر هذه في األطفاؿالصحية، وأال يعظر إليها لمى أعها أقؿ شأعًا مف اآلرخريف، كما أظهرت أف 
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ويجب حماية األسرة ذات العائؿ الواحد حتى  .العفسي أو االقتصادي الحرماف مف يعاعوف ما غالبا
 االجتمالية الشبكاتو  الكافية، المادية الموارد توافرااللتماد لمى ال تقع في كارثة اجتمالية ب

لطاء موقؼ ثقافي معظـ تجاهها الدالمة،  .وا 

( وعنوانيا "يأتي نساء وأطفال آخر شيء: الفقر Winchester, 1990) دراسة وينشستر
 والتيميش في عائالت الوالد الواحد والوالدة الواحدة )المطمقة("

تحديد أهـ المشكبلت التي تعاعي معها األسر ذات العائؿ الواحد  هدفت الدراسة إلى
ورخصوصًا التي تديرها امرأة في الدوؿ الصعالية المتقدمة. وقد رخمصت الدراسة إلى أف التغير 
السريع في حجـ وبعاء )هيكمية( األسر التي يرأسها لائؿ واحد ورخصوصًا المرأة في ظؿ التطور 

 األسرالمتقدمة قد أعتج أعماطًا جديدة مف الفقر والتهميش. كما أف الصعالي في الدوؿ الصعالية 
التي تكثر  األسرة أعواع أحد تشكؿ، و واألطفاؿ العساء مف كبير حد إلى تتألؼ ،الواحد العائؿ ذات

 العمؿ، سوؽ في المدقع تهميشها كشؼ، كما تواستراليا بريطاعيا مف األدلةو . وتزداد بشكؿ سريع
 توقعات سيما وال المجتمع، دارخؿ األبوية الهياكؿب ترتبط المشاكؿ هذه. العاـ افاإلسك في وتركزها
 . لممرأة العمؿ فرص مف والعزؿ لمجعسيف التقميدية األدوار

( وعنوانيا "األسر التي  ترعاىا )تديرىا( إناث: دراسة مقارنة Stuart, 1996) دراسة ستوارت
 بين منطقة البحر الكاريبي والعالم المتطور"

هدفت الدراسة إلى المقارعة بيف  التغيرات في أعماط العائبلت في األجزاء األرخرى مف العالـ 
مع أعماط العائبلت التي بقيت محافظة لمى ثباتها عولًا ما في المجتمع الكاريبي وذلؾ ألف العائمة 

ة المتعمقة باألسرة الكاريبية كاعت محط أعظار االعتقاد بشكؿ جزئي ألعها لـ تتوافؽ مع األفكار الغربي
العووية. وتقترح الدراسة العديد مف االفتراضات السابقة لف العائبلت الكاريبية وال سيما األسر التي 

 تعولها عساء والتي تحتاج إلى إلادة التفحص والعظر.
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( وعنوانيا "ىل ىم أفقر الفقراء؟ فحص تراكم رأس المال عند Finley, 2003) دراسة فاينمي
 لتي تقوم عمى رعايتيا )تديرىا( أنثى في المكسيك"العائالت ا

هدفت الدراسة إلى التعرؼ لمى العبلقة بيف مفهـو الفقر والعساء المعيبلت ألسر، وأشارت 
عتائج الدراسة إلى أف المرأة المعيمة بصفة لامة تعاعي مف أعواع متعددة مف الضغوط والمشكبلت 

 االجتمالية واالقتصادية.

وعنوانيا "القيمة الصافية لمعائالت التي ترعى  (Ozawa and Lee, 2006لي ) وزاوا وأدراسة 
  أمورىا )تديرىا( أنثى :مقارنة مع أنواع مختمفة من األسر" 

 األسر في والديوف األصوؿ مستوى في حققت التي الدراسة عتائج هدفت الدراسة إلى تقديـ
 مف أرخرى وأعواع )المكوعة مف الزوجيف( المتزوجة األسر تمؾ مع بالمقارعة اإلعاث ترأسها التي
 الزوجيف-المتزوجيف لؤلسر الصافية القيمة مف المبالغ أف التجريبية العتائج أظهرتوقد . األسر
 اآلثار وبعاء لمى. عساء لهاتعو  التي األسر مف بكثير أكبر كاعت الرجاؿ يعولها التي واألسر
لمى  بجدية تعظر المتحدة الواليات ففإ والتوصية ةالدراس عتائج مف العابعة السياسات لمى المترتبة

 السياسات مثؿ المعرخفض الدرخؿ ذات األسر تمكيف إلى رامية التبارها سياسة هادفة إبدالية
 .الفردية يةو التعم الحسابات وبرامج الصغيرة، المشاريع وبرامج الدالـ بالتوظيؼ المتعمقة

( وعنوانيا "الفقر في األسر Smajic and Ermacora, 2007دراسة سماجك و إرماكورا )
 ي البوسنة واليرسك: تحميل تجريبي"التي تتولى شؤونيا )تديرىا( امرأة ف

امرأة تعاعي مف الفقر  اقامت الدراسة بتحقيؽ تجريبي لمعرفة هؿ األسر التي تتولى شؤوعه
لبوسعة والهرسؾ، مقارعة مع األسر التي يتولى شؤوعها رجاؿ مف رخبلؿ أبعاد االستهبلؾ والفقر في ا

وقد ضّمعت الدراسة في التحميؿ الذيف يترأسوف أسرًا تبعًا لتعريؼ االقتصاد، وقد ظهر لدـ التجاعس 
بشكؿ واضح في الدراسة، وتجعبت الدراسة المزالؽ الرئيسة المرتبطة بدراسات مشابهة، ومع أف 

لمحمية لمبوسعة والهرسؾ الفقر والزلامة تمتمكاف رخصائص جغرافية أو لرقية، إال أف الرخصائص ا
في هذه الدراسة أرخذت بعيف االلتبار. ولـ تعط الدراسة دالئؿ واضحة حوؿ تولي العساء لشؤوف 
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األسرة بسبب المساوئ في مصطمح االستهبلؾ المعزلي، وال يمكف الجداؿ في السياسة القياسية 
 ة والهرسؾ.الهادفة التي يمكف أف تكوف طريقة مفيدة لمتقميؿ مف الفقر في البوسع

وعنوانيا "كشف التناقض االقتصادي عند  (Villarreal & Shin, 2008) ينوشفياللاير دراسة 
 العائالت التي ترعى شؤونيا )تديرىا( أنثى في المكسيك: دور شبكات العائالت"

 وقدهدفت الدراسة إلى تحديد مظاهر الحرماف لدى األسر التي ترأسها عساء في المكسيؾ. 
 في حرماعاً  األكثر بيف مف هي امرأة ترأسها التي األسر أف البحوث مف واسعة كمية أظهرت
 لديهف المكسيؾ في لازبات أمهات ترأسها التي األسر ذلؾ، مف العقيض لمى. المتحدة الواليات
 التي األسر تمؾ بالمقارعة مع تمؾ المستويات العالية مف الدرخؿ في متوسطة فردي درخؿ مستويات
 إلى بالعظر لمدهشة، مثيرة كاعت العتائج هذه. فقرال في لمعيش لرضة أكثر هفو  رجاؿ يرأسها
التي أدت إلى وجود مشكبلت وصعوبات لديدة  المكسيكية المرأة تواجهها التي المساوئ مف العديد

. األسرية والحياة العمؿ إدارة في الوحيدات لؤلمهات إضافة إلى صعوبات تواجهها في سوؽ العمؿ
في  عساء تعيمها التي األسر في عسبياً  المرتفع الدرخؿ لمستوياتربعة تفسيرات وقد وضعت أ
( الدلـ 2( العساء يترأسف مرحمة لمرية متقدمة رخبلؿ فترة الحياة مقارعة بالذكور، )1المكسيؾ: )
( الهجرة الدولية لئلعاث المترئسات لؤلسر، و 3تعاظـ الذي يتمقيعه مف األسرة الممتدة )مالمالي ال

أرخريات يتعقمف إلى  لممية االرختيار والتي بواسطتها تترأس العساء أسرهف مع درخؿ إضافي بيعما (4)
 االقتصادية التحويبلتوجد أف  إلادة تمثيؿ دراسة الجعس باسترخداـو . أسر تترأس مف قبؿ أحد نرخر

ح عسبة سبب في توضي رختياراال تأثيرإضافة إلى  ورخارجها، الببلد دارخؿ يعيشوف الذيف األقارب مف
 .عساء ترأسها التي ؤلسرل عسبياً  الدرخؿ المرتفع

( وعنوانيا "الفوارق واالختالفات بين األسر التي ترأسيا نساء Takane, 2009دراسة تاكاني )
 في مالوي الريفية بعد عشرين عامًا من التحرر االقتصادي"

(. 2005-2004استرخدمت الدراسة مسحًا في ست قرى لزرالة التبغ في مبلوي ما بيف )
وتمرخص الدراسة بعض االرختبلفات الرئيسة التي وجدت في مستويات إعتاج الكفاؼ والدرخؿ بيف 

واألسر التي تعيمها عساء، والفوارؽ بيف المعازؿ التي ترأسها إعاث، وتعاولت  األسر التي يعيمها رجاؿ
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ؿ جعبًا إلى وضع المحروميف في األسر التي ترأسها عساء مف حيث األراضي والهبات في العم
جعب مع ارتفاع تكمفة المدرخبلت في برامج التكيؼ الهيكمي ورفع الدلـ معذ الثماعيعات، وتعاولت 
معع األسر الفقيرة التي ترأسها امرأة ليس فقط مف االعرخراط في الزرالة ذات العوائد المرتفعة مثؿ 

سر التي ترأسها اإلعاث إعتاج التبغ، لمى الرغـ مف التماد تعويع سبؿ العيش مف قبؿ كؿ مف األ
والذكور، وكثير مف األسر التي ترأسها إعاث ال تزاؿ تعتمد لمى األعشطة المعرخفضة مع وجود لدد 
مف العوائؽ، مثؿ: العمؿ المأجور في الزرالة، ولدـ القدرة لمى الرخروج مف دائرة الفقر، ومع ذلؾ 

لى توافر فرص الدرخؿ غير إ فإف األسر التي ترأسها عساء تبقى فئة غير متجاعسة، وتحتاج
 الزرالي.

( وعنوانيا "ىل األسر التي ترعى شؤونيا Mallick and Rafi, 2010دراسة مالك ورافي )
 ؟ دالئل من بنجالدش"غيرة مستقرة غذائياً امرأة )تديرىا( 

استرخدمت هذه الدراسة المقاببلت المعزلية والمعمومات اإلحصائية حوؿ مستوى القرى وتحقؽ 
رجاؿ والتي يتولى شؤوعها إعاث في بعغبلدش مع  اغذائي لدى األسر التي يتولى شؤوعهاألمف ال

االهتماـ الدقيؽ بالجمالات األصمية االثعية والعرقية. ولـ تجد الدراسة فروقات مميزة في األمف 
الغذائي بيف عولي األسر. وفي ظؿ غياب الضوابط االجتمالية والثقافية بيف مجمولة السكاف 

يف فقد سمح لئلعاث بحرية أكبر في المشاركة في القوى العاممة. وقد أظهرت العتيجة أف األصمي
المؤسسات غير االقتصادية تأثر بشكؿ واضح لمى عتيجة االقتصاد ورخصوصًا فيما يتعمؽ باألمف 

 الغذائي.

ات ( وعنوانيا "تعريفات بديمة لمقيادة )الرئاسة( والنساء محدودRogan, 2013 aدراسة روجان )
 العنصري في جنوب إفريقيا" تمييزالدخل في مرحمة ما بعد ال

لقياس الفروؽ يف الجعسيف في مرخاطر محدودية الدرخؿ، هعاؾ لدد مف الدراسات التي 
استرخدمت الرئاسة العسوية كمؤشر لمعوع االجتمالي، ومع ذلؾ هعاؾ لدد مف المرخاوؼ الموثقة 

كفئة تحميمية والتي تشير إلى أف القيادة )الرئاسة( غالبًا  جيدًا مف استرخداـ التقارير الذاتية لمقيادة
وحدة فظة )صريحة( عسبيًا في التحميؿ، ولمى رخمفية الفرؽ الكبير والمتعامي في معدالت الدرخؿ 
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لعها ذاتيًا مف قبؿ العساء والرجاؿ الذيف يديروف أسرًا في مرحمة ما بعد الفصؿ  غالشحيح بيف المبم
قيا. هذه الدراسة أرخذت في االلتبار لدة تعريفات بديمة لمرئاسة والتي تـ الععصري في جعوب إفري

 اقتراحها في أدبيات التعمية.

وقد أشارت العتائج إلى أف هعاؾ ارتباط بيف الرئاسة األعثوية المبمغ لعها ذاتيًا وأحد أفراد 
التقميدي لمرئاسة مف األسرة اإلعاث يجري تحديدها لمى أعها المعيؿ الرئيس. ومع ذلؾ فإف التعريؼ 

المحتمؿ أف يقمؿ مف الرخطر المتزايد لمحدودية الدرخؿ في األسر التي ترأسها اإلعاث عسبة إلى التي 
يرأسها رجاؿ مقارعة مع التعاريؼ البديمة. وتشير العتائج أيضًا إلى أف التعريفات البديمة )لرئاسة 

 ي تعريؼ األسرة في معظـ المسوح الوطعية.المرأة( ربما تكوف أكثر مبلئمة عظرًا لمطريقة الضيقة ف

التمييز العنصري في جنوب بعد  والقيادة  ( وعنوانيا "الفقرRogan, 2013 bدراسة روجان )
 (2006-1997إفريقيا خالل الفترة )

هدفت الدراسة إلى بحث الرخصائص المرتبطة بالفقر لدى الرجاؿ والعساء الذيف يتولوف رلاية 
ا، كما هدفت إلى التعرؼ لمى األسباب الرئيسة لزيادة الفقر لدى العساء األسر في جعوب إفريقي

المواتي يدرف أسرًا مقارعة بالرجاؿ الذيف يقؿ لديهـ، كما ارختبرت الدراسة المعالـ الرئيسة التي تميز 
الرجاؿ الذيف يديروف أسرًا لف العساء المواتي يدرف أسرًا، وهؿ تغيرت هذه المعالـ مع مرور الوقت؟ 
كما ارختبرت الحقًا كيؼ يتـ التحكـ باالرختبلفات التي يعظر إليها لمفقر بيف العساء المواتي يدرف أسرًا 
وبيف الرجاؿ؟ وكيؼ يمكف التقميؿ مف رخطر الفقر الذي يؤثر بصورة مباشرة لمى العساء المواتي 

 يدرف أسرًا.

األوؿ لؤللواـ وقد تـ استرخداـ أسموب المسح لمبياعات الوطعية لؤلسر لشهر تشريف 
حيث شهدت هذه الفترة عشرات  2006و 2004والمسح العاـ لؤلسر لؤللواـ  1999و1997

 .2000ومستعدات مكثفة لف الفقر ورخصوصًا في العاـ 

وقد أظهرت العتائج هبوطًا في عسبة الفقر لمى الرغـ مف وجود أدلة في عفس الوقت لمى أف 
ر مف التعرض لمفقر الذي يتسع في هذه الفترة، كما العساء المواتي يدرف أسرًا لديهف رخطر كبي

 أظهرت أف هعاؾ فرؽ بيف الرجاؿ الذيف يديروف أسرًا وبيف العساء فيما يتعمؽ بالفقر. 
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 تعقيب عمى الدراسات السابقة 
اتفقت هذه الدراسة مع  أغمب الدراسات السابقة في اإلجماع لمى أف المرأة التي تدير أسرة 

 وصحية وعفسية وتربوية، اجتمالية، و ها تعاعي مف صعوبات ومشكبلت اقتصاديةأو ترأسها أو تعيم
( التي سعت إلى استكشاؼ اآلثار العفسية والجسمية 2009كما في دراسة لبد المععـ )، تواجهها

التي تترتب لمى الطبلؽ ومشكبلت التفالؿ االجتمالي التي تعاعي معها المطمقات في لبلقتهف 
( 2007آلرخريف لدى ليعة مف المطمقات المصريات والكويتيات، واإلبراهيـ )بمحيطهف واألشرخاص ا

( التي تعاولت استرخداـ 2008والكعبي ) ديعة إربد،التي بحثت في الصحة العفسية لممطمقات في م
( التي 2008المدرخؿ الواقعي لمترخفيؼ مف حدة المشكبلت لدى المرأة السعودية المطمقة، ولمواف )

درجات مقياسي الرضا لف الحياة والوحدة العفسية لدى زوجات شهداء بحثت في متوسطات 
( التي سعت إلى وصؼ وتحميؿ واقع المرأة األرممة مف 2011والشجيري ) الدليميمحافظات غزة، و 

حيث معاعاتها وشعورها بالضغوط العفسية واالجتمالية واالقتصادية والترخفيؼ مف حدة هذه 
( التي 2011العساء األرامؿ في مديعة الفموجة، ولبد الحسيف )الضغوط ومعالجتها لدى ليعة مف 

ية لعيعة مف أرامؿ شهداء سعت إلى التعرؼ لمى المشكبلت التي تعاعي معها المرأة األرممة العراق
( التي سعت إلى الكشؼ لف األسموب التكيفي لؤلرممة البحريعية في 2012والشيراوي ) العراؽ،

مية وارتباط ذلؾ بصبلبتها العفسية في ضوء مجمولة مف المتغيرات، مواجهتها لضغوط الحياة اليو 
( التي هدفت إلى دراسة األسر ذات العائؿ الواحد Bilge & Kaufman, 1983وبمجي وكوفماف )

 ,Winchesterورخصوصًا األسر التي تديرها أو ترأسها عساء في المجتمعات المرختمفة، وويعشستر )

هـ المشكبلت التي تعاعي معها األسر ذات العائؿ الواحد ( التي هدفت إلى تحديد أ1990
( التي هدفت إلى Finley, 2003فايعمي )و  امرأة في الدوؿ الصعالية، ورخصوصًا التي تديرها

رماكورا هـو الفقر والعساء المعيبلت ألسرالتعرؼ لمى العبلقة بيف مف  Smajic and)، وسماجؾ وا 

Ermacora, 2007) األسر التي يرأسها رجاؿ والتي ترأسها إعاث، تاكاعي  التي فحصت الفقر بيف
(Takane, 2009)  التي تعاولت االرختبلفات الرئيسة في مستويات الدرخؿ بيف األسر التي تعيمها

التي سعت إلى التحقؽ مف  (Mallick and Rafi, 2010)عساء والتي يعيمها رجاؿ، ومالؾ ورافي 
يمها رجاؿ والتي تعيمها عساء في بعجبلدش، وروجاف مستوى األمف الغذائي لدى األسر التي يع
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(Rogan, 2013)  التي تعاولت الرخصائص المرتبطة بالفقر لدى الرجاؿ والعساء الذيف يتولوف
 رلاية األسر في جعوب إفريقيا.

البحث في الصعوبات التي تواجه  مف حيثتشابهت هذه الدراسة مع معظـ الدراسات السابقة 
لبد المععـ  اتدراسسرة مف جاعب األبعاء ومسئولية القياـ لمى شئوعهـ، كما في المرأة التي تدير أ

وفيبللاير وشيف  (Finley, 2003( وفايعمي )Stuart, 1996( وستوارت )2011( واآلغا )2009)
(Villarreal & Shin, 2008) ( ودراسة فاداؾFadaak, 2010). 

ـ المعهج الوصفي لتحقيؽ أهدافها كما في تشابهت هذه الدراسة والدراسات السابقة في استرخدا
(، وفايعمي Winchester, 1990وويعشستر ) (2009ولبد المععـ ) (2007اإلبراهيـ )ات دراس
(Finley, 2003( ورخويطر )2008(، ولبد الجواد )2010) ( 2011والدليمي والشجيري)  ولبد

ولبد  (2012وي )الشيراو  (Bilge & Kaufman 1983(، وبمجي وكوفماف )2011الحسيف )
 .(2005المجيد )

 تميزت هذه الدراسة لف الدراسات السابقة في لدة بعود:

في فمسطيف تبحث في الصعوبات التي تواجه المرأة التي  -في حدود لمـ الباحث-أوؿ دراسة  -1
تدير أسرة، وتجمع أربعة أصعاؼ مف العساء في بحث واحد وهف )المطمقة، والمعفصمة، 

 سير.واألرممة، وزوجة األ

لمى شكؿ رسالة ماجستير في فمسطيف تتعاوؿ الصعوبات  -في حدود لمـ الباحث–أوؿ دراسة  -2
التي تواجه المرأة التي تدير أسرة، حيث أف معظـ الدراسات كاعت في دوؿ لربية أو أجعبية، 

ف وجدت فإعها دراسات صغيرة.  والدراسات الفمسطيعية شحيحة، وا 

مؽ بالصعوبات التي تواجه المرأة التي تدير أسرة، فجؿ تميزت الدراسة في لعواعها المتع -3
الدراسات تعاولت الصعوبات تحت مسمى المرأة المعيمة، أو تحت مسمى التي ترأس أسرة، وهذا 

 يفتح الباب لتعاوؿ صعوبات أكثر ألف إدارة األسرة أوسع مف إلالتها أو رئاستها.

 وبات الرخاصة بالمرأة التي تدير أسرة في: استفادت هذه الدراسة مف الدراسات السابقة في الصع
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 تطوير أداة الدراسة ومجاالتها. -1

 تعرؼ لعاصر اإلطار العظري المتعمؽ بالصعوبات التي تواجه المرأة التي تدير أسرة. -2

تحديد المتغيرات المستقمة األكثر أهمية لمدراسة في الجواعب المهمة الرخاصة بالمرأة التي تدير  -3
 ف أف تكوف ذات أثر لمى الصعوبات التي تواجهها.أسرة والتي يمك
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 الفصل الثالث
 الطريقة واإلجراءات

 
 منيج الدراسةـ 
 مجتمع الدراسة 
 عينة الدراسة 
 أداة الدراسة 
 صدق األداة 

 ثبات األداة 
 إجراءات الدراسة 
 متغيرات الدراسة 
 المعالجات اإلحصائية 
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 الفصل الثالث      
 لطريقة واإلجراءاتا

يتضمف هذا الفصؿ وصفًا لمطريقة واإلجراءات التي اتبعها الباحث في تحديد مجتمع الدراسة 
وليعتها، وبعاء أداة الدراسة، ورخطوات التحقؽ مف صدؽ األداة وثباتها، إضافة إلى وصؼ تصميـ 

 صائية المتبعة في تحميؿ البياعات.الدراسة، والطرؽ اإلح
 

 منيج الدراسة: 

وجمع  لدراسة العبلقة بيف متغيرات الدراسة،اتبع الباحث المعهج الوصفي التحميمي؛ 
، وجاء اتباع واسترخدـ التحميؿ اإلحصائي لفحص الفرضيات بهدؼ تفسير العتائج المعمومات،

الباحث لهذا المعهج كوعه األعسب لمثؿ هذا العوع مف الدراسات المتمثؿ بوصؼ واقع مجتمعي 
 التي ستستقى مف العيعة التي تمثؿ هذا الواقع. وتحميؿ البياعات

 
 : مجتمع الدراسة

تكوف مجتمع الدراسة مف جميع العساء المواتي يدرف أسرًا في محافظة طولكـر مف لاـ 
( موزلات لمى محافظة طولكـر ضمف التصعيؼ الذي وضعه الجهاز المركزي 2013-2000)

ي اشتمؿ لمى محافظة طولكـر وقفيف وباقة المتمثؿ بالحضر الذ (2009) لئلحصاء الفمسطيعي
الشرقية ولتيؿ ولبلر ودير الغصوف وبمعا ولعبتا وبيت ليد، والريؼ الذي ضـ لكابة وعزلة ليسى 
والعزلة الشرقية والعزلة الوسطى والعزلة الغربية وصيدا وزيتا والجاروشية والمسقوفة واكتابا وكفر المبد 

ة ورخربة جبارة وسفاريف والراس وكفر صور وكور وكفر زيباد وكفا والحفاصى وفرلوف وراميف وشوف
، وعور شمس. وقد بمغ لدد  وكفر جماؿ وكفر لبوش، والمرخيـ الذي اشتمؿ لمى مرخيمي طولكـر

 .(2013( امرأة في العاـ )2390)أسرًا في األماكف المذكورة ألبله العساء المواتي يدرف 
 

 



64 
 

 ( 1الجدول ) 

 لمتوزيع الجغرافي توزيع مجتمع الدراسة تبعاً 

 المجموع المخيم الريف الحضر التوزيع الجغرافي

 2390 373 582 1434 عدد النساء المواتي يدرن أسراً 

 100% 15.6% 24.4% 60% النسبة المئوية

 ،  (2013)وزارة الشؤوف االجتمالية، وزارة شؤوف األسرى، عادي األسير. طولكـر

 :عينة الدراسة

عة طبقية لشوائية ممثمة لعدد العساء المواتي يدرف أسرًا في محافظة قاـ الباحث بارختيار لي
وقد تـ تصعيؼ %( مف مجتمع العساء المواتي يدرف أسرًا، 10.46( وبعسبة )250طولكـر بمغت )

( 240وتـ استرجاع )المجتمع إلى ثبلث طبقات رئيسة تبعًا لمكاف السكف )حضر، ريؼ، مرخيـ(، 
لعدـ اكتماؿ اإلجابة لعها بسبب لدـ اكتماؿ البياعات المطموبة  ( إما10معها، وتـ استبعاد )
( لمى درجة √)وضع إشارة ) أو لعمطية االستجابة)قسـ المعمومات العامة(،  المتعمقة بالمستجيب

( استباعة صالحة لمتحميؿ ألغراض اإلجابة لف أسئمة 230، وبقي )واحدة أماـ فقرات االستباعة(
( يبيف توزيع ليعة الدراسة تبعًا 2%( مف مجتمع الدراسة، والجدوؿ )9.62الدراسة، أي ما عسبته )

 لمتغير مكاف السكف )الطبقات(:

 (2الجدول )
 توزيع ليعة الدراسة تبعًا لطبقات المجتمع

 النسبة المئوية % حجم العينة الطبقة المتغير

 %60 150 حضر مكاف السكف

 %24.4 61 ريؼ

 %15.6 39 مرخيـ

 %100 250 المجموع
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 :أداة الدراسة

 استرخدـ الباحث االستباعة أداة لدراسته، وتضمعت االستباعة ثبلثة مجاالت، تمثمت مجاالتها في:

 (.1 – 15الصعوبات االقتصادية )الفقرات 

 (.16 – 33الصعوبات االجتمالية والتربوية )الفقرات 

 (.34 – 50الصعوبات العفسية والصحية )الفقرات 

 ا وتطويرها كأداة لجمع البياعات، وذلؾ وفقًا لمرخطوات اآلتية:وقد قاـ  بتصميمه

االستعاعة بالدراسات السابقة في موضوع الصعوبات التي تواجه المرأة المطمقة، مثؿ: لبد . 1
(، وموضوع الصعوبات التي تواجه 2009(، لمي والعميمي )2007(، اإلبراهيـ )2009المععـ )

(، وموضوع 2001(، لبد الحسيف )2011(، اآلغا )2011)األرممة، مثؿ: الدليمي والشجيري 
 .(2008الصعوبات التي تواجه المرأة المعيمة، مثؿ: العتيبي )

جراء التعديبلت بعاء لمى نرائهـ ومبلحظاتهـ.. 2  لرض االستباعة لمى المحكميف وا 

 قاـ الباحث بالتعديؿ لمى االستباعة بما يتبلءـ والدراسة.. 3

 راسة مف جزأيف:وقد تكوعت أداة الد

 ويشمؿ المعمومات األولية لف المرأة التي تدير أسرة والتي قامت بتعبئة االستباعة. األول: الجزء
تـ االستجابة لف هذه الفقرات تف فقرة موزلة لمى ثبلثة مجاالت، واشتمؿ لمى رخمسي الجزء الثاني:
( درجات، ثـ العالية 5الرخماسي، ويبدأ بالدرجة العالية جدًا وُتعطى ) ليكرت مقياسمف رخبلؿ 
( درجات، ثـ المعرخفضة وُتعطى درجتيف، ثـ 3( درجات، ثـ المتوسطة وُتعطى )4وُتعطى )

 المعرخفضة جدًا وُتعطى درجة واحدة فقط. 
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 :صدق األداة
في لمـ  المرختصيفلمى مجمولة مف المحكميف تـ لرض أداة الدراسة بصورتها األولية 

 ممحؽ ومحكمة ( محكماً 12لقاعوف والتمريض، وبمغ لددهـ )االجتماع والتربية واإلدارة والشريعة وا
إبداء الرأي في فقرات أداة الدراسة مف حيث صياغة الفقرات، ومدى  مف المحكميفوقد طمب  (1)

عدـ تها، أو حذفها لمعاسبتها لممجاؿ الذي وضعت فيه، إما بالموافقة لميها، أو تعديؿ صياغ
بصورة  المستوياتتعديؿ المعمومات العامة وذلؾ بتعديؿ بضرورة  أهميتها، وقد رأى المحكموف

تتعاسب مع الدراسة ومواصفات االستباعة الجيدة، وبارختصار المعمومات العامة مف رخبلؿ حذؼ 
مستويات تـ تغيير ( معمومات، و 7( إلى )8مف ) المتغيراتغير المعاسبة، وتقميؿ  المتغيراتبعض 
السكف مف مديعة وضاحية وقرية ومرخيـ إلى حضر وريؼ ومرخيـ، كما تـ اقتراح وضع شعار  متغير

الجامعة واسـ الجامعة والكمية والترخصص في رأس صفحة االستباعة، وفي عطاؽ المجاالت، كاعت 
مجاؿ الصورة األولى مشتممة لمى أربعة مجاالت متمثمة بمجاؿ الصعوبات االقتصادية و 

ت العفسية، وقد اقترح المحكموف الصعوبات االجتمالية ومجاؿ الصعوبات التربوية ومجاؿ الصعوبا
جعمها في ثبلثة مجاالت يضـ المجاؿ األوؿ الصعوبات االقتصادية، والمجاؿ الثاعي الصعوبات 

عوبات االجتمالية والتربوية، والمجاؿ الثالث الصعوبات العفسية والصحية، وبذلؾ يتـ دمج الص
االجتمالية والتربوية في مجاؿ واحد، والصعوبات العفسية أضيؼ لها الصعوبات الصحية ودمجت 

لمى المجاالت ( فقرة موزلة 50( فقرة إلى )55في مجاؿ واحد، كما تـ ارختصار الفقرات مف )
. كما تمت إزالة الفقرات التي تحمؿ عفس المععى، وتـ ارختصار بعض الفقرات مف حيث الثبلثة

لصياغة بحيث تشمؿ لمى أقؿ لدد مف الكممات، وتـ حذؼ بعض الفقرات التي ال ترخدـ الدراسة، ا
كما تـ اقتراح أف تبدأ الفقرات بفعؿ بداًل مف التعويع بيف الفعؿ واالسـ وقد تـ ذلؾ بتحويؿ جميع 

ي ( ف% مف األلضاء المحكيف80أي . ولقد تـ األرخذ برأي األغمبية )الفقرات إلى جمؿ فعمية 
في  أداة الدراسةلممية التحكيـ، وبذلؾ يكوف قد تحقؽ الصدؽ الظاهري لبلستباعة، وأصبحت 

 (. 2ممحؽ )صورتها العهائية 
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 :ثبات األداة
، Cronbach's Alphaلقد تـ استرخراج معامؿ ثبات األداة، باسترخداـ معادلة كروعباخ ألفا 

 االتها.( يبيف معامبلت الثبات ألداة الدراسة ومج3والجدوؿ )
 (3جدول )

 معامبلت الثبات ألداة الدراسة ومجاالت الصعوبات التي تواجه المرأة التي تدير أسرة

 المجاؿ الرقـ
لدد 
 الفقرات

معامؿ الثبات بطريقة 
 كروعباخ ألفا

 0.894 15 الصعوبات االقتصادية 1
 0.927 18 الصعوبات االجتمالية والتربوية 2
 0.893 17 الصعوبات العفسية والصحية 3

 0.953 50 الثبات الكمي لمصعوبات التي تواجه المرأة التي تدير أسرة

 – 0.893( أف معامبلت الثبات لمجاالت االستباعة تراوحت بيف )3يتضح مف الجدوؿ رقـ )
 ( وهي معامبلت ثبات لالية وتفي بأغراض البحث العممي.0.953
 

 إجراءات الدراسة:

 الرخطوات اآلتية: لقد تـ إجراء هذه الدراسة وفؽ

 إلداد أداة الدراسة بصورتها األولية وتحكيمها.. 1

 :جتمع، وتحديد أفراد ليعة الدراسةحصر أفراد الم. 2

مف رخبلؿ فرز البياعات التي تـ الحصوؿ لميها مف وزارة الشؤوف االجتمالية، ووزارة شؤوف 
وزوجات األسرى( المواتي يدرف األسرى وعادي األسير وتحديد )المطمقات، والمعفصبلت، واألرامؿ، 

أسرًا مكوعة مف مجمولة مف األفراد، ومف ثـ تصعيفها بعاء لمى مكاف السكف )حضر، ريؼ، 
 مرخيـ( وتحديد العسبة المئوية لهف بعاء لمى مكاف السكف.
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(، حيث قاـ المحمؿ بتحديد ليعة SPSSأما العيعة فقد تـ تحديدها مف رخبلؿ برعامج )
مجتمع الدراسة باسترخداـ البرعامج، وقد قسمت العيعة إلى طبقات )حضر،  لشوائية مف كؿ أفراد

وريؼ، ومرخيـ( حيث يكوف لكؿ فرد فرصة الدرخوؿ في العيعة بصورة متساوية، وكاعت العيعة ممثمة 
 (.1،2لمجتمع الدراسة، حيث يظهر ذلؾ مف رخبلؿ الجدوليف )

 جالها.قاـ الباحث بتوزيع األداة لمى ليعة الدراسة، واستر . 3

إدرخاؿ البياعات إلى الحاسب ومعالجتها إحصائيًا باسترخداـ الرزمة اإلحصائية لمعموـ االجتمالية . 4
(SPSS.) 

استرخراج العتائج وتحميمها ومعاقشتها، ومقارعتها مع الدراسات السابقة، واقتراح التوصيات . 5
 المعاسبة.

 

 متغيرات الدراسة:
 تضمعت الدراسة المتغيرات اآلتية:

 المتغيرات المستقمة:.1

 50سعة، أكثر مف  41 – 50سعة،  30 – 40سعة،  30العمر: وله أربعة مستويات )أقؿ مف 
 سعة(.

 الحالة االجتمالية: وله أربعة مستويات: )مطمقة، معفصمة، أرممة، زوجة أسير(.
 .(بوظيفة دائمة، بأجرة متقطعة، بعمؿ رخاص، ببل لمؿمستويات: ) أربعةطبيعة العمؿ: وله 

 أفراد. 9أفراد،  أكثر مف  6-3 أفراد، 3مستويات: )أقؿ مف  ثبلثةلدد أفراد األسرة: وله 
 مكاف السكف: وله ثبلثة مستويات: )حضر، ريؼ، مرخيـ(.

شيقؿ، أكثر مف  3000-1000شيقؿ،  1000الدرخؿ الشهري: وله ثبلثة مستويات: )أقؿ مف 
 .(شيقؿ 3000

 5سعوات، أكثر مف  5-2، مف سعتيفمستويات: )أقؿ مف لدد سعوات إدارة األسرة: وله ثبلثة 
 سعوات.
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 المتغير التابع:. 2

ويتمثؿ في استجابات أفراد ليعة الدراسة في مجاالت مقياس أداة الدراسة مف صعوبات 
 اقتصادية، وصعوبات اجتمالية وتربوية، وصعوبات عفسية وصحية. 

 
 المعالجات اإلحصائية:

درخاؿ البياعات باسترخداـ الحاسوب، ثـ تمت بعد تفريغ إجابات أفراد ا لعيعة جرى ترميزها وا 
مف و (، spssمعالجة البياعات إحصائيًا، باسترخداـ برعامج الرزمة اإلحصائية لمعمـو االجتمالية )

 المعالجات اإلحصائية المسترخدمة: 
ير الوزف العسبي التكرارات والعسب المئوية والمتوسطات الحسابية، واالعحرافات المعيارية، لتقد. 1

 لمجاالت االستباعة.

اتجاهات   ( وذلؾ لموقوؼ لمى داللة الفروؽ في kruskal-wallis. ارختبار كروسكاؿ واليس )2
 لمتغيرات الدراسة. في محافظة طولكـر تبعاً  اً العساء الفمسطيعيات المواتي يدرف أسر 

روؽ في اتجاهات العساء ( وذلؾ لموقوؼ لمى داللة الفMann Whitneyارختبار ماف وتعي ). 3
، وذلؾ في حالة المقارعات الثعائية بيف مستويات  الفمسطيعيات المواتي يدرف أسرًا في محافظة طولكـر

 المتغير المستهدؼ.

 ( لحساب االتساؽ الدارخمي لفقرات أداة الدراسة.Alpha- Cronbach. معادلة كروعباخ ألفا )4
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 الفصل الرابع

 تيا وتفسيرىاومناقش نتائج الدراسة

 أواًل: النتائج المتعمقة بسؤالي الدراسة ومناقشتيا وتفسيرىا

 ثانيًا: النتائج المتعمقة بفرضيات الدراسة ومناقشتيا وتفسيرىا
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 الفصل الرابع
 ومناقشتيا وتفسيرىا نتائج الدراسة

وذلؾ لئلجابة  ؛اليةتضمف هذا الفصؿ لرضًا لمبياعات والعتائج التي توصمت إليها الدراسة الح
وفيما يمي لرض لمبياعات ، كما تضمف معاقشة لمعتائج وتفسيرًا لها. لف أسئمة الدراسة وفرضياتها
 وتحميمها، ومعاقشتها وتفسيرها.اإلحصائية التي تـ جمعها، 

 ومناقشتيا وتفسيرىا دراسةال يأوال: النتائج المتعمقة بسؤال

 النتائج المتعمقة بالسؤال األول ونصو: -1

ىل ىناك صعوبات اقتصادية، واجتماعية وتربوية، ونفسية وصحية تواجو المرأة الفمسطينية التي 
 تدير أسرة في محافظة طولكرم من وجية نظرىا؟

وضع الباحث معيارًا لئلجابة لف السؤاؿ األوؿ، حيث تـ استرخداـ معيار العسبة المئوية وذلؾ 
تي أجابت لمى الفقرة بأحد الرخياريف )بدرجة مف رخبلؿ حساب الرخارج المئوي لعدد الحاالت ال

لالية، وبدرجة لالية جدًا(، مقسومة لمى لدد أفراد العيعة، وَتمثَؿ المعياُر الذي وضعه الباحث في 
جمع اإلجابات ضمف الرخياريف السابقيف لكؿ مجاؿ مف مجاالت الدراسة وقسمة العاتج لمى لدد 

ؿ الكمي الذي يشتمؿ لمى المجاالت الثبلثة، وقد وضع أفراد العيعة، ومف ثـ استرخراج عسبة لممجا
( فألمى دليبًل لمى وجود صعوبات تواجه المرأة التي تدير أسرة في محافظة %60الباحث العسبة )

( دليبًل لمى وجود صعوبات لادية وطبيعية. %59-40)طولكـر بصورة جمّية وممفتة لمعظر، وعسبة 
 ات بسيطة وغير ممفتة لمعظر. ( دليبًل لمى وجود صعوب%40وأقؿ مف )

 (4جدول )      
لدد اإلجابات والعسبة المئوية لمدرجتيف )لالية، لالية جدًا( والحكـ لمى الصعوبات لمجاالت       

 االستباعة

عـــــــــــــدد  المجال الرقم
 اإلجابات

النســـــــبة 
 المئوية

 الحكم عمى
 صعوباتال

 ععـ 64.34 148 الصعوبات االقتصادية المجاؿ األوؿ
 ععـ 50.43 116 الصعوبات االجتمالية والتربوية مجاؿ الثاعيال

 ععـ 40.43 93 الصعوبات العفسية والصحية المجاؿ الثالث
 ععـ 51.73 119 الصعوباتمجاالت جميع  المجاؿ الكمي
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 ، واجتمالية وتربوية، وعفسية وصحية وجود صعوبات اقتصادية (4)يتضح مف الجدوؿ 
، حيث تراوحت عسبة اإلجابات بالدرجتيف درف أسرًا في محافظة طولكـرتواجه العساء المواتي ي

( وهي عسب تدؿ لمى %64.34( و )%40.43)لالية، ولالية جدًا( لمجاالت االستباعة بيف )
 وجود صعوبات تواجه العساء المواتي يدرف أسرًا بصورة تتراوح بيف الجمّية المقمقة والطبيعية العادية.

االقتصادية ظهرت بصورة جمّية وممفتة لمعظر ومقمقة حيث صعوبات أف ال كما يتضح مف الجدوؿ
أما الصعوبات ، (%64.34بمغت عسبة اإلجابات بالدرجتيف )لالية، ولالية جدًا( لهذا المجاؿ )

 العساء المواتي يدرف أسرًا في محافظة طولكـر التي تواجه صحيةالعفسية و االجتمالية والتربوية، وال
ة طبيعية ولادية وغير ممفتة لمعظر حيث بمغت عسبة اإلجابات بالدرجتيف )لالية، فقد ظهرت بصور 

 (.%50.43( و )% 40.43ولالية جدًا( لهذيف المجاليف بيف )

ظهور الصعوبات االقتصادية بصورة جمّية وممفتة لمعظر إلى أف الجاعب الباحث  يعزوو 
ؼ مف الصعوبات االقتصادية التي المالي هو الذي يهـ أي أسرة، وهو الذي يسهـ في الترخفي

تواجهها، كما أف الوضع االقتصادي العاـ في فمسطيف متدهور لعد كثير مف األسر وذلؾ لقمة 
فرص العمؿ، وقمة الوظائؼ، ولدـ استقرار األوضاع السياسية الذي يععكس لمى األوضاع 

اة تؤثر لمى الجاعب االقتصادية، كما أف غبلء األسعار، وقمة الدرخوؿ، وزيادة متطمبات الحي
االقتصادي لؤلسرة، كما أف الصعوبات االقتصادية تقؼ لائقًا أما الرجؿ الذي تفتح أمامه مجاالت 
العمؿ أكثر مف المرأة، فاألمر سيكوف أكثر تعقيدًا أماـ المرأة التي تقؿ أمامها فرص العمؿ ألسباب 

لصعوبات التي ستواجهها، ولو متعددة وبالتالي ستكوف الصعوبات االقتصادية في ألمى سمـ ا
وجدت هذه المرأة لمبًل فسيكوف بأجر متدف، واألجور متدعية بشكؿ لاـ وال تتعاسب وكثرة متطمبات 
الحياة واألسرة مع ارتفاع األسعار، كما يرى الباحث أف المرأة رخمقت لتعاؿ ال لتعيؿ وبالتالي فإف 

ها تحديات وصعوبات ستترؾ نثارها وظبللها هذه المسؤولية الجديدة التي لـ تعتد لميها سترخمؽ ل
لميها ولمى أسرتها، وقد يكوف مف أسباب ظهور هذه الصعوبات األمؿ في الحصوؿ لمى دلـ 
مالي مف قبؿ الجهات المرختصة في حاؿ أظهرت العتيجة وجود صعوبات اقتصادية تواجه العساء 

 المواتي يدرف أسرًا.
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فسية وصحية ولكعها طبيعية ولادية لدى العساء أما وجود صعوبات اجتمالية وتربوية، وع
المواتي يدرف أسرًا في محافظة طولكـر فهذا ال يععى أف هذا األمر مطمؽ، كما أف مسألة تحديدها 
ليست باألمر السهؿ ألسباب متعددة كعدـ تصريح المرأة بها، أو كثرة المؤثرات التي تتسبب في هذه 

%( مف 60درجات لالية لهذيف المجاليف بحيث تتجاوز )الصعوبات وتدارخمها. ولكف لدـ إلطاء 
قبؿ ليعة الدراسة هو الذي جعؿ الصعوبات في هذيف المجاليف تبدو طبيعية ولادية، وهذه 
الصعوبات موجودة لدى جميع األسر بغض العظر لف الذي يديرها ولكف ظهورها بصورة لادية 

عها صعوبات ليست بالكبيرة وال تدؽ عاقوس وطبيعية لدى العساء المواتي يدرف أسرًا يدلؿ لمى أ
 الرخطر الذي يهدد مف تدير األسرة وبالتالي لمى األسرة برمتها.

كما يرى الباحث أف هذه العتيجة لائدة إلى كوف المرأة الفمسطيعية مثبًل يحتذى به في الصبر 
لكعها ال تظهر والتحمؿ حيث أعها تعيش باستمرار حياة اجتمالية وتربوية وعفسية وصحية صعبة و 

ذلؾ لممؤل بؿ تتحدى وتحاوؿ أف تتماشى معها، وأحياعًا تعمؿ لمى تغييرها مف رخبلؿ االستفادة مف 
التجارب ومف التغذية الراجعة التي تستفيد معها في مواجهة مشكبلت سبؽ وأف تغمبت لميها، كما 

واجهها مف صعوبات ال أف أف اإلدارة تتطمب حمواًل لممشكبلت لذلؾ هي تحاوؿ أف تضع حمواًل لما ي
تكثر الشكوى والعدب والضجر دوف أف تغير في الواقع شيئًا، كما أف هذه الصعوبات غير مكمفة 
وبالتالي التغمب لميها يكوف سهبًل، ويمكف لؤلسرة الممتدة أف تسهـ في الترخفيؼ معها، ولهذا قد ال 

لطائها أ  كثر مما تستحؽ.تعتبر لعد البعض صعوبات يستدلي األمر البوح بها وا 
كما يرى الباحث أيضًا أف المجتمع الفمسطيعي التاد التعايش مع كؿ مرحمة تواجهه بصورة 
طبيعية، كما أف الثقافة الفمسطيعية تفرض لمى المجتمع إرخفاء نالمه ومشكبلته االجتمالية 

يعتريها مف  والتربوية ولدـ إظهارها، والمرأة التي تدير أسرة أكثر العاس حرصًا لمى الستر لما
صعوبات في هذا المجاؿ ولمى لدـ البوح بها، ولمى الظهور أماـ المجتمع قوية صمبة، كما أف 
المجتمع العربي لامة والمجتمع الفمسطيعي رخاصة يحرص لمى كتماف صعوباته العفسية والصحية 

ظهار  ها لمعمف ولعد ويحاوؿ أف يبقيها سرًا في عفسه لقعالته بأف هذه األمور ال يجوز البوح بها وا 
البعض يحاوؿ إرخفاءها لف أقرب العاس، والمرأة أكثر العاس تكتمًا في هذا الجاعب حيث تعتبر 
األمور العفسية والصحية شأعًا يرخصها وحدها وال تقـو بالبوح به أماـ اآلرخريف وحتى أقرب العاس 

ر التي تحس بأشياء كثيرة لميها، وهذا ليس حكمًا التباطيًا، فالمرأة األـ تعرؼ بأعها مرخبأ األسرا
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ولكعها ترخفيها حتى تبقى قوية أماـ الظروؼ العصيبة التي تمر بها وحتى تحافظ لمى مممكتها 
 وأبعائها وبعاتها وحتى تعممهـ الصبر والجمد والقوة. 

( في الجاعب الصحي والعفسي، 2007وتتفؽ عتيجة هذه الدراسة جزئيًا مع دراسات اإلبراهيـ )
( في الجواعب االقتصادية، واالجتمالية والتربوية، والعفسية، ولبد المععـ 2009، والغامدي )

( في الجاعب 2000( في الجاعبيف العفسي والصحي، واالجتمالي والتربوي، والظفيري )2009)
( في المجاؿ العفسي، 2010( في الجاعب العفسي، ورخويطر )2008العفسي واالجتمالي، ولابد )

( في المجاالت االجتمالية 2011اؿ االجتمالي والعفسي، ولبد الحسيف )( في المج2011واآلغا )
( في المجاالت االقتصادية والعفسية 2011واالقتصادية والعفسية والتربوية، والدليمي والشجيري )

( فيما يتعمؽ باألرممة، وويعشستر 2013(، والهموؿ ومحيسف )2012واالجتمالية، والشيراوي )
(Winchester,1990 )الجانبين االقتصادي واالجتماعي، في ( وفايعميFinley,2003 ) في

 ,Rogan)وروجاف  في المجاؿ االقتصادي، (Takane, 2009)وتاكاعي  الجاعب االقتصادي،

هذه الدراسة في وجود عتيجة هذه الدراسات مع  عتائج حيث اتفقتفي الجاعب االقتصادي،   (2013
 في مجمولة أرخرى ، وعفسية وصحيةفي أرخرى وتربويةاجتمالية و  في بعضها، صعوبات اقتصادية

 ، مع بروز الصعوبات االقتصادية والعفسية بشكؿ واضح.تواجه المرأة التي تدير أسرة

وارختمفت عتيجة هذه الدراسة التي أظهرت وجود صعوبات اقتصادية لدى المرأة التي تدير 
رماكورا  ومالؾ ورافي  (Smajic and Ermacora, 2007)أسرة مع دراسات سماجؾ وا 

(Mallick and Rafi, 2010)  لدى المطمقات، (2009كميًا مع دراستي لبد المععـ )واتفقت 
المتيف أظهرتا وجود صعوبات اجتمالية وتربوية، وعفسية وصحية لدى  لدى األرامؿ (2011واآلغا )

 دير أسرة إليها.مع وجود ارختبلؼ في حجـ الصعوبات وعظرة المرأة التي تالمرأة التي تدير أسرة، 
 :ونصو النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني -2

مــا درجــة الصــعوبات االقتصــادية، واالجتماعيــة والتربويــة، والنفســية والصــحية التــي تواجــو المــرأة 
 الفمسطينية التي تدير أسرة في محافظة طولكرم من وجية نظرىا؟

لمجػاالت حرافػات المعياريػة ، اسػترخدمت المتوسػطات الحسػابية واالعالسػؤاؿ اولئلجابة لف هػذ 
 أداة الدراسة والتمد الباحث في الدراسة المقياس اآلتي لتقدير مستوى الصعوبات:
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 فأكثر( = لاٍؿ جداً  4.21)

 ( = لاؿٍ 3.41-4.20)

 ( = متوسط2.61-3.40)

 ( = معرخفض1.81-2.60)

 (= معرخفض جداً 1.81)أقؿ مف 

الفئات فهو األساس اإلحصائي القائـ لمى أما األساس الذي تـ االلتماد لميه في توزيع هذه 
(. 2007توزيػػػع المسػػػافات بػػػيف فئػػػات التػػػدريج لمػػػى مقيػػػاس ليكػػػرت الرخماسػػػي بشػػػكؿ متسػػػاٍو)الحمو، 

 ( هذه العتائج. 5ويبيف الجدوؿ )
 (5جدول )

لمجاالت الصعوبات التي تواجه المرأة الفمسطيعية التي رافات المعيارية المتوسطات الحسابية واالعح
، مرتبة تعازليًا وفؽ المتوسط الحسابي تدير  أسرة في محافظة طولكـر

 المجال الترتيب التسمسل
وسط متال

 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى 
 الصعوبات

 لاؿٍ  0.77 3.52 الصعوبات االقتصادية  1 1

 متوسط 0.87 3.27 الصعوبات االجتمالية والتربوية  2 2

 متوسط 0.71 3.22 الصعوبات العفسية والصحية  3 3

الدرجة الكمية لمجاالت الصعوبات التي تواجه          
 المرأة الفمسطيعية التي تدير أسرة.

 متوسط 0.68 3.33

 

مستوى الصعوبات التي تواجه المرأة الفمسطيعية التي تدير  أف ( 5)الجدوؿ  يتضح مف
واعحراؼ معياري  (3.33أسرة في محافظة طولكـر مف وجهة عظرها، أتى بمتوسط حسابي )

( لمى الدرجة الكمية لممجاالت، وهذا يدؿ لمى مستوى متوسط لمصعوبات، في حيف تراوحت 0.68)
(  وهي متوسطات 3.52-3.22المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد الدراسة لمى المجاالت بيف )
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ي الصعوبات استجابات تدؿ لمى مستوى لاٍؿ في مجاؿ الصعوبات االقتصادية، ومتوسط في مجال
 االجتمالية والتربوية، والعفسية والصحية. 

وفيما يتعمؽ بترتيب المجاالت فقد حصؿ مجاؿ الصعوبات االقتصادية لمى الترتيب األوؿ 
( بيعما حصؿ مجاؿ الصعوبات االجتمالية والتربوية لمى الترتيب الثاعي 3.52وبمتوسط حسابي )
العفسية والصحية لمى الترتيب الثالث واألرخير ( وحصؿ مجاؿ الصعوبات 3.27وبمتوسط حسابي )
 (.3.22وبمتوسط حسابي )

ويعزو الباحث المستوى المتوسط لمصعوبات التي تواجه المرأة الفمسطيعية التي تدير أسرة إلى 
التعوع في ليعة الدراسة وارختبلؼ األوضاع التي تعيشها العساء المواتي يدرف أسرًا بيف األوضاع 

والمتردية، كما يعزو الباحث ذلؾ إلى طبيعة االستجابات ألفراد العيعة وكيفية  الجيدة والمقبولة
استجابتهـ مع فقرات األداة التي تعاولت الصعوبات حيث أف بعضهـ عظر إليها لمى أعها صعوبات 
لادية وبسيطة يواجهها غالبية العاس في المجتمعات الفمسطيعية، وبعضهـ عظر إليها لمى أعها 

طة غير مقمقة ولكعها تحتاج إلى لبلج، وبعضهـ التبرها صعوبات كبيرة وتقمؽ مف صعوبات متوس
تواجهه؛ ومف هعا فتعوع االستجابات جعمها في رخاعة المتوسطة، كما أف المرأة التي تواجه هذه 
الصعوبات تعمؿ لمى حمها والتعايش معها ووضع الحموؿ لها وبالتالي قد يؤدي ذلؾ إلى لدـ 

 لصعوبات والعظر إليها لمى أعها متوسطة ال تدلو لمقمؽ أو التهويؿ بشأعها.االكتراث بهذه ا

ويعزو الباحث الدرجة العالية لمصعوبات االقتصادية إلى الوضع االقتصادي الصعب الذي 
تعيشه األسر الفمسطيعية بشكؿ لاـ والمتمثؿ بقمة فرص العمؿ والبطالة وتضييؽ االحتبلؿ، وارتفاع 

اـ، وارتفاع األسعار، وقمة الموارد، ومتوسط درخوؿ األفراد بشكؿ لاـ، والمرأة مستوى المعيشة الع
التي تدير أسرة لعدما تكوف ببل وظيفة أو لمؿ أو مصدر لمرزؽ كراتب تقالد الزوج، أو مصمحة 
معتجة تركها لها الزوج، فإعها ستكوف أكثر لرضة لقمة الموارد االقتصادية حيث أعها ال تستطيع 

أعها تتمقى معوعات مادية مف الشؤوف االجتمالية كؿ ثبلثة شهور ال تفي بمتطمبات  العمؿ، كما
األسرة واحتياجاتها، وال يتحقؽ لها ذلؾ إال بعد لممية تفحص وجمع بياعات لف حالة األسرة لتقرر 

عاسب حاجة هذه األسرة إلى الدلـ المالي، كما أف االلتزامات المالية الممقاة لمى لاتقها كبيرة ال تت
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ومستوى الدرخؿ، فتحاوؿ هذه المرأة تدبير بعض األلماؿ المعزلية التي تسهـ في زيادة الدرخؿ، 
وتعتظر مسالدات أهؿ الرخير في رمضاف وقبؿ األلياد وفي مواسـ الزكاة، كما أعها تحاوؿ تقديـ 

قتصادية األولويات لعد اإلعفاؽ وتؤجؿ بعضها لحيف توفر إيراد مالي، ومف هعا تبرز الصعوبات اال
  وتتصدر باقي الصعوبات التي تواجه المرأة التي تدير أسرة.

ويرى الباحث حصوؿ المجاليف الثاعي والثالث لمى درجة متوسطة، لائد إلى أف الوضع 
االجتمالي والتربوي، والعفسي والصحي لقسـ كبير مف األسر الفمسطيعية متقارب مف حيث 

لكتماف حوؿ هذيف الجاعبيف، فضبًل لف ثقافة التقميؿ مف الصعوبات المتوسطة، إضافة إلى ثقافة ا
الشكوى رخوفًا مف كثرة كبلـ العاس أو شماتة البعض، إضافة إلى الرغبة في لدـ االعكسار أماـ 
اآلرخريف، والظهور بصورة القوي الذي يتحمؿ ويتحدى، وهذه األسباب قد عجدها مجتمعة في  المرأة 

أعها تبدو قوية وصمبة في هذيف المجاليف، إما ألعها تعودت لمى  الفمسطيعية التي تدير أسرة، حيث
مثؿ هذه الصعوبات فتراها بسيطة، أو أعها تعمـ أعها صعبة ولكعها تظهر أماـ اآلرخريف أعها بسيطة 

دارتها الحكيمة.  وأعها ال تتأثر بها وتواجهها بإرادتها والقوية وا 
ص درجة الصعوبات التي تواجه المرأة التي ولـ تتطرؽ الدراسات التي وجدها الباحث إلى فح

تدير أسرة سواء كاعت مطمقة أو معفصمة أو أرممة أو زوجة أسير، وأغمبها ركزت لمى أف المرأة 
التي تدير أسرة تواجه صعوبات اقتصادية واجتمالية وتربوية وعفسية وصحية دوف التطرؽ إلى 

الصعوبات، ولـ يجد الباحث سوى دراستيف الدرجة، وغالبيتها لكفت لمى كيفية الترخفيؼ مف هذه 
( حيث كاعت درجة 2007تعاولتا بعض الصعوبات مف حيث الدرجة. األولى دراسة اإلبراهيـ )

الصعوبات العفسية لعد المطمقات المواتي يدرف أسرًا متوسطة، وقد اتفقت مع عتيجة هذه الدراسة، 
صعوبات االقتصادية والعفسية واالجتمالية ( حيث كاعت ال2011والثاعية دراسة الدليمي والشجيري )

 لالية لعد األرممة ذات األطفاؿ، وقد ارختمفت مع عتيجة هذه الدراسة.
تفر د هذه الدراسة بفحص مجاالت  -في حدود لممه وبعد بحث مستفيض–ويرى الباحث 

ضع متعولة مف الصعوبات التي تواجه المرأة التي تدير أسرة مف حيث درجتها، وهذا األمر و 
صعوبة أماـ الباحث في إجراء مقارعة بيف هذه الدرجات التي توصمت إليها دراسته مع دراسات 

 أرخرى.
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 ومناقشتيا وتفسيرىا المتعمقة بفرضيات الدراسة : النتائجثانياً 

 النتائج المتعمقة بالفرضية األولى:

اللػػػػة عصػػػػت الفرضػػػػية األولػػػػى "الرخاصػػػػة بالسػػػػؤاؿ الثالػػػػث" لمػػػػى أعػػػػه ال توجػػػػد فػػػػروؽ ذات د
الصػػػعوبات التػػػي تواجػػػه المػػػرأة  ةدرجػػػ بػػػيف متوسػػػطات( α=0.05) الداللػػػة إحصػػػائية لمػػػى مسػػػتوى

 الفمسطيعية التي تدير أسرة في محافظة طولكـر تعزى لمتغير فئة العمر.

العسػػاء المػػواتي يػػدرف أسػػرًا فػػي  وؽ بػػيف درجػػة الصػػعوبات التػػي توجػػهولموقػػوؼ لمػػى داللػػة الفػػر 
يػػػػر فئػػػػة العمػػػػر، تػػػػـ اسػػػػترخداـ ارختبػػػػار كروسػػػػكاؿ ويمػػػػس غيػػػػر المعممػػػػي محافظػػػػة طػػػػولكـر تبعػػػػًا لمتغ

(Kruskal-Wallis) ( يوضػػػػح داللػػػػة تمػػػػؾ الفػػػػروؽ لممجػػػػاالت األربعػػػػة، كمػػػػا يوضػػػػح 6والجػػػػدوؿ )
الجػػػدوؿ المتوسػػػطات الحسػػػابية واالعحرافػػػات المعياريػػػة ولػػػدد أفػػػراد العيعػػػة لمجػػػاالت الدراسػػػة لجميػػػع 

 مستويات متغير فئة العمر.

 (6الجدول )

المتوسطات الحسابية واالعحرافات المعيارية ولدد أفراد العيعة ودالالت الفروؽ بيف درجات 
 الصعوبات لدى أفراد العيعة تبعًا لمتغير العمر

وسط متال العدد فئة العمر المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

إحصائي 
االختبار 

2
χ 

مستوى 
الداللة 
 التقريبي

 األوؿ
)الصعوبات 

 ية(االقتصاد
 

 80451. 3.4207 45 30أقؿ مف 

2.767 .429 
 79873. 3.4839 93 سعة 40–30مف 

 72556. 3.6709 63 سعة 50–41مف 

 73383. 3.5103 29 سعة 50أكثر مف 

 الثاعي
)الصعوبات 
االجتمالية 
 والتربوية(

 80257. 3.3634 45 30أقؿ مف 

4.627 .201 
 83794. 3.3605 93 سعة 40 –30مف 

 93095. 3.2129 63 سعة 50 –41مف 

 91687. 2.9797 29 سعة 50أكثر مف 
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وسط متال العدد فئة العمر المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

إحصائي 
االختبار 

2
χ 

مستوى 
الداللة 
 التقريبي

 الثالث
)الصعوبات 
العفسية 
 والصحية(

 68793. 3.2568 45 30أقؿ مف 

.150 .985 
 77454. 3.2210 93 سعة 40 –30مف 

 69025. 3.2011 63 سعة 50 –41مف 

 65779. 3.2644 29 سعة 50أكثر مف 

 68283. 3.3422 45 30أقؿ مف  الكمي

.600 .896 
 69078. 3.3473 93 سعة 40 –30مف 

 67984. 3.3460 63 سعة 50 –41مف 

 67133. 3.2414 29 سعة 50أكثر مف 

 الداللػػػػػة فػػػػػروؽ ذات داللػػػػػة إحصػػػػػائية لمػػػػػى مسػػػػػتوى ( لػػػػػدـ وجػػػػػود6)الجػػػػػدوؿ يتضػػػػػح مػػػػػف 
(α=0.05بػػيف ) ف أسػػرًا فػػي محافظػػػة التػػي تواجػػػه العسػػاء المػػواتي يػػػدر الصػػعوبات  ةدرجػػػ متوسػػطات

، ولمػى المجػاؿ االقتصادي، واالجتمالي والتربػوي، والعفسػي والصػحي) طولكـر في جميع المجاالت
ر، حيث أف مستوى الداللػة التقريبػي لجميػع المجػاالت يزيػد لػف مسػتوى ( تبعًا لمتغير فئة العمالكمي

(، 0.429، حيػػث بمػػغ مسػػتوى الداللػػة التقريبػػي لممجػػاؿ األوؿ )(0.05لداللػػة المحػػدد فػػي الفرضػػية )ا
 (.0.896(، ولممجاؿ الكمي )0.985(، ولممجاؿ الثالث )0.201ولممجاؿ الثاعي )

ت جميعهػا ال تتػأثر بػالعمر، فالصػعوبة ال ترختمػؼ ويعزو الباحث ذلؾ إلػى أف درجػة الصػعوبا
بيف األلمػار، والكػؿ يقػع تحػت ضػغط الصػعوبات بػعفس الدرجػة تقريبػًا ، كمػا أف درجػة الصػعوبة ال 
تتأثر ارتفالًا أو اعرخفاضًا بالعمر، ومواجهة الصػعوبة ال ترختمػؼ بػيف صػغير وكبيػر فػالعمر ال يػؤثر 

تسػبلـ أمامهػا، وتتػدارخؿ أمػور أرخػرى متعػددة فػي درجػة في درجة الصعوبة مػف حيػث تحػديها أو االس
الصػػعوبات، والظػػروؼ العامػػة لحيػػاة العسػػاء المػػواتي يػػدرف أسػػرًا متشػػابهة فععػػدما تكػػوف إيجابيػػة فػػإف 
ف كاعت صعبة وتحتاج إلى مواجهة وتحمؿ فػإف االسػتجابات  االستجابات لميها ستكوف متشابهة، وا 

صعوبة االقتصادية لف ترختمؼ بيف لمػر ونرخػر إال إذا تػدرخمت أيضًا ستكوف متشابهة، فالعظرة إلى ال
 لوامؿ أرخرى كطبيعة العمؿ، ولدد األفراد وغيرها، وكذلؾ الحاؿ في باقي الصعوبات.



81 
 

ولـ تتعاوؿ الدراسػات السػابقة فػي هػذه الدراسػة أثػر متغيػر العمػر لمػى الصػعوبات التػي تواجػه 
( تعاولت أثر متغير لمر األرممة لمى مواجهة 2012المرأة التي تدير أسرة، ولكف دراسة الشيراوي )

الضغوط العفسية ودرجة الصبلبة العفسػية وقػد كاعػت العتيجػة لػدـ وجػود فػروؽ ذات داللػة إحصػائية 
فػػي درجػػة الصػػعوبات العفسػػية تعػػزى لمتغيػػر العمػػر، وقػػد اتفقػػت مػػع هػػذه الدراسػػة فػػي هػػذه الجزئيػػة، 

وجود فروؽ في الرضػا لػف الحيػاة لػدى المػرأة فاقػدة ( التي أظهرت 2013ودراسة الهموؿ ومحيسف )
 الزوج تعزى لمتغير العمر، وقد ارختمفت هذه العتيجة مع عتيجة هذه الدراسة في الجاعب العفسي. 

 
 النتائج المتعمقة بالفرضية الثانية:

عصت الفرضية الثاعية "الرخاصة بالسؤاؿ الرابع" لمى أعػه ال توجػد فػروؽ ذات داللػة إحصػائية 
الصعوبات التي تواجه المرأة الفمسطيعية التػي  ةدرج بيف متوسطات( α=0.05) الداللة مستوى لمى

 تدير أسرة في محافظة طولكـر تعزى لمتغير الحالة االجتمالية.

جهها العساء المواتي يػدرف أسػرًا فػي اولموقوؼ لمى داللة الفروؽ بيف درجة الصعوبات التي تو 
حالة االجتمالية، تـ استرخداـ ارختبػار كروسػكاؿ ويمػس غيػر المعممػي محافظة طولكـر تبعًا لمتغير ال

(Kruskal-Wallis) ( يوضػػػػح داللػػػػة تمػػػػؾ الفػػػػروؽ لممجػػػػاالت األربعػػػػة، كمػػػػا يوضػػػػح 7والجػػػػدوؿ )
الجػػػدوؿ المتوسػػػطات الحسػػػابية واالعحرافػػػات المعياريػػػة ولػػػدد أفػػػراد العيعػػػة لمجػػػاالت الدراسػػػة لجميػػػع 

 ة.مستويات متغير الحالة االجتمالي

 (7الجدول )
المتوسطات الحسابية واالعحرافات المعيارية ولدد أفراد العيعة ودالالت الفروؽ بيف درجات 

 الصعوبات لدى أفراد العيعة تبعًا لمتغير الحالة االجتمالية

الحالة  المجال
وسط متال العدد االجتماعية

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

إحصائي 
2االختبار 

χ 
مستوى الداللة 

 قريبيالت
 األوؿ

)الصعوبات 
 االقتصادية(

 78130. 3.5930 57 مطمقة
11.493 *.009 

 78996. 3.5478 60 معفصمة

 68470. 3.6325 84 أرممة
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 82200. 3.0414 29 زوجة أسير 

 الثاعي
)الصعوبات 
االجتمالية 
 والتربوية(
 

 86140. 3.3581 57 مطمقة
4.001 .261 

 68439. 3.3118 60 معفصمة

 99107. 3.2752 84 أرممة

 86365. 3.0162 29 زوجة أسير

 الثالث
)الصعوبات 
العفسية 
 والصحية(

 287. 3.774 66959. 3.2749 57 مطمقة

 61319. 3.1028 60 معفصمة

 79678. 3.3016 84 أرممة

 76129. 3.1820 29 زوجة أسير

3.59 مطمقة الكمي

30 
3.3986 .66538 

5.584 .134 

 56325. 3.3073 60 معفصمة

 73606. 3.3919 84 أرممة

 73452. 3.0834 29 زوجة أسير

 (α=0.05) الداللة مستوى عدل ة إحصائياً دال* 

 الداللػػة فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية لمػػى مسػػتوى لػػدـ وجػػود( 7يتضػػح مػػف رخػػبلؿ الجػػدوؿ )
(α=0.05) فػػي محافظػػة  اً ف أسػػر جػػه العسػػاء المػػواتي يػػدر التػػي تواالصػػعوبات  ةدرجػػ متوسػػطات  بػػيف

لمتغير الحالة االجتماليػة فػي كػؿ مػف المجػاؿ الثػاعي المتعمػؽ بالصػعوبات االجتماليػة  طولكـر تبعاً 
وفػػػػػي المجػػػػػاؿ الثالػػػػػث المتعمػػػػػؽ بالصػػػػػعوبات العفسػػػػػية ( 0.261بمسػػػػػتوى داللػػػػػة تقريبػػػػػي ) والتربويػػػػػة 
، حيث (0.134بمستوى داللة تقريبي ) اؿ الكميوفي المج (0.287بمستوى داللة تقريبي ) والصحية

 (.0.05أف مستوى الداللة التقريبي لهذه المجاالت يزيد لف مستوى الداللة المحدد في الفرضية )
ويعزو الباحث ذلؾ إلى لػدـ تػأثير الحالػة االجتماليػة لمػى الصػعوبات االجتماليػة والتربويػة 

تي يػػػػدرف أسػػػػرًا يػػػػواجهف هػػػػذه الصػػػػعوبات بػػػػعفس والصػػػػعوبات العفسػػػػية والصػػػػحية، فكػػػػؿ العسػػػػاء المػػػػوا
الطريقػػػة، وال ترختمػػػؼ هػػػذه الصػػػعوبات كثيػػػرًا بػػػيف حالػػػة اجتماليػػػة وأرخػػػرى، كمػػػا أف هػػػذيف المجػػػاليف 
يتػػأثراف بطبيعػػة االسػػتجابات، والعظػػرة لهػػا مػػف جاعػػب العسػػاء، وبمػػا أعهمػػا يرخضػػعاف لمػػؤثرات كثيػػرة 
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راد العيعػػة مػػف حيػػث إلطػػاء درجػػات وفػػؽ مػػا يصػػعب تحديػػدها، تبقػػى العتيجػػة مرتبطػػة بموضػػولية أفػػ
يشعرف بها، أو وفػؽ مػا يػريف أعػه متمػاش مػع الثقافػة المجتمعيػة التػي تتطمػب التكػتـ ولػدـ البػوح فػي 

 مثؿ هذه الجواعب الحساسة مف حياة الفرد. 
       الداللػػػػػة فػػػػػروؽ ذات داللػػػػػة إحصػػػػػائية لمػػػػػى مسػػػػػتوى ( وجػػػػػود7)يتضػػػػػح مػػػػػف الجػػػػػدوؿ كمػػػػػا 

(α=0.05)  فػي  اً ف أسػر التػي تواجػه العسػاء المػواتي يػدر الصػعوبات االقتصػادية  ةدرجػوسطات متبيف
حيػث ( 0.009)لمتغير الحالة االجتمالية، حيث بمػغ مسػتوى الداللػة التقريبػي  محافظة طولكـر تبعاً 

 (.0.05أف مستوى الداللة التقريبي لهذا المجاؿ يقؿ لف مستوى الداللة المحدد في الفرضية )

 يبيف مصدر االرختبلؼ في المجاؿ األوؿ المتعمؽ بالصعوبات االقتصادية.( 8)الجدوؿ 
 (8الجدول)

 لمتغير الحالة االجتمالية المقارعات الثعائية لدالالت الفروؽ في درجة الصعوبات االقتصادية تبعاً 
 زوجة أسير أرممة منفصمة مطمقة الحالة االجتماعية

 *0.003 0.997 0.589  مطمقة
 *0.009 0.598   معفصمة 

 *0.001    أرممة
     زوجة أسير

 (α=0.05) الداللة مستوى عدل ة إحصائياً دال*        

 (α=0.05) الداللة فروؽ ذات داللة إحصائية لمى مستوى ( وجود8)يتضح مف الجدوؿ 
المطمقات والمعفصبلت  كؿ مف العساء الصعوبات االقتصادية التي تواجه ةدرج متوسطات بيف

، حيث كاع اً وبيف زوجات األسرى المواتي يدرف أسر ، واألرامؿ  اتمتوسط تفي محافظة طولكـر
لدى زوجات  هاوالمعفصبلت واألرامؿ ألمى مع الصعوبات االقتصادية لدى العساء المطمقات ةدرج

 األسرى.

ويعػػزو الباحػػث ذلػػؾ إلػػى أف زوجػػات األسػػرى يتمقػػيف راتبػػًا شػػهريًا لػػف أزواجهػػف فػػي السػػجوف 
ة مف وزارة شؤوف األسرى حيث تقوـ الوزارة برلايػة أسػر األسػرى فػي سػجوف االحػتبلؿ مػف اإلسرائيمي

رخػػبلؿ تػػوفير راتػػب شػػهري حسػػب لػػدد األفػػراد، إضػػافة إلػػى الراتػػب الػػذي يتمقػػاه زوجهػػا األسػػير مػػف 
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التعظػػيـ الػػذي يعتسػػب إليػػه وتقػػـو هػػي بػػدورها بإعفاقػػه لمػػى األسػػرة ولمػػى متطمبػػات زوجهػػا األسػػير، 
المسالدات مف األهؿ وأفراد المجتمع مف أهؿ الرخير؛ ويرى الباحث أف ذلؾ يشعر زوجة فضبًل لف 

األسير باألماف مف عاحية الدرخؿ، ولمى العكس معه لعد المطمقات والمعفصبلت واألرامؿ المػواتي ال 
يتمتعف بمثؿ هذه الميزات إال إذا كف موظفات أو يتقاضيف راتب تقالػد الػزوج المتػوفى أو صػاحبات 

صالح اقتصػادية معتجػة.كما أف زوجػة األسػير تعػيش فػي بيػت زوجهػا وبػالقرب مػف أهػؿ زوجهػا أو م
أهمهػا وهػػذا يرخفػػؼ لعهػػا كثيػػرًا مػػف األلبػػاء االقتصػػادية وهػػذه الميػػزة قػػد ال تتػػأتي إال لػػبعض األرامػػؿ، 
أو ويرختمؼ األمر بشكؿ كبير مػع المعفصػبلت والمطمقػات المػواتي قػد يفقػدف البيػت بسػبب االعفصػاؿ 

 الطبلؽ وهذا يزيد مف األلباء االقتصادية الممقاة لمى لاتقهف. 

 الداللة فروؽ ذات داللة إحصائية لمى مستوى ( لدـ وجود8)كما يتضح مف الجدوؿ 
(α=0.05) عساء المطمقات والمعفصبلتالصعوبات االقتصادية التي تواجه ال ةدرج متوسطات بيف، 
. اً المعفصبلت واألرامؿ المواتي يدرف أسر العساء و  ،العساء المطمقات واألرامؿو   في محافظة طولكـر

ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف هذه األصعاؼ تعاعي مف عفس الظروؼ االقتصادية مف حيث 
لدـ توفر راتب مؤمف شهريًا باستثعاء الحاالت التي يكوف لها إيراد مالي ثابت كأرممة موظؼ مثبًل، 

كبيرة مف العاحية االقتصادية وهذه األصعاؼ جميعًا تعاعي وباقي الحاالت تتشابه ظروفها لدرجة 
مف قسوة الظروؼ االقتصادية مما يععي توحد وجهات العظر عحو هذه الصعوبات، كما أف الدلـ 
المقدـ لهذه األصعاؼ مف وزارة الشؤوف االجتمالية ال يكفي لمتطمبات الحياة االقتصادية حيث أف 

يقؿ كؿ ثبلثة شهور وذلؾ بعد دراسة فاحصة ولميقة لوضع ( ش700مقدار ما يحصمف لميه هو )
األسرة، وقد تسحب معهف هذه المسالدة في حاؿ اكتشفوا مصدر رزؽ لهذه األصعاؼ، وال مصادر 
أرخرى لهف إال إذا لممف، أو مف رخبلؿ ما تقدمه لجاف الزكاة العاممة في المدف والقرى والمرخيمات 

 جتمع مف مسالدات.لهف، أو ما يقدمه أهؿ الرخير في الم

ولـ يجد الباحث دراسات تتحدث لف أثر متغير الحالة االجتمالية لمى الصعوبات التي 
( التي تعاولت األمف العفسي لممطمقة 2010تواجه المرأة التي تدير أسرة، باستثعاء دراسة رخويطر )

مطمقة، وقد ارختمفت واألرممة في قطاع غزة حيث تبيف أف األرممة أكثر شعورًا باألمف العفسي مف ال
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مع عتيجة الدراسة الحالية بعدـ وجود فروؽ في متوسطات درجة الصعوبات التي تواجه المرأة التي 
 تدير أسرة في مجاؿ الصعوبات العفسية.  
 النتائج المتعمقة بالفرضية الثالثة:

عصػػػػت الفرضػػػػية الثالثػػػػة "الرخاصػػػػة بالسػػػػؤاؿ الرخػػػػامس" لمػػػػى أعػػػػه ال توجػػػػد فػػػػروؽ ذات داللػػػػة 
الصػػػعوبات التػػػي تواجػػػه المػػػرأة  ةدرجػػػمتوسػػػطات  بػػػيف( α=0.05) الداللػػػة صػػػائية لمػػػى مسػػػتوىإح

  الفمسطيعية التي تدير أسرة في محافظة طولكـر تعزى لمتغير طبيعة العمؿ.
فػي  اً ولموقوؼ لمى داللة الفروؽ بيف درجة الصعوبات التي توجههػا العسػاء المػواتي يػدرف أسػر 

طبيعػػػة العمػػػؿ، تػػػـ اسػػػترخداـ ارختبػػػار كروسػػػكاؿ ويمػػػس غيػػػر المعممػػػي  لمتغيػػػر محافظػػػة طػػػولكـر تبعػػػاً 
(Kruskal-Wallis)  يوضػػػػح داللػػػػة تمػػػػؾ الفػػػػروؽ لممجػػػػاالت األربعػػػػة، كمػػػػا يوضػػػػح  (9)والجػػػػدوؿ

الجػػػدوؿ المتوسػػػطات الحسػػػابية واالعحرافػػػات المعياريػػػة ولػػػدد أفػػػراد العيعػػػة لمجػػػاالت الدراسػػػة لجميػػػع 
 مستويات متغير طبيعة العمؿ.

 (9) الجدول
المتوسطات الحسابية واالعحرافات المعيارية ولدد أفراد العيعة وداللة الفروؽ في درجات الصعوبات 

 لمتغير طبيعة العمؿ لدى أفراد العيعة تبعاً 

وسط متال العدد طبيعة العمل المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

إحصائي 
االختبار 

2
χ 

مستوى 
الداللة 
 التقريبي

 األوؿ
)الصعوبات 
 االقتصادية(

 000.* 42.306 72183. 2.8104 32 بوظيفة دائمة

 45365. 3.8967 40 متقطعة بأجرة

 71772. 3.2205 26 بعمؿ رخاص

 74940. 3.6475 132 ببل لمؿ

 الثاعي
)الصعوبات 
االجتمالية 
 والتربوية(

 002.* 14.686 73711. 3.0938 32 بوظيفة دائمة

 

 

 

 

 66880. 3.6618 40 بأجرة متقطعة

 81588. 2.9321 26 بعمؿ رخاص

 92867. 3.2652 132 ببل لمؿ

مستوى إحصائي االنحراف وسط متال العدد طبيعة العمل المجال
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االختبار  المعياري الحسابي
2

χ 
الداللة 
 التقريبي

 الثالث
)الصعوبات 
العفسية 
 والصحية(

 080. 6.762 63621. 3.1458 32 بوظيفة دائمة

 70671. 3.4458 40 جرة متقطعةبأ

 82537. 2.9551 26 بعمؿ رخاص

 70267. 3.2357 132 ببل لمؿ

 000.* 22.946 55896. 3.0275 32 بوظيفة دائمة الكمي 

 53576. 3.6545 40 بأجرة متقطعة

 68408. 3.0269 26 بعمؿ رخاص

 69709. 3.3692 132 ببل لمؿ

 (α=0.05) الداللة مستوى عدل ة إحصائياً دال* 

 الداللػػػػػة فػػػػػروؽ ذات داللػػػػػة إحصػػػػػائية لمػػػػػى مسػػػػػتوى ( لػػػػػدـ وجػػػػػود9يتضػػػػػح مػػػػػف الجػػػػػدوؿ )
(α=0.05) اً ف أسػر التي تواجه العساء المواتي يدر الصعوبات العفسية والصحية  ةدرج متوسطات بيف 

 (.0.080)لمتغير طبيعة العمؿ، حيث بمغ مستوى الداللة التقريبي  في محافظة طولكـر تبعاً 

ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف عسبة المواتي يعممف بأجر قمػيبلت سػواء كػاف العمػؿ بوظيفػة دائمػة 
أو بعمػػؿ رخػػاص، كمػػا وأف الحالػػة العفسػػية والصػػحية لهػػف تتػػأثر بالحمػػؿ الكبيػػر الممقػػى لمػػى لػػاتقهف 

يػؤثر  في إدارة األسػرة وتمبيػة متطمباتهػا وفػي قضػاء وقػت طويػؿ فػي العمػؿ حيػث الجهػد والتعػب ممػا
لمػى وضػػعهف العفسػػي والصػػحي، كمػػا أف المػػواتي يعممػػف بػػأجرة متقطعػػة أو المػػواتي ال يعممػػف يعػػاعيف 
مػػف حالػػة عفسػػية وصػػحية محطمػػػة عتيجػػة تػػراكـ الهمػػوـ ولػػدـ ضػػػماف درخػػؿ ثابػػت شػػهريًا، والتفكيػػػر 
 المسػػتمر بمقمػػة العػػيش ومتطمبػػات األسػػرة؛ لػػذلؾ لػػـ يكػػف هعػػاؾ فػػروؽ فػػي درجػػة الصػػعوبات العفسػػية

 والصحية التي يواجهعها.   

 الداللػػػػػة فػػػػػروؽ ذات داللػػػػػة إحصػػػػػائية لمػػػػػى مسػػػػػتوى ( وجػػػػػود9)يتضػػػػػح مػػػػػف الجػػػػػدوؿ كمػػػػػا 
(α=0.05بػػػػيف ) والصػػػػػعوبات االجتماليػػػػة والتربويػػػػػة، الصػػػػعوبات االقتصػػػػادية ةدرجػػػػػ متوسػػػػطات ،

لمتغيػػر  فػػي محافظػػة طػػولكـر تبعػػاً  اً ف أسػػر التػػي تواجػػه العسػػاء المػػواتي يػػدر  والمجػػاؿ الكمػػي لمصػػعوبات
( والصػػػعوبات 0.000) لمصػػػعوبات االقتصػػػادية طبيعػػػة العمػػػؿ، حيػػػث بمػػػغ مسػػػتوى الداللػػػة التقريبػػػي

 (. 0.000( والمجاؿ الكمي لمصعوبات )0.002االجتمالية والتربوية )
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ولتعػرؼ مصػػدر الفروقػات فػػي كػؿ مجػػاؿ اسػػترخدـ الباحػث المقارعػػات الثعائيػة لػػدالالت الفػػروؽ 
(  ودرجػػة الصػػعوبات االجتماليػػة والتربويػػة، جػػدوؿ 10ادية، جػػدوؿ )فػػي درجػػة الصػػعوبات االقتصػػ

 (.12(  والدرجة الكمية لممجاالت، جدوؿ )11)

 الجدوؿ التالي يبيف مصدر االرختبلؼ في المجاؿ األوؿ المتعمؽ بالصعوبات االقتصادية.

 (10الجدول)
 لمتغير طبيعة العمؿ اً المقارعات الثعائية لدالالت الفروؽ في درجة الصعوبات االقتصادية تبع

 ببل لمؿ بعمؿ رخاص بأجرة متقطعة بوظيفة دائمة طبيعة العمؿ
 * 0.000 * 0.039 * 0.000  بوظيفة دائمة
 0.109 * 0.000   بأجرة متقطعة
 * 0.005    بعمؿ رخاص

     ببل لمؿ
 (α=0.05) الداللة مستوى عدل ة إحصائياً دال*        

بالصػػعوبات االجتماليػػة  الرخػػتبلؼ فػػي المجػػاؿ الثػػاعي المتعمػػؽالجػػدوؿ التػػالي يبػػيف مصػػدر ا
 .والتربوية

 (11الجدول)
لمتغير طبيعة  المقارعات الثعائية لدالالت الفروؽ في درجة الصعوبات االجتمالية والتربوية تبعاً 

 العمؿ
 بال عمل بعمل خاص بأجرة متقطعة بوظيفة دائمة طبيعة العمل
  0.140  0.287 * 0.001  بوظيفة دائمة
 0.109 * 0.000   بأجرة متقطعة
 * 0.005    بعمؿ رخاص

     ببل لمؿ
 (α=0.05) الداللة مستوى عدل ة إحصائياً دال*         
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 الجدوؿ التالي يبيف مصدر االرختبلؼ في المجاؿ الكمي.
 (12الجدول)

 العمؿ لمتغير طبيعة المقارعات الثعائية لدالالت الفروؽ في المجاؿ الكمي تبعاً 
 بال عمل بعمل خاص أجرة متقطعةب بوظيفة دائمة طبيعة العمل
 * 0.005  0.845 * 0.000  بوظيفة دائمة
 0.109 * 0.000   بأجرة متقطعة
 * 0.005    بعمؿ رخاص

     ببل لمؿ
 (α=0.05) الداللة مستوى عدل ة إحصائياً دال*         

االقتصادية والصعوبات لمى المجاؿ الكمػي  ( أف الصعوبات10وقد تبيف مف رخبلؿ الجدوؿ )
تقػػؿ لعػػد المػػرأة ذات الوظيفػػة الدائمػػة مقارعػػة بػػذات العمػػؿ الرخػػاص أو األجػػرة المتقطعػػة أو التػػي ال 

ويعػػزو الباحػػث ذلػػؾ إلػػى أف العسػػاء المػػواتي يعممػػف بوظيفػػة دائمػػة يضػػمف راتبػػًا شػػهريًا نرخػػر  تعمػػؿ.
سػػتوى الصػرؼ والعػػيش وتعظػيـ العفقػػات وفػؽ ذلػػؾ الشػهر بحيػث تسػػتطيع الواحػدة مػػعهف أف تكييػؼ م

الراتػػب الػػذي يحصػػمف لميػػه نرخػػر الشػػهر ممػػا يقمػػؿ مػػف درجػػة الصػػعوبات االقتصػػادية لػػديهف ويجعػػؿ 
الوضع االقتصادي أكثر استقرارًا، لمى لكس المواتي يعممف بعمؿ رخاص أو بأجرة متقطعة حيث ال 

شػػهريًا فتبقػػى الصػػعوبات االقتصػػادية  يوجػػد اسػػتقرار فػػي الػػدرخؿ كػػؿ نرخػػر شػػهر وال مرتػػب مضػػموف
مرخيمػػػة لمػػػى وضػػػعهف، كمػػػا أف المػػػواتي ال يعممػػػف سػػػيعاعيف مػػػف وضػػػع اقتصػػػادي أكثػػػر تعقيػػػدًا وال 

 يسعهف إال الصبر حتى يتوفر بعض الدرخؿ مف هعا أو هعاؾ.
( أف الصػػعوبات االجتماليػػة والتربويػػة والصػػعوبات 12( )11كمػػا تبػػيف مػػف رخػػبلؿ الجػػدوليف )

 الكمي تقؿ لدى المرأة ذات الوظيفة الدائمة مقارعة بذات األجرة المتقطعة. لمى المجاؿ
ويعػػػزو الباحػػػث ذلػػػؾ إلػػػى أف تػػػوفر الراتػػػب الشػػػهري لػػػذات الوظيفػػػة يهػػػوف لميهػػػا الصػػػعوبات 
االجتمالية والتربويػة وفػي المجػاؿ الكمػي حيػث الثقػة واالعرخػراط فػي المجتمػع والثقػة أمػاـ األبعػاء ممػا 

يػػة التربويػػة فػػي التعامػػؿ مػػع األبعػػاء مػػف رخػػبلؿ رخبػػرة الحيػػاة وتػػوفير كػػؿ متطمبػػاتهـ يهػػوف لميهػػا العاح
وبياف تضحياتها مف أجمهـ، واحتراـ المجتمع لها كوعها تسعى لمى أسرتها وتتعب مف أجمهـ، ولدـ 
حاجتهػػا لشػػفقة المجتمػػع ومسػػالدته، والكثيػػر مػػف ذلػػؾ تفقػػده ذات األجػػرة المتقطعػػة؛ لػػذلؾ كػػاف هعػػاؾ 
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درجة الصػعوبات بػيف هػذيف الصػعفيف،  كمػا أف ذات الوظيفػة الثابتػة التػي تعمػؿ وتضػمف  فروؽ في
راتبًا تكوف أقدر لمى المشاركة والتفالؿ، والمشاركة فػي المعاسػبات، والتػأثير فيمػا يػدور حولهػا، كمػا 

رخبرتهػػا  أعهػػا أقػػدر لمػػى القيػػاـ بواجباتهػػا التربويػػة تجػػاه أسػػرتها وأبعائهػػا وأكثػػر ضػػبطًا لؤلبعػػاء بحكػػـ
الحياتية والوظيفية فهذه المرأة ال تعتظر لطؼ المجتمع وال ترختفي رخمؼ الستار معه بؿ هي معتمػدة 
لمى العفس وذات شرخصية اجتمالية قوية، وهذه المرأة قادرة لمى توجيه األبعػاء وتػوفير احتياجػاتهـ 

ت المتػػػوفرة لػػػدى ذات وتوجيػػػه سػػػموكهـ أكثػػػر مػػػف ذات األجػػػرة المتقطعػػػة التػػػي ال تتػػػوفر لػػػديها الميػػػزا
 الوظيفة الدائمة.

( أف الصػػػػػػعوبات االقتصػػػػػػادية والصػػػػػػعوبات 12( )11( )10وتبػػػػػػيف مػػػػػػف رخػػػػػػبلؿ الجػػػػػػداوؿ )
االجتماليػػة والتربويػػة والصػػعوبات لمػػى المجػػاؿ الكمػػي تقػػؿ لػػدى ذات العمػػؿ الرخػػاص بالمقارعػػة مػػع 

أة ذات العمػؿ الرخػاص ولػو ويعػزو الباحػث ذلػؾ إلػى أف المػر  ذات األجرة المتقطعة أو التي ال تعمػؿ.
ف كػػاف متفاوتػػًا وهػػذا األمػػر يهػػوف لميهػػا الصػػعوبات  أعػػه لػػيس وظيفػػة رسػػمية تضػػمف درخػػبًل مسػػتمرًا وا 
االقتصػػػػػادية، ويعطيهػػػػػا قػػػػػدرًا جيػػػػػدًا مػػػػػف االسػػػػػتقرار االقتصػػػػػادي، ويسػػػػػهـ أيضػػػػػًا فػػػػػي الترخفيػػػػػؼ مػػػػػف 

لػذات األجػرة المتقطعػة أو التػي الصعوبات االجتمالية والتربوية التي تواجهها، وهذا األمػر ال يتػأتى 
ال تعمػؿ حيػث ال تطمػػئف لمػدرخؿ الػذي ستحصػػؿ لميػه رخػبلؿ الشػػهر كوعػه مػرتبط بمػػا يتػوفر لهػا مػػف 
ألماؿ رخبلؿ الشهر، وكوف التي ال تعمػؿ ال تضػمف درخػبًل بػؿ تعتظػر مػا يرخفيػه الغيػب لهػا، كمػا أف 

لػػؿ معػػه لتسػػيير لممهػػا ذات العمػػؿ الرخػػاص صػػاحبة مصػػمحة لميهػػا أف تعرخػػرط فػػي المجتمػػع وتتفا
وبالتالي ستكوف أكثر قدرة لمػى التغمػب لمػى الصػعوبات االجتماليػة التػي تواجههػا، كمػا أف إدارتهػا 
لهػػذه المصػػمحة تجعمهػػا قػػدرة لمػػى مواجهػػة المتطمبػػات التربويػػة لؤلسػػرة بشػػكؿ أكبػػر فهػػي اجتماليػػة 

األسػرة، فهػي تعػود أفػراد وصاحبة رخبرة في مجػاؿ تربيػة األبعػاء وتػوجيههـ عحػو مصػمحتهـ ومصػمحة 
أسرتها لمى تحمؿ المسؤولية بسبب لممها رخارج البيت مف حيث االلتزاـ بالواجبات البيتية واألسػرية 
والمجتمعية مما يشير إلى التعاوف والشراكة في تحمؿ مسػؤولية البيػت مػف جميػع أفػراد األسػرة، وهػذه 

 .األمور ال تتأتي لذات األجرة المتقطعة أو التي ال تعمؿ
( لػػػػدـ وجػػػػود فػػػػروؽ بػػػػيف درجػػػػة الصػػػػعوبات االقتصػػػػادية، 11( )10وتبػػػػيف مػػػػف الجػػػػدوليف ) 

والصعوبات االجتمالية والتربوية والصعوبات لمى المجػاؿ الكمػي بػيف المػواتي يعممػف بػأجرة متقطعػة 
 والمواتي ال يعممف.
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سػػرة، ويعػػزو الباحػػث ذلػػؾ أف الحػػالتيف تتشػػابهاف فػػي لػػدـ تػػوفر درخػػؿ ثابػػت أو شػػبه ثابػػت لؤل
وهػػذا األمػػر يبقػػيهف تحػػت وطػػأة الصػػعوبات االقتصػػادية فػػي تػػوفير متطمبػػات األسػػرة والقيػػاـ بالواجػػب 
اإلداري المػػػػالي، ممػػػػا يزيػػػػد مػػػػف حػػػػدة الصػػػػعوبات لػػػػدى الحػػػػالتيف، وكػػػػذلؾ الحػػػػاؿ بالعسػػػػبة لمجاعػػػػب 
 االجتمػػػػالي والتربػػػػوي حيػػػػث العجػػػػز أمػػػػاـ المجتمػػػػع والحاجػػػػة إلػػػػى مسػػػػالدته والمعاعػػػػاة مػػػػف عظرتػػػػه،
والهػػػروب مػػػف وجهػػػه تحػػػت معاعػػػاة اجتماليػػػة، كمػػػا أعهػػػا لػػػاجزة أمػػػاـ أبعائهػػػا ورغبػػػاتهـ ومتطمبػػػاتهـ، 
وتحػػػس بفقػػػداف السػػػيطرة لمػػػيهـ لعػػػدـ تػػػوفر وسػػػيمة الضػػػبط التػػػي تعتمػػػد بصػػػورة كبيػػػرة لمػػػى الجاعػػػب 

 االقتصادي مف رخبلؿ اإللطاء والحرماف. 
تمالية وتربوية وصعوبات لمى ( لدـ وجود صعوبات اج12( )11كما يتبيف مف الجدوليف )

المجاؿ الكمي بيف ذات الوظيفة والعمؿ الرخاص. ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف االثعتيف تتمتعاف بالثقة 
أماـ المجتمع وفي البيت أماـ األبعاء حيث يقمف بعمؿ يعود بالرخير والعفع لميهف ولمى أسرهف، 

جتمع بحكـ العمؿ الذي يمتهعه، وهف غير معتمدات لمى المجتمع، وهف معرخرطات في هذا الم
ويتمتعف بسمطة معاسبة لمى األبعاء ألعهف يوفرف متطمباتهـ ويتعبف مف أجمهـ، ولديهف القدرة لمى 

 إدارة األمور التربوية بثقة وقوة بحكـ امتبلؾ الماؿ وامتبلؾ الرخبرة.
لتي أظهرت ( ا2012وقد اتفقت عتيجة هذه الدراسة في المجاؿ العفسي مع دراسة الشيراوي )

لدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في أسموب المواجهة والصبلبة العفسية لدى األرممة تعزى 
( التي أظهرت لدـ وجود فروؽ في درجة الصعوبات العفسية 2008لمتغير طبيعة العمؿ، ولابد )

( في المجاؿ االقتصادي التي Winchester, 1990تعزى لمتغير طبيعة العمؿ، وويعشستر )
ظهرت وجود فروؽ ذات تأثير سمبي لمى العاحية االقتصادية لممرأة المعيمة تعزى لمتغير طبيعة أ

 العمؿ.
( التي أظهرت 2007وارختمفت عتيجة هذه الدراسة  في المجاؿ العفسي مع دراسة اإلبراهيـ )

التي  وجود فروؽ ذات داللة إحصائية لمى الصعوبات العفسية والصحية التي تواجه المرأة المطمقة
 تدير أسرة تعزى لمتغير طبيعة العمؿ.
 النتائج المتعمقة بالفرضية الرابعة:
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عصػػػػت الفرضػػػػية الرابعػػػػة "الرخاصػػػػة بالسػػػػؤاؿ السػػػػادس" لمػػػػى أعػػػػه ال توجػػػػد فػػػػروؽ ذات داللػػػػة 
الصػػػعوبات التػػػي تواجػػػه المػػػرأة  ةدرجػػػمتوسػػػطات  بػػػيف( α=0.05) الداللػػػة إحصػػػائية لمػػػى مسػػػتوى

 في محافظة طولكـر تعزى لمتغير لدد أفراد األسرة.الفمسطيعية التي تدير أسرة 
فػي  اً ولموقوؼ لمى داللة الفروؽ بيف درجة الصعوبات التي توجههػا العسػاء المػواتي يػدرف أسػر 

لمتغيػر لػدد أفػراد األسػرة، تػـ اسػترخداـ ارختبػار كروسػكاؿ ويمػس غيػر المعممػي  محافظة طػولكـر تبعػاً 
(Kruskal-Wallis)  لػػػة تمػػػؾ الفػػػروؽ لممجػػػاالت األربعػػػة، كمػػػا يوضػػػح يوضػػػح دال (13)والجػػػدوؿ

 الجػػػدوؿ المتوسػػػطات الحسػػػابية واالعحرافػػػات المعياريػػػة ولػػػدد أفػػػراد العيعػػػة لمجػػػاالت الدراسػػػة لجميػػػع
 .مستويات متغير لدد أفراد األسرة

 (13الجدول )
الصعوبات المتوسطات الحسابية واالعحرافات المعيارية ولدد أفراد العيعة وداللة الفروؽ في درجات 

 لمتغير لدد أفراد األسرة ألفراد العيعة تبعاً 

وسط متال العدد عدد أفراد األسرة المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

إحصائي 
االختبار 

2
χ 

الداللة  مستوى
 التقريبي

 األوؿ
)الصعوبات 
 االقتصادية(

 617. 966. 74578. 3.3874 74 أفراد 3أقؿ مف 

 79674. 3.5678 122 أفراد 6 – 3 

 71867. 3.6784 34 أفراد 6أكثر مف 

 الثاعي
)الصعوبات 
االجتمالية 
 والتربوية(

 002.*  12.840 84327. 3.1232 74 أفراد 3أقؿ مف 

 92072. 3.3279 122 أفراد 6 – 3 

 أفراد 6أكثر مف 
34 3.3997 .71676 

 الثالث
)الصعوبات 
العفسية 
 والصحية(

 425. 1.713 71562. 3.1411 74 أفراد 3أقؿ مف 

 74528. 3.2541 122 أفراد 6 – 3 

 أفراد 6أكثر مف 
34 3.3235 .60927 

 064. 5.482 64733. 3.2089 74 أفراد 3أقؿ مف  الكمي

 72657. 3.3733 122 أفراد 6 – 3 

 54079. 3.4559 34 أفراد 6أكثر مف 

 (α=0.05) الداللة مستوى عدل ة إحصائياً دال* 
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 الداللػػػػػة      فػػػػػروؽ ذات داللػػػػػة إحصػػػػػائية لمػػػػػى مسػػػػػتوى لػػػػػدـ وجػػػػػود( 13مػػػػػف الجػػػػػدوؿ ) تبػػػػػيفي
(α=0.05)  فػػي محافظػػػة  اً العسػػاء المػػواتي يػػػدرف أسػػر  الصػػعوبات التػػي تواجػػػه ةدرجػػػمتوسػػطات بػػيف

لمتغيػػر لػدد أفػراد األسػػرة  فػي كػػؿ مػف المجػاؿ األوؿ المتعمػػؽ بالصػعوبات االقتصػػادية  طػولكـر تبعػاً 
 في المجاؿ الثالث المتعمؽ بالصعوبات العفسية والصحية وفي المجاؿ الكمي.و 

ويعزو الباحث هذه العتيجة إلى تعوع متغيرات الدراسة التي يؤثر بعضها لمى بعض حيث أف 
وجػػود متغيػػر طبيعػػة العمػػؿ يػػؤثر فػػي االسػػتجابة فطبيعػػػة العمػػؿ التػػي تػػوفر المػػاؿ سػػيكوف لهػػا أثػػػر 

قتصػادية مػف عاحيػة لػدد أفػراد األسػرة حيػث لػف يكػوف لعػدد األفػراد تػأثير إيجابي لمى الصعوبات اال
لمى هذه الصعوبات في حاؿ لو كاف العمؿ شحيحًا أو ال يوجد لمؿ حيث أف االستجابات سػتكوف 
متقاربة، كما أف طبيعة االسػتجابات تػؤثر فػي هػذه العتيجػة بػيف أفػراد العيعػة فقػد تكػوف اسػتجابة ذات 

بهة لذات العدد الكبير بحكـ أف األولى أوالدها صػغار وال يحتػاجوف متطمبػات ماليػة العدد القميؿ مشا
كبيػػػرة وبحكػػػـ أف الثاعيػػػة أوالدهػػػا كبػػػار ويعممػػػوف ويعتمػػػدوف لمػػػى أعفسػػػهـ. كمػػػا أف الجاعػػػب العفسػػػي 
والصحي ال يرختمؼ لف سابقه فوجود الماؿ وتوفير حاجة األبعاء مهما كاف لددهـ يػوفر جػوًا عفسػيًا 

وقػػد يكػػوف األوالد سػػواء قمػػوا أو كثػػروا مصػػدر دلػػـ عفسػػي ألمهػػـ ويقػػدموف لهػػا الععايػػة الصػػحية  جيػػداً 
واالهتماـ وبالتالي جاءت االستجابات مظهرة لدـ وجود فروؽ في درجة الصػعوبات بعػاء لمػى لػدد 

 األفراد مف عاحية اقتصادية ومف عاحية عفسية وصحية.

 الداللػػػػػػػة         لػػػػػػػة إحصػػػػػػػائية لمػػػػػػػى مسػػػػػػػتوىفػػػػػػػروؽ ذات دال وجػػػػػػػود (13)ضػػػػػػػح الجػػػػػػػدوؿ و يكمػػػػػػا 
(α=0.05)  العسػاء المػواتي يػدرف  الجتماليػة والتربويػة التػي تواجػهالصػعوبات ا ةدرجمتوسطات بيف

لمتغيػػػػر لػػػػدد أفػػػػراد األسػػػػرة، حيػػػػث بمػػػػغ مسػػػػتوى الداللػػػػة التقريبػػػػي  فػػػػي محافظػػػػة طػػػػولكـر تبعػػػػاً  اً أسػػػػر 
(0.002.) 

الفروؽ في درجػة الصػعوبات االجتماليػة والتربويػة ولتعرؼ مصدر الفروقات الثعائية لدالالت 
 (.14تبعًا لمتغير لدد أفراد األسرة، جدوؿ )

 عي المتعمػػؽ بالصػػعوبات االجتماليػػةالجػػدوؿ التػػالي يبػػيف مصػػدر االرخػػتبلؼ فػػي المجػػاؿ الثػػا
 والتربوية.
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 (14الجدول)
لمتغير لدد أفراد  بوية تبعاً المقارعات الثعائية لدالالت الفروؽ في درجة الصعوبات االجتمالية والتر 

 األسرة
 أفراد 6أكثر من  أفراد 6 – 3 أفراد 3أقل من  عدد أفراد األسرة

 0.097 * 0.043  أفراد 3أقؿ مف 
 0.997   أفراد 6 – 3

    أفراد 6أكثر مف 
 (α=0.05) الداللة مستوى عدل ة إحصائياً دال*         

 الداللػػػػػػػػػة          إحصػػػػػػػػػائية لمػػػػػػػػػى مسػػػػػػػػػتوىفػػػػػػػػػروؽ ذات داللػػػػػػػػػة  ( وجػػػػػػػػػود14)ضػػػػػػػػػح الجػػػػػػػػػدوؿ و ي
(α=0.05)  العسػاء المػواتي يػدرف  الجتماليػة والتربويػة التػي تواجػهالصػعوبات ا ةدرجمتوسطات بيف

 (6-3بػيف)يتػراوح  لػدد أفرادهػا اً أفػراد، وبػيف العسػاء المػواتي يػدرف أسػر  (3)لدد أفرادها أقؿ مػف  اً أسر 
 اً الجتماليػة والتربويػة لػدى العسػاء المػواتي يػدرف أسػر الصػعوبات ا ةدرجػ اتمتوسط تأفراد، حيث كاع

-3بػيف)لػدد أفرادهػا يتػراوح  اً لػدى العسػاء المػواتي يػدرف أسػر  اأفراد أقػؿ معهػ (3)لدد أفرادها أقؿ مف 
 أفراد. (6

( أفػراد 3ويعزو الباحث هذه العتيجة إلى أف المرأة التي تدير أسرة لدد أفرادهػا قميػؿ )أقػؿ مػف 
وتشبع حاجات أولئؾ األفراد بكؿ أريحية ممػا يععػي أف همومػًا اجتماليػة أو تربويػة تستطيع أف تمبي 

( أفػػراد تحتػػاج إلػػى مبػػالغ 6-3غيػػر واردة فػػي حػػيف أف المػػرأة التػػي تعيػػؿ أسػػرة لػػدد أفرادهػػا كبيػػر )
إلشػػباع حاجػػات أولئػػؾ األفػػراد وهػػي كثيػػرة وبالتػػالي فػػإف ذلػػؾ الوضػػع يرخمػػؽ لمػػديرة هػػذه األسػػرة جػػوًا 

مف العاحية االجتمالية والتربوية حيث تكوف تمبية الحاجات تمػؾ وفػؽ األولويػة ممػا يععػى أف  يتراجع
هعػػاؾ حاجػػات اجتماليػػة وتربويػػة قػػد ال تشػػبع وفػػي هػػذه الحػػاالت تقػػع المػػرأة التػػي تػػدير هػػذه األسػػرة 
تحػػت مواجهػػة صػػػعبات اجتماليػػة وتربويػػػة تتػػربص بهػػا وبأسػػػرتها، كمػػا أف الظػػػروؼ الرخاصػػة بهػػػذا 

( أفػراد لعهػا لعػد مػف أسػرتها بػيف 3اؿ قد تكوف مرختمفة بيف مف تدير أسرة مكوعة مف أقؿ مف )المج
( أفػػراد لعػػد ليعػػة الدراسػػة مػػف حيػػث قمػػة الصػػعوبات فػػدلت االسػػتجابات بعػػد التحميػػؿ لمػػى أف 3-6)

 األولى أقؿ صعوبات اجتمالية وتربوية مف الثاعية.
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الداللػػػػة    لػػػػة إحصػػػػائية لمػػػػى مسػػػػتوى فػػػػروؽ ذات دال لػػػػدـ وجػػػػود (14)ضػػػػح الجػػػػدوؿ و كمػػػػا ي
(α=0.05 بيف ) العسػاء المػواتي يػدرف   الجتمالية والتربوية التي تواجهالصعوبات ا ةدرجمتوسطات

 .أفراد (6)لدد أفرادها أكثر مف  اً أفراد وبيف العساء المواتي يدرف أسر  (3)لدد أفرادها أقؿ مف  اً أسر 

رخاصة بأفراد العيعية وطبيعة االستجابات فقد يكوف ويعزو الباحث هذه العتيجة إلى الظروؼ ال
( أفػراد صػغارًا ال يػؤثروف لمػى العاحيػة االجتماليػة والتربويػة لػدى األـ وقػد 3أفراد األسرة األقؿ مف )

( أفػػراد كبػػارًا يعتمػػدوف لمػػى أعفسػػهـ ويعممػػوف ويسػػالدوف أمهػػـ فػػبل 6يكػػوف أفػػراد األسػػرة األكثػػر مػػف )
الجتماليػػػة والتربويػػػة وهػػػذا التقػػػارب بػػػيف األسػػػر جعػػػؿ لػػػدد أفرادهػػػا ال يػػػؤثر لػػػددهـ لمػػػى العاحيػػػة ا

يػػػػؤثروف لمػػػػى الصػػػػعوبات االجتماليػػػػة والتربويػػػػة التػػػػي تواجػػػػه أمهػػػػاتهـ فتوحػػػػدت وجهػػػػة العظػػػػر فػػػػي 
( 3االستجابات وأدت لمى هػذه العتيجػة، وقػد تكػوف الظػروؼ لعػد األـ ذات األسػرة القميمػة )أقػؿ مػف 

( أفػػػراد فػػػي ليعػػػة الدراسػػػة مػػػف العاحيػػػة االجتماليػػػة 6الكبيػػػرة )أكثػػػر مػػػف أفػػػراد مشػػػابهة لػػػذات األسػػػرة 
 والتربوية فكاعت العتيجة بعدـ وجود فروؽ في متوسط درجات الصعوبات لدى أولئؾ العساء.

 الداللػػة فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية لمػػى مسػػتوى لػػدـ وجػػود( إلػػى 14كمػػا يشػػير الجػػدوؿ ) 
(α=0.05)  العسػاء المػواتي يػدرف   الجتمالية والتربوية التي تواجهاالصعوبات  ةدرجمتوسطات بيف

 أفراد. (6)لدد أفرادها أكثر مف  اً أفراد وبيف العساء المواتي يدرف أسر  (6-2بيف)لدد أفرادها  اً أسر 

ويعػػزو الباحػػث هػػذه العتيجػػة إلػػى ظػػروؼ العسػػاء وطبيعػػة اسػػتجاباتهف فقػػد تكػػوف األسػػر ذات 
( أفراد متشابهيف مف حيث زيادة معاعػاة األـ 6مكوعة مف أكثر مف )( أفراد واألسر ال6-3العدد مف )

في المجاؿ االجتمالي والتربػوي، أو مػف حيػث ترخفيػؼ معاعػاة األـ فػي هػذا المجػاؿ، فعػدد األفػراد ال 
يؤثروف في مسػألة الحيػاة االجتماليػة لػؤلـ حيػث أف هػذا األمػر رخػاص بهػا وهػي صػاحبة الشػأف فيػه 

ف كاعت أسرتها صغيرة أو كبيرة، ولكف  فإذا التبرت أف المجتمع يسبب لها مصالب فإعه ستعتزله وا 
الجاعب التربوي مرتبط بعدد األفراد مف حيػث ضػبطهـ وتعمػيمهـ وتػوجيههـ والمحافظػة لمػيهـ، ولكػف 
إف كػػػاف األبعػػػاء مػػػف العػػػوع السػػػهؿ والمسػػػؤوؿ والمرالػػػي فإعػػػه سػػػيرخفؼ لػػػف األـ مهمػػػا كػػػاف لػػػددهـ 

 العتيجة بعدـ وجود فروؽ.   والعكس صحيح لذلؾ كاعت
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( التػػي 2008وقػػد اتفقػػت عتيجػػة هػػذه الدراسػػة فػػي مجػػاؿ الصػػعوبات العفسػػية مػػع دراسػػة لابػػد )
أظهػػػرت لػػػدـ وجػػػود فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف درجػػػة الشػػػعور بالوحػػػدة العفسػػػية لػػػدى زوجػػػات 

( في مجاؿ الصػعوبات 2012الشهداء ) األرامؿ( تعزى لمتغير لدد أفراد األسرة، ودراسة الشيراوي )
العفسية التي أظهرت لدـ وجود فػروؽ ذات داللػة إحصػائية فػي أسػموب المواجهػة والصػبلبة العفسػية 

 لدى األرممة تعزى لمتغير لدد األفراد.

( فػػي مجػػاؿ الصػػعوبات العفسػػية واالجتماليػػة 2011وارختمفػػت مػػع دراسػػة الػػدليمي والشػػجيري )
لجاعػػب العفسػػي واالجتمػػالي لػػدى األرممػػة تعػػزى لمتغيػػر التػػي أظهػػرت وجػػود فػػروؽ ذات تػػأثير لمػػى ا

لدد األفراد، واتفقت معها في المجاؿ االقتصادي حيث أظهرت وجد فروؽ ذات تػأثير لمػى الجاعػب 
 االقتصادي لدى المرأة تعزى لمتغير لدد األفراد.

 النتائج المتعمقة بالفرضية الخامسة:

" لمػػػى أعػػػه ال توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة عصػػػت الفرضػػػية الرخامسػػػة "الرخاصػػػة بالسػػػؤاؿ السػػػابع
الصػػػعوبات التػػػي تواجػػػه المػػػرأة  ةدرجػػػمتوسػػػطات  بػػػيف( α=0.05) الداللػػػة إحصػػػائية لمػػػى مسػػػتوى

 الفمسطيعية التي تدير أسرة في محافظة طولكـر تعزى لمتغير مكاف السكف.
 اً ر ولموقػػوؼ لمػػى داللػػة الفػػروؽ بػػيف درجػػة الصػػعوبات التػػي توجههػػا العسػػاء المػػواتي يػػدرف أسػػ

لمتغيػر مكػاف السػكف، تػـ اسػترخداـ ارختبػار كروسػكاؿ ويمػس غيػر المعممػي  في محافظة طػولكـر تبعػاً 
(Kruskal-Wallis)  يوضػػػح داللػػػة تمػػػؾ الفػػػروؽ لممجػػػاالت األربعػػػة، كمػػػا يوضػػػح  (15)والجػػػدوؿ

الجػػػدوؿ المتوسػػػطات الحسػػػابية واالعحرافػػػات المعياريػػػة ولػػػدد أفػػػراد العيعػػػة لمجػػػاالت الدراسػػػة لجميػػػع 
 مستويات متغير مكاف السكف.
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 (15الجدول )
المتوسطات الحسابية واالعحرافات المعيارية ولدد أفراد العيعة وداللة الفروؽ في درجات الصعوبات 

 لمتغير مكاف السكف ألفرد العيعة تبعاً 

مكان  المجال
وسط متال العدد السكن

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

إحصائي 
االختبار 

2
χ 

مستوى 
لداللة ا

 التقريبي
 األوؿ

)الصعوبات 
 االقتصادية(

 575. 1.106 80539. 3.4700 138 حضر

 65903. 3.6284 54 ريؼ

 80321. 3.5842 38 مرخيـ

 الثاعي
 )الصعوبات

 االجتمالية والتربوية(

 012.*   8.789 83628. 3.3862 138 حضر

 93482. 2.9684 54 ريؼ

 82347. 3.2926 38 مرخيـ

 الثالث
)الصعوبات العفسية 

 والصحية(

 499. 1.392 76781. 3.2617 138 حضر

 66653. 3.1451 54 ريؼ

 59169. 3.2237 38 مرخيـ

 الكمي
 315. 2.311 72300. 3.3665 138 حضر

 62886. 3.2300 54 ريؼ

 58466. 3.3553 38 مرخيـ

 (α=0.05) الداللة مستوى عدل ة إحصائياً دال* 

 الداللػػػػػة          مسػػػػػتوىفػػػػػروؽ ذات داللػػػػػة إحصػػػػػائية لمػػػػػى  لػػػػػدـ وجػػػػػود( 15ضػػػػػح الجػػػػػدوؿ )و ي  
(α=0.05)  فػػي محافظػػػة  اً العسػػاء المػػواتي يػػػدرف أسػػر  الصػػعوبات التػػي تواجػػػه ةدرجػػػمتوسػػطات بػػيف

لمتغير مكاف السكف  في كػؿ مػف المجػاؿ األوؿ المتعمػؽ بالصػعوبات االقتصػادية وفػي  طولكـر تبعاً 
 لث المتعمؽ بالصعوبات العفسية والصحية وفي المجاؿ الكمي.المجاؿ الثا

ويعػػػػزو الباحػػػػث ذلػػػػؾ إلػػػػى تشػػػػابه الظػػػػروؼ االقتصػػػػادية وتبعاتهػػػػا مػػػػف مصػػػػاريؼ ومتطمبػػػػات 
ومعاسبات والتزامات لدى المرأة التي تدير أسرة سواء كاعت تعيش في الحضر أو الريػؼ أو المرخػيـ، 

تجػاه األسػرة وكمهػف بحاجػة لشػراء متطمبػات األسػرة مػف غػذاء  فكؿ امرأة معهف لديها التزاماتها المالية
ولباس ولواـز مدرسة وغيرها وقمػة الػدرخؿ قػد تكػوف متشػابهة، وارتفػاع األسػعار واحػد وظػروؼ الحيػاة 



96 
 

متشػػابهة مػػف حيػػث الحاجػػة ولػػدـ القػػدرة لمػػى الوفػػاء بالمتطمبػػات ولتقػػارب الظػػروؼ الرخاصػػة بأولئػػؾ 
ف جاءت العتيجة بعدـ وجود فروؽ في متوسط درجة الصعوبات العساء بغض العظر لف مكاف السك

 االقتصادية لديهف تبعًا لمكاف السكف.

كمػػػا أف هػػػذه الظػػػروؼ المتشػػػابهة فػػػي حيػػػاتهف تتػػػرؾ أثرهػػػا المتقػػػارب لمػػػى العاحيػػػة العفسػػػية 
والصحية سػواء كاعػت إيجابيػة أو سػمبية، فالضػغوط اليوميػة وتػراكـ الهمػـو وضػيؽ العػيش يتػرؾ أثػره 

العاحية العفسية والصحية لمى المرأة التي تتحمؿ إدارة أسرة بغض العظر لف مكاف سكعها، كما  مف
أف الحيػػاة السػػعيدة بتػػوفر الػػدرخؿ، وقمػػة الضػػغوط، وقمػػة الهمػػـو ورغػػد العػػيش تتػػرؾ نثارهػػا الطيبػػة مػػف 

واعػػب العاحيػػة العفسػػية والصػػحية لمػػى المػػرأة بغػػض العظػػر لػػف مكػػاف سػػكعها، فهػػذا الجاعػػب يتػػأثر بج
أرخرى أكثر مف تأثره بمكاف السكف، فكاف هعاؾ توافؽ بيف عساء العيعة بعدـ وجود فروؽ في متوسط 

 درجة الصعوبات العفسية والصحية لديهف تبعًا لمكاف السكف.

 الداللػػػػػػػة          فػػػػػػػروؽ ذات داللػػػػػػػة إحصػػػػػػػائية لمػػػػػػػى مسػػػػػػػتوى وجػػػػػػػود (15)ضػػػػػػػح الجػػػػػػػدوؿ و يكمػػػػػػا 
(α=0.05)  العسػاء المػواتي يػدرف  الجتماليػة والتربويػة التػي تواجػهات االصػعوب ةدرجمتوسطات بيف

 (.0.012)لمتغير مكاف السكف، حيث بمغ مستوى الداللة التقريبي  في محافظة طولكـر تبعاً  اً أسر 

ولتعػػػرؼ مصػػػدر الفروقػػػات اسػػػترخدـ الباحػػػث المقارعػػػات الثعائيػػػة لػػػدالالت الفػػػروؽ فػػػي درجػػػة 
 (.16لمتغير مكاف السكف، جدوؿ )الصعوبات االجتمالية والتربوية تبعًا 

الجػػدوؿ التػػالي يبػػيف مصػػدر االرخػػتبلؼ فػػي المجػػاؿ الثػػاعي المتعمػػؽ بالصػػعوبات االجتماليػػة 
 والتربوية.

 (16الجدول)
 السكف لمكاف المقارعات الثعائية لدالالت الفروؽ في درجة الصعوبات االجتمالية والتربوية تبعاً 

 مخيم ريف حضر مكان السكن
 0.482 * 0.003  حضر
 0.093   ريؼ
    مرخيـ

 (α=0.05) الداللة مستوى عدل ة إحصائياً دال*                
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بػيف  (α=0.05)الداللػة فروؽ ذات داللة إحصػائية لمػى مسػتوى  ( وجود16)ضح الجدوؿ و ي
فػي محافظػة  اً العساء المػواتي يػدرف أسػر  وية التي تواجهالصعوبات االجتمالية والترب ةدرجمتوسطات 
 تالمعػػػاطؽ الريفيػػػة، حيػػػث كاعػػػسػػػكف  فػػػي يالمعػػػاطؽ الحضػػػرية، وبػػػيف المػػػواتي  سػػػكف  فػػػيطػػػولكـر وي

الريػؼ سػكف  فػي وي اً الصعوبات االجتمالية والتربويػة لػدى العسػاء المػواتي يػدرف أسػر  ةدرج اتمتوسط
 .الحضر سكف  فيوي اً لدى العساء المواتي يدرف أسر  اأقؿ معه

إلػػى أف معظومػػة العبلقػػات االجتماليػػة فػػي المعػػاطؽ الريفيػػة مػػا ويعػػزو الباحػػث هػػذه العتيجػػة 
زالت متماسكة وقوية ومتيعة، حيث أف العائبلت واألسر تتشارؾ فيما بيعها في األفراح واألتراح، ومػا 
زاؿ التزاور بيعهـ مستمرًا، وتفقػد الجيػراف والعػائبلت المسػتورة، وتقػديـ الػدلـ المػادي والمععػوي لؤلسػر 

عيمهػػا الرجػػؿ وأصػػبحت تحػػت إدارة المػػرأة، وهػػذه القػػيـ متوارثػػة ومسػػتقاة مػػف الػػديف ومػػف التػػي فقػػدت م
العػادات والتقاليػػد المعتقمػػة مػػف جيػػؿ لمػػى جيػػؿ، فالجػار حػػريص لمػػى جػػاره، والعػػائبلت تسػػاعد األفػػراد 
الذيف يعيشوف فػي وضػع صػعب، ويتكػاتفوف فػي المحػف، وال يتقبمػوف فكػرة العػيش كػأعهـ أغػراب لػف 

إضافة إلى اهتماـ أقارب األبعاء بهـ ورلػايتهـ لهػـ ومػراقبتهـ فػي الريػؼ أكثػر مػف الحضػر بعضهـ، 
تبعًا لطبيعة العبلقات االجتمالية، كما أف مسألة المعاعاة لدى أسرة ال تبقى طي الكتماف بؿ سرلاف 

هػذا ما تعتشر بيف العاس في الريؼ فيحاوؿ كؿ إعساف أف يقدـ كػؿ مػا يسػتطيع مػف دلػـ ومسػاعدة، و 
يرختمؼ لف الحضر الذي ترختمؼ كثير مف قيمه االجتمالية لف الريػؼ فالعبلقػات محػدودة، والجػار 
ال يعرؼ جاره الػذي يسػكف بجػواره فػي العمػارة، والكػؿ مشػغوؿ بحياتػه الرخاصػة، وال يتػدرخؿ فػي حيػاة 
 اآلرخػػريف، كمػػا أف مظػػاهر التكافػػؿ والتعػػاوف تكػػاد تكػػوف معدومػػة فػػي الحضػػر؛ وكػػؿ مػػا سػػبؽ يجعػػؿ
الصػػػعوبات االجتماليػػػة لػػػدى المػػػرأة التػػػي تػػػدير أسػػػرة فػػػي المعػػػاطؽ الريفيػػػة اقػػػؿ معهػػػا فػػػي المعػػػاطؽ 

 الحضرية.

كمػػػا أف األبعػػػاء فػػػي الريػػػؼ غيػػػر معفتحػػػيف لمػػػى الحيػػػاة كأبعػػػاء الحضػػػر، فهػػػـ ممتزمػػػوف أكثػػػر 
 بالبيػػت وقريبػػوف مػػػف أمهػػاتهـ وقميمػػػو التػػأثر بمتطمبػػػات العصػػر مػػػف مبلبػػس تواكػػػب الموضػػة ولػػػواـز
مدرسية مشكمة ومتطمبات ترفيهية تكعولوجية، كما أعهػـ حريصػوف لمػى اسػتغبلؿ الوقػت فػي الدراسػة 
وفي العمؿ لممساهمة في دلـ األسرة والترخفيؼ مف معاعاتها، كما أعهػـ بعيػدوف لػف التمػرد والرخػروج 

فػي  لف إرادة الوالديف، وهـ بعيدوف لف صػرخب الحضػر وتطوراتػه، والصػداقات التػي قػد تكػوف سػبباً 
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الوقوع في االعحراؼ بسبب القرب مف أماكف المهو واالعفتاح، وفي هذا ارختبلؼ جمي بيف األبعاء في 
الريػػؼ والحضػػر وهػػذا االرخػػتبلؼ سػػيكوف لصػػالح المػػرأة التػػي تػػدير أسػػرة فػػي الريػػؼ مػػف حيػػث قمػػة 

لتي تدير أسرة الصعوبات التربوية التي ستواجهها في إدارة األسرة مف هذا الجاعب مقارعة مع المرأة ا
 في الحضر.

الداللػػػػػة  فػػػػػروؽ ذات داللػػػػػة إحصػػػػػائية لمػػػػػى مسػػػػػتوى لػػػػػدـ وجػػػػػود (16)الجػػػػػدوؿ  بػػػػػيفكمػػػػػا 
(α=0.05)  العسػاء المػواتي يػدرف   الجتمالية والتربوية التي تواجهالصعوبات ا ةدرجمتوسطات بيف

العسػػاء المػػواتي ، و المرخيمػػات سػػكف  فػػييالحضػػر وبػػيف المػػواتي  سػػكف  فػػيفػػي محافظػػة طػػولكـر وي اً أسػػر 
 .المرخيمات سكف  فييوبيف المواتي  الريؼ سكف  فيفي محافظة طولكـر وي اً يدرف أسر 

ويعزو الباحث هذه العتيجة إلى قرب المرخيمات مف الحضر وترابط العمراف بيف هػذه األمػاكف 
ذا إلػػى درجػػة حػػدوث تبلحػػـ بػػيف السػػكاف فػػي المرخػػيـ والحضػػر واعرخػػراطهـ معػػًا فػػي بوتقػػة واحػػدة، وهػػ

التقػػارب المكػػاعي تػػرؾ أثػػره لمػػى العػػواحي االجتماليػػة والتربويػػة فأصػػبحت هػػذه الظػػروؼ متشػػابهة، 
فغالبيتهف يعشف في ظروؼ اجتمالية متشابهة مف عاحية عظرة المجتمع، والحاجة إلى االعرخراط به، 

متطمبػاتهـ والمشاركة في شؤوعه وغيرها، كما يواجهف حياة تربوية متقاربػة مػف حيػث طبيعػة األبعػاء و 
وقػػػربهـ مػػػف أمػػػاكف المهػػػو واالرخػػػتبلط التربػػػوي فػػػي المػػػدارس بيػػػعهـ، واعفتػػػاحهـ لمػػػى مغريػػػات التقػػػدـ 
والتطػػور؛ ولػػذلؾ جػػاءت االسػػتجابات تجػػاه الصػػعوبات فػػي هػػذا المجػػاؿ متقاربػػة بػػيف العسػػاء المػػواتي 

الظػػروؼ وحػػدة  يػػدرف أسػػرًا فػػي الحضػػر وبػػيف المػػواتي يػػدرف أسػػرًا فػػي المرخػػيـ، فػػالقرب والتشػػابه بػػيف
 وجهة العظر تجاه هذه الصعوبات. 

كما يعزو الباحث هذه العتيجة إلى تشابه الظػروؼ االجتماليػة والتربويػة بػيف الريػؼ والمرخػيـ، 
فطبيعػػة الحيػػاة فػػي الريػػؼ تتشػػابه مػػع حيػػاة المرخػػيـ فػػي المحافظػػة لمػػى الحيػػاة اجتماليػػة المتماسػػكة 

لتػػزاور والمجػػامبلت والتعػػاوف وتفقػػد األقػػارب كمػػا أف التػػي تسػػودها لبلقػػات البيػػت الواحػػد مػػف حيػػث ا
غالبيػػة األسػػر فػػي الريػػؼ المرخػػيـ مػػف عػػوع األسػػرة الممتػػدة، التػػي تحػػافظ لمػػى تقاليػػد معيعػػة، كالعمػػؿ 
الجمػػالي، ودلػػـ األفػػراد، والتػػزاور، ورلايػػة األسػػر التػػي تواجػػه صػػعوبات بسػػبب طػػبلؽ أو ترمػػؿ أو 

ببعضهـ، واطبلع غالبية العاس لمى مشاكؿ بعضهـ، يدفع سجف لرب األسرة، كما أف معرفة العاس 
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أهؿ الرخير إلى مد يػد العػوف لؤلسػر المسػتورة ورخصوصػًا التػي تػديرها أسػرة فػي المعاسػبات كرمضػاف 
واأللياد، مما يجعػؿ حيػاة أولئػؾ العسػاء مسػتقرة اجتماليػًا حيػث يرلػى المجتمػع هػذه األسػر، ويعظػر 

والحعػػػاف وهػػػذا بػػػدوره يرخفػػػؼ الصػػػعوبات االجتماليػػػة التػػػي قػػػد إليهػػػا عظػػػرة تسػػػودها المحبػػػة والعطػػػؼ 
 تواجهها المرأة التي تدير أسرة.

ومػػف عاحيػػة تربويػػة تتشػػابه ظػػروؼ التربيػػة فػػي الريػػؼ مػػع المرخػػيـ حيػػث بسػػاطة الحيػػاة التػػي 
تجعؿ تعامؿ األـ مع أبعائهػا سػهبًل، وتجعػؿ السػيطرة لمػيهـ ممكعػة، وربمػا يكوعػوا سػببًا فػي الترخفيػؼ 

، وفي مرالاتها، ورلايتها، وااللتزاـ بتوجيهاتها وهذا يرخفؼ مف الصعوبات التي قد تواجهها مف لعها
العاحيػػػة تربويػػػة، إضػػػافة إلػػػى الحػػػرص لمػػػى دلػػػـ األسػػػرة، ورلايػػػة شػػػؤوعها، كمػػػا أف األمهػػػات أكثػػػر 

بعػػاء لهػػا التصػػاقًا بالبيػػت ممػػا يزيػػد الػػروابط بػػيف أفػػراد األسػػرة، كمػػا أف كممػػة األـ وتوجيهاتهػػا لمػػى األ
قيمػػػة لاليػػػة، وهػػػي ذات تػػػأثير كبيػػػر لمػػػيهـ، كمػػػا أف األمهػػػات حريصػػػات لمػػػى أبعػػػائهف مػػػف عاحيػػػة 
التعميـ، ومهتمات بمستقبؿ أبعائهف، وهذه األمور المتشابهة بيف العساء المواتي يدرف أسػرًا فػي الريػؼ 

أدى إلػػػى تقػػػارب والمرخػػػيـ جعمػػػت االسػػػتجابات لمػػػى الصػػػعوبات االجتماليػػػة والتربويػػػة متقاربػػػة ممػػػا 
 وجهات العظر عحو هذه الصعوبات فزالت الفروؽ.

( 2011وقػػد اتفقػػت عتيجػػة هػػذه الدراسػػة فػػي مجػػاؿ الصػػعوبات االجتماليػػة مػػع دراسػػة اآلغػػا )
التػػي أظهػػرت وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػػائية فػػي متوسػػط درجػػات الصػػعوبات االجتماليػػة التػػػي 

 تعزى لمتغير مكاف السكف. تواجه األرممة التي تدير أسرة  في قطاع غزة 
 النتائج المتعمقة بالفرضية السادسة:

عصػػػػت الفرضػػػػية السادسػػػػة "الرخاصػػػػة بالسػػػػؤاؿ الثػػػػامف" لمػػػػى أعػػػػه ال توجػػػػد فػػػػروؽ ذات داللػػػػة 
الصػػػعوبات التػػػي تواجػػػه المػػػرأة  ةدرجػػػمتوسػػػطات  بػػػيف( α=0.05)الداللػػػة  إحصػػػائية لمػػػى مسػػػتوى

 تعزى لمتغير الدرخؿ الشهري. الفمسطيعية التي تدير أسرة في محافظة طولكـر

فػي  اً ولموقوؼ لمى داللة الفروؽ بيف درجة الصعوبات التي توجههػا العسػاء المػواتي يػدرف أسػر 
، تػػـ اسػػترخداـ ارختبػػار كروسػػكاؿ ويمػػس غيػػر المعممػػي الػػدرخؿ الشػػهريلمتغيػػر  محافظػػة طػػولكـر تبعػػاً 

(Kruskal-Wallis)  األربعػػػة، كمػػػا يوضػػػح يوضػػػح داللػػػة تمػػػؾ الفػػػروؽ لممجػػػاالت  (17)والجػػػدوؿ
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جميػػػع الجػػػدوؿ المتوسػػػطات الحسػػػابية واالعحرافػػػات المعياريػػػة ولػػػدد أفػػػراد العيعػػػة لمجػػػاالت الدراسػػػة ل
 ي.مستويات متغير الدرخؿ الشهر 

 (17الجدول )

المتوسطات الحسابية واالعحرافات المعيارية ولدد أفراد العيعة وداللة الفروؽ في درجات الصعوبات 
 لمتغير الدرخؿ الشهري ألفراد العيعة تبعاً 

وسط متال العدد الدخل الشيري  المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

إحصائي 
االختبار 

2
χ 

مستوى 
الداللة 
 التقريبي

 األوؿ
)الصعوبات 
 االقتصادية(

 000.*  53.847 55207. 3.8683 124 شيقؿ 1000أقؿ مف 

 72206. 3.2220 82 شيقؿ 3000 –1000

 98481. 2.7972 24 قؿشي 3000أكثر مف 

 الثاعي
)الصعوبات 
االجتمالية 
 والتربوية(

 006.* 10.165 86049. 3.4227 124 شيقؿ 1000أقؿ مف 

 77510. 3.1664 82 شيقؿ 3000 –1000

 1.07291 2.8603 24 شيقؿ 3000أكثر مف 

 الثالث
)الصعوبات 
العفسية 
 والصحية(

 006.* 10.301 65011. 3.3683 124 شيقؿ 1000أقؿ مف 

 72267. 3.0542 82 شيقؿ 3000 –1000

 88908. 3.0972 24 شيقؿ 3000أكثر مف 

 الكمي
 000.* 23.716 59721. 3.5368 124 شيقؿ 1000أقؿ مف 

 60870. 3.1427 82 شيقؿ 3000 –1000

 93261. 2.9267 24 شيقؿ 3000أكثر مف 

 (α=0.05) الداللة مستوى عدل ة إحصائياً دال* 

بػيف  (α=0.05)الداللػة فروؽ ذات داللة إحصػائية لمػى مسػتوى  ( وجود17)ضح الجدوؿ و ي
، واالجتماليػة والتربويػة، والعفسػية والصػحية، ولمػى المجػاؿ الصعوبات االقتصػادية ةدرجمتوسطات 

درخؿ الػػ لمتغيػػر فػػي محافظػػة طػػولكـر تبعػػاً  اً ف أسػػر التػػي تواجػػه العسػػاء المػػواتي يػػدر  الكمػػي لمصػػعوبات
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( ولمصػػػػػػعوبات 0.000) لمصػػػػػػعوبات االقتصػػػػػػادية الشػػػػػػهري، حيػػػػػػث بمػػػػػػغ مسػػػػػػتوى الداللػػػػػػة التقريبػػػػػػي
 (.0.000( ولممجاؿ الكمي )0.006( ولمصعوبات العفسية والصحية )0.006االجتمالية والتربوية )

ولتعػػػػرؼ مصػػػػدر الفػػػػروؽ اسػػػػترخدـ الباحػػػػث المقارعػػػػات الثعائيػػػػة لػػػػدالالت الفػػػػروؽ فػػػػي درجػػػػة 
تصػػادية، واالجتماليػػة والتربويػػة، والعفسػػػية والصػػحية، والكميػػة( تبعػػًا لمتغيػػر الػػػدرخؿ الصػػعوبات )االق

 (.21( )20( )19( )18الشهري، الجداوؿ )
 الجدوؿ التالي يبيف مصدر االرختبلؼ في المجاؿ األوؿ المتعمؽ بالصعوبات االقتصادية.

 (18الجدول)
 لمتغير الدرخؿ الشهري القتصادية تبعاً المقارعات الثعائية لدالالت الفروؽ في درجة الصعوبات ا

 1000أقل من  الدخل الشيري
 شيقل

1000 – 3000 
 شيقل

أكثر من 
 شيقل 3000

 * 0.000 * 0.000  شيقؿ 1000أقؿ مف 
 0.087   شيقؿ 3000 – 1000

    شيقؿ 3000أكثر مف 
 (α = 0.05) الداللة مستوى عدل ة إحصائياً دال*       

 
 مصدر االرختبلؼ في المجاؿ الثاعي المتعمؽ بالصعوبات االجتمالية والتربوية.الجدوؿ التالي يبيف 

 (19الجدول)
لمتغير الدرخؿ  المقارعات الثعائية لدالالت الفروؽ في درجة الصعوبات االجتمالية والتربوية تبعاً 

 الشهري

أقل من  الدخل الشيري
 شيقل 1000

1000 – 3000 
 شيقل

أكثر من 
 شيقل 3000

 * 0.018 * 0.009  شيقؿ 1000أقؿ مف 
 0.280   شيقؿ 3000 – 1000

    شيقؿ 3000أكثر مف 
 (α=0.05) الداللة مستوى عدل ة إحصائياً دال*           
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الجػػػدوؿ التػػػالي يبػػػيف مصػػػدر االرخػػػتبلؼ فػػػي المجػػػاؿ الثالػػػث المتعمػػػؽ بالصػػػعوبات العفسػػػية 
 والصحية.

 (20الجدول)
لمتغير الدرخؿ  في درجة الصعوبات العفسية والصحية تبعاً المقارعات الثعائية لدالالت الفروؽ 

 الشهري
أقل من  الدخل الشيري

 شيقل 1000
1000 – 3000 

 شيقل
أكثر من 

 شيقل 3000
 0.209 * 0.001  شيقؿ 1000أقؿ مف 

 0.748   شيقؿ 3000 – 1000
    شيقؿ 3000أكثر مف 

 (α=0.05) الداللة مستوى عدل ة إحصائياً دال*           
 

 مصدر االرختبلؼ في المجاؿ الكمي. الجدوؿ التالي يبيف

 (21الجدول)

 لمتغير الدرخؿ الشهري المقارعات الثعائية لدالالت الفروؽ في درجة الصعوبات بشكؿ لاـ تبعاً 

أقل من  الدخل الشيري
 شيقل 1000

1000 – 3000 
 شيقل

أكثر من 
 شيقل 3000

 * 0.003 * 0.000  شيقؿ 1000أقؿ مف 
 0.383   شيقؿ 3000 – 1000

    شيقؿ 3000أكثر مف 
 (α=0.05) الداللة مستوى عدل ة إحصائياً دال*           

وقػػد أشػػارت جميػػع الجػػداوؿ إلػػى أف متوسػػطات درجػػة الصػػعوبات )االقتصػػادية، واالجتماليػػة 
محافظػػة  والتربويػػة، والعفسػػية والصػػحية، والكميػػة( تزيػػد لعػػدما يكػػوف درخػػؿ المػػرأة التػػي تػػدير أسػػرة فػػي

( 3000-1000( شيقؿ. بالمقارعة مع المػواتي يتػراوح درخمهػف الشػهري بػيف )1000طولكـر أقؿ مف )
 ( شيقؿ.3000شيقؿ، وبالمقارعة مع المواتي يزيد درخمهف الشهري لف )
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ويعزو الباحث هذه العتيجة إلى أف غالبية فئات المجتمع الفمسطيعي وشرائحه تعاعي مػف لػدـ 
ية وزيادة المصاريؼ وتبعات المعاسبات، وبما أف المرأة موضػوع الدراسػة جػزء مػف كفاية الموارد المال

هذا المجتمع فهػي تعػاعي كمػا المجتمػع، والػدرخؿ القميػؿ يػععكس لمػى كػؿ مجػاالت الحيػاة فػي األسػرة 
فظروؼ الحياة الصعبة، وزيادة متطمباتها وتحوؿ الكماليػات إلػى ضػروريات تجعػؿ التعػايش مػع هػذا 

( شػيقؿ ال يمبػي إال العػزر اليسػير مػف متطمبػات األسػرة 1000ؿ مف الدرخؿ صعبًا، فمبمغ )القدر القمي
فهػػػؿ سػػػيكفي هػػػذا المبمػػػغ لمغػػػػذاء والمسػػػكف والتعمػػػيـ والػػػدواء؟ وال يػػػػؤثر الػػػدرخؿ القميػػػؿ لمػػػى العاحيػػػػة 
االقتصػػادية التػػي تتطمػػب مػػف رب األسػػرة تػػوفير الحاجػػات الكثيػػرة لؤلسػػرة مػػف مسػػكف ولوازمػػه ومأكػػؿ 

رب ومصاريؼ أبعاء في المدارس والجامعات فحسب بؿ يؤثر لمى العاحية االجتمالية المتعمقة ومش
بالعبلقة مػع المجتمػع والعظػرة إلػى المجتمػع وعظػرة المجتمػع إلػى الطػرؼ اآلرخػر، وفػي اعتظػار الػدلـ 
مػػػف المجتمػػػػع أو لػػػػدـ اعتظػػػاره، وبالمشػػػػاركة االجتماليػػػػة فػػػي األفػػػػراح والمعاسػػػػبات بػػػيف األسػػػػر فػػػػي 

لمجتمع، كما يؤثر لمى العاحية العفسية،  ويؤثر الدرخؿ القميؿ لمى العاحية الصحية المتعمقػة بتػوفر ا
المػػاؿ لمعػػبلج واألدويػػة وتػػوفير متطمبػػات العظافػػة التػػي تػػؤثر لمػػى الصػػحة، كمػػا تػػؤثر لمػػى العاحيػػة 

ياة فيػؤثر األمػر لمػى العفسية لرب األسرة فقمة الماؿ تجعمه دائـ التفكير بكيفية االلتزاـ بمتطمبات الح
عفسيته مف عاحية العصبية واالكتئاب والتوتر، وهذه األمور يضيؽ الرجاؿ بها ذرلًا وهـ األقدر لمى 
العمؿ ولمى زيادة الدرخؿ مف رخبلؿ ألماؿ قد تكوف شاقة ومتعبة، وسيكوف األمػر أكثػر تعقيػدًا لمػى 

مقػى هػذا الػدرخؿ القميػؿ فػي حيػرة كيػػؼ المػرأة األضػعؼ التػي تتػولى شػؤوف أسػرة كاممػة فػالمرأة التػي تت
تمبي ما هو مطموب معها؟ وبالتالي فهي في ضغط عفسي كبير وتفكير دائـ؛ مما يععكس سػمبًا لمػى 

( شػػيقؿ؛ 1000العاحيػػة العفسػػية لهػػا، وهػػذه الصػػعوبات تتعػػاقص وتقػػؿ كممػػا زاد الػػدرخؿ الشػػهري لػػف )
ات حيػث زادت درجػة الصػعوبات لمػى ومف هعا كاف متغير الدرخؿ مؤثرًا في جميع مجاالت الصػعوب
 ( شيقؿ.1000المرأة التي تدير أسرة وتحصؿ لمى درخؿ شهري أقؿ مف )

فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية لمػػػى  لػػػدـ وجػػػود (21( )20( )19( )18) ؿو الجػػػدا بيعػػػتكمػػػا 
، واالجتماليػػة والتربويػػة، الصػػعوبات االقتصػػادية ةدرجػػمتوسػػطات بػػيف  (α=0.05) الداللػػة مسػػتوى
فػػػي  اً العسػػػاء المػػػواتي يػػػدرف أسػػػر  التػػػي تواجػػػه والصػػػحية، والصػػػعوبات لمػػػى المجػػػاؿ الكمػػػي والعفسػػػية
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درخمهػػػف يزيػػػد شػػػيقؿ وبػػػيف المػػػواتي  (3000-1000) بػػػيفمحافظػػػة طػػػولكـر ودرخمهػػػف الشػػػهري يتػػػراوح 
 شيقؿ. (3000) لفالشهري 

ويعػػػػزو الباحػػػػث ذلػػػػؾ إلػػػػى التقػػػػارب بػػػػيف هػػػػذيف الػػػػدرخميف، حيػػػػث أعهمػػػػا يػػػػؤثراف لمػػػػى درجػػػػة 
عوبات في كؿ المجاالت بصورة متشػابهة إلػى درجػة كبيػرة، فتػوفر درخػوؿ قريبػة تػؤثر مػف عاحيػة الص

إيجابية أو سمبية لمى درجة الصػعوبات التػي تواجػه األسػر، وقػد تكػوف هعػاؾ ارختبلفػات بسػيطة مػف 
عاحيػػة الكماليػػات وبعػػض المعاسػػبات وبعػػض الجواعػػب التربويػػة، ولكعهػػا لمضػػروريات تكػػوف متشػػابهة، 

هعػػا جػػاءت االسػػتجابات متقاربػػة، وتوحػػدت وجهػػات العظػػر بشػػكؿ قريػػب جػػدًا حػػوؿ تػػأثير هػػذا ومػػف 
الػػدرخؿ لمػػى درجػػة الصػػعوبات فكاعػػت العتيجػػة لػػدـ وجػػود فػػروؽ فػػي درجػػة الصػػعوبات التػػي تواجػػه 

 المرأة التي تدير أسرة تعزى إلى هذيف الدرخميف.

( 2011ة مػػع دراسػػة اآلغػػا )وقػػد اتفقػػت عتيجػػة هػػذه الدراسػػة فػػي مجػػاؿ الصػػعوبات االجتماليػػ
التي أظهػرت وجػود فػروؽ ذات داللػة إحصػائية فػي درجػة الصػعوبات االجتماليػة التػي تواجػه المػرأة 

 Ozawaاألرممة التي تدير أسرة في قطاع غزة تعزى لمتغير الدرخؿ الشهري. ودراسػة أوزاوا و لػي )

& Lee, 2006صػعوبات فػي جميػع ( فػي جميػع المجػاالت حيػث أظهػرت وجػود فػروؽ فػي درجػة ال
 المجاالت لعد المرأة المعيمة تعزى لمتغير الدرخؿ.  

( التػي 2008كما ارختمفت عتيجة هذه الدراسة فػي مجػاؿ الصػعوبات العفسػية مػع دراسػة لابػد )
أظهػػرت لػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي مسػػتوى الشػػعور بالوحػػدة العفسػػية لػػدى زوجػػات 

 مستوى االقتصادي )الدرخؿ(.الشهداء )األرامؿ( تعزى لمتغير ال
 النتائج المتعمقة بالفرضية السابعة:

عصػػػػت الفرضػػػػية السػػػػابعة "الرخاصػػػػة بالسػػػػؤاؿ التاسػػػػع" لمػػػػى أعػػػػه ال توجػػػػد فػػػػروؽ ذات داللػػػػة 
الصػػػعوبات التػػػي تواجػػػه المػػػرأة  ةدرجػػػمتوسػػػطات  بػػػيف( α=0.05) الداللػػػة إحصػػػائية لمػػػى مسػػػتوى

 تعزى لمتغير لدد سعوات إدارة األسرة. الفمسطيعية التي تدير أسرة في محافظة طولكـر
فػي  اً ولموقوؼ لمى داللة الفروؽ بيف درجة الصعوبات التي توجههػا العسػاء المػواتي يػدرف أسػر 

لمتغيػػر لػػدد سػػعوات إدارة األسػػرة، تػػـ اسػػترخداـ ارختبػػار كروسػػكاؿ ويمػػس غيػػر  محافظػػة طػػولكـر تبعػػاً 
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تمػػؾ الفػػروؽ لممجػػاالت األربعػػة، كمػػا يوضػػح داللػػة  (22)والجػػدوؿ  (Kruskal-Wallis)المعممػػي 
يوضػػػح الجػػػدوؿ المتوسػػػطات الحسػػػابية واالعحرافػػػات المعياريػػػة ولػػػدد أفػػػراد العيعػػػة لمجػػػاالت الدراسػػػة 

 ات متغير لدد سعوات إدارة األسرةلجميع مستوي

 (22الجدول )
الصعوبات  المتوسطات الحسابية واالعحرافات المعيارية ولدد أفراد العيعة وداللة الفروؽ في درجات

 لمتغير لدد سعوات إدارة األسرة ألفراد العيعة تبعاً 

وسط متال العدد مكان السكن المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

إحصائي 
االختبار 

2
χ 

مستوى 
الداللة 
 التقريبي

 األوؿ
)الصعوبات 
 االقتصادية(

 557. 1.170 75611. 3.4768 33 أقؿ مف سعتيف

 73871. 3.5878 109 سعوات 5 –2مف 

 82254. 3.4682 88 سعوات  5أكثر مف 

 الثاعي
)الصعوبات 
االجتمالية 
 والتربوية(

 001.*  13.620 77055. 3.3708 33 أقؿ مف سعتيف

 80930. 3.4625 109 سعوات 5 – 2مف 

 91926. 3.0007 88 سعوات 5أكثر مف 

 الثالث
)الصعوبات 

 العفسية والصحية(

 366. 2.012 68240. 3.2542 33 أقؿ مف سعتيف

 71479. 3.2880 109 سعوات 5 – 2مف 

 73247. 3.1439 88 سعوات 5أكثر مف 

 الكمي
 049.*  6.031 63654. 3.3606 33 أقؿ مف سعتيف

 66054. 3.4372 109 سعوات 5 – 2مف 

 70248. 3.1925 88 سعوات 5أكثر مف 

 (α = 0.05) لةالدال مستوى عدل ة إحصائياً دال* 

 (α=0.05)الداللػة  فروؽ ذات داللة إحصائية لمى مسػتوى لدـ وجود( 22ضح الجدوؿ )و ي
العسػػػاء  العفسػػػية والصػػػحية التػػػي تواجػػػه، والصػػػعوبات وبات االقتصػػػاديةالصػػػع ةدرجػػػمتوسػػػطات بػػػيف 

 لمتغير لدد سعوات إدارة األسرة. في محافظة طولكـر تبعاً  اً المواتي يدرف أسر 
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ث ذلػػؾ إلػػى طبيعػػة الظػػروؼ التػػي لاشػػتها أو تعيشػػها أولئػػؾ العسػػاء فقػػد تكػػوف ويعػػزو الباحػػ
صػػعوباتها االقتصػػادية سػػواء كاعػػت لاليػػة أو متوسػػطة أو معرخفضػػة متشػػابهة إلػػى حػػد كبيػػر رخػػبلؿ 
سعوات إدارة األسرة، ولـ ترختمػؼ بػيف فتػرة وأرخػرى، وبعػاء لميػه كاعػت االسػتجابات متقاربػة بػيف عسػاء 

(، أو لفتػرة تزيػد لػف سػت سػعوات. 5-2ف أسرًا لفترة تقؿ لف سعتيف أو لفتػرة بػيف )العيعة المواتي يدر 
كما أف ذلؾ لائد إلى أف الصعوبات االقتصػادية تتعػوع بعػاء لمػى كػؿ فتػرة وال بػد أف كػؿ مػف أولئػؾ 
العسػػػاء لاشػػػت الصػػػعوبات بػػػعفس الطريقػػػة رخػػػبلؿ سػػػعوات اإلدارة فكاعػػػت االسػػػتجابات بعػػػاء لمػػػى مػػػا 

عايشػعه مػف صػعوبات متقاربػة، فمسػتوى غػبلء المعيشػة المضػطرد سػعويًا لػه اععكاسػاته لايشعه وما ي
السػػػمبية ورخصوصػػػًا مػػػع الثبػػػات العسػػػبي لمرواتػػػب، أو مػػػع قمػػػة الػػػدرخوؿ لػػػدى بعػػػض العسػػػاء، كمػػػا أف 
السػػعوات قمػػت أو كثػػرت تبقػػى لؤلسػػرة متطمبػػات متشػػابهة فػػالجميع بحاجػػة إلػػى طعػػاـ وشػػراب ولبػػاس 

أبعاء والكثير الكثير فمذلؾ كاعت اإلجابات بعاء لمى حاجػة كػؿ مػف أولئػؾ العسػاء  ولواـز بيت ولواـز
وبما أف كؿ واحدة تعاعي وفؽ حاجاتهػا وبمػا أف الجميػع يعػاعي كاعػت العتيجػة بعػدـ وجػود فػروؽ فػي 

 متوسط درجات الصعوبات االقتصادية بعاء لمى متغير لدد سعوات إدارة األسرة.

لعسػػبة لمجػػاؿ الصػػعوبات العفسػػية والصػػحية إلػػى أف كػػؿ مرحمػػة لهػػا ويعػػزو الباحػػث العتيجػػة با
صعوباتها العفسية والصحية وهعاؾ تشابه كبير بيف ما تعاعية كؿ مف أولئؾ العساء مف عاحية عفسػية 
وصحية، فالصعوبات هي صعوبات فالحالة العفسية والصحية تبقى متأثرة ولعد الجميع  ببل استثعاء 

رة األسرة سواء كاعت قصيرة أو طويمة، وال يعقؿ أف ترخمػو حيػاة المػرأة التػي بغض العظر لف فترة إدا
تػػدير أسػػرة مػػف صػػعوبات عفسػػية وصػػحية فػػي فتػػرة وتعػػود لهػػا فػػي فتػػرة أرخػػرى، ولمػػى جميػػع األحػػواؿ 
لػى درجػة كبيػرة متشػابهة  سواء كاعت هذه الصعوبات لالية أو متوسطة أو معرخفضة فإعها موجودة وا 

وكاعػػت العتيجػػة بعػػدـ وجػػود فػػروؽ فػػي متوسػػطات درجػػات الصػػعوبات العفسػػية  فتقاربػػت االسػػتجابات
 والصحية لديهف بعاء لمى متغير لدد سعوات إدارة األسرة. 

 (α=0.05)الداللػة  فروؽ ذات داللػة إحصػائية لمػى مسػتوى وجود (22)ضح الجدوؿ و يكما 
 التػي تواجػه كمػي لمصػعوبات، ولمػى المجػاؿ الالصعوبات االجتمالية والتربوية ةدرجمتوسطات بيف 

لمتغيػػػر لػػدد سػػػعوات إدارة األسػػرة، حيػػػث بمػػػغ  فػػي محافظػػػة طػػػولكـر تبعػػاً  اً العسػػاء المػػػواتي يػػدرف أسػػػر 
  (0.049(. ولممجاؿ الكمي )0.001) لمصعوبات االجتمالية والتربوية مستوى الداللة التقريبي
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الت الفػػروؽ فػػي درجػػة ولتعػػرؼ مصػػدر هػػذه الفػػروؽ اسػػترخدـ الباحػػث المقارعػػات الثعائيػػة لػػدال
الصعوبات االجتمالية والتربويػة، والمجػاؿ الكمػي لمصػعوبات تبعػًا لمتغيػر لػدد سػعوات إدارة األسػرة، 

 (.24( )23الجدوالف )

 الجدوؿ التالي يبيف مصدر االرختبلؼ في المجاؿ الثاعي المتعمؽ بالصعوبات االجتمالية والتربوية

 (23الجدول)

 لعدد سعوات إدارة  ت الفروؽ في درجة الصعوبات االجتمالية والتربوية تبعاً المقارعات الثعائية لدالال

عدد سنوات إدارة 
 األسرة

أقل من 
 سنتين

 5 – 2من 
 سنوات

 5أكثر من 
 سنوات

 0.061 0.379  أقؿ مف سعتيف
 * 0.000   سعوات 5 – 2مف 

    سعوات 5أكثر مف 
 (α=0.05) لةالدال مستوى عدل ة إحصائياً دال*              

 الجدوؿ التالي يبيف مصدر االرختبلؼ في المجاؿ الكمي.

 (24الجدول)

 لمتغير لدد سعوات إدارة األسرة. تبعاً  الكميةالمقارعات الثعائية لدالالت الفروؽ في درجة الصعوبات 
عدد سنوات إدارة 

 األسرة
أقل من 
 سنتين

 5 – 2من 
 سنوات

 5أكثر من 
 سنوات

 0.338 0.407  أقؿ مف سعتيف
 * 0.014   سعوات 5 – 2مف 

    سعوات 5أكثر مف 
 (α=0.05) الداللة مستوى عدل ة إحصائياً دال*              

الداللػػػػة     فػػػػروؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية لمػػػػى مسػػػػتوى  وجػػػػودإلػػػػى  (24) (23) فالجػػػػدوالأشػػػػار 
(α=0.05)  التػي  ي لمصػعوبات، والمجػاؿ الكمػالصعوبات االجتمالية والتربوية ةدرجمتوسطات بيف

سػػعوات، وبػػيف  (5-2) بػػيففػػي محافظػػة طػػولكـر معػػذ فتػػرة تتػػراوح  اً العسػػاء المػػواتي يػػدرف أسػػر  تواجػػه
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 ترخمػػػس سػػػعوات، حيػػػث كاعػػػحافظػػػة طػػػولكـر معػػػذ فتػػػرة تزيػػػد لػػػف فػػػي م اً العسػػػاء المػػػواتي يػػػدرف أسػػػر 
العسػػػاء  لػػػدى والصػػػعوبات لمػػػى المجػػػاؿ الكمػػػي الصػػػعوبات االجتماليػػػة والتربويػػػةدرجػػػة  اتمتوسػػػط

معػذ  اً لػدى العسػاء المػواتي يػدرف أسػر  اسعوات ألمى معه (5-2) بيفمعذ فترة تتراوح  اً المواتي يدرف أسر 
 رخمس سعوات.فترة تزيد لف 

ويعػػزو الباحػػث ذلػػؾ إلػػى أف الصػػعوبات لػػدى المػػرأة التػػي تػػدير أسػػرة فػػي السػػعوات األولػػى مػػف 
ف المفاجئػػة، ومػػا زالػػت تػػدرب عفسػػها لمػػى اإلدارة تكػػوف كبيػػرة ومتراكمػػة وجديػػدة فهػػي مػػا زالػػت ضػػم

تحمػػؿ هػػذا العػػبء الجديػػد، ومػػا زالػػت تحػػاوؿ أف تمممػػـ عفسػػها وتعكػػب لمػػى عفسػػها فػػي بيتهػػا مشػػغولة 
بمسػػتقبمها ومسػػػتقبؿ أبعائهػػػا، فتععػػػزؿ لػػف المجتمػػػع، وتضػػػع همهػػػا لمػػى أسػػػرتها، وتغمػػػؽ بابهػػػا لمػػػى 

ف الصعوبات االجتمالية، كما أعهػا فػي عفسها، وتبتعد لف المجتمع وشؤوعه وهذه األمور تدرخؿ ضم
السعوات األولى حريصة لمى أبعائها مف تغير األجواء لميهـ، وتحاوؿ أف تشعرهـ بعدـ تغيػر شػيء 
في حياتهـ، وتحرص لمى تمبية طمباتهـ، وتكوف رخائفة لميهـ كثيرًا مف الصدمات والحاالت العفسية 

ترهػػػػؽ عفسػػػػها فػػػػي تعمػػػػيمهـ حتػػػػى ال يهممػػػػوا بسػػػػبب الوضػػػػع الجديػػػػد الػػػػذي يعيشػػػػوعه بفقػػػػداف األب، و 
المدرسػة، وقػػد تجػػد لػػديهـ سػػموكًا تمرديػًا، وبدايػػة اعحػػراؼ مػػع األصػػدقاء ورخصوصػًا لمػػف هػػـ فػػي سػػف 
المراهقة، وكؿ هذا يؤدي إلى زيادة المشكبلت التربوية لديها، فالصعوبات جديدة لميهػا ومازالػت فػي 

إدارة األسػػرة زادت الرخبػػرة فػػي إدارة األسػػرة  فػػالمرأة  بػػدايتها، كمػػا يػػرى الباحػػث أعػػه كممػػا زادت سػػعوات
بعد مرور سعوات كثيرة تكوف قد استقرت أمورها بشكؿ أفضؿ، وتكوف قد اكتسػبت رخبػرة فػي التعامػؿ 
مػػع الصػػعوبات ونليػػػات لمميػػة ومعطقػػة مػػػف رخػػبلؿ الممارسػػػة والتجربػػة فػػي التعامػػػؿ مػػع الصػػػعوبات 

توظؼ التغذية الراجعة التي اكتسبتها في السعوات األولى؛  االجتمالية والتربوية التي تواجهها، حيث
ولػػذلؾ جػػاءت العتيجػػة بوجػػود فػػروؽ فػػي متوسػػط درجػػات الصػػعوبات االجتماليػػة والتربويػػة بػػيف مػػف 

    ( سعوات وبيف مف تدير أسرة لفترة تزيد لف رخمس سعوات.5-2تدير أسرة مف فترة تتراوح بيف )

الداللػة  فػروؽ ذات داللػة إحصػائية لمػى مسػتوى وجػودلػدـ  (24( )23) فالجػدوال كما أظهر
(α=0.05)  التػي  ، والمجػاؿ الكمػي لمصػعوباتالصعوبات االجتمالية والتربوية ةدرجمتوسطات بيف

سػعتيف، وبػيف العسػاء المػواتي محافظػة طػولكـر معػذ فتػرة تقػؿ لػف في  اً العساء المواتي يدرف أسر  تواجه
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، أو معػػذ فتػػرة تزيػػد لػػف رخمػػس سػػعوات (5-2) بػػيفتػػرة تتػػراوح فػػي محافظػػة طػػولكـر معػػذ ف اً يػػدرف أسػػر 
 سعوات.

ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف الصعوبات االجتمالية والتربويػة لػدى المػرأة التػي تػدير أسػرة لفتػرة 
( أو تزيػد لػف سػت سػعوات؛ ويعػود 5-2تقؿ لف سعتيف تتشابه مع المواتي يدرف أسػرًا لسػعوات بػيف )

ه صػعوبات اجتماليػػة وتربويػة ال لبلقػة لهػا بعػدد سػعوات إدارة األسػػرة ذلػؾ لمػى أف كػبًل مػعهف تواجػ
فػػػالمجتمع واحػػػد وااللتزامػػػات االجتماليػػػة واحػػػدة وااللتػػػزاـ بالبيػػػت بسػػػبب زيػػػادة األلبػػػاء واحػػػدة، وقمػػػة 
االرخػػتبلط بػػػالمحيط واحػػدة، وتقميػػػؿ المشػػاركة فػػػي المعاسػػبات واحػػػدة، والحػػرص لمػػػى األبعػػاء والبقػػػاء 

دة، وزيادة األلباء التربوية واحدة، واالهتماـ بشؤوف األبعاء واحدة؛ وهذه الصعوبات بالقرب معهـ واح
المتقاربػػة سػػواء كاعػػت لاليػػة أو متوسػػطة أو معرخفضػػة جعمػػت االسػػتجابات متقاربػػة وجعمػػت العتيجػػة 

 موحدة.

( 2012وقػػد اتفقػػت عتيجػػة هػػذه الدراسػػة فػػي مجػػاؿ الصػػعوبات العفسػػية مػػع دراسػػة الشػػيراوي )
هػػرت لػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي أسػػموب المواجهػػة والصػػبلبة العفسػػية لػػدى التػػي أظ

 المرأة األرممة التي تدير أسرة تعزى لمتغير لدد سعوات إدارة األسرة. 

( التػي أظهػرت 2008وارختمفت عتيجة الدراسة في مجاؿ الصػعوبات العفسػية مػع دراسػة لابػد )
ى الشعور بالوحدة العفسية لدى زوجات الشهداء )األرامؿ( وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في مستو 

 تعزى لمتغير لدد سعوات إدارة األسرة لصالح سعتيف أو أقؿ.
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 الفصل الخامس

 النتائج والتوصيات

اسة، إضافة إلى يعرض الباحث في هذا الفصؿ ممرخصًا ألهـ العتائج التي توصمت إليها الدر 
 مجمولة مف التوصيات، وفيما يمي لرض لمعتائج والتوصيات. 

 النتائج:

وجود صعوبات اقتصادية، واجتمالية وتربوية، وعفسية وصحية  تواجه توصمت الدراسة إلى  -1
، حيث تراوحت عسبة اإلجابات بالدرجتيف )لالية،  العساء المواتي يدرف أسرًا في محافظة طولكـر

( وهي عسب تدؿ لمى وجود %64.34( و )%40.43ًا( لمجاالت االستباعة بيف )ولالية جد
 صعوبات تواجه العساء المواتي يدرف أسرًا بصورة تتراوح بيف الجمّية المقمقة والطبيعية العادية.

بصورة جمّية وممفتة لمعظر ومقمقة ظهرت الصعوبات االقتصادية لدى العساء المواتي يدرف أسرًا  -2
مف وجهة  (%64.34عسبة اإلجابات بالدرجتيف )لالية، ولالية جدًا( لهذا المجاؿ ) حيث بمغت
 عظرهف.

االجتمالية والتربوية، والعفسية والصحية لدى العساء المواتي يدرف أسرًا في  ظهرت الصعوبات -3
محافظة طولكـر بصورة طبيعية ولادية وغير ممفتة لمعظر حيث بمغت عسبة اإلجابات 

( مف وجهة %50.43( و )%40.43ية، ولالية جدًا( لهذيف المجاليف بيف )بالدرجتيف )لال
 عظرهف. 

مستوى الصعوبات التي تواجه المرأة الفمسطيعية التي تدير أسرة في محافظة طولكـر مف وجهة  -4
( لمى الدرجة الكمية لممجاالت، 0.68( واعحراؼ معياري )3.33عظرها، أتى بمتوسط حسابي )

 متوسط لمصعوبات التي تواجههف.وهذا يدؿ لمى مستوى 

( 3.52-3.22تراوحت المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد الدراسة لمى المجاالت بيف ) -5
وهي متوسطات استجابات تدؿ لمى مستوى لاٍؿ في مجاؿ الصعوبات االقتصادية، ومتوسط 

 في مجالي الصعوبات االجتمالية والتربوية، والعفسية والصحية.
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( بيعما 3.52بات االقتصادية لمى الترتيب األوؿ وبمتوسط حسابي )حصؿ مجاؿ الصعو  -6
( 3.27حصؿ مجاؿ الصعوبات االجتمالية والتربوية لمى الترتيب الثاعي وبمتوسط حسابي )

وحصؿ مجاؿ الصعوبات العفسية والصحية لمى الترتيب الثالث واألرخير وبمتوسط حسابي 
(3.22.) 

 ةدرج متوسطات ( بيفα=0.05) الداللة ى مستوىفروؽ ذات داللة إحصائية لم ال توجد -7
 ف أسرًا في محافظة طولكـر في جميع المجاالتالتي تواجه العساء المواتي يدر الصعوبات 

 .( تبعًا لمتغير فئة العمر، والمجاؿ الكمياالقتصادي، واالجتمالي والتربوي، والعفسي والصحي)

 ةدرجمتوسطات بيف  (α=0.05)  الداللة فروؽ ذات داللة إحصائية لمى مستوى توجد -8
لمتغير  في محافظة طولكـر تبعاً  اً الصعوبات االقتصادية التي تواجه العساء المواتي يدرف أسر 

الصعوبات التي تواجه العساء المواتي  ةدرج ، وال توجد فروؽ بيف متوسطات الحالة االجتمالية
ية في كؿ مف المجاؿ الثاعي لمتغير الحالة االجتمال في محافظة طولكـر تبعاً  اً يدرف أسر 

وفي المجاؿ الثالث المتعمؽ بالصعوبات العفسية ، المتعمؽ بالصعوبات االجتمالية والتربوية
 .وفي المجاؿ الكمي، والصحية

 ةدرج متوسطات بيف (α=0.05) الداللة  فروؽ ذات داللة إحصائية لمى مستوى توجد -9
وبيف ، مطمقات والمعفصبلت واألرامؿالصعوبات االقتصادية التي تواجه كؿ مف العساء ال

، حيث كاع اً زوجات األسرى المواتي يدرف أسر   ةدرج اتمتوسط تفي محافظة طولكـر
لدى زوجات  االصعوبات االقتصادية لدى العساء المطمقات والمعفصبلت واألرامؿ ألمى معه

صادية التي الصعوبات االقت ةدرجمتوسطات  فروؽ ذات داللة إحصائية بيف ، وال توجداألسرى
العساء المعفصبلت واألرامؿ و العساء المطمقات واألرامؿ، و العساء المطمقات والمعفصبلت،  تواجه

. اً المواتي يدرف أسر   في محافظة طولكـر

 ةدرجػػ متوسػػطات بػػيف (α=0.05) الداللػػة فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية لمػػى مسػػتوى ال توجػػد -10
 فػػي محافظػػة طػػولكـر تبعػػاً  اً ء المػػواتي يػػدرف أسػػر الصػػعوبات العفسػػية والصػػحية التػػي تواجػػه العسػػا

الصػػػػعوبات  ةدرجػػػػ متوسػػػػطات فػػػػروؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية بػػػػيف ، وتوجػػػػدلمتغيػػػػر طبيعػػػػة العمػػػػؿ
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التػي تواجههػا العسػاء  ، والصػعوبات االجتماليػة والتربويػة، والمجػاؿ الكمػي لمصػعوباتاالقتصادية
 .بيعة العمؿلمتغير ط في محافظة طولكـر تبعاً  اً المواتي يدرف أسر 

الصػػػعوبات االقتصػػػادية، واالجتماليػػػة والتربويػػػة، والصػػػعوبات لمػػػى المجػػػاؿ الكمػػػي تقػػػؿ لعػػػد  -11
المػػرأة ذات الوظيفػػة الدائمػػة مقارعػػة بػػذات العمػػؿ الرخػػاص أو األجػػرة المتقطعػػة أو التػػي ال تعمػػؿ، 

ال تعمػؿ، ولػـ كما أعها تقؿ لدى ذات العمؿ الرخاص بالمقارعة مػع ذات األجػرة المتقطعػة أو التػي 
تظهػػر فػػروؽ فػػي مجػػاؿ الصػػعوبات االجتماليػػة والتربويػػة والصػػعوبات لمػػى المجػػاؿ الكمػػي بػػيف 
ذات الوظيفػػة الدائمػػة والعمػػؿ الرخػػاص، ولػػـ تظهػػر فػػروؽ لػػدى العسػػاء ذوات األجػػرة المتقطعػػة أو 

 المواتي ال يعممف.

 ةدرجػػمتوسػػطات يف بػػ (α=0.05)الداللػػة  فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية لمػػى مسػػتوى ال توجػػد -12
يػػر لػػدد أفػػراد لمتغ فػػي محافظػػة طػػولكـر تبعػػاً  اً العسػػاء المػػواتي يػػدرف أسػػر  الصػػعوبات التػػي تواجػػه
، المجاؿ الكميالصعوبات العفسية والصحية و ، و الصعوبات االقتصاديةمجاؿ األسرة  في كؿ مف 

التربويػة التػي الجتماليػة و الصػعوبات ا ةدرجػمتوسػطات فروؽ ذات داللة إحصائية بيف  وال توجد
 اً أفػػراد وبػػيف العسػػاء المػػواتي يػػدرف أسػػر  (6-3بػػيف )لػػدد أفرادهػػا  اً العسػػاء المػػواتي يػػدرف أسػػر   تواجػػه

الصػػػعوبات االجتماليػػػة  ةدرجػػػمتوسػػػطات بػػػيف وتوجػػػد فػػػروؽ  أفػػػراد. (6)لػػػدد أفرادهػػػا أكثػػػر مػػػف 
، متغير لدد أفراد األسرةل في محافظة طولكـر تبعاً  اً والتربوية التي تواجه العساء المواتي يدرف أسر 

لػػدد  اً الصػػعوبات االجتماليػة والتربويػػة لػػدى العسػػاء المػواتي يػػدرف أسػػر  ةدرجػػ اتمتوسػػطحيػث أف 
 (6-3بػيف)لػدد أفرادهػا يتػراوح  اً لدى العساء المواتي يػدرف أسػر  اأفراد أقؿ معه (3)أفرادها أقؿ مف 

 أفراد.

 ةدرجػػمتوسػػطات بػػيف  (α=0.05) لػػةالدال مسػػتوىفػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية لمػػى  ال توجػػد -13
لمتغيػر مكػاف السػكف   فػي محافظػة طػولكـر تبعػاً  اً العساء المػواتي يػدرف أسػر  الصعوبات التي تواجه

 مجػاؿ الصػعوبات العفسػية والصػحية والمجػاؿ الكمػيو  ،الصػعوبات االقتصػاديةمجػاؿ في كؿ مف 
فػػي مجػػاؿ الصػػعوبات  لسػػكفلمتغيػػر مكػػاف ا فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية تبعػػاً وتوجػػد لمصػػعوبات، 

الصعوبات االجتمالية والتربوية لدى العساء المواتي يسكف  ةدرج  أفحيث ، االجتمالية والتربوية
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الصػػػعوبات  وال توجػػػد فػػػروؽ فػػػي مجػػػاؿ، لػػػدى العسػػػاء المػػػواتي يسػػػكف الحضػػػر االريػػػؼ أقػػػؿ معهػػػ
سػكف  ي، وبيف مػف اتالمرخيم سكف  فيي مفالحضر وبيف  سكف  فييبيف مف الجتمالية والتربوية ا

 .المرخيمات سكف  فيي مفوبيف  الريؼ في

بػػػػيف متوسػػػػطات درجػػػػة  (α=0.05)توجػػػد فػػػػروؽ ذات داللػػػػة إحصػػػائية لمػػػػى مسػػػػتوى الداللػػػة  -14
الصعوبات التي تواجه العساء المواتي يدرف أسرًا في محافظة طولكـر تبعًا لمتغير الدرخؿ الشػهري 

سطات درجة الصعوبات لجميع المجاالت تزيد لػدى في جميع مجاالت الصعوبات، حيث أف متو 
( 3000-1000( شيقؿ، وتقؿ لدى مف يتراوح درخمهف الشهري بيف )1000مف يقؿ درخمهف لف )
( شػػػيقؿ، وال توجػػػد فػػػروؽ فػػػي جميػػػع مجػػػاالت الصػػػعوبات بػػػيف مػػػف 3000شػػػيقؿ، أو يزيػػػد لػػػف )

 ( شيقؿ.3000لف )( شيقؿ، وبيف مف يزيد درخمهف 3000-1000يتراوح درخمهف الشهري بيف )

 ةدرجػػمتوسػػطات بػػيف  (α=0.05)الداللػػة  فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية لمػػى مسػػتوى ال توجػػد -15
لمتغيػر لػدد سػػعوات  فػي محافظػة طػولكـر تبعػاً  اً العسػاء المػواتي يػدرف أسػػر  وبات التػي تواجػهالصػع

د فػػروؽ وتوجػػ، فػػي مجػػالي الصػػعوبات االقتصػػادية، والصػػعوبات العفسػػية والصػػحية، إدارة األسػػرة
تعػػزى لمتغيػػر لػػػدد سػػعوات إدارة األسػػرة فػػػي مجػػالي الصػػعوبات االجتماليػػػة والتربويػػة، والمجػػػاؿ 

والصػػعوبات لمػػى المجػػاؿ  الصػػعوبات االجتماليػػة والتربويػػةدرجػػة  اتمتوسػػط تحيػػث كاعػػالكمػػي 
ء لػدى العسػا اسػعوات ألمػى معهػ (5-2) بػيفمعػذ فتػرة تتػراوح  اً لدى العساء المواتي يدرف أسر  الكمي

، وال توجػػػد فػػػروؽ فػػػي مجػػػاؿ الصػػػعوبات معػػػذ فتػػػرة تزيػػػد لػػػف رخمػػػس سػػػعوات اً المػػػواتي يػػػدرف أسػػػر 
( 5-2االجتمالية والتربوية بػيف مػف يػدرف أسػرًا لفتػرة تقػؿ لػف سػعتيف وبػيف مػف يػدرف أسػرًا بػيف )

 سعوات، أو تزيد لف رخمس سعوات.
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 التوصيات: 
وزارات  مػػف ِقَبػػؿ يػػدرف أسػػرًا مػػف العاحيػػة االقتصػػادية االهتمػػاـ بشػػكؿ أكبػػر بفئػػة العسػػاء المػػواتي -أوالً 

الدولػػػة مثػػػؿ، وزارة الشػػػؤوف االجتماليػػػة، ووزارة المػػػرأة، ووزارة شػػػؤوف األسػػػرى، ومػػػف قبػػػؿ مؤسسػػػات 
 المرأة الدالمة، والمجتمع مف رخبلؿ:

 زيادة الدلـ المقدـ لهذه الفئة مف قبؿ وزارة الشؤوف االجتمالية، مف رخبلؿ زيادة المبمغ -1
 المعطى لهف، وجعمه شهريًا، وتقديـ مسالدات ليعية.

سعادها ماديًا مف رخبلؿ قروض  -2 تمكيف هذه الشريحة اقتصاديًا مف رخبلؿ إرخراجها المعزؿ وا 
أو معح صغيرة لتتوجه إلى األلماؿ الحرة الصغيرة التي تعود بالفائدة لمى أسرتها 

 .ومسالدتها في لمؿ مشاريع صغيرة مدرة لمدرخؿ لمى األسرة

التركيز لمى هذه الفئة مف رخبلؿ مؤسسات المرأة، مف رخبلؿ توجيه المشاريع المقدمة لهذه  -3
المؤسسات إلى تحسيف الوضع االقتصادي لهذه الفئة، وتقديـ برامج تولية حوؿ إدارة 

 األسرة مف الجاعب االقتصادي.

لمشاريع التي أف يقـو المجتمع بدوره في دلـ هذه الفئة اقتصاديًا مف رخبلؿ تشغيمها في ا -4
لطائها أجرها كامبًل غير معقوص، والبعد لف استغبللها بدافع  يتولها أفراد المجتمع، وا 

 حاجتها.

جعؿ األولوية في التوظيؼ لمعساء الحامبلت لمشهادات الجامعية مف هذه الفئة، سواء كف  -5
مطمقات، أو معفصبلت، أو أرامؿ، أو زوجات أسرى؛ حيث يسهـ توظيفهف في ترخفيؼ 

 عوبات االقتصادية التي تواجههف.الص

 
العمؿ لمى معالجة الصعوبات االجتمالية والتربوية التي تواجه العساء المواتي يدرف أسرًا فػي  -ثاعياً 

 فمسطيف مف رخبلؿ:
قيػػػاـ وزارة التربيػػػة والتعمػػػيـ، ومػػػديريات التربيػػػة فػػػي محافظػػػات الػػػوطف بػػػدورها المعاسػػػب فػػػي  -1

فػػػي المعػػػاهج بحيػػػث تتعػػػاوؿ الصػػػعوبات التػػػي تواجػػػه مسػػػاعدة هػػػذه الفئػػػة، مػػػف رخػػػبلؿ تطػػػوير 
العسػػاء المػػواتي يػػدرف أسػػرًا، وكيفيػػة الحػػد معهػػا، ودور المجتمػػع فػػي ذلػػؾ، إضػػافة إلػػى القيػػاـ 
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ببػػرامج وأعشػػػطة مدرسػػػية تتعػػاوؿ هػػػذه الصػػػعوبات، وتبػػػيف دور المجتمػػع واألبعػػػاء فػػػي تحمػػػؿ 
 الصعوبات التي تواجههف. مسؤولياته في دلـ مديرات األسر، ومساعدتهف، والترخفيؼ مف

قيػاـ أئمػػة المسػاجد بػػدورهـ المهػـ فػػي توجيػه أفػػراد المجتمػع واألبعػػاء لموقػوؼ إلػػى جاعػب هػػذه  -2
الفئة ومسػاعدتها، إضػافة لمػى طػرح القضػايا المتعمقػة بهػف بشػكؿ مسػتمر فػي رخطػب الجمػع 

رخيفه لعهف، واأللياد والدروس الديعية، وحمقات العمـ، وبياف كيفية إعصاؼ اإلسبلـ لهف، وت
 واألجر العظيـ الذي ألده اهلل لمف يرخفؼ مف صعوباتهف.

قياـ اإللبلـ بدوره الحيوي في تعاوؿ قضايا هذه الشريحة، مف رخبلؿ برامج تعاقش قضاياهف، 
يصاؿ رسائمهف إلى المجتمع، وبياف كيفية  جراء مقاببلت معهف لتعريؼ العاس بمشاكمهف، وا  وا 

وتوظيؼ اإللبلـ ببرامج غعية موجهة لهذه الشريحة، ف، مساعدتهف والترخفيؼ مف مشكبلته
لادة الروح الطموحة لديهف وأشعارهف بأف المستقبؿ ما زاؿ زاهرًا  لتعزيز الثقة بالعفس وا 

 أمامهف وأماـ أسرهف.

قياـ وزارة الشؤوف االجتمالية، وجمعيات المػرأة بعقػد بػرامج تثقيفيػة وتولويػة لهػف مػف رخػبلؿ  -3
المػػواتي يعممػػف فػػي هػػذه المؤسسػػات، إضػػافة لمػػى بػػرامج التػػدريب المرشػػدات المترخصصػػات 

 والمساعدة التي تهدؼ إلى الترخفيؼ مف مشكبلتهف، ومسالدتهف في التغمب لميها.

 ريبها لمى إدارة األسرة كما الرجؿ مف رخبلؿ:تدإتاحة الفرصة أماـ المرأة و  -ثالثاً 

رة مشػػػتركة بػػػيف الرجػػػؿ والمػػػرأة، بػػػرامج مدرسػػػية موجهػػػة  لكػػػبل الجعسػػػيف تبػػػيف أف إدارة األسػػػ -1
 وتؤكد لمى ضرورة توزيع األدوار وتبادلها.

لطائهػػػا  -2 عػػػدوات مجتمعيػػػة موجهػػػة لمرجػػػاؿ تتعػػػاوؿ ضػػػرورة إشػػػراؾ المػػػرأة فػػػي إدارة األسػػػرة وا 
فرصػة إدارة األسػرة مػع زوجهػا حتػػى تػتمكف مػف القيػاـ بهػذا الػػدور فػي حػاؿ غيػاب الػػزوج أو 

 فقداعه.
أة ومسػاعدتها بعقػد ورشػات لمػؿ تشػرؾ فيهػا العسػاء لتػدريبهف لمػى قياـ جمعيات تمكػيف المػر  -3

 إدارة األسرة، وبياف أهمية ذلؾ بالعسبة لهف، وذلؾ احتياطًا ألي طارئ قد يواجههف.
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التأكيػػػد لمػػػى الػػػدور التكػػػاممي بػػػيف الرجػػػؿ والمػػػرأة فػػػي إدارة األسػػػرة مػػػف رخػػػبلؿ بػػػرامج وطعيػػػة  -4
األلياد، ومعارض الفعوف، والتمثيؿ والمسرح متمفزة، ومف رخبلؿ الرخطب في صبلة الجمعة و 

 والزجؿ.
العمػػػؿ لمػػػى مراجعػػػة شػػػاممة لممعػػػاهج المدرسػػػية بهػػػدؼ لمػػػؿ تػػػوازف فػػػي األدوار بػػػيف الرجػػػؿ  -5

زالة األدوار التقميدية التي ألطاها المجتمع لكػبل الجعسػيف لتغييػر الفكػرة حػوؿ هػذا  والمرأة، وا 
 الموضوع في أذهاف العشء الجديد.

مهمة الرخدمة االجتمالية المؤهمة بالفمسفة واألغراض والمعاهج والمهارات، التي تسهـ يؿ تفع -رابعاُ 
مسالدة  بهدؼ، ةفي قضايا المجتمع مف رخبلؿ طرقها المتعددة ومدارخمها المرختمفة وعماذجها المتعدد

أبعائها مف رخبلؿ تثقيفها ومسالدتها لمى مواجهة مشكبلتها المرختمفة، وتعشئة  التي تدير أسرةالمرأة 
 واالستفادة مف درخمها بحكمة وولي.

مف الحصوؿ لمى  التي تدير أسرةتمكيف المرأة  بدورها المهـ فيالجمعيات األهمية قياـ  -رخامساً 
 الرخدمات االجتمالية والصحية واالقتصادية والتعميمة والثقافية والقاعوعية.

الصغيرة، وتدريبها لمى ترشيد معح المرأة قروضًا ائتماعية لمقياـ ببعض المشرولات  -سادساً 
استرخداـ الموارد الطبيعية، وتدريبها لمى بعض الحرؼ المعزلية، واالرتفاع بالقدرة التعافسية لها في 
سوؽ العمؿ مف رخبلؿ توجيه مزيد مف االهتماـ بالتدريب المهعي ورخاصة في المجاالت غير 

ة هذه الصعالات لتحقيؽ تعمية التقميدية، وتشجيع اشتغالها بالصعالات الريفية وتحسيف جود
اقتصادية واجتمالية متواصمة لها وأسرتها، وضرورة الععاية بتوفير وظائؼ تتعاسب وأوضالها 

 واحتياجاتها، ورفع درخمها، وتوفير رخدمات لها والععاية باحتياجاتها.

اجاتها، ، ومعرفة احتيالتي تدير أسرةاالهتماـ بالبحث االجتمالي لدراسة ظروؼ المرأة  -سابعاً 
وضرورة تقيـ كافة  المواتي يدرف اسراً والتعرؼ لميها لمسالدتها لمى مواجهتها، واالهتماـ بالعساء 

، والتثقيؼ والتطوير والتعمية كأهداؼ سالدهف لمى القياـ بأدوارهف وحؿ مشكبلتهفالرخدمات التي ت
 .، ومسالدتهف لمى إكماؿ تعميمهف هفلمرخدمة االجتمالية مع
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عشاء إسكاف التي تدير أسرة روؼ المرأة أرخذ ظ -ثامعاً  في االلتبار لعد صياغة الرخطط التعموية، وا 
عشاء مؤسسات تهتـ بمشكبلتها، واالهتماـ بتعميـ  رخيري مرخطط لتحسيف الوضع االجتمالي لها، وا 

 األبعاء لتحسيف الوضع االجتمالي لؤلسرة في المستقبؿ. 

الصحية التي تواجه العساء المواتي يدرف أسرًا مف العمؿ لمى ترخفيؼ الصعوبات العفسية و  -تاسعاً 
رخبلؿ دمجهف في المجتمع، وتشجيعهف لمى القياـ بأدوار قيادية، وتوفير ألماؿ معاسبة لترخفيؼ 
الضغوطات العفسية التي يشعرف بها، إضافة إلى تعزيز الثقة بأعفسهف مف رخبلؿ وقوؼ األهؿ 

صحية رخاصة لهف، مف رخبلؿ تحديد أياـ لهف  واألقارب والجيراف إلى جاعبهف، وتقديـ رخدمات
جراء فحوصات مستمرة لهف، والقياـ بزيارات طبية لهف في بيوتهف، ومعحهف  لمراجعة العيادات، وا 

 تأميعًا صحيًا يشمؿ أفراد أسرهف.

توجيه الباحثيف في دراسات المرأة ولمـ االجتماع عحو إجراء دراسات تتعاوؿ المرأة التي  -لاشراً 
 :ة في محافظات فمسطيعية أرخرى، وأف تتعاوؿ هذه الدراساتتدير أسر 

درجة الصعوبات االقتصادية واالجتمالية والتربوية والصحية والعفسية التي تواجه هذه   -1
 .الفئة

متغيرات أرخرى لمعرفة أثرها لمى الصعوبات التي تواجه المرأة التي تدير أسرة كالمؤهؿ   -2
لية كالعزباء، وزوجة المعاؽ، وزوجة المريض، العممي، وعوع السكف، والحالة االجتما

 وزوجة المغترب وغيرها.

تتعاوؿ اآلليات والطرؽ التي يمكف أف تسهـ في لبلج وترخفيؼ الصعوبات والمشكبلت التي  -3
تواجه العساء المواتي يدرف أسرًا في فمسطيف عتيجة تزايد عسبة هذه الفئة في المجتمع 

 الفمسطيعي.
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 المصادر والمراجع

 واًل: المراجع العربيةأ
 القرآن الكريم. -

صعوبات الدارسين والمعممين والمشرفين في مشروع محو األمية ( "1977إبراهيـ، يوسؼ حعا )-
 " )رسالة ماجستير غير معشورة( بغداد، العراؽ.اإللزامي في قضاء الحمدانية

 ، دار صادر، بيروت.لسان العرب (1960) و الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكـرابف معظور، أب -

. الصحة النفسية لدى عينة من النساء األردنيات المطمقات (2007اإلبراهيـ، أسماء بدري ) -
 . 187-159، ص ص 1، ع11، مجاألردن -إربد لمبحوث والدراسات

مجمة جامعة النجاح . التركيب األسري في الضفة الغربية وقطاع غزة( 2000أحمد، حسيف ) -
 124-93، ص ص 1، لدد 14مج  إلنسانية(لألبحاث )العموم ا

التنبؤ بالسموك االجتماعي لمنساء األرامل في ضوء بعض " (2011األغا، ريهاـ سبلمة ) -
 الجامعة اإلسبلمية، غزة، فمسطيف.  (رسالة ماجستير غير معشورة) "المتغيرات النفسية

حصاءات و 1995المرأة العربية  (1998األمـ المتحدة ) - مؤشرات، األمم المتحدة: : اتجاىات وا 
 عيويورؾ. ،، مركز المرأة العربية لمتدريب والبحوثالمجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

من األسر التي ترأسيا نساء في مناطق مختارة من اإلسكوا التي تعاني  (2001األمـ المتحدة ) -
جعة االقتصادية واالجتمالية . المالنزاعات: مسح استطالعي لصياغة سياسات لتخفيف حدة الفقر

 لغربي نسيا. عيويورؾ.

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور ( 2001البرخاري، محمد بف إسماليؿ أبو لبد اهلل ) -
، دار 7، ج1، تحقيؽ: محمد زهير بف عاصر العاصر، طصحيح البخاري وسنتو وأيامو، رسول اهلل

 طوؽ العجاة.

 ، دار العمـ لممبلييف، بيروت.دالمور  (2008البعمبكي، معير )- 
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. تحقيؽ: محمد فؤاد سنن الترمذي( 1975الترمذي، محمد بف ليسى بف موسى بف الضّحاؾ ) -
 ، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحمبي، مصر.2، ط3لبد الباقي، ج

 . تحقيؽ: إبراهيـ لطوةسنن الترمذي( 1975الترمذي، محمد بف ليسى بف موسى بف الضّحاؾ )- 
 ، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحمبي، مصر.2، ط4لوض، ج

المرأة والطالق في المجتمع الكويتي: األبعاد النفسية واالجتماعية  (1999ثاقب )الثاقب، فهد - 
 . مجمس العشر العممي بجامعة الكويت، الكويت.واالقتصادية

 – السكان تقرير – لمتعداد ئيةالنيا النتائج (2009) الفمسطيعي لئلحصاء المركزي الجهاز -
 .فمسطيف - اهلل راـ .طولكرم محافظة

 فمسطيف. -. راـ اهللمحافظة طولكرم( 2009الجهاز المركزي لئلحصاء الفمسطيعي ) -

 -التعداد العام لمسكان والمساكن والمنشآت( 2009الجهاز المركزي لئلحصاء الفمسطيعي ) -
 فمسطيف. -. راـ اهللمع السكاني: المؤشرات األساسية حسب نوع التج2002

 (1كتاب محافظة طولكرم اإلحصائي السنوي )( 2009الجهاز المركزي لئلحصاء الفمسطيعي ) -
 فمسطيف.  -راـ اهلل

حصاءات ( 2010الجهاز المركزي لئلحصاء الفمسطيعي ) - المرأة والرجل في فمسطين: قضايا وا 
 راـ اهلل، فمسطيف. (2010)

 فمسطيف. -. راـ اهلل2002فمسطين في أرقام ( 2010حصاء الفمسطيعي )الجهاز المركزي لئل -

 (2كتاب محافظة طولكرم اإلحصائي السنوي )( 2010الجهاز المركزي لئلحصاء الفمسطيعي ) -
 فمسطيف. –راـ اهلل

 (3كتاب محافظة طولكرم اإلحصائي السنوي )( 2011الجهاز المركزي لئلحصاء الفمسطيعي ) -
 طيف.فمس –راـ اهلل

 فمسطيف. -. راـ اهلل2010فمسطين في أرقام ( 2011الجهاز المركزي لئلحصاء الفمسطيعي ) -
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. رقم 2012كتاب فمسطين اإلحصائي السنوي ( 2012الجهاز المركزي لئلحصاء الفمسطيعي ) -
 فمسطيف. -راـ اهلل "13"

. رقم 2013نوي كتاب فمسطين اإلحصائي الس( 2013الجهاز المركزي لئلحصاء الفمسطيعي ) -
 فمسطيف. -راـ اهلل "14"

 .القاهرة ،الكتاب اإلحصائي السنوي (2009) الجهاز المركزي لمتعبئة واإلحصاء -

مستوى ممارسة مديري المدارس الثانوية في مديريات محافظات شمال ( 2007الحمو، غساف ) -
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 (            2ممحق )
                                            

 ،السيدة الفاضمة
 تحية طيبة وبعد،،

 يقـو الباحث بدراسة لعواعها:
 في محافظة طولكرم" "الصعوبات التي تواجو المرأة الفمسطينية التي تدير أسرة

وذلؾ استكمااًل لمتطمبات الحصوؿ لمى درجة الماجستير في دراسات المرأة في جامعة العجاح الوطعية، لذا 

لممًا أف كؿ ما يرد في  ( في المكاف المعاسب،×بوضع ) يرجى اإلجابة لف فقرات االستباعة بموضولية،

                         تامة، وسيسترخدـ ألغراض البحث العممي فقط. االستباعة سيكوف موضع تقدير واحتراـ، وسيعامؿ بسرية

            ،،حسف تعاوعكفّ  شاكرًا لكفّ 

 هبواقعالباحث: لبد الحكيـ 
 أواًل: المعمومات العامة

 ( في المربع المعاسب: ×أرجو وضع إشارة ) 

1. 
 العمر:
 سعة 50أكثر مف  سعة 50 - 41 سعة 30 - 40 سعة 30أقؿ مف

2. 
 الحالة االجتماعية:

 زوجة أسير    أرممة  معفصمة  مطمقة 

3. 
 طبيعة العمل:

 ببل لمؿ                    بعمؿ رخاص بأجرة متقطعة  بوظيفة دائمة       

4. 
 عدد أفراد األسرة:

 أفراد 6أكثر مف  أفراد 6 - 3 أفراد 3أقؿ مف 

5. 
 مكان السكن:

 مرخيـ ريؼ حضر

6. 
 الدخل الشيري:

 شيقؿ 3000أكثر مف    شيقؿ   3000  – 1000 شيقؿ 1000أقؿ مف 

7. 
 عدد سنوات إدارة األسرة:

 سعوات 5أكثر مف  سعوات 5 – 2مف  أقؿ مف سعتيف

 جامعةالنجاحالوطنٌة

 كلٌةالدراساتالعلٌا

  ماجستٌردراساتالمرأة

 استبانة
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 ثانيًا: فقرات االستبانة المتعمقة بالصعوبات التي تواجو المرأة التي تدير أسرة )المعيمة(:
( أماـ العبارة بما يتعاسب والدرجة التي تشعريف بها تجاه √أرجو قراءة الفقرات بدقة ووضع إشارة )

 الصعوبة الواردة في العبارة مف وجهة عظرؾ.

 الفقرات الرقم

 الدرجة

جداً 
ية 

عال
 

لية
عا

طة 
وس

مت
ضة 

خف
من

جداً  
ضة 

خف
من

 

 المجال األول: الصعوبات االقتصادية:
1. 

المواردالمالٌةلألسرة.أعانًعدمكفاٌة
     

2. 
.أشكوزٌادةالمصارٌفوارتفاعهاٌوماًبعدٌوم

     

3. 
أواجهصعوباتمالٌةفًالمناسباتكبداٌةالعام

.الدراسً،ورمضان،واألعٌاد
     

4. 
أواجهصعوباتمالٌةكلماكبراألوالدوازدادت

رغباتهمواحتٌاجاتهم.
     

5. 
تسدٌدفواتٌرالكهرباءوالماءأواجهصعوبةفً

والصرفالصحًشهرٌاًباستمرار.
     

6. 
أعانًقلةالدعمالمالًمنأهلًوأهلزوجً

والمجتمعالمحٌط.
     

7. 
أعانًعدمكفاٌةالمساعداتالمالٌةالتًتقدمها
المإسساتاالجتماعٌةمعالتزاماتًاألسرٌة.

     

8. 
تقلٌداألبناءوتشبههمأعانًصعوباتمالٌةبسبب

بؤقرانهم.
     

     أواجهصعوبةفًالحصولعلىعملمناسب. .9

10. 
أشعربالحاجةإلىالمساعدةالمادٌةالمستمرةمن

اآلخرٌن.
     

11. 
أضطرلالستدانةمناألقاربأواألصدقاءأو

أصحابالمحالتفًمعظماألحٌان.
     

12. 
الحرمانداخلأسرتًٌوماًأعانًزٌادةالفقرو

بعدٌوم.
     

13. 
أعانًرداءةالسكنالذيأسكنفٌه،وافتقارهإلى

مواصفاتالسكنالمالئم.
     

14. 
أقلللجوئًإلىالجمعٌاتالخٌرٌةبسببكثرة

اإلجراءاتوالشروطالتًتطلبهاالجمعٌات.
     

15. 
لةأضطرللعملفًأعمالاستغاللٌةومتعبةوقلٌ

األجر.
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 المجال الثاني: الصعوبات االجتماعية والتربوية:

16. 
أقللعالقاتًاالجتماعٌةبسببكثرةاألعباء

الملقاةعلىعاتقً.
     

     أشعربعدمالرغبةفًالتعاملمعالمحٌطٌن. .17

18. 
أنزعجمنالنظرةالسلبٌةالتًٌنظرهاالمجتمع

المحٌطتجاهً.
     

19. 
أشعربخوفاجتماعًمنزٌادةالمخالطة

والتفاعلمعأقاربًوصدٌقاتًوجٌرانً.
     

     أغلقالبٌتعلىنفسًبسببقسوةالمجتمع.     20.   
     أعانًالخالفاتالدائمةمعاألقارب. .21
     كوكثٌراًوأتضجرمنالحالالصعبة.أش .22
بالحقدوالكراهٌةعلىالناسوالمجتمع. .23      أحسُّ

24. 
أعانًكثرةاألقاوٌلوالشائعاتالتًتصدرمن

أفرادالمجتمع.
     

     أواجهصعوبةفًتربٌةاألبناءوتوجٌههم. .25
     أخافبشكلزائدعلىأبنائًمناالنحراف. .26

أتخوفمنرغبةأبنائًالشدٌدةفًترك .27

 المدرسةبحجةالعمللمساندتً.
     

28. 
أجدصعوبةفًضبطأبنائًوالسٌطرةعلٌهم

بسببغٌابالضبطاألبوي.
     

     أعانًالسلوكالتمرديلألبناء. .29

30. 
أعانًمنغٌابأبنائًالطوٌلعنالبٌت

ألوقاتمتؤخرةمناللٌل.
     

31. 
أتضجرمنعدممراعاةاألبناءللحالالذي

تعٌشهاألسرة.
     

32. 
أخافمنالضغطعلىاألبناءخشٌةحدوثردود

عكسٌةعلٌهم.
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 المجال الثالث: الصعوبات النفسية والصحية:
     لحرجعندقبولمساعدةمناآلخرٌن.أشعربا .33
     أشعربالخوفوالنظرةالتشاإمٌةللمستقبل. .34
     أشعربضعفالثقةبنفسً. .35
     أشعربالدونٌةمقارنةبمنحولً. .36
     أتجنبالدخولفًعالقاتمعاآلخرٌن. .37
     أشعربالعجزعنالقٌامبواجباتًتجاهاألسرة. .38
     أشعربالضٌقوالتوترواالكتئابمنالحٌاة. .39
     أعانًمنسوءالعالقةمعأفرادأسرتً. .40
     أتعاملبانفعالزائدمعاألبناء. .41

42. 
أعانًمناألرقبسببالتفكٌرالطوٌلفً

وضعًووضعأسرتًالصعب.
     

43. 
فأشعربحساسٌةزائدةأليحدٌثأومواق

تدورحولً.
     

     أشعربصداعمستمروآالمفًالرأس. .44
     أشعربآالمفًجسمًبسبباألعباءالكثٌرة. .45
     أراجعاألطباءبشكلمستمربسببالضغوط. .46
     أشعربتناقصوزنًٌوماًبعدٌوم. 47.
     أتناولالقلٌلمنالطعاممماٌإثرعلىصحتً. 48.
     أكثرمنتناولاألدوٌةالمسكنةوالمهدئة. 49.

.50 
أخافمناألمراضالمزمنةبسببالضغوط

النفسٌةالٌومٌة.
     

 اعتهت االستباعة
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  Abstract 

This study discusses the difficulties that Palestinian women face as 

heads of household in Tulkarem  Governorate from their own perspective. 

It aims at uncovering the existence of economic, social, educational, 

psychological, and health difficulties that these women are facing in 

Tulkarem Governorate. It furthermore aims at measuring the degree of the 

difficulties they face. Moreover, the study tries to show the impact of the 

variables of age, marital status, nature of work, number of family members, 

place of residence, monthly income, and number of years as household 

heads upon the degree of difficulties they face. The research population is 

made up of all women who are heading a household in Tulkarem 

Governorate, around 2390 women. From this number a random sample of 

250 women was chosen, which represents about 10% of the study 

population. The researcher employed a descriptive-analytical research 

method to gather data. In order to fulfil the aims of the study, the researcher 

prepared a questionnaire based on theoretical literature and relevant 

studies. This questionnaire was then evaluated by a committee of judges in 

order to ensure its validity. The stable factors for the categories of the 

questionnaire were extrapolated by using Cronbach Alpha. The total stable 

factor for the categories of the questionnaire was 95%. The answers were 

analysed by using SPSS through Kruskal Wallis and Mann Whitney tests. 

The study yielded the following results: 

Firstly: the existence of economic, social, educational, psychological, and 

health difficulties that Palestinian female heads of household in Tulkarem 

Governorate are facing; economic difficulties appeared to be the most 

evident and noteworthy as all answers in this area indicated a high or very 
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high degree (64.34%). The social, educational, psychological, and health 

difficulties appeared to be natural, ordinary and not particularly 

noteworthy, as all answers in those areas ranged from 40.43% to 50.43% 

from the perspective of the study sample.                                                        

Secondly: the overall degree to which Palestinian female heads of 

household face problems in all categories is medium, while the degree of 

economic difficulties is high, and the degree of social, educational, 

psychological, and health problems is medium. 

Thirdly: the existence of a statistically relevant difference between the 

average degree of problems the Palestinian female heads of household are 

facing in Tulkarem Governorate in all categories of difficulties, i.e. 

regarding the variables of monthly income of less than 1,000 Shekel over 

1,000-3,000 Shekel and more than 3,000 Shekel. Also, in the category of 

economic difficulties with regard to the variable of marital status of wives 

of political prisoners over divorced or separated women and widows. Also, 

concerning the variable of the nature of employment of permanent 

employment over self-employed, intermittent income, and unemployed. In 

the category of social and educational problems, regarding the variable of 

number of family members of less than 3 over 3-6. Also, regarding the 

variable of place of residence of rural over urban areas. With regard to the 

variable of the nature of employment of permanent employment over self-

employed, intermittent income, and unemployed; of self-employed over 

intermittent income, and unemployed; of intermittent income over 

unemployed. Regarding the variable of number of years as head of 

household of  2-5 years over more than 5 years. In the overall category of 

difficulties concerning the variable of the nature of employment of 

permanent employment over self-employed, intermittent income, and 

unemployed; of self-employed over intermittent income, and unemployed; 

of intermittent income over unemployed. Regarding the variable of number 

of years as head of household of 2-5 years over more than 5 years. 

Fourthly: non-existence of a statistically relevant difference between he 

average degree of difficulties that Palestinian female heads of household 

are facing in Tulkarem Governorate in all categories of difficulties 

regarding the variable of age and monthly income between 1,000-3,000 

Shekel and more than 3,000 Shekel and in the category of economic 

difficulties regarding the variable of number of family members and place 
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of residence and number of years as head of household and marital status 

among the divorced and separated women and widows, and in the category 

of social and educational difficulties regarding the variable of marital 

status, the number of family members between 3 and more than 6 and 

between 3-6 members and more than 6 members, as well as the place of 

residence between urban and rural areas or between rural areas and camps, 

and the number of years as head of household between less than two years 

over 2-5 and more than five years, and in the category of psychological and 

health difficulties regarding the variables of marital status, nature of 

employment, number of family members, place of residence, and number 

of years as head of household, and in the overall category of difficulties 

regarding the variables of marital status, number of family members, and 

place of residence. 

 Based on the results of this study, the researcher recommends the 

following, details of which can be found in the fifth chapter: Greater 

attention should be paid to the class of women who are heading a 

household from an economic angle, working towards a decrease in the 

economic difficulties they are facing, working towards dealing with the 

social, educational, psychological and health difficulties they are facing, 

conducting similar studies in other governorates of Palestine, examining 

the effect of other variables on the degree of difficulties they are facing, 

such as the educational level, the kind of residence, the marital status as 

singles, wives of disabled people, wives of the infirm, and conducting 

research in Palestine to find ways and means to help women who are 

heading a household and facing difficulties in their lives. 



 


