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الخاصة ،باسرتنناء مرا ترم اإلشرارة لره حينمرا ورد ،وأن هرذه الد ارسرة أو أي ارزء منهرا ،لرم يقردم لنيرل
دراة عليا ألي اامعة أو معهد آخر.
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شكر وتقدير
الحمد هلل الذي علم بالقلم ،علم اإلنسان مالم يعلم ،الحمد هلل المنران ،الملرا القردوس السرمم ،مرد ر
الليالي واأليام ،مصرف الشهور واألعوام ،قدر األمور فااارها على أحسن نظام ،ما شاء هللا كان
وم ررالم يش ررا ل ررم ي ررن ،الحم ررد هلل عل ررى م ررا انع ررم ب رره عل ررى م ررن فض ررله الخي ررر الكني ررر ،والعل ررم ال رروفير،
وأع ررانني عل ررى إنج ررا ه ررذا العم ررل ال ررذي احتس رربه بب ررادة م ررن اللب ررادات ،اعله ررا هللا خالص ررة لواه رره
الكريم.
فل روال أن مررن هللا بفضررلة ،فهيررا روفررا ،وذلررل صررعابا والهررم وهرردى ،مررا قرردر لهررذه الرسررالة أن ترررى
النور أو يراها ،ولكرن وهلل الحمرد فقرد يسرر لهرا أسربابه ،وفرتح لهرا أ وابره ،فتحقرق األمرل وكرم حسربته
بعيد المنال ،وكان فضل هللا أن يسر لهذه الرسالة كوكبة من األعمم الذين أتشرف بإسداء الش ر
إليهم ،وإازال النناء عليهم ،في البداية أتقدم بالش ر الجزيل إلى أستاذي ومعلمي الفاضرل األسرتاذ
الدكتور نبيل الجندي حفظره هللا ورعراه الرذي نالرت رسرالتي شررف إشررافه عليهرا ،الرذي كران لعظريم
نصائحه وبحر عطائه كبير األ ر في إتمام رسالتي هذه.
كما أتواه بالش ر إلى األسراتذة المح مرين مرن أسراتذة الجامعرات ،فرم حرد للتقردير ،لمرا قردموه مرن
اهد ،وش ري وتقديري لكل من قدم نصحا ،أو ذل اهدا ،أو أمضى وقتا من قريب أو بعيد على
إنجا هذه الرسالة ،فجزى هللا الجميع عني عظيم الجزاء.
كم ررا أتوا رره بالشر ر ر لل ررذين تفض ررم وق رربم مناقش ررة ه ررذه الرس ررالة األس ررتاذ ال رردكتور أس ررامه حمدون رره
والدكتور إ راهيم المصري ،فجزاهما هللا كل خير.
وال يسعني إال أن أسجل ش ري وامتناني ألفراد أسررتي علرى تشرجيعهم ومسراعدتهم لري .كمرا أتقردم

بجزي ررل الش ر ر واالمتن رران ألهلن ررا ف رري النق ررب عام ررة ،والنس رراء الع رراممت خاص ررة لم ررا ق رردموه ل رري م ررن
مساعدة في اإلاابة على أدوات الدراسة.
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ذ

ملخص الدراسة
ه رردفت الد ارس ررة التع رررف إل ررى العمق ررة ررين التواف ررق الزواا رري واس ررتراتيجيات التكي ررف ل رردى النس رراء
العاممت في منطقرة النقرب ،واسرتخدمت الد ارسرة المرنهج الوصرفي االرتبراطي ،واسرتخدمت الباحنرة
مقياس ررين ،أح رردهما للتواف ررق الزواا رري واآلخ ررر الس ررتراتيجيات التكي ررف ،وبع ررد التحق ررق م ررن ص رردقهما
و باتهما ،تم تطبيقهما على عينة م ونة من ( )452مرن النسراء العراممت فري منطقرة النقرب ،وقرد
أ هرررت النتررائج أن دراررة التوافررق الزواارري الكلرري لرردى النسرراء العرراممت فرري منطقررة النقررب ارراءت
كبي ررة ،وارراء التوافررق الع راطفي فرري المركررز األول ،تررمه مجررال التوافررق النفسرري ،وارراء فرري المركررز
النالث مجال التوافرق االاتمراعي والنقرافي ،كمرا أ هررت النترائج أن أهرم اسرتراتيجيات التكيرف لردى
النساء العاممت في منطقة النقب اراءت كالترالي :احترل بعرد التفكيرر التراملي المركرز األول ،ترمه
بعد تجنب المش مت ،وااء في المركز النالث بعد إعادة تقييم الموقف ،م ااء في المركز ال اربرع
بعد التعبير عن المشاعر ،وااء في المركز الخامس بعد لوم الذات.
وتوصلت الد ارسرة إلرى وارود عمقرة طرديرة موابرة رين التوافرق الزوااري ومجاالتره مرن اهرة وبرين
أبع رراد اس ررتراتيجيات التكي ررف م ررن اه ررة أخ ررى .وأ ه رررت النت ررائج ع رردم وا ررود ف ررروي دال ررة إحص ررائيا
دراات التوافق الزوااري لردى النسراء العراممت فري منطقرة النقرب وفقرا لمتغيررات :الردخل الشرهري،
عرردد األطفررال ،م رران السر ن ،فرري حررين هرررت فررروي دالررة إحصررائيا فرري دراررات التوافررق الزواارري
ل رردى النس رراء الع رراممت فر ري منطق ررة النقر رب وفق ررا لمتغي ررر العم ررر لص ررالح النس رراء الع رراممت المت رري
أعمارهن من (.)23-18
كما أ هرت النتائج واود فروي دالة إحصائيا دراات استراتيجيات التكيف لدى النساء العاممت
فرري منطقررة النقررب وفقررا لمتغيررر الرردخل الشررهري ،لصررالح النسرراء العرراممت المترري دخلهررن الشررهري
( 5000-3500شرري ل) و(أكنررر مررن  5000شرري ل) ،ولمتغيررر العمررر لصررالح النسرراء العرراممت
المتي أعمارهن من (أكنر من  30سنة) ،وعردم وارود فرروي دالرة إحصرائيا درارات اسرتراتيجيات
التكيف لدى النساء العاممت في منطقة النقب وفقا لمتغيري عدد األطفال ،وم ان الس ن.
وفرري ضرروء النتررائج الترري توصررلت إليهررا الد ارسررة ،أوصررت الباحنررة بمجموعررة مررن التوصرريات أهمهررا
توبيررة الزواررات بمسررؤولياتهن األسررية مررن خ رمل عقررد دورات وورش تدريبيررة مررن قبررل المؤسسررات
الرسمية وغير الرسمية.
الكلمات المفتاحية :التوافق الزوااي ،استراتيجيات التكيف ،منطقة النقب.
ر

Abstract
The study aimed to identify the relationship between marital adjustment and coping
strategies among working women in the Negev region, and the study used the
correlational descriptive approach, and the researcher used two measures, one of
marital adjustment and the other for coping strategies. After verifying their validity
and reliability, they were applied to a sample of (452) women working in the Negev
region, and the results showed that the degree of total marital adjustment among
women working in the Negev region was great, and emotional adjustment came first,
followed by the field of psychological adjustment, and came in third place in the field
of social and cultural adjustment, also the results showed that the most important
strategies adaptation among women working in the Negev region came was high.
After reflective thinking, it ranked first, followed by avoiding problems, and came in
third after re-evaluating the situation, then came fourth after expressing feelings, and
came fifth after self-blame. The study concluded that there is a positive direct
relationship between marital adjustment, and coping strategies.
The results showed that there were no statistically significant differences in the
degrees of marital adjustment among working women in the Negev region according
to variables: monthly income, number of children, place of residence, while
statistically significant differences appeared in the degrees of marital adjustment
among working women in the Negev region according to the age variable in favor of
working women. Those ages from (18-23). The results also showed statistically
significant differences in the degrees of coping strategies for working women in the
Negev region according to the monthly income variable, in favor of working women
whose monthly income is (3500-5000 shekels) and (more than 5000 shekels), and for
the age variable in favor of working women of their ages from ( More than 30 years),
and there were no statistically significant differences in the degrees of coping
strategies for working women in the Negev region according to the variables of the
number of children and the place of residence. In light of the findings of the study, the
researcher recommended a set of recommendations, the most important of which is to
educate wives about their family responsibilities through holding training courses and
workshops by formal and informal institutions.
Key words: marital adjustment, coping strategies, the Negev region.
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الفصل األول
الطار العام للدراسة
المقدمة
إن في يومنا هذا أصبح من األهمية العمل ،وخروج المرأة إلرى هرذا الميردان؛ وذلرا ألن المررأة هري
نصف المجتمع ،حيث أن عملها داخل البيت وخاراه له أهمية كبيرة في المجتمع.
إن عمر ررل المر رررأة داخر ررل األس ر ررة يعتمر ررد علر ررى الشر ررؤون األس ر ررية منر ررل رعاير ررة شر ررؤون الر ررزوج وتلبير ررة
احتياااترره ،ومطالررب األ نرراء المختلفررة ومررا تقرروم برره داخررل البيررت علررى تربيررة األ نرراء ورعررايتهم مررن
الن رواحي الجسررمية والنفسررية والد ارسررية ،والقيررام بجميررع أعمررال المنررزل مررن غسرريل وتنظيررف وطهرري
وترتيب ،إلى اانب ما تقوم به من أعمال خارج البيت في وسط تنظيمي تسيره املرة مرن القروانين
والقواعد التي تفرض على المرأة االحترام والتقيد بالقوانين ،وبالوقت المحدد للعمل.
ويرى الضوي ( )2014أن العمل يجعل المرأة تستخدم استراتيجيات للتكيف تساعدها على التوافق
الزواارري ،وهررذا يسرراعدها فرري تعلررم أدوار اديرردة تفرض ررها الحيرراة عليهررا ،وعلررى تا يرهررا فرري ش ررب ة
العمقررات ررين أفرراد األسررة ،إن بعررأ أسرراليب التكيررف الترري يم ررن أن تسررتخدمها المررأة العاملررة ال
تتض ررمن البح ررث عر ررن ال رردعم والمس رراندة مر ررن البيئ ررة المحيطر ررة فق ررط  ،ررل يسر رراعدها عل ررى التفكير ررر
باسررتراتيجيات وردود أفع رال إيجا يررة ،وذلررا مررن خررمل تغييررر اإلطررار والمفرراهيم المرتبطررة مررا ررين
التوافق الزوااي ،وبين عمل المرأة مرن حيرث محاولتهرا تطروير قريم واتجاهرات تتناسرب مرع عملهرا،
ومع عمقاتها األسرية.
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إن اس ررتراتيجيات التكي ررف ه رري أس رراليب معر ي ررة ي ررتم اس ررتخدامها م ررن قب ررل الف رررد؛ م ررن أا ررل تقي رريم
الترروترات ،وممارسررة الترردريبات الترري هرردفها تقليررل حرردة الضرغوطات والترروتر داخررل البيررت ،مررنم إن
استراتيجية حل المش مت للمواقف السلبية هي نوع من اسرتراتيجيات التكيرف التري تضرمن البحرث
عن المعلومات ،والدعم االاتماعي من اآلخرين (.)Bailey, Smith, 2003
كم ررا أن التغير ررات الت رري حص ررلت ف رري مختل ررف المج رراالت االقتص ررادية ،واالاتمابي ررة ،والسياس ررية،
والنقا ية ،الفكرية ،والتكنولواية ،أ رت على البنية االاتمابية لألسرة وخاصة المرأة التي سمح لها
بالمشرراركة فرري العمليررة اإلنتاايررة فرري مختلررف القطاعررات ،حيررث وارردت نفسررها مضررطرة إلررى القيررام
ر رردورين أو و يفتر ررين ،واحر رردة علر ررى مسر ررتوى األس ر ررة ،وأخر رررى علر ررى مسر ررتوى العمر ررل خر ررارج البير ررت
(صحاف.)2012 ،
أن تحقرق ذاتهرا ،وتفرررم مرا لررديها مرن طاقرات ،وتترريح لهرا الفرصررة
تسرتطيع المررأة مررن خرمل عملهررا ْ
من ممارسة أدوار مختلفة غير دورها األساس ،وأنه كلما كان لدى المرأة خبرة ووعي يصربح لرديها
قرردرة علررى إيجرراد التكامررل يمررا ررين هررذه الخبررات باازائهررا الفربيررة الترري تسرراعد فرري تشر يل مفهرروم
الذات وتطويره (الضوي.)2014 ،
تستنمر المرأة من خمل عملها استراتيجيات التكيرف التري تبتردعها مرن ذاتهرا ،وذلرا كونهرا تتحمرل
مسؤوليات ومهام صلبة ادا من خمل عملها داخل األسرة أو خاراها.
ل رذلا يرررى أ ررو اللرري

( )2016أن اسررتراتيجيات التكيررف هرري األسرراليب السررلوكية والمعر يررة مررن

أن تك ررون ه ررذه األس رراليب
أا ررل التعام ررل م ررع المواق ررف واألح ررداث الت رري يتع رررض له ررا الف رررد ،ويم ررن ْ
اإليجا ير ررة منر ررل التركير ررز علر ررى المش ر ر لة والعمر ررل علر ررى حلهر ررا ،أو أسر رراليب سر ررلبية منر ررل :التجنر ررب،
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والهروب ،ونكران المش لة ،وأن استراتيجيات التكيف تتمنل في أساليب يتخذها الفرد ،ليتعامرل مرع
الضغوب التي تؤدي في النهاية إلى خفأ التوتر الذي يشعر به الفرد.
و هررر تنرراقأ مررا ررين مؤيرردي عمررل المررأة ومعارضرريه خررارج نطرراي األسررة ،إن الفئررة الترري كانررت
تؤيد خروج المرأة من البيت إلى العمل وذلا من أال مسراعدة الرزوج فري األمرور الماديرة الخاصرة
باألسرة وتخ يأ الضغوب المادية عن الزوج ،أما الفئة التي عارضت خروج المرأة للعمرل ،فعرزت
ذلا إلى إن عمل المرأة خارج البيت يؤدي إلى التا ير على التوافق الزوااي ،وإلى حردوث أضررار
كنيرة في تربية األ ناء ،وقد يؤدي إلى اضطراب العمقات األسرية ،وهذا دوره يجعل المرأة تلري
تحررت الضررغط والترروتر واالنفعررال فرري المنررزل والعمررل ،ويجعلهررا تتحمررل مسررؤوليات كنيررة تررؤدي إلررى
عدم قدرتها على الموائمة ما ين العمل ووااباتها الزواية واألسرية (عبد المعطي.)2004 ،
مررن ه رذا المنطلررق ارراءت الد ارسررة الحاليررة للبحررث فرري العمقررة ررين التوافررق الزواارري واسررتراتيجيات
التكيف لدى النساء العاممت في منطقة النقب.
مشكلة الدراسة وأسئلتها
إن كرران يواررد
م ر ْن المعلرروم أن لكررل مجتمررع خصوصررية يتمررايز فيهررا عررن غي رره مررن المجتمعررات ،و ْ
تشابه أو اختمف ما ينهما منل اختمف النقافة العادات ،التقاليد ،والفكر والقيم المتبعة.
ولذا فقد أتاح المجتمع العربي للمرأة وخاصة النقب االلتحاي بالعمل ،والمساواة بالرارل ،والحصرول
على أارر نظيرر العمرل ،وأصربح لرديها دور فري المجتمرع والمشراركة اإليجا يرة فري ميزانيرة األسررة،
وفي رفع عجلة التنمية االاتمابية واالقتصادية.
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إن سبب اختيار الباحنرة لهرذا الموضروع يعرود إلرى أن المررأة العاملرة توااره مشر لة فري الموائمرة مرا
ررين العمررل فرري الميرردان ،وبررين و ائفهررا الزوايررة واألس ررية ،وذل را لكررون الم ررأة تفتقررر إلررى أسرراليب
واستراتيجيات التكيف ،وقردرتها علرى الرربط مرا رين واابرات عملهرا ووااباتهرا األسررية ،وهنراك مرن
النساء العاممت يتكيفن بالعمل والحياة الزواية ،وذلرا لوارود مسراندة مرن المحيطرة هرا ،وتشرجيع
الزوج لها ،وقد ااءت هذه الدراسة لتجيب عن التساؤل الرئيس اآلتي:
ه ررل توا ررد عمق ررة ارتباطي ررة ررين التواف ررق الزواا رري بمجاالت ره واس ررتراتيجيات التكي ررف بابعاده ررا ل رردى
النساء العاممت في منطقة النقب؟
وانبنق عنه األسئلة اآلتية:
 .1ما دراة التوافق الزوااي لدى النساء العاممت في منطقة النقب؟
 .2ما أهم استراتيجيات التكيف لدى النساء العاممت في منطقة النقب؟
 .3هل تواد عمقة ارتباطية رين التوافرق الزوااري بمجاالتره واسرتراتيجيات التكيرف بابعادهرا لردى
النساء العاممت في منطقة النقب؟
 .4ه ررل تختل ررف متوس ررطات درا ررات التواف ررق الزواا رري ل رردى النس رراء الع رراممت ف رري منطق ررة النق ررب
باختمف الدخل الشهري ،وعدد األطفال ،والعمر ،وم ان الس ن؟
 .5هل تختلرف متوسرطات درارات اسرتراتيجيات التكيرف لردى النسراء العراممت فري منطقرة النقرب
باختمف الدخل الشهري ،وعدد األطفال ،والعمر ،وم ان الس ن؟
أهداف الدراسة
تسعى الدراسة إلى تحقيق األهداف اآلتية:
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 .1التعرف إلرى طبيعرة العمقرة ارتباطيرة رين التوافرق الزوااري واسرتراتيجيات التكيرف لردى النسراء
العاممت في منطقة النقب.
 .2التعرف إلى دراة التوافق الزوااي لدى النساء العاممت في منطقة النقب من واهة نظرهن.
 .3التع رررف إل ررى أه ررم اس ررتراتيجيات التكي ررف ل رردى النس رراء الع رراممت ف رري منطق ررة النق ررب م ررن واه ررة
نظرهن.
 .4التعرف إلى الفروي في دراات التوافق الزوااي لدى النسراء العراممت فري منطقرة النقرب وفقرا
لمتغيرات :الدخل الشهري ،عدد األطفال ،العمر ،م ان الس ن.
 .5التعرف إلى الفروي في دراات استراتيجيات التكيرف لردى النسراء العراممت فري منطقرة النقرب
وفقا لمتغيرات :الدخل الشهري ،عدد األطفال ،العمر ،م ان الس ن.
أهمية الدراسة
األهمية النظرية:
لهذه الدراسة بما توفره م ْن أطر تتعلق بالتوافق الزوااي وعمقته باستراتيجيات التكيف لدى النساء
العاممت في منطقة النقب والتي يم ن أ ْن يستفيد منها الباحنون ضمن هذا المجال في النقب.
رترتيجيات الفعالرة للتكيرف
• أ ْن تساهم نتائج الدراسة في سد اانب من النقص المواود حول اس ا
مع التوافق الزوااي لدى النساء العاممت واألسرة.
• أهمية هذه الدراسة تقع ضمن الواقع التي تليشه النساء العاممت بحيث نجد أ ًّن المرأة العاملة
قد تعاني م ْن مشاكل داخل المنزل ،وذلا بسبب عملها الخاراي.
• أ ْن تكشررف لنررا نتررائج الد ارسررة الظ رروف الصررلبة الترري تليشررها النسرراء العرراممت ،والترري تواارره
صعوبة في التوافق ين ما يتطلبه عملها الخاراي م ْن تضحيات واهد وبين التوافق الزوااري
م ْن احتيااات الزوج واألطفال ورعايتهم.
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األهمية التطبيقية:
• ق ررد يس ررتفيد مر ر ْن نت ررائج الد ارس ررة الب رراحنون والمرش رردون النفس رريون الر رذين ل ررديهم اهتم ررام ف رري ه ررذا
الموض ر رروع؛ وذل ر ررا لتعزي ر ررز ال ر رروعي للوص ر رول إل ر ررى الح ر ررل األفض ر ررل واألنس ر ررب والتخ ي ر ررف م ر ر ْن
الضغوطات وذلا لتحقيق التوافق الزوااي والتكيف ما ين العمل والبيت.
• تكمن أهمية الدراسة في معرفة اوانب القروة عنرد النسراء والعمرل علرى تعزيزهرا ،والتعررف علرى
اوانب الضعف وعماها.
• يتوقر ررع مر ر ْن خر ررمل نتر ررائج الد ارسر ررة التعر رررف علر ررى التر ررا يرات والمتغير ررات االقتصر ررادية ،الوضر ررع
االاتمرراعي ،م رران السر ن ،المؤهررل العلمرري ،عرردد األطفررال ،وعرردد سرراعات العمررل فرري مسررتوى
إدارة استراتيجية التكيف لدى النساء العاممت.
مصطلحات الدراسة
التواف ررق الزواا رري :يع رد التواف ررق الزواا رري أن رره عملي ررة دينامي ررة مس ررتمرة ومتفاعل ررة م ررا ررين الط ررفين،
ويه رردف م ررن خمل رره إل ررى التعبي ررر عر رن المش رراعر الواداني ررة للط رررف اآلخ ررر ،واحت ارم رره والنق ررة ي رره،
والحرررع علررى اسررتمرار العمقررة ،وأ ْن يغيررر أحررد الررزواين مر ْن سررلوكه؛ ليحرردث عمقررة أكنررر تواؤمررا
وانسجاما ينه وبين الشخص اآلخر ،وإ داء الحرع على استمرار العمقة معه ،والتشابه معه فري
الق رريم واألفكر ررار والعر ررادات واالتفر رراي علر ررى أسر رراليب تنش ررئة األطفر ررال ،باإلضر ررافة إلر ررى ذلر ررا الشر ررعور
باإلشباع الجنسي في العمقة (.)Rani ،2013
وتعرفه الباحنرة إارائيرا :الدرارة التري يحصرل عليهرا أفرراد عينرة الد ارسرة علرى مقيراس اسرتراتيجيات
التكيررف ،حيررث تشررير الدراررة المرتفعررة إلررى اسررتخدام اسررتراتيجيات التكيررف اإليجررا ي ،أمررا الدراررة
المنخفضة تشير إلى استراتيجية التكيف السلبي.
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استراتيجيات التكيف :هي ببارة عن األساليب التي يتخرذها الفررد ويمارسرها مرن اارل التعامرل مرع
مواقف الحياة الضاغطة حيث يواد العديد مرن االسرتراتيجيات التكيرف التري يسرتخدمها الفررد تجراه
أي موقررف يتعرررض لرره ،ولكررن تختلررف هررذه االسررتراتيجيات برراختمف األشررخاع ،فبينمررا يسررتخدمه
شخص اتجاه موقف معين قد ال يستخدمه آخر وذلرا ينظرر إلرى الفرروي الموارودة مرا رين األفرراد
(أ و اللي .)2016 ،
وتعرفها الباحنة إارائيا :الدراة التري يحصرل عليهرا أفرراد عينرة الد ارسرة علرى مقيراس اسرتراتيجيات
التكي ررف حي ررث تش ررير الدرا ررة المرتفع ررة إل ررى اس ررتخدام اس ررتراتيجيات التكي ررف اإليج ررا ي ،أم ررا الدرا ررة
المنخفضة تشير إلى استراتيجية التكيف السلبي.
المرأة العاملة :إن الم أرة العاملة هي المرأة التي تعمل خارج نطاي البيت سواء كران عمرم يردويا أ ْو
مهنيا أ ْو إداريا أ ْو علميا ،ولذلا فرإن المررأة العاملرة تشرغل دوريرن ااتمراعيين متكراملين ،وهمرا دور
ربررة البيررت ،ودور العاملررة خررارج البيررت الترري تتقاضررى م ر ْن خملرره مبلغررا ماليررا وم اف راة ،وهررو علررى
ع س دورها األساسي داخل المنزل الذي ي ون م مقا ل (الحسن.)2008 ،
منطقة النقب :قبرل عرام  ،1948عراش فري النقرب مرا يربرو علرى  70ألرف عربري ،تجمرع معظمهرم
ف رري المنطق ررة الش ررمالية الغربي ررة مر رن النق ررب ،وعاشر روا ف رري األس رراس عل ررى الز ارع ررة ،وتربي ررة المواش رري
واألبقررار ،وتقرردر مسراحات األ ارضرري الترري كرران عرررب النقررب يليشررون عليهررا ،ويستصررلحونها حتررى
عررام  1948ر  3-2مميررين دونررم ،وشررد معظررم السر ان خررمل النكبررة ،وبحسررب تقررديرات مختلفررة
تراوح عدد الس ان العررب الرذين بقروا فري النقرب بعرد النكبرة رين  11و 18ألرف نسرمة (أ رو ربيعرة،
.)2013
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وتعرفها الباحنة إارائيا )the Negev( :منطقة صح اروية في انوب فلسطين المحتلة تش ل نحو
 %60مررن مسرراحة الدولررة ،يلرري

فيهررا العرررب الفلسررطينيون (البرردو) الررذين بق روا فرري أ ارضرريهم بعررد

النكب ررة الفلس ررطينية ع ررام  ،1948وه رري تن ررتظم ف رري قبائ ررل وعش ررائر وع ررائمت وتع ررد وح رردة متماس ر ة
بالرغم من االحتمل القائم عليها.
حدود الدراسة
تقتصر الد ارسة على:
الحدود البشرية :النساء العاممت في منطقة النقب.
الحدود الم انية :منطقة النقب.
الحدود الزمنية :العام الدراسي 2021-2020
الحرردود الموضرروبية :التوافررق الزواارري وعمقترره باسررتراتيجيات التكيررف لرردى النسرراء العرراممت فرري
منطق رة النق ررب وب ررذلا تتح رردد نت ررائج ه ررذه الد ارس ررة ف رري ض رروء الخص ررائص الس رري و متري ررة بالمق رراييس
المستخدمة لتباين هذه العمقة.
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الفصل الثاني
السابقة
الطار الّنظرّي و ّ
الدراسات ّ
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الفصل الثاني
الطار النظري
ال ّتوافق
أوال :تعريف ال ّتوافق
عرف إ راهيمي ( )2015التوافق بانه مفهوم مركزي في علم النفس بش ل عام ،وبالصحة النفسية
بش ل خاع ،وهو يرمز إلى أغلبية سلوكيات الفرد التي هي ببارة ع ْن محاوالت م ْن أال تحقيرق
التوافق لديه م ْن حيث المستوى الشخصي أو المستوى االاتماعي.
كمررا عرررف العبيرردي ( )2009التوافررق بانره العمقرة الترري تكررون ررين الفرررد وبررين البيئررة الترري يلرري
فيهرا ،والترري ترضري دوافعرره ،والتري تحررر الفررد مر ْن التروتر ،وأ ْن يشررعر الفررد باالرتيرراح بعرد تحقيررق
هدف التوافق.
ثانيا :أنواع ال ّتوافق
قسم علماء النفس التوافق إلى نوعيين أساسيين هما:
النوووع األَول :التوافررق الشخصرري أ ْو النفسرري :هررو الررذي يتعلررق بررالتنظيم الررذاتي عرن الفرررد ،وإن مر ْن
خملره يتحقررق لرردى الفرررد الرضررا عرن الررذات ،باإلضررافة إلررى أنرره يررؤدي إلررى اال تعرراد عرن التروترات
والصراعات النفسية.
النوع الثاني :التوافق االاتماعي :انه التوافق الذي ي ون ما ين الفرد واآلخرين ،ولرذلا فرإن الفررد
يرردرك أن العمقررة ينرره وبررين اآلخ ررين هرري عمقررة تفاعررل وتشررارك وأخررذ وعطرراء وتعرراون وتحقيررق
الرضا مع اآلخرين ،ومن م رضاه عن نفسه (البري ي.)2016 ،
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ثالثا خصائص ال ّتوافق:
حسررب مررا ذكرترره (أ ررو غ ازلررة )2008 ،فررإن للخصررائص عمليررة التوافررق تررا ي ار إيجا ي را علررى الفرررد
نفسه ،وعلى المحيطين به ،وهي :أ ْن ي ون الفرد مسرئوال عر ْن ذاتره ،وعرن البيئرة التري يلري

فيهرا،

وأ ْن يغير أنماب سلوكه السيئ ،وتغيير دوافعه وأهدافه أ ْو العمل علرى تعرديلها ،وأيضرا مرن المم رن
أ ْن تررؤ ر العوام رل الو ار يررة فرري عمليررة التواف رق ،ألن الو ار ررة السرريئة الترري يعرفهررا الفرررد والترري تجعلرره
رااز عل ررى ممارس ررة حيات رره واالخ ررتمب م ررع اآلخ ررين  ،وإن
غي ررر ق ررادر عل ررى التكي ررف ،وأ ْن ي ررون ع ر ا
عمليررة التوافررق مسررتمرة مرن المهررد إلررى اللحررد؛ وذلررا كررون الفرررد فرري حركررة إشررباع لدوافعرره المتعررددة
خاصة الحيوية التي تم مه م ْن أال الحفاظ على حياته ،وأيضا تتوافق دراة تمتع الفرد بالصرحة
النفسية الجيدة ،ومدى قدرته على التوافق في المجاالت المختلفة.
الزواجي
ال ّتوافق ّ
الزواجي
أوال :تعريف ال ّتوافق ّ

عرف ااتس وآخرون ( )Gattis.et.al.2004التوافق الزوااري بانره التشرابه رين الرزواين؛ لرذلا

فإن الفرد يبحث ع ْن واة تتفق فري سرماتها و قافتهرا معره ،وذلرا فرإن كرل وج يبحرث عر ْن شرريا
منله يتشابه معه في الشخصية والبيئة والنقافة.
وأيضررا عرفرره أ ررو الخيررر ( )2016بانرره هرردف أساسرري ومهررم مر ْن أاررل تحقيررق حيرراة أسررية مسررتقرة
ونااحررة ،وتترروفر فيهررا العديررد م ر ْن المعررايير المهمررة منررل اإلدراك والرويررة والتصررور الواضررح لكررم
الزواين؛ وذلا م ْن خمل التفاعل واالتصال ين الزواين ،كمرا أن التوافرق الزوااري يروفر االترزان
النفسي واالستقرار االاتماعي والمحافظة عليهما أطرول فتررة مم نرة ،حيرث يم رن للعمقرة الزوايرة
ين الزواين أ ْن تستمر دراة عالية من التوافق؛ وذلا طالما أنها توفر اإلشراعات التري يحتااهرا
كل من الزوايين بعيدة عن الخمفات الحادة التي تؤ ر على عمقتهما.
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وأيضا عرفا العدوان والنجار ( )2016التوافرق الزوااري بانره ي رون الرزوايين متروافقين ،وأ ْن تكرون
سررلوكيات كرل منهمررا مقبولرة عنررد الطرررف اآلخررر ،وأيضررا أ ْن يقرروم كررل طرررف وااباترره نحررو اآلخررر
على أكمل واه ،وأ ْن يمنع ع ْن كل ما يؤذيه أ ْو يفسد عمقته بره ،وأيضرا العمرل علرى مشراركة فري
الخبرات واالهتمامات والقريم واحتررام أهرداف وحاارات ومرزاج الطررف اآلخرر والتعبيرر التلقرائي عرن
المشاعر وتوضيح األدوار والمسؤوليات والتعاون في الق اررات وحل المش مت وتربية األ ناء.
ول ررذلا ين رردرج تح ررت ه ررذا مص ررطلح التواف ررق الزواا رري الكني ررر مر رن المف رراهيم منه ررا :التواف ررق النفس رري
والتوافررق األخمقرري ،والتوافررق العمررري ،والتوافررق االاتمرراعي ،والحيرراتي ،والفكررري ،كم را أن للتوافررق
الزواارري اوانررب عرردة تررؤدي إلررى اإلشررباع المشررترك انفعاليررا ،وانسرريا واقتصرراديا وااتمابيررا وفكريررا
و قا يا ودينيا؛ م ْن أال الوصول إلى التوافق الزوااي (.)Bylund, et al., 2010
وتعرف الباحنة التوافرق الزوااري بانره مر ْن أ رر المؤشررات الصرحة النفسرية داخرل األسررة ،أي قردرة
الرزواين علرى التكيررف مرع الحيراة الزوايررة ،وأ ْن التوافرق الزواارري مرن المفراهيم الترري هررت حرردينا
مررع المتغيررات االاتمابيررة ،ألنهررا تركررز علررى التوافررق اإلنسرراني ،ويتعلررق التوافررق الزواارري بالرضررا
ع رن ال ررنفس و ارح ررة الب ررال واالطمئن رران نتيج ررة الش ررعور بالق رردرة الذاتي ررة والتفاع ررل م ررع الط رررف اآلخ ررر
واالنتماء العاطفي والمودة والمحبة واالتفاي في حياتهم الزواية.
الزواجي
أهمية ال ّتوافق ّ
إن سوء التوافق الزوااي يؤدي إلى مشاكل كنيرة ين الزواين ،والتي مم ن أ ْن تصل العمقة إلى
ن ازعررات ررين الررزواين علررى المسررتوى اللفظرري أ ْو البرردني ،وفرري حررال حرردوث المشرراكل أمررام مسررمع
أطفررالهم ف ررإن ه ررذا ي ررؤدي إل ررى ع رردم ش ررعورهم باألم رران والخ رروف م ر ْن انهي ررار األس ررة ،أم ررا م ر ْن حي ررث
التوافق الزوااي فإن هذا يزيد م ْن قدرة كم الزواين على تحمل ضغوب الحياة ،وموااهة األ مات
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التي يتعرضون لها ،وهذا ما يجعلهم أكنر سرعادة فري الحيراة واره عرام ،وي رون لرديهم القردرة علرى
تو ي ررف طاقاتهم ررا وق رردرتهما عل ررى تحم ررل المهم ررات المفروض ررة عليهم ررا وإنجا ه ررا ب رراكبر ق رردر مر رن
الكفاءة (حسام الدين.)2013 ،
الزواجي
مظاهر ال ّتوافق ّ
أش ررار ناص ررر ( )2007إل ررى بع ررأ م ررن مظ رراهر التواف ررق الزواار ري عل ررى النح ررو التر رالي :التواض ررع
والتعاون ين الزواين من حيث أداء األدوار ،والشرعور بالسرعادة والرضرا وال ارحرة النفسرية والسرلوك
االاتمرراعي المقبررول عنررد الررزواين ،وأ ْن يشررعر األ نرراء برراألمن النفسرري ،و هررور الرردعم والمسرراندة
الترري تسرراهم فرري حررل المشر مت بسررهولة واإلشررباع الجنسري والتعرراون االقتصررادي النجرراح والكفراءة
في العمل يؤدي إلى توافق وااي ،وإلى استقرار األسرة ،وحصول كرل مرن الرزواين علرى مطالبره
وأهدافه ،وأن التواصل غير اللفظي النااح ،و هور الحب المتبادل ينهما.
عوامل تحقيق التوافق الزواجي
يظهر التوافق الزوااي في العديد من العوامل وأهمها:
 )1مجرال التوافرق الررديني :أ ْن يتقيرد ويلتررزم كرل مرن الرزوايين تعرراليم اإلسرمم ،وأ ْن يعمررل كرل مرن
ال ررزواين علر ررى تطبيقهر ررا ،وأ ْن تكر ررون أخمقهمر ررا حمير رردة ،ولر ررذلا يعتبر ررر الر رردين مر ر ْن أهر ررم الر ررنظم
االاتمابية ،ولها أهمية خاصة في مجال توافرق الفررد مرع أسررته ومجتمعره ،ولرذلا مر ْن المهرم
االلتزام بالسلوك الشرعي ،وتطبيق أح ام الدين ،وأ ْن ي ون كل هرذا يسراهم فري تحقيرق التوافرق
الزوااي (البري ي.)2016 ،
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 )2ال ّتوافووووق االجتموووواعي والثقووووافي :يعنر رري التق ررارب بالشر ر ل النق ررافي والم انر ررة االاتمابي ررة لر رردى
الزواين؛ ألن كم منهما يتا ر باسلوب حياة أسرته األصلية ونمطها م ْن حيث القيم والعادات
والتقاليد ،أ ْي أن كم منهما يؤ ر ويتا ر في حياتهما المشتركة (وتد وحميدة.)2015 ،
 )3مجال ال ّتوافق الصحي :أ ْي أ ْن يتمتع الزواان بمستوى مناسب من الصحة النفسية ،وهو أمر
مطلوب ،م ْن أارل تحقيرق التوافرق األسرري ،ونمرو األسررية واسرتقرارها ،مر ْن أارل تجنرب األسررة
مرن األببراء الماليرة الناامرة عرن مررض إحررداهما عضرويا ،فرإن تكامرل الجسرد يسراهم فري نمررو
الشخصررية وتحقيررق توافررق واسررتقرار األسررة وسررممتها ،وإذا كرران الزواران يتمتعرران بنيررة قويررة،
واسم سليم ،فإنه ي ون في المنزل او من الحيوية والنشاب (.)Bylun et al., 2010
 )4مجوووال ال ّتوافوووق النفسوووي :يعن رري أ ْن يتمت ررع الزوار ران بص ررحة نفس ررية وعقلي ررة ،وتجن ررب األسر ررة
الخمف ررات الناام ررة ع رن الم رررض النفس رري ،أ ْو الت رري تظه ررر ع ر ْن اخ ررتمف النش رراب العقل رري لك ررل
منهم ررا ،أم را س رروء التواف ررق الزواا رري فيرا ررع أص ررلها إل رى ع رردم نض رروج عقلي ررة ال ررزوج أ ْو الزوا ررة
بالدراررة الكا يررة الترري تسرراعدهم علررى حررل المش ر مت قبررل تفاقمهررا ،م ر ْن أاررل تحقيررق التوافررق
العرراطفي والنفسرري هررو م ر ْن أهررم تحقيررق التوافررق الزواا رري ،ونمررو األس ررة واسررتقرارها (البري رري،
.)2016
 )5مجال ال ّتوافوق العموري :إن عمرر الرزواج يختلرف مر ْن مرن إلرى آخرر ،ومر ْن مجتمرع إلرى آخرر،
ولررذلا م ر ْن المفضررل الررزواج بعررد سررن البلرروم والرشررد أ ْو النضررج ب نيررر أ ْو بقليررل تبعررا لظررروف
الشخص المقبل على الزواج (الهنائية.)2013 ،
 )6مجال ال ّتوافق العاطفي :يعني أ ْن ي ون لدى الزواين أساليب في التعبيرر عر ْن مشراعرهما فري
الح ررب والم ررودة واإلعج رراب المتب ررادل ينهم ررا ،أم ررا إذا ل ررم ي ررن تواف ررق ع رراطفي فسر رتكون الحي رراة
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الزواي ررة ااف ررة ،ال يتكي ررف ال ررزواين معر را ،وال تتحق ررق الم ررودة والرحم ررة ينهم ررا ،ول ررذلا يج ررب
للزواين اختيار العمقة العاط ية ينهما م ْن خمل قدرة كل منهما على وضع نفسه في م ان
اآلخر ،وشعوره بمشاعره ،ومشاركته أفراحه وأحزانه ،وتقديره الهتماماتره وأفكراره (وترد وحميردة،
.)2015
 )7مجووال ال ّتوافووق الجنسووي :ال شررا أن الغريرزة الجنسررية هرري مررن أقرروى غ ارئررز اإلنسرران وأعمقهررا،
رر ال غنررى عنره ،ويعتبرر التوافررق
وأن الجرنس فري الحقيقرة يعتبررر ارزءا مرن الحيرراة وأيضرا عنص ا
الجنسي هو األداة الوحيدة ،والوسيلة إلشباع الحااة الغريزية (البري ي.)2016 ،
الزواجي
أساليب تنمية ال ّتوافق ّ
مر ْن أسرراليب التوافررق الزواارري مشراركة االنفعرراالت الترري مر ْن خملهرا يعبررر الزواران عر ْن مشرراعرهما
وأفكارهما بطريقة إيجا ية ،وهما يتقبمن الفروي الفردية م ْن حيث قدرتهما وإم انياتهما ونقراب القروة
والضررعف المواررودة لررديهما ،وأ ْن يتعرراون الزوا ران ويتقاسررمان المهمررات والمسررؤوليات؛ لي ونررا مع را
باعتبارهمررا وحرردة واحرردة فرري تيسررير أمررور حياتهمررا الماديررة والمعنويررة ،ويجررب تقررديم حااررات البقرراء
واألمن في األسرة السوية التي تحقق السممة النفسية ألفرادها ،والتي تجعلهم يشعرون م ْن خملهرا
برراألمن واالسررتقرار ،واعلرره اررو م ر ْن المرررح والفرررح الررذي يجررب أ ْن يترروفر فرري محرريط األس ررة ،وهررو
بب ررارة عر ر ْن مظه ررر مر ر ْن مظ رراهر الص ررحة النفس ررية ألفراده ررا ،والتفاع ررل والتواص ررل مر ر ْن أا ررل تقوي ررة
العمقرات الوديررة ررين أفرراد األسررة مر ْن حيررث تبررادل اآلراء والمناقشررات وتقررديم النصررح والتعرراون فرري
حل المشاكل ،وأيضا تقديم العون للمحتاج ،واالحترام المتبادل ين الزواين ،واإليجا ية التي يجب
أن يتمت ررع ه ررا أفر رراد األسر ررة ف رري قب ررول التعليم ررات والنص ررائح م ررن بعض ررهم ،والمس رراعدة عل ررى ح ررل
مش ر متهم ،واال تعرراد ع ر ْن توايرره النقررد الحرراد لبقيررة األس ررة ،ويجررب علررى الررزواين تشررجيع نفسررهما
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وأ نائهما باستمرار؛ ألن هذا يساعد علرى نراء النقرة ،وتقويرة مفهروم الرذات عنرد الرزواين ،وإيصرال
الحب وتخصيص وقت للعب والتسلية (عون.)2014 ،
الزواجي من وجهة نظر مدارس علم النفس
ال ّتوافق ّ
حاول كنير م ْن الباحنين تفسير مفهوم التوافق الزوااي م ْن خمل العديد م ْن النظريات كما يلي:
نظرية التحليل النفسي وهذه النظرية تركز في علم النفس على تاريخ العمقرات فري تفسرير السرلوك
اإلنسرراني ،وأيضررا توكررد علررى تحليررل العمقررات ررين األشررخاع فرري محرريط القرريم االاتمابيررة الترري
يم ن أن تظهر مش مت واية كالسلوك منل صراعات الزواين المشعورية (فريزة.)2015 ،
ومن رواد هذه النظرية هو فرويد ( )Freudالذي اهتم بالشعور وأيضا بالغريزة الجنسية ،ألنه يرى
ْ
أن التوافق هو عمليرة ال شرعورية ،حيرث أن الفررد ال يعري األسرباب الحقيقيرة لتوافقره الزوااري وهرو
أن يوا ن الفرد ين متطلبات ألهو وضوابط (األنا
أن يشبع متطلبات (الهو) وسائل مقبولة بمعنى ْ
ْ
األعلى) في ل واود (األنا) أما إذا فشل الفررد فري تحقيرق حالرة التروا ن رين م ونرات الشخصرية
(أله ررو  ،األن ررا  ،األن را األعل ررى) ف ررإن ه ررذا ي ررؤدي إل ررى س رروء التواف ررق الزواا رري ،وم ر ْرن ناحي ررة التواف ررق
الزواارري ،لقررد ذكررر فرويررده أهميررة الجانررب الجنسرري ( اللبيرردو ) فرري حيرراة الفرررد ،وذلررا بعررد تحديررد
أبعاد مفهوم التوافق الزوااي؛ وذلا كون الفرد يتحول أوال إشباع الجانب الجنسي (متطلبات الهو)
عن واة صالحة وممئمرة
وفق اإلطار الشرعي ( األنا  ،واالنا األعلى ) ،حيث إن الزوج يبحث ْ
ومن خمل هذا يتحقق التوافق الزوااي (النهائية.)2013 ،
له في إطار الزواج الصحيحْ ،
النظرية السلوكية
يررى السرلوكيون أن الشخصررية السروية تتطلرب الكفايررة والسريطرة علرى الررذات ،وأن التوافرق الزواارري
من
أن ي شف الشروب والقوانين الكاملة للطبيعة والمجتمع؛ لكي يستطيع ْ
يتحقق إذا استطاع الفرد ْ
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خملها سد حاااته وتجنب المخاطر ،حيث يعتقرد (سرنكر) أن السربب األساسري فري نشروء السرلوك
المتوافق والسرلوك غيرر متوافرق هرو أن األنمراب السرلوكية التري لرم تحصرل علرى الردعم أو التعزيرز،
عن استجابات لمنبهات عديدة في البيئة ،وطبقرا
وأيضا يرى بافلوف ( )Pavlovأن السلوك ببارة ْ
لمبدأ االقتران الذي يتعلم الفرد سلوكيات مرغوب فيها ااتمابيا ،وأخرى غير مقبول فيها ااتمابيا
ومن ينهما التوافق وسوء التوافق (ااسم.)2016 ،
وتركز هذه النظرية على المبادئ األساسية وهن التعلم والتعزيز اإليجا ي أو السلبي ،وأيضا تركرز
أن يتعلمر روا ويغي ررروا مر ر ْن أنم رراب
عل ررى مه ررارات االتص ررال والتف رراوض ول ررذلا ف ررإن ال ررزواين يم ررنهم ْ
سلوكهم ،وم ْن المهم التركيز على السلوكيات التي تؤدي إلى تحقيق السعادة الزواية ،فإن التوافرق
الزوااري يتحقررق علررى مقرردار تبررادل السررلوكيات اإليجا يررة ،والعمررل علررى خفررأ السررلوكيات السررلبية
رر
مع التركيز على أهمية اآل ار المترتبة على تلا السلوكيات ومبادئها على اعتبارها أن هنراك كني ا
م ْن السلوكيات ،وأن أنماب التعلم الخاطئة عند الزواين قد تكون بحااة إلى تعديل وتعزيرز أنمراب
سلوكية صحيحة (أ و عمرة.)2011 ،
نظرية الذات لروجرز ()Rogers
يرررى أصررحاب هررذه النظريررة أن لرردى الفرررد القرردرة علررى قيررادة نفسرره والررتح م فيهررا ،وأن هررذه النظريررة
تتنراقأ مرع فرويررد ،ولرذلا فررإن روارر يرررى أن أنرواع السرلوك اإلنسرراني تعمرل بشر ل موحرد ،لكرري
تحقررق الهرردف ،وهررذا يعنرري تحقيررق الررذات ،كمررا أكررد م ارسررلو علررى أهميررة تحقيررق الررذات م ر ْن خررمل
تحقيررق التوافررق السرروي ،وأن م ر ْن أهررم معررايير التوافررق السرروي يرررى ماسررلو مررا يلرري :التلقائيررة ،قبررول
الررذات ،والتمركررز حررول المش ر مت لحلهررا ،االسررتقمل الررذاتي  ،الشررعور ررم عررداوة اتجرراه اإلنسرران،
واالهتمام االاتماعي القوي والعمقات االاتمابية السوية (أ و س ران.)2009 ،
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تهرتم هررذه النظريرة أيضررا برالتوافق وسرروء التوافررق مر ْن خررمل الرذات حيررث إن روارر يرررى أن واررود
عمقررة مواب رة ررين مفهرروم الررذات وبررين التوافررق الجيررد وتحقيررق الص رحة النفسررية ،ررل يعتبررر تقرردير
الذات لدى الفررد لهرا ترا ير مهرم علرى عمقرات الشرخص مرع اآلخرر وعلرى تقبلره لره ،أي مر ْن حيرث
توافق الفرد مع نفسه ومع اآلخر  ،وذلا فإن التوافق الزوااي بطبعره م ْرن حيرث تقردير الرذات لردى
الررزوايين ،كمررا قرررر روارر أن معررايير التوافررق الزواارري تكتمررل فرري ررمث نقرراب ،وهرري اإلحسرراس
بالحرية ،واالنفتاح على الخبرة ،والنقة بالمشاعر الذاتية ،وترى هذه النظرية أن التوافق ينشا عندما
تس ررتطيع ال ررذات موااه ررة الواق ررع ،وأيض ررا إش ررباع حاااته ررا س رواء إش ررباع الحاا ررات بص ررفة عامر رة أو
اإلشباع حسب الحااات اإلنسانية (اوده.)2009 ،
النظرية ال إبنائية الوظيفية
ترررى هررذه النظريررة أن المجتمررع يتكررون مر ْن أارزاء ،وأن كررل اررزء يتميررز بخصررائص معينررة وو يفررة
أن تتماسررا
تتحردد حسررب مرا يقدمرره مر ْن خدمررة األارزاء األخررى ،ولررذلا فرإن أارزاء المجتمرع يجررب ْ
يمررا ينهررا ،وهررذا ع ر ْن طريررق االعتمرراد المتبررادل واالتفرراي علررى أمررور معينررة منررل القرريم واألخررمي
والمعايير ،وم ْن حيث يرتبط التوافق الزوااي حسب النظرية البنائية الو ي ية واابات التي تعطي
اهتمامها في إطار األسرة ،ولكن إذا قلت دراة اإلهمال والتقصير فإن هرذا يرؤدي إلرى التقليرل مر ْن
دراة التوافق الزوااي وإلى حدوث المش مت الزواية نتيجة لحدوث النزاعات في االنسجام داخل
العمقة الزواية  ،حيث يصيب األسرة التفكرا والتصردع نتيجرة فقردانهما لكنيرر مر ْن الو رائف التري
انتقلررت إلررى مؤسسررات أخرررى ااتمابيررة منررل المدرسررة ،أمرراكن التر يرره والمصررانع والعمررل (العنررزي،
.)2009
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نظرية الدور
تركز هذه النظرية على أداء الردور الزوااري ،وعلرى قريم كرل مرن الرزواين بمسرؤوليات الردور الرذي
أن تقرروم المررأة رردور الزواررة فرري األسررة ،وذلررا فإنرره ال
أن يقرروم الراررل رردور الررزوجْ ،
يعنيرره بمعنررى ْ
يواد أي دور للزوج في األسرة أو المجتمع إال واود دور الزواة ،ألن حقوي الزوج وواباته تقرع
على عاتق الزواة ،وأيضاً حقوي الزواة تقع على عاتق الزوج (وتد وحميدة.)2015 ،
قد تكون هناك توقعات الردور فري التوافرق الزوااري الرذي يحردث مر ْن خرمل االنسرجام والتوافرق رين
الزواين ،ولكن إذا تعارضت توقعات الدور عند أحد الزواين أو كمهما فإنه يحردث عردم التوافرق
ويؤدي إلى المش مت الزواية ،واالتجاه السلوكي االاتمراعي فري نظريرة الردور تركرز علرى د ارسرة
السلوك اإلنساني الذي يحردد مر ْن خرمل المواقرف األسررية ،أمرا فري حالرة عردم التوافرق رين السرلوك
اإلنساني يعتبر غير متوافق (فريزة.)2015 ،

نظرية التبادل
تعتم ررد ه ررذه النظري ررة عل ررى التب ررادل ال ررذي يليش رره الف رررد ررين الم افر راة والتكلف ررة وي رررى ير رر  burrأن
العواطف ين الزواين هي ناتجة ع ْن التفاعل ،وأن العاطفة تكون إيجا ية في حالة كان الم سرب
م ْن تفاعل الزواين بش ل م افاة أما إذا كانت العاطفرة سرلبية وهرذا إذا كران الم سرب مر ْن التفاعرل
على ش ل تكلفة ،وبمعنى إذا كان التفاعل مبني على الحب والعطف والتفاهم والمرودة فيرؤدي إلرى
التوافررق ررين الررزواين أمررا إذا كرران الع ررس وكرران التفاعررل مبنرري علررى الخرروف والترروتر فإنرره يعتبررر
تفاعم سلبيا ،ويقود إلى المزيد م ْن المشاحنات والنفور والم ر ين الزواين (فريزة.)2015 ،
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نظرية عدم التطابق (التنافر المعرفي)
إن أساس هذه النظرية أن الفرد ينفر م ْن التناقضات ين أفكاره وبين معتقداتره ،وبرذلا يررى ( يرر،
 )burrأن التوافررق الزواارري يتسررم بالسررعادة والرضررا عنرردما يميررل الفرررد إلررى السررلوك اإليجررا ي ،أمررا
سرروء التواف ررق الزواارري يح رردث عنرردما يمي ررل الفرررد إل ررى الس رلوك الس ررلبي ،وذلررا ف ررإن الررزواج ي ررون
مخيبا ،ويسريطر عليره عردم الرضرا؛ وذلرا عنردما تكرون توقعرات الرزوايين غيرر واقليرة وقريبرة مر ْن
الخيال في الحياة الزواية (باصويل.)2008 ،
ثانياً :استراتيجيات ال َّتكيف
عرررف أ ررو اللرري

( )2016اسررتراتيجيات التكيررف أنهررا ببررارة ع ر ْن األسرراليب الترري يمارسررها الفرررد

للتعامل مع مواقف الحياة الضاغطة ،وذلا فإن استراتيجيات التكيف بمختلرف مر ْن فررد إلرى آخرر،
ما يستخدمه شخص تجاه موقف أو حدث معين قرد ال يسرتخدمه شرخص آخرر لرذلا ال يوارد عردد
م ر ْن العوامررل الترري تررؤ ر فرري اسررتراتيجيات التكيررف الترري يسررتخدمها األف رراد م ر ْن خررمل تعرراملهم مررع
المواق رف والمش ر مت الت رري يتع رررض له ررا الف رررد ،وم ر ْن أه ررم ه ررذه العوام ررل الشخص ررية ،الت رري تتض ررمن
الج ررنس والعم ررر والوض ررع االقتص ررادي واالاتم رراعي للف رررد والنض ررج االنفع ررالي ،النق ررة ب ررالنفس ،النق رة
بالنفس والخبرة السابقة للفرد ،ومر ْن العوامرل الخاصرة بالبيئرة كالعوامرل االاتمابيرة والنقا يرة والبيئرة
كالكوارث الطبيلية وغيرها.
كما عرف يلي وسميث ) (Bailey & Smith, 2003اسرتراتيجيات التكيرف علرى أنهرا األسراليب
والوسائل التي يقوم باستخدامها م ْن أال تقيم التروترات وممارسرة التردريبات التري تهردف إلرى تقليرل
أن تسرتنمر اسرتراتيجيات تكيرف تتبعهرا مر ْن
حدة الصدمات والتوتر ،لذلا كمرا يبردو علرى كرل أسرره ْ
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ذاتهررا ،وتتعامررل معهررا ،وذلررا كونهررا تتحمررل مسررؤوليات صررلبة وشرراقة منررل دور الررزواين تنشررئة
األ ناء تنشئة صالحة.
وقررد عرررف الشرريف ( )2010اسررتراتيجيات التكيررف بانهررا هرري أسرراليب التغلررب علررى المواقررف الترري
ت ررؤدي إل ررى الض ررغوب النفسر رية؛ وذل ررا مر ر ْن خ ررمل تنمي ررة اس ررتراتيجيات التكي ررف ،والتر ري تش ررمل ك ررل
األساليب التي م ْن شانها مساعدة الزواين على إحداث التغيرات الم مة لخفأ مستوى التعررض
لض ررغوب نفس ررية ،من ررل مه ررارات ح ررل المشر ر مت ،وإدراك أفر رراد األسر ررة لوض ررعهم ،ومص ررادر ال رردعم
االاتمر رراعي المتر رروفرة ،ولر ررذلا فر ررإن أسر رراليب التكير ررف والر رردعم الت ر ري يسر ررتخدمها الزوا ر ران لموااهر ررة
التوترات.
وعرفهررا سررجوداه ( )Sjodahl, et al., 2004بانهررا مرتبطررة بررالكنير مر ْن العوامررل منررل المرونررة
والعمررر والجررنس والتغيررر االاتمرراعي والنفسرري ،والقرردرة فرري موااهررة التكيررف النفسرري مررع المشر مت
الصررلبة ررين الررزواين ،حيررث وارردت العدي ررد م ر ْن الد ارسررات ،أن التجنررب اسررتراتيجية التكيررف تع ررد
س ررلبية حي ررث تت ارف ررق م ررع األوض رراع النفس ررية ،ومر ر ْن أه ررم اس ررتراتيجيات التكي ررف ل رردى ال ررزواين ه رري
اإلنكررار والتجنررب والكبررت فرري موااه ررة المشرراكل فرري العمقررة الزواي ررة ،وذلررا لعرردم تفرراقم المش ر لة
ينهما.
ويعرف أيضا القر ار ( )2015اسرتراتيجيات التكيرف بانهرا القواعرد التري تتميرز رردة الفعرل التري يقروم
ها الزواان اتجاه الضغوب في كل األوقرات وفري األوضراع المختلفرة ،كمرا أنهرا اسرتجابات تكيرف
فعالررة لخفررأ المواقررف النفسررية غيررر المرغرروب فيهررا كررالتوتر والقلررق ،حيررث يسررتطيع الزوا ران م ر ْن
خ ررمل التكي ررف إع ررادة االت رزان النفس رري والتكي ررف م ررع المش ر مت الت رري يتعرض ررون له ررا ،والتهي ررؤ له ررا
مستقبم.
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وتع رررف الباحن ررة اس ررتراتيجيات التكي ررف :أنه ررا مجموع ررة م ر ْن ألي ررات التكي ررف النفس رري وأس رراليبه التر ري
يصررفها الفرررد؛ لكرري يتعامررل مررع المشرراكل العاط يررة والشخصررية؛ مررن أاررل تقليررل أو تحمررل اإلاهرراد
والص رراع واميررع اآل ررار المترتبررة ع ر ْن ذلررا ،وأيضررا هرري مجموعررة الجهررود والعمليررات النفسررية الت ري
تو ف في تفسير الضغوب والتقليل م ْن آ ارها السلبية.
خطوات استراتيجيات ال ّتكيف
 )1التقييم :التي تضمن تحديد المش لة لكم الزواين.
 )2المصادر :تعني تقييم مصادر التكيرف عنرد الرزواين واحتماليرة اسرتراتيجيات التكيرف الفعالرة
أكنر م ْن األخرى والتي يتم اختيارها ناء على التقييم.
 )3التنفيذ :تطبيق استراتيجيات التكيف وتنفيذها ين الزواين.
 )4الَنتائج :تعني تقييم اهود التكيف لدى الزواين ،ومدى فعاليتها في خفأ الضغوب والقلرق
والتوتر الذي أ ر على سير العمقة الزواية ()Diane, 2013
يرررى اليمرراني ( )2013ضرررورة االهتمررام نم رة متغي ررات عنررد الحررديث ع ر ْن اسررتراتيجيات التكيررف
وهي:
 )1مصادر التكيف :هي ببارة ع ْن المهرارات واألسراليب التري يسرتخدمها الفررد لموااهرة الضرغوب
التي تظهر هذه في اتجاهات الفرد نحو نفسه ونحو من حوله والتي تتمنل باإلحساس والتماسا
والقدرة على الضبط ،ومدى قة الفرد نفسه ،والتي تظهر م ْن خمل االختبارات العقليرة ،والقردرة
على التفكير والتحليل والمهارات الشخصية وبخاصة مهارات االتصال والتواصل مع اآلخرين.
أن
 )2أساليب التكيف :هي األساليب التي تغير نمط الفرد في التعامل مع المش مت التي يم رن ْ
تظهر م ْن خمل االنسحاب أو إنكارها ،ربما تكون من لؤم الذات مقا ل لؤم اآلخرين.
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 )3اهود التكيف :هري ردود الفعرل الداخليرة والخارايرة للتكيرف مرع مواقرف الضرغط قرد تكرون هرذه
أن تتمنرل هرذه
الجهود موااهة لتعديل البيئة أو الذات أو تعديل الذات والبيئة معا ،والتي مم رن ْ
الردود بمحاوالت لتغير خصائص الشخصية والمعتقدات والعادات السلوكية.
إن دراسة استراتيجيات التكيف مرتبطة بالعديد مر ْن مجراالت علرم الرنفس الصرحة وعلرم البيئرة وعلرم
نفس األعصاب وعلم نفس النمو واألننروبولرواي والعلروم االاتمابيرة ،ولرذلا فرإن تحليرل عناصرر
استراتيجيات التكيف يساعد في فهم حجم واود كل م ون:
)1

المك وون البيولوووجي الفيزيولوووجي :هررو الم ررون الررذي يرررى أن للجسررد طريقررة خاصررة فرري

التكيررف مرع الضررغوطات والترروترات ،وذلررا فررإن أي تهديررد أو تحررد يدركرره الفرررد ويسررتدعي إحساسرره
مر ْن العصرربية والت ري تكررون االسررتجابات منفصررلة منررل االسررتجابة الت ري تاخررذ دفعرره م ر ْن الرردفاع إلررى
األدرينالين عبر الجها السيم اوي العصبي ،حيث يؤدي إلى ارتفاع ضربات القلرب وضرغط الردم
نتيجررة انفعررال شررديد ،وفرري حررال لررم يسرريطر المصرراب علررى االنفعرراالت فإنرره يصررل إلررى مرحلررة مر ْن
اإلنهاك والمعاناة (القرا.)2015 ،
 )2المكون المعرفوي :يعتمرد هرذا الم رون علرى العمليرات العقليرة ،وعلرى كي يرة تقيريم الفررد للوضرع
الررذي يحرردد مس رتوى الضررغوطات ،ويعمررل علررى اختيررار نرروع م ر ْن اسررتراتيجيات التكيررف ،حي ررث إن
عملي ررة التقي رريم تك ررون عل ررى نر روعين :أول رري و ررانوي :األول رري  :تح رردث حينم ررا يق رريم الف رررد بشر ر ل واع
الوضع الحالي والراهن أو هل هو فقدان أو إيذاء بالنقص أو التهديرد أو تحرد ،أمرا التقيريم النرانوي:
أن يقرروم الف رررد تحديررد المص ررادر م ر ْن حي ررث قد ارترره ،والس رريطرة علررى مش ر مته بطريقررة عملي ررة
فهررو ْ
معر يررة منررل التشرراؤم مقا ررل التفرراؤل م ر ْن أاررل معرفررة مسررتوى الكفرراءة النفسررية وتقرردير الررذات عنررد
األسرة والزواين المتعرضين للضغوب والصدمات (.)Seymour . 2014
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 )3المكون العام :هذا الم ون يراع إلرى الرتعلم االاتمراعي مر ْن حيرث دوافرع اإلنسران والسرلوكيات
التي يتعلمها الفررد مر ْن حيرث التعزيرز اإليجرا ي للخبررات التري يتعلمهرا ،والتري لهرا تصرنيفات قا يرة
خاصة أو ااتمابية ،والتي يعز ها سلوك المجتمع عامة ،أو اإلطار المراعري النقرافي العرام ،وقرد
يظهر هذا التحليل م ْن خمل مستويات متباينة لكل مجتمرع مر ْن حيرث ارتفراع مسرتوى الضرغوطات
ردر مهم را م ر ْن المصررادر الضرراغطة
النفسررية واالاتمابيررة ،والخب ررات الصررادمة الت ري قررد تعتبررر مصر ا
على التوافق ألزوااي (القرا.)2015 ،
مصادر استراتيجيات ال ّتكيف

هي الطري التي يتكيرف هرا الزواران فري موااهتهمرا للمشر مت والضرغوطات التري يتعرضران لهرا

م ر ْن حيررث م روارد التكيررف لررديهم ،وهررذا ي ررتبط بمرردى قرردرتهم علررى اسررتخدام المصررادر المتاحررة لهررم
سواء م ْن مال وعمقات ااتمابية وأدوات ،حيث يم ن تقسيم المصادر إلى عردة أدوار :المصرادر
الجسررمية (الصررحة والطاقررة) ،المصررادر النفسررية (المعتقرردات اإليجا يررة )  ،المصررادر الصررمحيات
والكفاءة (مهارة حل المش مت والمهارات االاتمابية) (القرا.)2015 ،
مجاالت استراتيجيات ال ّتكيف
 )1اسررتراتيجية التجنررب واله رروب :يسررتخدم الفرررد هررذه االسررتراتيجية عنرردما ال تواررد لديرره الطاق رة
الكاملررة واإلم انررات لتعام ررل م رع المواق رف والضررغوطات ك ررون الفرررد يح رراول تجنررب المش ر لة،
وكون هذه االستراتيجية قد تتضمن نروعين وهمرا :التشرتت والتحويرل االاتمراعي (تهردف إلرى
خفرأ الترروتر وتجنررب المشر لة) وقررد تكررون هررذه االسررتراتيجية غيررر فعالررة ،وأن النتررائج تكررون
غير سارة ومرضية (أ و اللي .)2016 ،
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 )2استراتيجية طلب الردعم والمسراعدة :قردرة الفررد الحصرول علرى المسراعدة والطمانينرة مر ْن قبرل
أف رراد األس ررة واألصرردقاء واألشررخاع القررادرين علررى المسرراعدة فرري المجتمررع ،وتعررد المسرراندة
مصدر مهما ألفرراد فري أوقرات األ مرات حيرث يعتقرد مرن يسراعدهم أن يعتنروا بره
ا
االاتمابية
أن يقفر روا إل ررى اانب رره ف رري أوق ررات الض ررغوب واأل م ررات ،وأن المس رراندة االاتمابي ررة
ويحبون رره ،و ْ
تتوقف على مدى اعتقاد الفرد فري كفراءة اآلخررين ،ومردى عمرق العمقرة ودرارة أهميرتهم فري
حياته (أ و اللي .)2016 ،
)3

اسر ررتراتيجية ضر رربط النفسر ري :تسر ررتخدم هر ررذه االسر ررتراتيجية فر رري موااهر ررة المواقر ررف والضر ررغوب
والترروترات الت ري تحترراج إلررى الض ربط والس ريطرة ،فإنرره يررتم معالجررة المواقررف م ر ْن خررمل اعتقرراد
أن يؤ ر على األحداث والمواقف في حياته ،كما أن الضبط النفسي يؤ ر
الفرد بانه يستطيع ْ
أن يض رربط ويحس ررن م ر ْن ق رردرة الف رررد عل ررى مقاوم ررة
عل ررى اإلف رراد م ر ْن خ ررمل مس ررتويين األولْ :
الضررغوب م ر ْن المسررتوى اإلد اركرري للمش ر لة ،المسررتوى النرراني :إن عمليررة الضرربط تررؤ ر علررى
أن يقر ررود الفر رررد إلر ررى اإلحسر رراس بالضر رربط ،وقير ررام الفر رررد
الموااهر ررة والتر ري يم ر ررن مر ر ْن خملهر ررا ْ
باسرتجابات سررلوكية ،ي رون هرردفها تغييرر المواقررف الضرابطة ،واعلهررا منسرجمة مررع متطلبررات
الحياة (أحمد ،محمود.)2009 ،

 )4اسررتراتيجية االسررترخاء والتامررل البس رريط :هرري االسررتراتيجية الت ري تس رراعد الفرررد الوصررول إل ررى
حالة م ْن الهدوء والراحة واالسترخاء ،وذلا م ْن خمل خفأ نشاب الجها العصبي الذاتي،
وأن هر ررذه االسر ررتراتيجية مفير رردة للر ررتخلص م ر ر ْن اإلحباطر ررات والمضر ررايقات اليومير ررة واألع ر رراض
الفسيولواية المتبعة م ْن المواقف الضاغطة (.)Moos & Holahan, 2004
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)5

اسررتراتيجية االنخ رراب فرري النشرراطات المجتمليررة :فرري هررذه االسررتراتيجية ي ررون الفرررد منفتحررا
وفرري نفررس الوقررت متحررد ا عر ْن تجاربرره الضرراغطة ،وذلررا ال ررد مر ْن االنخرراب فرري النشرراطات
اإليجا يررة رردال م ر ْن النظررة التشرراؤمية أو النرردم أو السررلبية ،فرري حالررة يسررعى الفرررد إلررى المرررح
والفرح (أ و اللي .)2016 ،

 )6استراتيجية الحديث اإليجرا ي للرذات :فري حالرة تعررض الفررد للمواقرف والضرغوطات الصرلبة
أن يقدم الدعم النفسي والمعنوي لذاته؛ وذلا ع ْن طريق الحديث اإليجرا ي عر ْن
فإنه يستطيع ْ
أن يصر ررفها بانهر ررا تمتلر ررا
الر ررذات ،وفر رري بعر ررأ األحير رران قر ررد يتحر رردث الفر رررد نفسر رره ولنفسر رره ،و ْ
أن تكون لدى الفرد القدرة ْعلى استخدام هذه االستراتيجية فري المواقرف
استراتيجيات توافقية و ْ
الض رراغطة ،وه ررذا م ررا يس ررمى الت ررا ير اإليج ررا ي الت رري ي ررتم مر ر ْن خمله ررا ام ررع بع ررأ األقر روال
والش ررعارات وتعليمه ررا ف رري الم رران ال ررذي يه رررب إلي رره اإلنس رران ف رري حال ررة الغض ررب؛ لك رري يه رردأ
وينظر إلى العالم نظرة إيجا ية حتى كون عنده أفضل (السليمان.)2011 ،
 )7استراتيجية التمارين الرياضية :إن ممارسة التمارين الرياضية تجعل الفرد يتوافق مع ضغوب
ران يتواص رل مررع
الحيرراة ،وتعمررل الرياضررة علررى خفررأ مسررتوى القلررق وإعطرراء الفرررد فرصررة بر ْ
اآلخررين ،كمرا أن هرذه االسرتراتيجية هري عنصرر مهرم فري حيراة الفررد اليوميرة أو ردود أفعررال
يجيب ها على المتطلبرات المفروضرة علرى الفررد ،كمرا أنهرا مهمرة لتحقيرق التكيرف والصرحة
النفسية والرضا ع ْن الحياة بش ل عام (مصطفى.)2006 ،
 )8اس ررتراتيجية إع ررادة البن راء المعرف رري :تق رروم عل ررى إع ررادة النظ ررر بالمش ر لة وال ررتعلم م ر ْن األخط رراء
السا ق والخبررات والعمرل علرى اسرتبدال التفكيرر السرلبي برالتفكير اإليجرا ي مر ْن خرمل تفسرير
األحداث التي تسبب المواقف الضاغطة ،وأن الهردف الررئيس مر ْن العرمج السرلوكي المعرفري
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هو محاولة تغييرر األفكرار الخاطئرة لردى الفررد ،كمرا أنهرا تتعامرل مرع السرلوك غيرر المتكيرف
وينظر إليه بانه ناتج ع ْن التفكيرر المعقمنري الرذي سربب للفررد الضرغوطات النفسرية وينظرر
إليه على أنه عملية تعلم داخلية ،وهي م ْن أهم استراتيجيات التري تهرتم فري خفرأ الضرغوب
النفس ررية التر ري ت ررؤ ر علر رى الف رررد مر ر ْن خ ررمل اكتس ررابه ع ررددا مر ر ْن المه ررارات لتعام ررل م ررع ه ررذه
األحداث(العويضة.)2008 ،
 )9اسررتراتيجية وسررائل ال ردفاع :تعمررل وسررائل الرردفاع علررى مسرراعدة الفرررد فرري موااهررة المشرراكل
وحمايترره م ر ْن الخرروف الشررديد؛ وذلررا م ر ْن خررمل إبعرراد أ ررر التهديررد ع ر ْن الف ررد ،وهرري تسرراعده
على التخلص م ْن أ ر الواقع والمواقرف الضراغطة التري ترؤ ر عليره حترى يرتم ن مر ْن امرتمك
المصادر الم مة لمعالجة المعلومات (عبيد.)2008 ،
 )10اسررتراتيجية الترردين :إن العامررل الررديني مهررم فرري اسررتراتيجيات التكيررف مررع التوافررق الزواارري،
والضررغوطات الناتجررة ع ر ْن ع ردم ات رزان اإلدراك والرروعي لرردى الفرررد ،وذلررا يتطلررب م ر ْن الفرررد
إيجرراد اسررتراتيجية تكيررف مررع للترراقلم مر ْن خررمل عمقررة الفرررد مررع ربرره ،ومررع المجتمررع المررؤمن
المحر رريط بر رره ،وأن هر ررذه االسر ررتراتيجية تعطر رري الفر رررد القر رردرة علر ررى اإلدراك فر رري وار ررود منطقر ررة
للمش ر مت والض ررغوطات والتح ررديات الت ري يتع رررض له ررا خ ررمل تجربت رره ف رري العمق ررة الزواي ررة
(.)Ray Raghavan, 2002
 )11اسرتراتيجية التحليرل المنطقري :هري المسرؤولة المعر يررة التري يسرتخدمها الفررد لفهرم المشر مت
والتهيؤ الذهني للموقف الرذي يتعررض لره ،وكي يرة التعامرل مرع المشر مت التري توااهره ( رن
س ري ية وغزال.)2011 ،
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 )12اس ررتراتيجية إع ررادة التفس ررير والتقي رريم اإليج ررا ي لمشر ر مته :ف رري ه ررذه االس ررتراتيجية يرك ررز فيه ررا
الررزواين علررى المش ر مت الت ري تررؤ ر علررى عمقرراتهم ،ويحرراول الفرررد إيجرراد الطررري للتعامررل
معها بطريقرة إيجا يرة؛ لتخ يرف حردة المشر مت فري عمقرتهم الزوايرة ( رن سر ري ية وغرزال،
.)2011
 )13استراتيجية االاترار في حالة وقوع الزواين ين هوااس التفكير :حرول الموقرف الرذي يعيرق
ت روافقهم ،ومجرررى سررير حيرراتهم ،وتسرريطر علرريهم األفكررار فرري كررل األوقررات ،وفرري كررل حالررة
سيطرة أفكارهم عليهم ،فإنه يصعب علريهم التركيرز فري أي شريء سروى المشراكل التري أ ررت
عليهم (السليمان.)2011 ،
 )14اس ررتراتيجية االنفع رراالت ف رري األك ررل والش رررب وتن رراول المه رردئات :إن ه ررذه االس ررتراتيجية تجع ررل
ال ررزواين إنك ررار وا ررود مش ر لة؛ وذل ررا ف رري الح ررد م ررن انتش ررار المش ر لة والت رروتر ينهم ررا (عب رد،
.)2008
 )15اس ررتراتيجية التن رريس االنفع ررالي :مر ر ْن خ ررمل ه ررذه االس ررتراتيجية يرك ررز الزوار ران عل ررى اآل ررار
المترتبة ع ْن المش لة ،وذلا م ْن خمل وعريهم وإدراكهرم وارود مشر لة ،ومر ْن خرمل اسرتخدام
مه ررارة الفه ررم والتفس ررير للتخ ي ررف مر ر ْن ح ررده الت رروتر مر ر ْن التعبي ررر عر ر ْن المش رراعر الس ررلبية ه ررذه
االنفعرراالت وعمقتهررا بالمشر لة وغيررر مناسرربة للتفريررل الصررحيح للمشرراحنة االنفعاليررة إال أنهررا
(القر.)2015 ،
ا
تساعد الزواين في التفريل ع ْن أنفسهم وخفأ التوتر ينهم
استراتيجيات ال ّتكيف من وجهة نظر مدارس علم النفس
هناك الكنير م ْن النظريات التي فسرت استراتيجيات التكيف حيث يواد نظريات تقليدية ونظريرات
حدينة ،إن النظريات الحدينة ترى أن استراتيجيات التكيف هي سمة وعملية ركزت على األساليب
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ولرريس علررى الرردافعات حيررث ت ارهررا أدوات متعلمررة مقصررودة ،ينمررا النظريررات التقليديررة تتمركررز حررول
(القر.)2015 ،
ا
نظرية التحليل النفسي لفرويد التي تركز على أليات الدفاعات النفسية
نظرية التحليل النفسي لفرويد ()Freud
ترررى هررذه النظريررة أن اسررتراتيجيات التكيررف هرري ببررارة ع ر ْن طررري ال شررعورية؛ لتخ يررف م ر ْن حرردة
القلق والتوتر وموااهتها حيث ترتبط االستراتيجيات باألمراض النفسية ،حيث إنهرا تتصرف برالتنوع
م ْن حيث الدرارة فري تشرويه الواقرع ،وتترترب بشر ل هرمري مر ْن األكنرر حردة إلرى األقرل حردة وتقسرم
من حيث عملها إلى قسمين:
 )1اآلليات غير ناضجة أو غير توافقية منل اإلنكار واإلسقاب.
(القر.)2015 ،
ا
 )2اآلليات الدافلية الناضجة أو التوافقية منل الدعابة واإلينار
وأ ْيضر ر را أش ر ررار دلي ر ررل التش ر ررخيص األمري ر رري ( )DSM4أن و يف ر ررة مي انيزم ر ررات ال ر رردفاع وبع ر ررأ
استراتيجيات التكيف على أنهما عاممن م ممن لبعضهم البعأ م ْن حيرث التعامرل مرع المواقرف
الض رراغطة والصررراعات العاط ي ررة أو الض ررغوب الخاراي ررة والداخلي ررة ،وق ررد يمي ررز ررين اس ررت ارتيجيات
التكيررف وبررين أليررات الرردفاع ،علررى أن أليررات الرردفاع تكررون ال شررعورية وغيررر مقصررودة علررى ع ررس
استراتيجيات التكيف التي تكون شعورية ومقصودة وغير مرتبة مسبقا ،ومرتبطة بظروف وأوضاع
محددة وأيضا غير مرتبطة بالمرضية أي أنها صحية.
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نظرية الضغوط النفسية لهولمز وراهي ()Holmes & Rahi
هري مر ْن النظريرات المهمرة فرري مجرال اسرتراتيجيات التكيرف والعديرد مر ْن األبحراث التري تسرتند إليهررا
باعتبارهررا إطررا ار نظريررا فرري تفسرريراتها البحنيررة ،وهررذه النظريررة تتوافررق مررع الضررغوطات المترتبررة فرري
العصر الحديث ،حيرث يم رن تفسرير اسرتراتيجيات التكيرف علرى أنهرا ببرارة عر ْن سرلوكيات معر يرة
م ر ْن الجهررود الت ري يسررتخدمها الفرررد للررتح م فرري األحررداث الت ري تكررون فرروي قرردرة الشررخص وطاقترره،
حيث يتطلب من الفرد استجابات لهذه العمقة سواء بالسلب أو اإليجاب ،وهدف هرذه العمقرة هري
استجابات تفاعلية ودينامي ية ين الرزواين حيرث ي رون التكيرف ينهمرا بشر ل إيجرا ي ،وقرد حللرت
عملية التكيف نم ة عناصر:
 )1تقديم اإليذاء أو الفقدان الذي يؤدي إلى الضغط.
 )2تقييم دراة التح م في الضغوب التي من خملها تحدد استراتيجيات التكيف.
 )3تقييم الزواين لنتائج اهود التكيف وتوقعاتهم لنجاح عملية التكيف.
ويتم تمييز استراتيجيات التكيف نوعين ،هما :استراتيجيات تكيف التركيز علرى المشر لة ،وتكيرف
التركيز على االنفعال (.)Wiener Freed Heim 2003
نظرية العمليات العقلية لجيلفورد ()Gilford
تعتب ررر ه ررذه النظري ررة عل ررى اإلد ارك ررات المعر ي ررة الس ررتراتيجيات التكي ررف ،وعل ررى أد ي ررات العملي ررات
المعر ية التي تساعد الزواين على رؤية األحداث غير المرغوب فيها وتفسيرها ،وذلرا مر ْن خرمل
مساعدتهم على إيجاد طريقة إيجا ية لفهم المظاهر السرلبية المتبعرة للمشر لة ،والوصرول إلرى حالرة
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القبررول اإليجررا ي والفائ ردة م رن الخب ررة مسررتقبم حيررث تعطرري مفهرروم المقارنررة االاتمابيررة م ر ْن حيررث
مقارنة الزواين باآلخرين ،مرن أارل الحصرول علرى المعلومرات عرن أنفسرهم ،بران مشر متهم قا لرة
للحل على ع س غيرهم الذين ليس لديهم القدرة على الموااهة (القرا.)2015 ،
النظرية المعرفية لبياجيه ()Piaget
ت ررى أن ك رل موقررف سررلوكي يمررر برره الف ررد علررى أن ره موقررف ااتمرراعي فرري حقيقترره ،وعنرردما يتوحررد
الفرررد مررع شررخص آخررر فررإن وارروده هررذا ي ررون لرره تررا ير علررى كي يررة سررلوكه واسررتجاباته ،وتحديررد
الو ررائف السرري ولواية اتجرراه المواقررف االاتمابيررة ،ألنهررا تررؤ ر يمررا تتعلمرره وكيررف ندركرره وكي يررة
التح م في البيئة الخاراية واألحداث (مريم.)2008 ،
المفاهيم المختلفة الستراتيجيات ال ّتكيف
يواد خمسة أنماب الستراتيجيات التكيف كما ينها نواتو ( )Nwatu, 2018وهي:
 )1نمط استراتيجيات التكيف المتمركزة على حل المش لة.
 )2نمط استراتيجيات التكيف المتمركز على االنفعال.
 )3الدعم االاتماعي.
 )4التكيف الديني.
 )5إعطاء معنى.
أن يستخدمها للتعامل مع الضغوب النفسية هي:
م ْن أهم استراتيجيات التكيف التي يم ن للفرد ْ
استراتيجيات حل المشكالت
ترتكز على مهارة حل المش مت وأهم المهارات والجهود السلوكية والمعر ية التي تؤدي بالفرد إلى
التفكيررر المعتمررد بالمش ر لة وأن الضررغوب والمشرراكل هرري مواقررف صررلبة تواارره الفرررد ويتطلررب م رن
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الفرد إاراءات للتغلب علرى المشر لة التري قرد تستصرعب اإلارراءات علرى بعرأ األفرراد وذلرا فرإن
ردود أفع ررال األفررراد نح ررو المواق ررف الض رراغطة المتباين ررة واس ررتجابة األف رراد لموق ررف م ررا يختل ررف مر رن
شررخص إلررى آخررر ويعررود التبرراين إلررى شخصررية الفررد وأيضررا إلررى الخبررات السررابقة للفرررد وإلررى قرردرة
الفرد على موااهة ضغوطات الحياة وفكرتره عر ْن ذاتره وأن هرذه العوامرل تحردد كي يرة تصررف أمرام
المواقف وموااهة الضغوب النفسية (.)Nwatu, 2018
وم ْن هذه العوامل:
 )1العوام ررل الشخص ررية خاص ررة النض ررج االنفع ررالي والمعرف رري ،والنق ررة ب ررالنفس ت ررؤ ر ف رري طبيع ررة
التعامل مع الضغط وأيضا العوامل المرتبطة بالموقف الضاغط وخصائص البيئة التي يلري
فيها الفرد.
)2

العوامل الديمغ ار ية التي تؤ ر في تعامل الفررد مرع الضرغط منرل الجرنس ،العمرر ،األوضراع
االقتصررادية ،واالاتمابيررة ،والخبررات السررابقة ،والجماعرات الفلسر ية والدينيررة التري ينتمري إليهررا
الفرد.

 )3خص ر ررائص ال ر ررزوايين وق ر رردراتهما ف ر رري التع ر رراي

م ر ررع الض ر ررغوب النفس ر ررية ،ومنه ر ررا المسر ر ررتوى

االقتصادي واالاتماعي والذكاء ،وسمات الشخصية ،والمعنويات والخبررات الماضرية والمهنيرة
والدخل (البسطامي.)2013 ،
الّإنساء إ
العامالت
عرف الكحلوت ( )2011المررأة العاملرة علرى أنهرا المررأة التري تعمرل خرارج المنرزل ،وتحصرل علرى
أار مادي مقا ل عملها إضافة إلى كونها واة وأما هي عاملة ومو فة.
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تعرررف الباحنررة النسرراء الع رراممت بررانهن النسرراء الل رواتي يخررران م رن ي رروتهن للعمررل خررارج المن ررزل
مقا ررل أا ررر م ررادي ،وه ررو غي ررر دوره ررا األساس رري ف رري البي ررت م ررن رعاي ررة أطفاله ررا واالهتم ررام بش ررؤون
واها ،وهو ي ون دون مقا ل مرادي ع رس الردور اآلخرر الرذي ي رون مقا رل أارر مرادي ومعنروي،
وتاخذ هذا الدعم من كم الطرفين دعم واها لها ،وامتمكها الخبرة من خمل عملها بالخارج.
دوافع خروج المرأة إلى العمل
يعتبر خروج المرأة إلى العمل م ْن الموضوعات األساسية واإلنسانية والحضارية التي فرضت ذاتها
يرره ،بح ررم العمقررة الدائمررة ررين الررزواين والواقررع الررذي يليشررونه ،وأن الرردافع الررئيس لخررروج المررأة
إلررى العمررل هررو الحااررة الماديررة ،م ر ْن أاررل مسرراعدة ال رزوج ،ولتخ يررف م ر ْن مسررتلزمات البيررت ،إلررى
اانررب رفررع المسررتوى النقررافي لألسررة مر ْن حيررث الررتعلم وتحقيررق اإلم انررات والحصررول علررى الم انررة
االاتمابية الراقية (محامدية وسليمة.)2013 ،
 )1الدوافع االقتصادية :إن الحااة االقتصادية هي التي دفعت المرأة إلى الخروج إلرى العمرل ذلرا
م ْن أال مساعدة الزوج لزيادة أبباء المليشة وحااة األسرة لدخلها دفع إلرى خرروج المررأة إلرى
العمل ،وذلا بمشاركة الرال في العمل الخاراي وتلبيرة مختلرف احتياارات أسررتها (العرارفي،
.)2012
 )2الرردافع النفس رري واالاتم رراعي :يعررد خ ررروج الم ررأة إلررى العم ررل ا رروهر الحيرراة العام ررة للف رررد والم ررأة
العاملة خاصة ،ألن في خرواهرا إلرى العمرل تسرعى إلرى تحقيرق ذاتهرا إلرى إ برات واودهرا فري
األس ررة والمجتم ررع ،والم ررأة بحاا ررة وإل ررى الش ررعور باالنتم رراء وتحقي ررق الم ان ررة االاتمابي ررة الت ري
تؤدي دو ار مهما فري شرعور المررأة برالقوة وقردرتها علرى اإلنتراج كمرا شخصرية ااتمابيرة وفعالرة
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أن يسرربب حالررة مر ْن االكتئرراب واالنفصررال
وأن التعطيررل عرن العمررل ي ررون حررافز سررلبي ويم ررن ْ
ع ْن المجتمع (محاميد وسليمة.)2013 ،
 )3الدافع التعليمري :يعتبرر خرروج المررأة إلرى العمرل مر ْن الردوافع الشخصرية التري مر ْن خملهرا تنبرت
المرأة قدراتها وإنجا األعمال التي كانت م ْن قبرل علرى المررأة ،وأن التعلريم يسراعد علرى تغييرر
أنمرراب التفكيررر لمختلررف النقاف ررات ،وأن اآلراء حررول خررروج الم ررأة ررين القبررول وال ررفأ ،وذل ررا
كون رره يحق ررق للم ررأة طموحاته ررا وأه رردافها الشخص ررية ،وتس رراهم ف رري تحقي ررق التنمي ررة م ر ْن مختل ررف
المجاالت والقطاعات (العارفي.)2012 ،
عوامل خروج الم أرَة إلى العمل
 )1العوامل االاتمابية :يعتبر التاهيل والتعليم قاعردة مهمرة لخرروج المررأة إلرى العمرل ،ألنره يفسرح
المجررال أمامهررا للعمررل وتترروفر أمامهررا فرررع كني ررة للعمررل ،وكررون معظررم المهررن تتطلررب مسررتويات
مهنية معينة م ْن التعليم األكاديمي أو الفني ،وارتفاع معدل سن الرزواج للفتيرات ،ونظررة المررأة إلرى
العمل نظرتها إلى العمل ترتبط بالواقع النفسي واالاتماعي للمرأة ،وذلا كون النساء يفضلن عمل
البيررت والعنايررة باألس ررة علررى الرررغم م ر ْن ترروفير فرررع العمررل ،وتش رريعات وق روانين العمررل الت ري م ر ْن
شررائنها تررؤ ر فرري عمررل المررأة مر ْن حيررث المسرراواة فرري األاررور ،وفرري التعيينررات ررين الراررل والم ررأة،
ومنح قانون إاا ة في حالة الوضع والحمل واألمومة (الكحلوت.)2011 ،
 )2العامررل االقتصررادي :تزيررد الضرررورة االقتصررادية احتيااررات األسررة نتيجررة التغيررات االاتمابيررة
واالقتصادية للمجتمرع الرذي أدت لخرروج المررأة إلرى العمرل ،لكري تسراهم فري تلبيرة متطلبرات األسررة
وتخ يف األبباء ع ْن الزوج ،وتا ير العمل على المرأة نفسها م ْن حيث تقرديم النمراذج واإلسرهامات
واإلنجررا ات العظيمررة اتجرراه المجتمررع واألس ررة ،كمررا أنهررا تنبررت بانهررا تسررتطيع النررزول إلررى الميرردان،
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وفي الوقت نفسه القيرام واابهرا باعتبارهرا وارة وأمرا فري رل األوضراع االقتصرادية واالاتمابيرة
التي فرضها المجتمع في الواقع (العارفي.)2012 ،
 )3العوامل النفسية :كون أن المرأة أصبحت تشارك واها في العمل ،وفي اميع مجاالت الحيراة
العملية والنظرية؛ ألن في خرواها إلى العمل يحقق لها إشباعا نفسريا وااتمابيرا لشرعورها بالقيمرة
والم ان ررة واألم ررن وإل ررى تحقي ررق التكام ررل األس ررري وارتف رراع مس ررتوى النض ررج االنفع ررالي ،وم رن ال رردوافع
األساسية لخروج المرأة إلى العمل هو تاكيد الذات والرغبة في المشاركة فري الحيراة العمليرة وتعبئرة
وقت الفرام (المطوع.)2013 ،
 )4العوامل السياسية :من العوامل السياسية لخروج المرأة إلى العمل هو القوانين الدولية والدسرتور
الذي يحث على المساواة ما ين الرال والمرأة في الحقوي والواابات (الكحلوت.)2011 ،
اَلثار المترتبة َعلى عمل المرأة

 )1عمل المرأة وآ ره على الحياة العائليرة :مرن الناحيرة االاتمابيرة ترم إتاحرة الفرصرة أمرام المررأة
لملتحرراي بالعمررل والمسرراواة ينهررا وبررين الراررل ،والحصررول علررى الرردخل المررادي غيررر دورهررا
تغيير في القيم واالتجاهات المعروفرة ،وأن العمقرة مرا رين
ا
األساسي في المنزل ،مما يحدث
عمر ررل المر ررأة والتوافر ررق الزواار رري ليسر ررت سر ررهلة إنمر ررا هر رري عمقر ررة متشر رراب ة خاصر ررة بالوضر ررع
االاتماعي واالقتصادي للمرأة العاملرة ،وذلرا تعتبرر األسررة أسراس أي نراء ااتمراعي سرليم،
وأيضا هي منشا األايال (فهمي.)2005 ،
 )2آ ار عمل المرأة على األطفال :إن المشاكل التري تتعررض لهرا المررأة العاملرة وأطفالهرا تعتمرد
علررى نرروع الم ررأة ذاتهررا ،ونرروع العمقررة والرعايررة الت ري تقرردمها إلررى أطفالهررا ،ومرردى اسررتمتاعها
أن يق رردم عم ررل الم ررأة إل ررى األطف ررال فرص ررة االعتم رراد عل ررى ال ررذات م رن حي ررث
بعمله ررا ويم ررن ْ
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التعلرريم والتعرراون ،أو الع ررس قررد تعررود علرريهم باألببرراء النقيلررة الت ري ال يتحملهررا إال البررالغين
(الحسن.)2008 ،
 )3آ ررار عمررل المر أرة علررى عمقتهرا زواهررا :يواررد اخررتمف مررا ررين أسررة الزواررة العاملررة وأسررة
الزوا ررة غي ررر العامل ررة التر ري ال تعم ررل خ ررارج البي ررت ،أي أن النسر رراء الع رراممت يش ررعرن بر رران
صحتهن وصحبتهن أل وااهن تحسنت وسعدت نتيجة خررواهن للعمرل ع رس أسرره الزوارة
التي ال تعمل خارج البيت (محامدية وسليمة.)2013 ،
 )4وارود عمقرة إيجا يررة رين عمررل المررأة والتوافرق اإليجررا ي :إن النسراء العرراممت قرادرات علررى
تحمل المسؤولية وموااهة الصعاب ،وأنها تكون قادرة على مساعدة واها في اإلنفاي على
األس ررة ،وأن عم ررل الم ررأة يس رراعدها عل ررى رف رع مليش ررة األس ررة ،وش ررغل وق ررت فراغه را ،وعم ررل
الزواة ضمان لمستقبل األسرة (.)Nwatu, 2018
آثار عمل المرأة َعلى نفسها

إن خروج المرأة إلى العمل يجعلها تصبح منافسة قوية للرال في ميادين الصناعة والتجارة وغيرها
مرن المهررن ،وأن العمررل لرره انع اسررات ااتمابيررة نائيررة فرري شخصررية المررأة وأخرررى سررلبية ،أمررا مر ْن
الناحية اإليجا ية سراعد المررأة العمرل خرارج المنرزل القيرام ردور نشريط؛ وذلرا مرن خرمل المسراهمة
في تطوير المجتمع ،وتطوير شخصيتها السي ولواية ،وأن عمل المرأة خارج المنزل ساعدها على
إ هار رغباتها الم بوتة ،وذلا بسبب شرعورها برالنقص أ نراء مرحلرة طفولتهرا مقارنرة بالرارل ،وأنره
م رن خ ررمل عمله ررا تنب ررت كفاءته ررا وفعاليترره رردال م رن دوره را اله ررام

فرري المن ررزل ،أم را م رن الناحي ررة

السلبية المرأة العاملة توااه كني ار مرن االضرطرابات النفسرية نتيجرة خرواهرا للعمرل علرى الررغم مر ْن
خرواها إلى العمل بإرادتها ،ألنها قرد تشرعر باالكتئراب واإلحسراس بالرذنب كونهرا مشرتتة الفكرر مرا
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ررين عملهررا وضرررورة دورهررا المنزلرري علررى أكمررل وارره وتربيررة أطفالهررا الت ري يجعلهررا عرضررة لترروتر
مستمر الذي يهدد ناء شخصيتها؛ ألن هذا يع س سلوكها وتصرفاتها ،وقد يرافقها مشاعر بعأ
األعرراض األخررى ،النانويرة منرل فقردان الشرهية ،والبنراء المتكررر ،أمرا إذا اشرترك حالرة االكتئراب ،
أن تتحول إلى مرض ،ومن م عجز عن العمل (البسطامي.)2013 ،
يم ن ْ
عمل المرأة وعالقاتها االجتماعية
قررد يتميررز خررروج النسرراء العرراممت إلررى التفريررق ررين دورهررا باعتبارهررا واررة وأمررا ،وأن عمررل الم ررأة
خارج البيت ،وعملها داخل البيت هما واهان لعملرة واحردة ،وهرذا يرؤدي إلرى توافرق وااري نرااح،
ألن أحدهما تؤ ر على األخرى ،وباختفاء أحدهما تختفي النانية (الكحلوت.)2011 ،
المفسرة للّنساء العامالت
الّنظريات
ّ
النظرية الماركسية

إن الماركسيين هم الذين لديهم اهتمرام حرول حقروي المررأة؛ وذلرا مر ْن حيرث مناقشرة العمرل المنزلري
للمرأة ،وقد فسر إنجلز العوامل التي ساعدت إلرى التميرز رين الجنسرين؛ وذلرا العتقراده بانهرا فكررة
االستغمل الطبقري ،ونشراة الملكيرة الخاصرة ،وأن التطرور اإلنترااي ،ونظرام تقسريم العمرل أدى إلرى
تط ررور م ان ررة الم ررأة ،فق ررد أعط ررى م رراركس إنجل ررز وبيي ررر اهتمام ررا كبي ر ار ح ررول عم ررل الم ررأة وقص رردها
باعتبارها نتيجة تطور اقتصادي مرت به المجتمعات (عنمان.)2014 ،
النظرية الوظيفية
فسررت هررذه النظريرة أن األفرراد فرري المجتمرع الواحررد يقومرون و ررائف مختلفرة أي أن كرل فرررد يقرروم
و يف ررة داخ ررل ال ررنمط االاتم رراعي؛ وذل ررا لخدم ررة مص ررلحته الخاص ررة ،والمجتم ررع عام ررة ،وتح رردث
مالينوفس ر ي أن لك ررل مؤسس ررة و يف ررة ض رررورية ومهم ررة ف رري المجتم ررع ،وال يس ررتطيع أي ف رررد القي ررام
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و يفة غير و يفته ،فالمرأة و يفتها األساسية داخل النمط األسري هي السهر على تربية األ نراء
ورعايتهم واالهتمام راحة واها ،وال يم ن االسرتغناء عر ْن دورهرا هري األم فري المنرزل علرى الررغم
م ر ْن تعرردد أدوارهررا باعتبارهررا ام ررأة عاملررة ،ويرررى بارسررون أهميررة تقسرريم العمررل ررين الجنسررين حيررث
يختص الرال بعمرل وإنتراج األنشرطة االقتصرادية واالاتمابيرة والسياسرية كافرة فري المجتمرع ينمرا
يختصررر دور المررأة علررى الو يفررة العائلررة ،مر ْن أاررل تحقيررق قرردر مر ْن التروا ن داخررل األسررة والررنمط
االاتمرراعي لكررل تطررور تكنولررواي هررر هنرراك إم انيررة لظهررور عمررل المررأة لمسرراعدة الراررل لتلبيررة
متطلبات المنزل (عنمان.)2014 ،

نظرية المساواة بين الجنسين
تتحدث هذه النظرية عن سيطرة الذكور من حيرث التقسريم الجنسري للعمرل؛ ألنهرا تبحرث فري أصرل
التفاوت الجنسي ،فالمرأة ي ون عملهرا فري م ران واحرد هرو الرزواج وتربيرة األ نراء ،ولكرن مرع تطرور
عصر العولمة أصبح هناك توا ن ين الرال والمرأة ،من حيث الحصول على مرادها االقتصرادي
وتحقيق م انتها االاتمابية والتكامل النفسي (عنمان.)2014 ،
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الدراسات السابقة
يتن ر رراول ه ر ررذا الج ر ررزء عرض ر ررا لمجموع ر ررة م ر ررن الد ارس ر ررات الس ر رابقة ذات العمق ر ررة ب ر رالتوافق الزواا ر رري
واستراتيجيات التكيف لدى النساء المتزواات العاممت ،وقد ركزت الباحنة على الدراسات األقرب
إلرى موضرروع د ارسررتها ،وهري مرتبررة وفررق تسلسررل منري مررن األحرردث إلررى األقردم ،وتررم تقسرريمها إلررى
مح ر ررورين :المح ر ررور األول يش ر ررتمل عل ر ررى الد ارس ر ررات ذات الص ر ررلة ب ر رالتوافق الزواا ر رري ل ر رردى النس ر رراء
المتزوا ررات العر رراممت ،أمر ررا المحر ررور النر رراني يشر ررتمل علر ررى الد ارسر ررات ذات الصر ررلة باسر ررتراتيجيات
التكيف لدى النساء المتزواات العاممت.
المحور األول :الد ارسات المتعلقة بال ّتوافق ا ّلزواجي لدى الّنساء العامالت
هردفت د ارسررة الخطيررب ( )2018إلررى التعرررف علررى فاعليةةا ذاةةكذت ير وسة ي ةةيال فةةي ذا

ةةا ةةس

ذاضةةو ا ذاريةيةةا يذا ذفةةا ذا يذ ةةي ا ة ا ذارر تةةات ذار ي ةةات ذا ةةال ت فةةي ذا ةةا ذا ة ي
ذا ك ة لي فةةي ل افزةةا ة  ،كمررا حاولررت فحررص العمق رة ررين فاعليررة الررذات ،والض رغوب المهنيررة
والتوافق الزوااي لدى الممرضات عينة الدراسة ،واسرتخدمت الد ارسرة المرنهج الوصرفي االرتبراطي،
حيث تم استخدام مقياس فاعلية الذات لر(أ و غالي ،)2012 ،ومقياس الضغوب المهنية ،ومقياس
التواف ررق الزواا رري م ررن إع ررداد الباحن ررة ،وطبق ررت الد ارسر رة عل ررى عين ررة م ون ررة م ررن ( )169ممرض ررة
متزواة عاملة في القطاع الصحي الح ومي فري محافظرة غرزة .وقرد أ هررت النترائج وارود عمقرة
ارتباطي ررة ع س ررية دال ررة إحص ررائيا ررين فاعلي ررة ال ررذات والض ررغوب المهني ررة ،ووا ررود عمق ررة ارتباطي ررة
ع سية دالة إحصائيا ين الضغوب المهنية والتوافق الزوااي لدى الممرضات عينة الدراسة.
وهرردفت د ارس ررة الغررافري والخواا ررة ( )2018إل ررى فحررص العمق رة ررين التوافررق الزواا رري والض ررغوب
المهني ررة ل رردى الم ررأة العامل ررة ف رري ال رردوائر الح ومي ررة ف رري محافظ ررة ان رروب الباطن ررة بس ررلطنة عم رران،
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واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي االرتباطي ،وذلا باستخدام مقياس التوافق الزوااي من إعداد
سرربانير ( ،)Spanier, 1976وترامترره (فري رزة ،)2013 ،ومقي راس الضررغوب المهنيررة مررن إعررداد
(الغذائية ،)2011 ،وقد أاريت الدراسة على عينة م ونة من ( )150امرأة عاملة ،وبينت نتائجها
وارود عمقرة ارتباطيررة ع سرية ذات داللررة إحصرائية رين التوافررق الزوااري والضررغوب المهنيرة ،كمررا
أ هرت النتائج أن التوافق الزوااي قرد أسرهم فري التنبرؤ بمسرتوى الضرغوب المهنيرة ،حيرث فسرر مرا
نسبته ( )13%من التباين الحاصل في الضغوب المهنية.
كمررا هرردفت د ارسررة الجمعرران ( )2018التعرررف علررى العمقررة ررين التوافررق الزواارري للزواررة وادراك
الزواة للمسؤوليات األسرية ،وقد استخدم المرنهج الوصرفي االرتبراطي ،مرن خرمل اسرتخدام أداترين
لتحقيق أهداف الدراسة ،حيث تم استخدام مقياس التوافق الزوااري ل ر(العرادلي ،)2012 ،ومقيراس
إدراك الزوا ررة للمس ررؤوليات األسرررية م ررن إع ررداد الباحن ررة ،وطبق ررت الد ارس ررة عل ررى عين ررة م ررن النس رراء
المتزواررات العرراممت وغيررر العرراممت لرل عررددهن ( )200سرريدة مررن العرراممت وغيررر العرراممت،
وتوصلت الدراسة إلى أن مستوى التوافق الزوااي لدى النساء العاممت أعلى مرن مسرتوى التوافرق
الزوااي لدى النساء غير العاممت ،كما توصرلت الد ارسرة إلرى وارود عمقرة ارتباطيرة موابرة رين
التوافق الزوااي وادراك الزواة للمسؤوليات األسرية.
درس ررة ه رردفت إل ررى فح ررص أ ررر صر رراع األدوار ف رري التواف ررق
وق ررام الطوباس رري والخوال رردة ( )2017ا
الزواا رري والرض ررا المهن رري والض ررغوب النفس ررية ل رردى الممرض ررات المتزوا ررات ف رري مستش ررفى ا رررش
الح ومي ،وتكون مجتمع الدراسة من اميع الممرضات المتزواات في مستشفى ارش الح ومي،
وقد استخدم الباحنان المرنهج الوصرفي مرن خرمل تطبيرق مقراييس صرراع األدوار المهنيرة ،والتوافرق
الزوااي ،والرضا المهني ،والضغوب النفسية على أفراد عينة الد ارسرة .حيرث أاريرت الد ارسرة علرى
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درس ررة ،والب ررالل ع ررددهن
امي ررع الممرض ررات المتزوا ررات اللر رواتي أ رردين رغب ررة ف رري المش رراركة ف رري ال ا
( )109ممرض ررات .وق ررد توص ررلت الد ارس ررة إل ررى وا ررود أ ررر لص رراع األدوار عل ررى التواف ررق الزواا رري
والرضا المهني والضغوب النفسية.
وأا رررى العي ررد والعمر رران والش رريراوي ( )2017د ارس ررة ه رردفت إل ررى الكش ررف ع ررن التر روا ن ررين العم ررل
واألسررة وعمقترره برالتوافق الزواارري لرردى المعلمرات السررعوديات ،وكررذلا الكشررف عررن داللررة الفررروي
ر ررين مرتفعر رري ومنخفضر رري التوافر ررق الزواار رري علر ررى أبعر رراد مقير رراس الت ر روا ن ر ررين العمر ررل واألس ر ررة.
واستخدمت الدراسة المنهج الوصرفي التحليلري (االرتبراطي والمقرارن) ،مرن خرمل تطبيرق مقياسرين:
مقياس التوافق الزوااي إعرداد (شرلبي ،)2009 ،ومقيراس التروا ن رين األسررة والعمرل إعرداد يشرر
(2001

 ،)Fisher,وأاري ررت الد ارس ررة عل ررى عين ررة م ون ررة م ررن ( )200معلم ررة م ررن المعلم ررات

السعوديات في مدينة الخبر ،تم اختيارهن باسلوب العينة العشوائية الطبقية من المراحل اال تدائيرة
واإلعدادير ررة والنانوير ررة مر ررن المر رردارس الح ومير ررة .وتوصر ررلت الد ارسر ررة إلر ررى وار ررود فر ررروي ذات داللر ررة
إحص ررائية ف رري مس ررتوى ت ررداخل العم ررل م ررع األسر ررة (األ ررر الس ررلبي) تع ررزى لمتغي ررر الخبر ررة لص ررالح
المعلمات ذوات الخبرة األقل من ( )5سنوات ،وفي مستوى التعزيز المتبادل لألسررة-العمرل (األ رر
اإليجررا ي) تعررزى للخب ررة لصررالح المعلمررات ذوات الخب ررة األكنررر م رن ( )10س ررنوات ،وفرري مس ررتوى
تداخل األسرة مع العمل (األ رر السرلبي) تعرزى لمردة الرزواج لصرالح المعلمرات اللرواتي مضرى علرى
وااهن أقل من ( )5سنوات.
وقامررت الش رراونة ( )2017د ارسررة هرردفت إلررى التعرررف علررى دراررة التوافررق الزواارري لرردى النسرراء
العرراممت فرري مؤسسررات القطرراع الح ررومي فرري انرروب محافظررة الخليررل ،كمررا هرردفت إلررى التعرررف
علررى الفررروي فرري مسررتوى التوافررق الزواارري لرردى النسرراء العرراممت فرري مؤسسررات القطرراع الح ررومي
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فرري انرروب محافظررة الخليررل تبعررا لمتغي ررات (المسررتوى التعليمرري ،العمررر عنررد الررزواج ،مرردة الررزواج،
المسر ررتوى االقتصر ررادي لألس ر ررة ،عر رردد األ نر رراء ،مر رردى مشر رراركة الر ررزوج فر رري المسر ررئوليات األس ر ررية).
واسررتخدمت الباحنررة المررنهج الوصررفي التحليلرري ،وذلررا مررن خررمل اسررتخدام اسررتبانة باعتبارهررا أداة
لجمررع المعلومررات .وأ هرررت نتررائج الد ارسررة واررود توافررق واارري لرردى فئررة الزواررات العرراممت فرري
القطرراع الح ررومي فرري منطقررة انرروب محافظررة الخليررل فرري اميررع مجرراالت الد ارسررة ،كمررا أ هرررت
النتائج عردم وارود فرروي ذات داللرة إحصرائية فري متوسرطات التوافرق الزوااري لردى فئرة الزوارات
الع رراممت ف رري القط رراع الح ررومي ف رري منطق ررة ان رروب محافظ ررة الخلي ررل تع ررزى لمتغي ررر العم ررر عن ررد
الزواج ،ومدة الزواج ،وعدد األ ناء ،ينما أ هرت واود فروي ذات داللة إحصائية في متوسرطات
التوافررق الزواارري لرردى فئررة الزواررات العرراممت فرري القطرراع الح ررومي فرري منطقررة انرروب محافظررة
الخليل تعزى لمتغير مشاركة الزوج في المسؤوليات األسرية.
وهردفت د ارسرة سرهيلة ومنصرور ( )2017إلرى معرفرة مسرتوى التوافرق الزوااري لردى المررأة العاملرة
والمر ررأة غي ررر العامل ررة ،والكش ررف ع ررن الف ررروي ف رري التواف ررق الزواا رري ف رري ض رروء بع ررأ المتغير ررات
التنظيمي ررة والشخص ررية (الس ررن ،وم رردة ال ررزواج ،والمس ررتوى التعليم رري) .وتكون ررت عين ررة الد ارس ررة م ررن
( )145وارة ،مرنهن ( )76وارة عاملرة ،و( )66وارة غيرر عاملرة بمدينرة ورقلرة ،ترم اختيرارهن
بطريقررة عش روائية بسرريطة ،ولق ررد اعتمرردت ه ررذه الد ارسررة عل ررى المررنهج الوص ررفي التحليلرري ،واس ررتخدم
اسررتبيان التوافررق الزواارري لتحقيررق أهررداف الد ارسررة ،وتوصررلت الد ارسررة إلررى عرردم واررود فررروي ررين
المرأة العاملة والمرأة غير العاملة في التوافق الزوااي ،وعدم واود فروي في التوافق الزوااي لدى
المرأة العاملة وغير العاملة باختمف السن ومدة الزواج والمستوى التعليمي.
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كما هدفت دراسة ديغانمر وآخرين ( )Deghanmehr et al., 2016التعررف علرى العمقرة رين
الرض ررا ال ررو يفي والتواف ررق الزواا رري ل رردى الممرض ررات المتزوا ررات الع رراممت ف رري القط رراع الص ررحي
الح ررومي فرري إي رران ،حيررث اسررتخدم البرراحنون المررنهج الوص رفي االرتبرراطي ،وتررم اسررتخدام مقيرراس
الرضا الو يفي لمينوستا ،ومقياس التوافق الزوااي لرراولسون وآخررين (،)Olson et al., 1989
وطبقررت الد ارسررة علررى عينررة م ونررة مررن ( )100ممرضررة متزواررة مررن الممرضررات العرراممت فرري
إي رران ،وتوصررلت الد ارسررة إلررى واررود عمقررة ارتباطيررة موابررة دالررة إحص رائيا ررين الرضررا الررو يفي
والتوافرق الزوااري لرردى الممرضرات عينررة الد ارسرة ،كمررا توصرلت الد ارسررة إلرى واررود عمقرة ع سررية
دالة إحصائيا ين عدد األ ناء وسنوات الزواج والتوافق الزوااي لدى الممرضات المتزواات عينة
الدراسة.
وهدفت دراسة ااسم ( )2016التعرف على مستوى التوافق الزوااي لدى معلمات رياض األطفال
فرري بغررداد ،وكررذلا التعرررف علررى الفررروي فرري التوافررق الزواارري لرردى معلمررات الريرراض تبعررا لمتغيررر
الدخل الشرهري ،والتحصريل الد ارسري ،واسرتخدمت الد ارسرة المرنهج الوصرفي ،حيرث أاريرت الد ارسرة
علررى عينررة مررن ( )300مررن معلمررات ريرراض األطفررال فرري بغررداد التابعررات لمررديريات تربيررة الكرررخ،
وتربيررة الرصررافة ،تررم اختيررارهن بالطريقررة العش روائية القصرردية ،وتوصررلت الد ارسررة إلررى أن معلمررات
ريرراض األطفررال تتمتررع بمسررتوى عررال مررن التوافررق الزواارري .كمررا توصررلت الد ارسررة إلررى عرردم واررود
فروي ذات داللة إحصائية ين متوسطات مسرتوى التوافرق الزوااري لردى معلمرات ريراض األطفرال
فر رري بغر ررداد تعر ررزى لمتغير ررر الر رردخل الشر ررهري ،فر رري حر ررين هر رررت فر ررروي ذات داللر ررة إحصر ررائية ر ررين
متوسر ررطات مسر ررتوى التوافر ررق الزواار رري لر رردى معلمر ررات رير رراض األطفر ررال فر رري بغر ررداد تعر ررزى لمتغير ررر
التحصيل الدراسي.
44

وقررام باراميسرواري ( )Parameswari, 2016د ارسررة هرردفت إلررى معرفررة تررا ير الررذكاء االنفعررالي
عل ررى التواف ررق الزواا رري ،وق ررد أاري ررت الد ارس ررة ف رري الهن ررد ،واس ررتخدمت الد ارس ررة الم ررنهج الوص ررفي،
وتكونت عينة الدراسة من ( )100امرأة عاملة و( )100امرأة غير عاملرة ،اختيررت بطريقرة العينرة
العشروائية البسريطة ،وبينرت الد ارسرة أن الرذكاء االنفعررالي لره ترا ير دال علرى التكيرف الزوااري لرردى
المتزواررات ،وأنرره ال تواررد فررروي دالررة إحصررائية فرري التوافررق الزواارري ررين المتزواررات العرراممت
وغير العاممت ،وأن النساء في عمر ( )36-45هن أكنر توافقا من المتزواات في عمر (25-
 ،)35ووادت الدراسة كذلا أن النساء فري العرائمت الممتردة أكنرر تكيفرا مرن النسراء فري العرائمت
النووية ،وأن النساء اللواتي تزوان عن حب ،لديهن توافق أكبرر مرن النسراء اللرواتي ترزوان بشر ل
تقليدي ،وأن الذكاء االنفعالي كان أعلى بالنسبة للمتزواات غير العاممت.
وقامت نادام وسيماا ( )Nadam and Sylaja, 2015دراسة هدفت إلى الكشف عرن العمقرة
ين التوافق الزوااي وبين متغيرات (المستوى االقتصادي واالاتماعي ،والعمرر ،والمؤهرل العلمري،
وم ان اإلقامة) لدى عينة من النساء العاممت وغير العاممت في والية كيرال في الهند ،وتكونرت
عينررة الد ارسررة مررن ( )200ام ررأة عاملررة وغيررر عاملررة ،مررنهن ( )100ام ررأة عاملررة ،و( )100ام ررأة
غير عاملة ،واستخدمت الباحنتان مقياس التوافق الزوااري مرن إعرداد ديشرباندي ( Deshbandi,
 ، )1997وتوصلت الدراسة إلى أن مستوى التوافق الزوااي لردى النسراء العراممت مرتفعرا ،ينمرا
كان منخفضا لدى النساء غير العاممت ،كذلا توصلت الد ارسرة إلرى وارود عمقرة طرديرة موابرة
ين مسرتوى التوافرق الزوااري وكرل مرن العمرر والمؤهرل العلمري والمسرتوى االقتصرادي واالاتمراعي
لدى النسراء العراممت ،وعردم وارود عمقرة رين مسرتوى التوافرق الزوااري وكرل مرن العمرر والمؤهرل
العلمي والمستوى االقتصادي واالاتماعي لدى النساء غير العاممت.
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ينمررا هرردفت د ارسررة إ راهيمرري ( )2015إلررى التعرررف علررى العمقررة ررين الضررغوب المهنيررة والتواف رق
الزوااي لدى عينة من الممرضات والمعلمات العاممت في القطاع الح ومي في والية بسر رة فري
الجزائر ،وقد أاريت الدراسة على عينرة عشروائية م ونرة ( )130امررأة عاملرة ،مرنهن ( )65معلمرة
و( )65ممرض ررة ،واس ررتخدمت الد ارس ررة الم ررنهج الوص ررفي االرتب رراطي ،حي ررث ت ررم اس ررتخدام اس ررتبيان
الضغوب المهنية والتوافرق الزوااري ،حيرث توصرلت الد ارسرة إلرى وارود عمقرة ارتباطيرة سرلبية رين
الضغوب المهنية والتوافق الزوااي لردى أفرراد عينرة الد ارسرة ،وعردم وارود فرروي دالرة إحصرائيا فري
التوافق الزوااي ين الممرضات والمعلمات.
وأارررى بررارمر ( )Parmar, 2014د ارسررة هرردفت إلررى تقيرريم مسررتويات الصررحة النفسررية والتوافررق
الزواارري لرردى عينررة مررن النسرراء العرراممت وغيررر العرراممت فرري الهنررد ،وتكونررت عينررة الد ارسررة مررن
عينررة الد ارسررة مررن ( )60امررأة متزواررة فرري مدينررة هافنااررار فرري الهنررد ،مررنهن ( )30امررأة عاملررة،
و( )30امررأة غيررر عاملررة ،تررم اختيررارهن بالطريقررة العش روائية ،واسررتخدمت الد ارسررة مقيرراس الصررحة
النفسرية لشريفاسرتاف وااغردي

( ،)Shreevastav and Jagdishومقيراس التوافرق الزوااري

لكررومر وروهرراتجي ( ،)Kumar and Rohatgiوتوصررلت الد ارسررة إلررى أن مسررتويات الصررحة
النفسررية والتوافررق الزواارري لرردى عينررة النسرراء غيررر العرراممت كانررت أعلررى م رن مسررتويات الص ررحة
النفسية والتوافق الزوااي لدى النساء العاممت.
المحور الثاني :الدراسات المتعلقة بأساليب ال ّتكيف لدى الّنساء العامالت

هر رردفت د ارسر ررة اليحير رراوي وحاار ررب ( )2020التعر رررف إلر ررى اسر ررتراتيجيات التصر رررف فر رري المواقر ررف

الضاغطة لدى النساء العراممت المتزوارات (د ارسرة ميدانيرة علرى عينرة مرن النسراء العراممت فري
ميرردان التعلرريم والطررب واليررة تلمسرران فرري الج ازئررر ،واسررتخدمت الد ارسررة المررنهج الوصررفي ،حيررث تررم
ناء استبيان يقيس االستراتيجيات المعتمدة مرن طررف عينرة البحرث لموااهرة المواقرف الضراغطة،
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وقررد أاريررت الد ارسررة علررى عينررة م ونررة مررن ( )60امررأة متزواررة مررن النسرراء المتزواررات العرراممت
فرري التعلرريم والطررب واليررة تلمسرران ،وتوصررلت الد ارسررة إلررى أن اسررتراتيجيات التصرررف فرري المواقررف
الض رراغطة ل رردى عين ررة النس رراء الع رراممت بمدين ررة تلمس رران كان ررت درا ررة ض ررليفة ،حي ررث أن البع ررد
المتعل ر رق بالتس ر ررلية احت ر ررل المرتب ر ررة األول ر ررى ،ت ر ررمه اس ر ررتراتيجية المهم ر ررة ،ر ررم اس ر ررتراتيجية االنفع ر ررال،
واستراتيجية الدعم االاتماعي ،وحل أخي ار استراتيجية موااهة الضغوب ،كما توصلت الدراسة إلرى
عدم واود فروي في استراتيجيات التصرف مع الضغوب لدى النساء العاممت المتزوارات حسرب
متغير األقدمية ،والتخصص.
وهرردفت د ارسررة شرري ا وآخرررين ( )Shika et al., 2019التعرررف إلررى تقيرريم مسررتويات اإلاهرراد
واستراتيجيات التكيف لردى المتزوارات العراممت فري مستشرفى الرعايرة النالنرة التعليمري فري الهنرد،
واسر ررتخدم المر ررنهج الوصر ررفي ،حير ررث اسر ررتخدمت مقير رراس مسر رتوى اإلاهر رراد ،ومقير رراس اسر ررتراتيجيات
التكي ررف .وتكون ررت عين ررة الد ارس ررة م ررن ( )162ام ررأة متزوا ررة م ررن الع رراممت ف رري مستش ررفى الرعاي ررة
النالنة التعليمي في الهند ،وتوصلت الدراسة إلى أن ( )٪72.8تعرضرن لضرغوب معتدلرة ،وحروالي
( )٪2.5تعرضررن إلاهرراد شررديد ،و( )٪21.6تعرضررن إلاهرراد خ يررف ،و( )٪3.1لررم يعررانين مررن
إاهر رراد ،ك ر رذلا أ هر رررت النت ر ررائج عر رردم وا ر ررود عمق ر ررة ر ررين اإلاه ر رراد واسر ررتراتيجيات التكي ر ررف ل ر رردى
المتزواات العاممت في مستشفى الرعاية النالنة التعليمي في الهند.
وأاررت شريسرتي ( )Shristi, 2019د ارسرة مقارنرة؛ لتقيريم مسرتوى اإلاهراد واسرتراتيجيات التكيرف
ل رردى النس رراء المتزوا ررات الع رراممت وغير رر الع رراممت المقيم ررات ف رري من رراطق حضر ررية مخت ررارة ف رري
دهررادون وأوتارانتشرال فري الهنرد ،واسرتخدمت الد ارسررة المرنهج الوصرفي المقرارن ،حيرث ترم اسررتخدام
مقي رراس اإلاه رراد ،وت ررم تط رروير اس ررتبانة لقي رراس اس ررتراتيجيات التكي ررف ،وتكون ررت عين ررة الد ارس ررة م ررن
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( )100امر رررأة متزوا ر ررة ،م ر ررنهن ( )50م ر ررن النس ر رراء المتزوا ر ررات الع ر رراممت ،و( )50م ر ررن النس ر رراء
المتزواررات غيررر الع راممت فرري منطقترري ده ررادون وأوتارانتشررال فرري الهنررد ،وتوصررلت الد ارسررة إلررى
عدم واود فروي ذات داللة إحصائية في مستوى اإلاهاد رين النسراء العراممت وغيرر العراممت.
وع رردم وا ررود ف ررروي ررين متوس ررطات مسر رتوى اس ررتراتيجيات التكي ررف ررين النس رراء الع رراممت وغي ررر
العاممت ،كما توصرلت الد ارسرة إلرى وارود عمقرة ارتباطيرة رين اسرتراتيجيات التكيرف وبرين الردين
والرردخل الشررهري لألسررة لرردى النسرراء العرراممت .وواررود عمقررة ارتباطيررة ررين اسررتراتيجيات التكيررف
وبين التعليم والدين واألسرة والدخل الشهري لدى النساء غير العاممت.
كما هدفت دراسة بخوش ( )2019التعرف على استراتيجية موااهة الزواة العاملة لمواقف الحياة
الضاغطة لعينة من السيدات العاممت بالقطاعات الح ومية الخدماتيرة (التعلريم ،الصرحة ،البريرد،
الضررمان االاتمرراعي) ف رري مدينررة بس ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررة فرري الج ازئ ررر ،واسررتخدمت الد ارس ررة المررنهج الوص ررفي
لتحقيق أهداف الدراسة ،حيرث اسرتخدمت مقيراس الموااهرة فري المواقرف الضراغطة إلنردلر وبراركر
( ،)Endler and Parker, 1998ومقيراس اسرتراتيجيات التكيررف ،وقرد أاريرت الد ارسرة علررى
عينة م ونة من ( )40سيدة من العراممت فري القطاعرات الح وميرة الخدماتيرة ،وتوصرلت الد ارسرة
إلررى أن اسررتعمال السرريدات العرراممت اسررتراتيجيات موااهررة مختلفررة لموااهررة الضررغط النفسرري ،كمررا
أسرفرت النترائج أنرره ال توارد فررروي مرن حيررث اسرتعمال اسررتراتيجيات الموااهرة مررن طررف السرريدات
العاممت في ضوء بعأ المتغيرات ،الخبرة المهنية ،مدة الزواج ،عدد األ ناء المستوى التعليمي،
تناولت الدراسة تا ير استراتيجيات الموااهة على الضغوب الزواية ين العاممت المتزواات.
وهرردفت د ارسررة نواتررو ( )Nwatu, 2018التعرررف إلررى أ ررر اسررتراتيجيات التكيررف علررى الضررغوب
الزوايرة ررين النسرراء العرراممت المتزوارات واليررة إينواررو فرري نيجيريرا ،واسررتخدمت الد ارسرة المررنهج
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الوصرفي ،حيرث أاريرت الد ارسرة علررى عينرة م ونرة مرن ( )377امررأة عاملرة متزوارة ترم اختيررارهن
بالطريق ررة العشر روائية القص رردية ،واس ررتخدمت الد ارس ررة مقي رراس الض ررغوب الزواي ررة ألمول رروبي وم رروس
( ،)Omoluabi and Moos, 1994ومقيرراس الصررحة والحيرراة اليوميررة لكرونكيررت وفينرري
( ،)Cronkite and Finney, 1990وتوصرلت الد ارسرة إلرى أن المتزوارات العراممت اللرواتي
اعتمدن االستراتيجيات التي تركز علرى مشر لة أعرراض الضرغوب الزوايرة أكنرر مرن أولئرا اللرواتي
اعتمدن على االستراتيجيات التي تركز على العاطفة.
كمررا هرردفت د ارسررة شررويطر ( )2017التعرررف عل ررى اسررتراتيجيات موااهررة الضررغوب النفسررية ل رردى
األمهررات العرراممت فرري التعلرريم علررى ضرروء متغيررري الصررمبة النفسررية والمسرراندة االاتمابيررة ،كمررا
ه رردفت التع رررف إل ررى مس رراهمة ك ررل م ررن أبع رراد الص ررمبة النفس ررية والمس رراندة االاتمابي ررة ف رري التنب ررؤ
باس ررتراتيجيات التعام ررل م ررع الض ررغوب النفس ررية ،ك ررذلا حاول ررت الد ارس ررة التع رررف عل ررى أ ررر التفاع ررل
المحتمر ر ررل ر ر ررين متغير ر ررري الصر ر ررمبة النفسر ر ررية والمسر ر رراندة االاتمابير ر ررة فر ر رري التنبر ر ررؤ باسر ر ررتراتيجيات
التعامررل مررع الضررغوب النفسررية لرردى األمهررات العرراممت ،واعتمرردت الد ارسررة المررنهج الوصررفي ،وقررد
درسرة
تكونت عينة الدراسة من ( )300أم عاملة برالتعليم واليرة وهرران فري الج ازئرر ،واسرتخدمت ال ا
أربع أدوات كالتالي :استبيان مصادر الضغوب النفسية ،واستبيان المسراندة االاتمابيرة ،وهمرا مرن
إعداد الباحنة ،كما استخدمت مقياس الصمبة النفسية الذي أعده (مخيمر) ،ومقياس استراتيجيات
موااه ررة الضر ررغوب ،أو التعامر ررل معهر ررا مر ررن إع ررداد كر ررارفر ( ،)Carverوبينر ررت نتر ررائج الد ارسر رة أن
مساهمة أبعاد الصمبة النفسية ( االلتزام ،والتح م) في التنبؤ باسرتراتيجيات التعامرل مرع الضرغوب
النفسية ،وساهمت أيضا أبعاد المساندة االاتمابية (الوادانية ،المعر ية) فري التنبرؤ باسرتراتيجيات
التعام ررل م ررع الض ررغوب النفس ررية .كم ررا ك رران هن رراك أ ررر تف رراعلي دال إحص ررائيا ررين متغي ررر الص ررمبة
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النفسررية والمسرراندة االاتمابيررة سرراهم فرري التنبررؤ باسررتراتيجيات التعامررل مررع الضررغوب النفسررية لرردى
األمهات العاممت.
وهدفت دراسة تواتي ( )2017التعرف على استراتيجيات موااهة الضغط المهني لردى الممرضرين
درسر ررة المر ررنهج الوصر ررفي،
والممرضر ررات العر رراملين فر رري مصر ررالح معالجر ررة السر رررطان ،واسر ررتخدمت ال ا
وأاريت الدراسة بطريقة المسح الشامل لمجموع الممرضين والممرضات العاملين فري المستشر يات
وال ررذي ل ررل ع ررددهم ( )131ممرض ررا وممرض ررة م ررن ( )177مرض ررا وممرض ررة يشر ر لون المجتمر ررع
الكلر رري ،واسر ررتخدمت الد ارسر ررة مقير رراس مصر ررادر الضر ررغط المهنر رري ،ومقير راس اسر ررتراتيجيات موااهر ررة
الضغوب ،وتوصلت الد ارسرة إلرى أن مسرتوى الضرغط المهنري لردى أفرراد عينرة الد ارسرة اراء درارة
كبيرة ،وأن استراتيجيات موااهة الضرغوب المهنيرة اراءت درارة كبيررة ،كمرا توصرلت الد ارسرة إلرى
عدم وارود فرروي ذات داللرة إحصرائية رين متوسرطات مصرادر الضرغوب المهنيرة لردى أفرراد عينرة
الد ارسررة تعرزى لمتغيررات (الجررنس ،والعمررر ،والخبررة ،والحالررة االاتمابيررة) .كررذلا توصررلت الد ارسررة
إلى عدم فروي دالرة إحصرائيا فري اسرتراتيجيات الموااهرة لردى أفرراد عينرة الد ارسرة تعرزى لمتغيررات
(الجنس ،والعمر ،والخبرة ،والحالة االاتمابية).
وهردفت د ارسرة كومرار وفشرنو ( )Kumar and Vishnu, 2016التعررف علرى أسرباب اإلاهراد
واس ررتراتيجيات التكي ررف التر ري اعتم رردتها المرررأة العامل ررة ف رري الج ررزء الجن رروبي م ررن مدين ررة تو ار ررو ار ف رري
أفغانستان ،واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )80امرأة من النساء
المتزوا ررات الع رراممت ف رري الم رردارس ،والمت رراار ،وف رري البن رروك ،وخبير ررات التجمي ررل ،ت ررم اختي ررارهن
بالطريقررة العش روائية الهادفررة ،وتررم اسررتعادة ( )54اسررتمارة .وكشررفت النتررائج أن معظررم النسرراء قرربلن
و يفتهن؛ ألن لديهن شغفا تجاهها .كمرا اتفقرت النسراء علرى أن ذلرا يرارع أيضرا إلرى الصرعوبات
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المالية والمساعدة الم مة أل وااهن للي

حيراة اقتصرادية محترمرة .لقرد ترم التشرديد علريهم؛ ألنهرم

اضطروا إلى العمل وقتا إضا يا مع أبباء عمرل قيلرة ،وأنهرم ال ترربطهم عمقرة ايردة مرع أقررانهم.
لررم ي ررن لررديهم دعررم لألعمررال المنزليررة دون خادمررة ،وكرران علرريهم االعتنرراء بانفسررهم .لقررد أصررا هن
اإلرهاي العقلي والجسدي ممرا أدى إلرى مشراكل صرحية منرل آالم الجسرم وآالم الظهرر وآالم الررأس
واضطرابات الهضم .وبالنسبة الستراتيجيات التكيف شعرت المشاركات بالراحة أ نراء التحردث إلرى
األصدقاء واالستماع إلى الموسيقى واالسترخاء وما إلى ذلا.
كم ررا ه رردفت د ارس ررة هجرس رري وخول رروفي وب ررن بيس ررى ( )2014التع رررف إل ررى اس ررتراتيجية موااهر رة
الضغط لدى المرأة العاملة المتزواة )عينة من المحاضرات بجامعة المسيلة( ،واستخدمت الدراسة
المنهج الوصفي االرتباطي ،حيث أاريت الدراسة على عينررة عش روائية ،تكونررت مررن ( )270امررأة
عامل ررة ف رري اامع ررة المس رريلة ف رري الج ازئ ررر ،وتوص ررلت الد ارس ررة إل ررى وا ررود عمق ررة ررين االس ررتراتيجية
المتمركزة حول المش ل والضغط النفسي ،وواود عمقة ين االسرتراتيجية المتمركرزة حرول المشر ل
والضررغط المهنرري ،وبررين االنفعررال والضررغط النفسرري ،وبررين االسررتراتيجية المتمرك رزة حررول االنفعررال
والض ررغط المهن رري ،ووا ررود عمق ررة ررين االس ررتراتيجية المتمرك رزة ح ررول ال رردعم االاتم رراعي والض ررغط
النفسي ،وبين االستراتيجية المتمركزة حول الدعم االاتماعي والضغط المهني.
وأارررى إسرريان ( )Essien, 2014د ارسررة ه رردفت التعرررف علررى اإلاه رراد المهنرري واس ررتراتيجيات
التكيررف لرردى النسرراء العرراممت فرري البنرروك التجاريررة فرري واليررة أكروا إيبرروم فرري نيجيريررا ،تررم اسررتخدام
تصررميم المس رح الوصررفي المقطعرري ،وتررم فحررص اسررتراتيجيات التكيررف المختلفررة ألنهررا تررؤ ر علررى
اإلاهرراد المهنرري .واسررتخدمت الد ارسررة اسررتبانة اإلاهرراد المهنرري واسررتبانة اسررتراتيجيات التكيررف فرري
امع البيانات .وطبقرت الد ارسرة علرى عينرة م ونرة مرن ( )272امررأة عاملرة فري ( )9نروك تجاريرة
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فرري والي ررة أك روا إيب رروم .تررم اختي ررارهن بش ر ل عش روائي بسرريط ،وأ ه رررت النتررائج أن اإلا ررا ة الس ررنوية
والحص ر ررول عل ر ررى المس ر رراعدة م ر ررن ال ر ررزممء كان ر ررت األكن ر ررر اس ر ررتخداما عل ر ررى المس ر ررتوى التنظيم ر رري
واستراتيجيات التكيف الشخصرية علرى التروالي .كمرا أن النشراب البردني ،والحصرول علرى المسراعدة
مررن الررزممء ،وكررذلا اإلاررا ة السرنوية ،والتنرراوب الررو يفي أدت إلررى خفررأ الضررغط المهنرري بشر ل
كبير أ ناء استراحات الغداء واالستماع إلى الموسيقى أ ناء الخدمة.
التعقيب على الدراسات السابقة
من خمل استعراض الدراسات السابقة ،يتضح بانها تباينت من حيث الهدف ،وتنوعرت اهتماماتها
البحنيررة ،كمررا تنوعررت م ررن حيررث المجتمعررات الت رري أاريررت فيهررا ،فمنه ررا مجتمعررات عربي ررة وأخ رررى
أانبية.
واستفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة المتعلقة بالتوافق الزوااي في التعرف علرى مفهروم
التوافررق الزواارري ،كررذلا التعرررف علررى عناص ررر اإلط ررار النظ ررري المتعلقررة ب رالتوافق الزواارري ،كمررا
اسررتفادت مررن الد ارسررات السررابقة فرري التعرررف علررى اسررتراتيجيات التكيررف ،كررذلا اسررتفادت الد ارسررة
الحالية من الدراسات السابقة في تطوير أدوات الدراسة ،وتحديد متغيراتها.
وتميزت الدراسة الحالية عن باقي الدراسات السابقة في كونهرا من الدراسات النادرة على -حد علم
الباحنة-التي ربطت التوافق الزوااي باستراتيجيات التكيرف لردى النسراء المتزوارات العراممت فري
منطقة النقب.
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الفصل الثالث
طريقة الدراسة وإجراءاتها
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الفصل الثالث
طريقة الدراسة وإجراءاتها
المقدمة
يتضمن هذا الفصل وصفا كامم ومفصم للطريقة واإلاراءات التي اتبعتها الباحنة من أال تنفيرذ
هذه الدراسة ،حيرث اشرتملت علرى وصرف كرل مرن مرنهج الد ارسرة ،مجتمرع الد ارسرة ،عينرة الد ارسرة،
أداة الد ارسررة (طريقررة نائهررا ،وصرردقها ،و باتهررا) ،خط روات تطبيررق الد ارسررة ،المعالجررة اإلحصررائية،
وتصحيح مقياس الدراسة.
منهج الدراسة
من أارل إارراء الد ارسرة الحاليرة اسرتخدمت الباحنرة المرنهج الوصرفي االرتبراطي ،الرذي يعتبرر أكنرر
المنراهج ممءمرة لمنرل هررذه الد ارسرة ،حيرث يقرروم علرى د ارسرة الظراهرة فرري الوقرت الحاضرر والبحررث
في أسبا ها والعوامل التي ترتح م فيهرا ،وكرذلا اسرتخمع النترائج مرن خرمل تحليرل البيانرات التري
يررتم امعهررا ح ررول الظرراهرة ومناقشررتها ومقارنته ررا نتررائج الد ارسررات واألد ي ررات السررابقة الترري اهتم ررت
نفس المجال.
مجتمع الدراسة
تكررون مجتمررع الد ارسررة مررن اميررع النسرراء العرراممت فرري منطقررة النقررب ،والبررالل عررددهن ()17000
عاملة (م تب العمال.)2021 ،
عينة الدراسة
تكون ررت عين ررة الد ارس ررة م ررن ( )452امر ررأة م ررن النس رراء الع راممت ف رري منطق ررة النق ررب ،ت ررم اختي ررارهن
بالطريقرة العشروائية البسريطة ،حيررث ترم تو يررع ( )480نسررخة مرن االسررتبانة علرى النسرراء العرراممت
في منطقة النقب ،أسترد منها ( )463نسخة من االستبانة ،وبعد فر ها وترقيمها تم استبعاد ()11
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استبانة؛ لعدم اإلاابة عليها بش ل كامل ،والجدول التالي يوضح تو يع أفرراد عينرة الد ارسرة حسرب
المتغيرات الديموغ ار ية.
الجدول ()1
تو ي ررع أفر رراد العين ررة حس ررب المتغير ررات الديمغ ار ي ررة (ال رردخل االقتص ررادي ،وع رردد األطف ررال ،والعم ررر،
وم ان الس ن)
المتغير

دخل األسرة

عدد األطفال

الفئة

العدد

النسبة المئوية

أقل من  3500شي ل
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13.1

من ()5000-3500

أكنر من  5000شي ل

123
270

27.2

المجموع

452

100.0

150

33.2

طفل واحد

110

م ة أطفال فاكنر

192

من ()23-18

98

طفلين

المجموع

العمر

الجامعة

أداتا الدراسة

59.7
24.3
42.5

452

100.0

أكنر من  30سنة

176
178

38.9

المجموع

452

100.0

مدينة

109

24.1

من ()30-24

343

قرية

452

المجموع

استخدم في الدراسة الحالية مقياسين ،هما:
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21.7
39.4
75.9

100.0

المقياس األول :مقياس ال ّتوافق الّزواجي

-1وصف المقياس:
قامت الباحنة تطوير مقياس التوافق الزوااي بعد االطمع علرى االدب التربروي ومقراييس التوافرق
الزواار ري ف رري ع رردة د ارس ررات منه ررا د ارس ررة الع ررارفي ( )2012ود ارس ررة ص ررحاف ( ،)2012ود ارس ررة
إ راهيمرري ( ،)2015وقررد تكررون المقيرراس فرري صررورته األوليررة مررن ( )99فقررة ،انظررر لحرررر ر 
(،)1وبع ررد ع رررض المقي رراس عل ررى التح رريم ت ررم إار رراء تع ررديمت عل ررى بع ررأ الفقر ررات م ررن حي ررث
صرياغتها وت التعديلعلىالفقراتب اينسج  ر توجاراتال حي ري ،وأصربح المقيراس م ونرا
من ( )30فقرة (ملحق.)3
وتضمن المقياس م ة مجاالت ،هي:
 .1المجال األول :التوافق االاتماعي والنقافي ،ويتكون من  10فقرات.
 .2المجال الناني :التوافق العاطفي ،ويتكون من  10فقرات.
 .3المجال النالث :التوافق النفسي ،ويتكون من  10فقرات.
الزواجي
صدق مقياس ال ّتوافق ّ

تررم التحقررق مررن صرردي المقيرراس بحسرراب معامررل ارتبرراب يرسررون لكررل فق ررة مررن فق ررات المجررال مررع

الدراة الكلية للمجال ،وذلا كما هو موضح في الجدول التالي:
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الجدول ()2
نتررائج معامررل االرتبرراب يرسررون ( )Pearson Correlationرين كررل فقرررة مررن فقر ررات المجررال مررع
الدراة الكلية للمجال
المجال

ال ّتوافق

االجتماعي
والثقافي

المجال

رقم الفقرة

(ر)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

**.58
**.59
**.67
**.71
**.73
**.68
**.72
**.71
**.63
**.57

ال ّتوافق

العاطفي

** دالة إحصائيا عند ()α≥0.01

رقم الفقرة

(ر)

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

**.67
**.66
**.63
**.73
**.75
**.67
**.66
**.69
**.66
**.57

المجال

رقم الفقرة

(ر)

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

**.61
**.67
**.67
**.72
**.73
**.67
**.70
**.68
**.72
**.64

ال ّتوافق

النفسي

تشررير المعطيررات ال رواردة فرري الجرردول ( )2إلررى أن اميررع قرريم مصررفوفة ارتبرراب فق ررات المجررال مررع
الدرارة الكليرة للمجرال دالرة إحصرائيا ،ممرا يشرير إلرى قروة االتسراي الرداخلي لفقررات المقيراس ،وهررذا
يعبر عن صدي فقرات األداة في قياس ما صيغت من أال قياسه.
وللتحقررق م ررن صرردي البنرراء للمج راالت ق ررامت الباحنررة ح ررساب معام ررمت االرتبرراب ررين دراررة كررل
مجال من مجاالت المقياس مع الدراة الكلية للمقياس ،والجدول ( )3يوضح ذلا.
الجدول ()3
مصفوفة معاممت ارتباب دراة كل مجال من مجاالت المقياس مع الدراة الكلية للمقياس.
معامل االرتباط

العالقات
التوافق االاتماعي والنقافي  Xالدراة الكلية

**0.80

التوافق العاطفي  Xالدراة الكلية

**0.88

التوافق النفسي  Xالدراة الكلية

**0.86

** دالة إحصائيا عند ()α≥0.01
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يتض ررح م ررن خ ررمل البيان ررات الر رواردة ف رري الج رردول ( )3أن امي ررع المج رراالت ت ررتبط بالدرا ررة الكلي ررة
للمقير رراس ارتباطر ررا ذا داللر ررة إحصر ررائية عنر ررد مسر ررتوى داللر ررة ( ،)α≥0.01حير ررث إن معامر ررل ارتبر رراب
يرسون للعمقة ين دراة كل مجال ،والدراة الكلية للمقياس كان قويا ،ممرا يشرير إلرى أن فقررات
المقياس تشترك معا في قياس التوافق الزوااي لدى النساء العاممت في منطقة النقب.
ثبات مقياس ال ّتوافق الّزواجي
حسب النبات بطريقة االتساي الداخلي ،وبحساب معامل بات كرونباخ ألفا ،كما حسب بطريقة
التجزئة النص ية ،كما هو موضح في الجدول (.)4
الجدول ()4
معاممت النبات لمقياس التوافق الزوااي
المقياس

عدد الفقرات

التجزئة النصفية

كرونباخ ألفا

معامل الثبات معامل االرتباط معامل سبيرمان براون المصحح

التوافق االاتماعي والنقافي

10

.86

.61

.75

التوافق العاطفي

10

.86

.61

.75

التوافق النفسي

10

.87

.67

.79

الدرجة الكلية للمقياس

30

.93

.79

.86

أشارت نتائج فحص النبات إلى أن المقياس يتمتع دراة مرتفعة من النبات ،حيث لل معامل
بات كرونباخ ألفا للدراة الكلية للمقياس ( ،)0.93وبلل معامل سبيرمان راون المصحح للدراة
الكلية للمقياس ( )0.86من خمل التحقق من النبات بطريقة التجزئة النص ية .وهذا يشير إلى
أن المقياس صالح للتطبيق في البيئة الفلسطينية (منطقة النقب).
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تصحيح المقياس
استخدمت الباحنة مقياسا معردا بطريقرة لي ررت (خماسري) ،وقرد ترم تصرحيح اإلاابرات علرى فقررات
المقي رراس ،م ررن خ ررمل إعط رراء اإلااب ررة (دائم ررا  5درا ررات) ،واإلااب ررة (غالب ررا  4درا ررات) ،واإلااب ررة
(أحيانا  3دراات) ،واإلاابة (ناد ار دراتين) ،واإلاابة (أ دا دراة واحدة).
وتم تقسيم طول السلم الخماسي إلى مث فئات ،لمعرفة درارة موافقرة أفرراد عينرة الد ارسرة (النسراء
العرراممت فرري منطقررة النقررب) علررى دراررات التوافررق الزواارري لررديهن ،وتررم حسرراب فئررات المقيرراس
الخماسي كما يلي:
مدى المقياس = الحد األعلى للمقياس-الحد األدنى للمقياس = (4 = )1-5
عدد الفئات = 3
طول الفئة = مدى المقياس ÷ عدد الفئات
= 1.33 = 3 ÷ 4
بإضافة طول الفئة ( )1.33للحد األدنى لكل فئرة نحصرل علرى فئرات المتوسرطات الحسرا ية ،كمرا
هو موضح في الجدول (:)5
الجدول ()5
فئات المتوسطات الحسا ية لتحديد دراة الموافقة على مقياس التوافق الزوااي
التوافق الزوااي

فئات المتوسط الحسا ي

دراة الموافقة
 2.33فاقل

منخفضة

3.67-2.34

متوسطة

 3.68فاكنر

مرتفعة
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المقياس الثاني :استراتيجيات ال ّتكيف
وصف المقياس:
قامررت الباحنررة تطرروير مقيرراس اسررتراتيجيات التكيررف بعررد االطررمع علررى األدب التربرروي ومقرراييس
التكي ر ررف ف ر رري ع ر ردة د ارس ر ررات منه ر ررا :د ارس ر ررة هجرس ر رري وخول ر رروفي وب ر ررن بيس ر ررى ( ،)2014ود ارس ر ررة
البسطامي ( ،)2013ودراسة شويطر ( ،)2017وقد تكون المقياس في صورته األولية من ()56
فقررة ،انظر لحرر (،)1وبعرد عررض المقيراس علرى التح ريم ترم إارراء تعرديمت علرى بعرأ
الفقرات من حيث صرياغتها وت التعديلعلىالفقراتب اينسج  توجااتال حي ي ،وأصربح
المقياس م ونا من ( )40فقرة (ملحق.)3
واشتمل المقياس على األبعاد التالية:
 .1البعد األول :إعادة تقييم الموقف ،ويتكون من ( )5فقرات.
 .2البعد الناني :التعبير عن المشاعر ،ويتكون من ( )6فقرات.
 .3البعد النالث :التفكير التاملي ،ويتكون من ( )14فقرة.
 .4البعد الرابع :تجنب المش مت ،ويتكون من ( )8فقرات.
 .5البعد الخامس :لوم الذات ،ويتكون من ( )7فقرات.
صدق البناء لمقياس استراتيجيات ال ّتكيف
تم التحقق من صدي البناء لمقياس استراتيجيات التكيف من خمل اإلاراءات اآلتية:
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الجدول ()6
نتائج معامل االرتباب يرسون ( )Pearson Correlationين كل فقرة من فقررات البعد مع الدراة
الكلية للبعد:
البعد

تقييم الموقف

تجنب

المشكالت

لوم الذات

البعد

رقم الفقرة

معامل االرتباط (ر)

1
2

**.78
**.82

12
13

3

**.85

14

4

**

.77

15

**

5

**.76

16

**.71

26

**.72

17

**.68

27

**.77

18

**.71

28

**.79

19

**.72

29

**.78

20

**.74

30

**.83

21

**.68

31

**.81

22

**.67

32

**.82

23

**.64

33

**.73

24

**.63

34

**.76

25

**.52

35

**.81

6

**.78

36

**.82

7

**.79

37

**.84

8

**.83

38

**.84

9

**.80

39

**.82

10

**.79

40

**.74

11

**.75

التفكير التأملي

التعبير

عن المشاعر

** دالّة إحصائيّا عند ()α≥0.01

رقم الفقرة

معامل االرتباط (ر)
**.56
**.63
**.65
.69

تش ررير المعطي ررات الر رواردة ف رري الج رردول ( )6إل ررى أن امي ررع ق رريم مص ررفوفة ارتب رراب فق ررات البع ررد م ررع
الدراررة الكليررة للبعررد دال رة إحصررائيا ،ممررا يشررير إلررى قرروة االتسرراي الررداخلي لفق ررات المقيرراس ،وهررذا
بالتالي يعبر عن صدي فقرات األداة في قياس ما صيغت من أال قياسه.
61

وللتحقق مرن صدي البناء للمجاالت قرامت الباحنة حرساب معامرمت االرتباب رين درارة كرل بعرد
من أبعاد المقياس مع الدراة الكلية للمقياس والجدول ( )7يوضح ذلا.
الجدول ()7
مصفوفة معاممت ارتباب دراة كل بعد من أبعاد المقياس مع الدراة الكلية للمقياس.
معامل االرتباط

العالقات
إعادة تقييم الموقف  Xالدراة الكلية

**0.76

التعبير عن المشاعر Xالدراة الكلية

**0.79

التفكير التاملي  Xالدراة الكلية

**0.83

تجنب المش مت  Xالدراة الكلية

**0.83

لوم الذات  Xالدراة الكلية

**0.81

** دالة إحصائيا عند ()α≥0.01

يتض ررح م ررن خ ررمل البيان ررات الر رواردة ف رري الج رردول ( )7أن امي ررع المج رراالت ت ررتبط بالدرا ررة الكلي ررة
للمقير رراس ارتباطر ررا ذا داللر ررة إحصر ررائية عنر ررد مسر ررتوى داللر رة ( ،)α≥0.01حير ررث إن معامر ررل ارتبر رراب
يرسررون للعمقررة ررين دراررة كررل مجررال والدراررة الكليررة للمقيرراس كرران قويررا ،ممررا يشررير إلررى فق ررات
المقياس تشترك معا في قياس استراتيجيات التكيف لدى النساء العاممت في منطقة النقب.
ثبات مقياس استراتيجيات ال ّتكيف

حسب النبات بطريقة االتساي الداخلي وبحساب معامل النبات كرونباخ ألفا ،كما حسب بطريقة
التجزئة النص ية ،كما هو موضح في الجدول (.)8
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الجدول ()8
معاممت النبات لمقياس استراتيجيات التكيف
المقياس

عدد الفقرات

التجزئة النصفية

كرونباخ ألفا

معامل الثبات معامل االرتباط معامل سبيرمان براون المصحح

إعادة تقييم الموقف

5

.85

.66

.80

التعبير عن المشاعر

6

.88

.75

.86

التفكير التاملي

14

.90

.77

.87

تجنب المش مت

8

.91

.77

.87

لوم الذات

7

.91

.75

.86

الدرجة الكلية للمقياس

40

.96

.73

.84

أشارت نتائج فحص النبات إلى أن المقياس يتمتع دراة مرتفعة من النبات ،حيث لل معامل
بات كرونباخ ألفا للدراة الكلية للمقياس ( ،)0.96وبلل معامل سبيرمان راون المصحح للدراة
الكلية للمقياس ( )0.84من خمل التحقق من النبات بطريقة التجزئة النص ية .وهذا يشير إلى
أن المقياس صالح للتطبيق في البيئة الفلسطينية (منطقة النقب).
تصحيح المقياس

استخدمت الباحنة مقياسا معردا بطريقرة لي ررت (خماسري) ،وقرد ترم تصرحيح اإلاابرات علرى فقررات
المقي رراس م ررن خ ررمل إعط رراء اإلااب ررة (دائم ررا  5درا ررات) ،واإلااب ررة (غالب ررا  4درا ررات) ،واإلااب ررة
(أحيانا  3دراات) ،واإلاابة (ناد ار دراتين) ،واإلاابة (أ دا دراة واحدة).
وتم تقسيم طول السلم الخماسي إلى مث فئات ،لمعرفرة درارة موافقرة أفرراد عينرة الد ارسرة (النسراء
العاممت في منطقة النقب) على دراات استراتيجيات التكيف لرديهن ،وترم حسراب فئرات المقيراس
الخماسي كما يلي:
مدى المقياس = الحد األعلى للمقياس-الحد األدنى للمقياس = (4 = )1-5
عدد الفئات = 3
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طول الفئة = مدى المقياس ÷ عدد الفئات
= 1.33 = 3 ÷ 4
بإضافة طول الفئة ( )1.33للحد األدنى لكل فئرة نحصرل علرى فئرات المتوسرطات الحسرا ية ،كمرا
هو موضح في الجدول (:)9
الجدول ()9
فئات المتوسطات الحسا ية لتحديد دراة الموافقة على مقياس استراتيجيات التكيف
استراتيجيات التكيف

فئات المتوسط الحسا ي

دراة الموافقة

 2.33فاقل

منخفضة

3.67-2.34

متوسطة

 3.68فاكنر

مرتفعة

خطوات تطبيق الدراسة
قامت الباحنة بطباعة ( )480استبانة وتو يعها على النساء العاممت في منطقة النقب ،حيرث ترم
تو يعها بطريقة عشوائية ،م قامت الباحنة بجمعها ،حيث تم امرع ( )463اسرتبانة ،منهرا ()452
اس ررتبانة ص ررالحة العتماده ررا ف رري مرحل ررة التحلي ررل اإلحص ررائي ،ت ررم إدخ ررال البيان ررات إل ررى الحاس رروب
باستخدام رنامج الر م اإلحصائية  ،SPSSاستعدادا لتحليلها والخروج بالنتائج.
المعالجة الحصائية
اعتمرردت الباحنررة فرري تحليررل يانررات د ارسررتها بعررد تطبيررق األدوات علررى أفرراد عينررة الد ارسررة ،حزمررة
الب ررامج اإلحصررائية للعلرروم االاتمابيررة،

Statistical Package for the Social

) ،Sciences (SPSSفاستخدمت االختبارات اإلحصائية اآلتية:
• التك اررات واألو ان النسبية.
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• المتوسطات الحسا ية ،االنحرافات المليارية.
• اختبار كرونباخ ألفا؛ لمعرفة بات فقرات االستبانة.
• معام ررل ارتب رراب يرس ررون (Correlation

)Pearson؛ لمعرف ررة ص رردي فق ررات االس ررتبانة،

ولمعرفة العمقة ين التوافق الزوااي من اهة ،وبين استراتيجيات التكيف من اهة أخرى.
• اختبار تحليل التباين الرباعي للمقارنة ين المتوسطات ،أو التوصل إلى قرار يتعلرق وارود
أو عدم واود فروي ين المتوسطات.
• اختبرار شرري يه ( )Scheffeللمقارنرات الننائيررة البعديررة؛ إليجراد مصرردر الفرروي الترري هرررت
في متوسطات دراات التوافق الزوااي ودراات استراتيجيات التكيف لدى النساء العراممت
في منطقة النقب.
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الفصل الرابع
نتائج الدراسة
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الفصل الرابع
نتائج الدراسة
يتضمن هذا الفصل تحلريم إحصرائيا للبيانرات الناتجرة عرن الد ارسرة؛ مرن أارل اإلاابرة علرى أسرئلة
الدراسة.
الزواجي لدى الّنساء العامالت في منطقة الّنقب؟
السؤال األول :ما درجة ال ّتوافق ّ
لإلااب ررة ع ررن السر رؤال األول ،ت ررم اس ررتخراج المتوسر رطات الحس ررا ية واالنح ارف ررات الملياري ررة واألو ان
النسربية لدرارة التوافرق الزوااري لرردى النسراء العراممت فري منطقرة النقررب ،كمرا يتضرح فري الجرردول
(.)10
الجدول ()10
المتوسرطات الحسرا ية واالنح ارفرات الملياريرة واألو ان النسربية لدرارة التوافرق الزوااري لردى النسرراء
العاممت في منطقة النقب من واهة نظرهن ،مرتبة تنا ليا( :ن=)452
المجال

ال ّتوافق العاطفي

المتوسط

االنحراف

الوزن النسبي

11

4.12

1.16

82.4

1

13

3.96

1.12

79.2

2

كبيرة

17

3.93

1.05

78.6

3

كبيرة

16

3.85

1.05

77.0

4

كبيرة

12

3.83

0.99

76.6

5

كبيرة

19

3.82

1.06

76.4

6

كبيرة

18

3.74

1.00

74.8

7

كبيرة

15

3.72

1.16

74.4

8

كبيرة

20

3.71

1.16

74.2

9

كبيرة

14

3.64

1.10

72.8

10

متوسطة

3.83

1.08

76.6

1

كبيرة

21

4.22

1.07

84.4

1

كبيرة

23

4.09

1.03

81.8

2

كبيرة

رقم الفقرة

الدرجة الكلية للمجال

الحسابي

المعياري

النفسي

ال ّتوافق
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%

الرتبة

درجة الموافقة
كبيرة

المتوسط

االنحراف

الوزن النسبي

25

3.97

1.04

79.4

3

22

3.83

0.91

76.6

4

كبيرة

29

3.79

1.15

75.8

5

كبيرة

27

3.71

1.16

74.2

6

كبيرة

24

3.69

0.98

73.8

7

كبيرة

30

3.65

1.13

73.0

8

متوسطة

26

3.61

1.17

72.2

9

متوسطة

28

3.61

1.07

72.2

9

متوسطة

3.82

1.07

76.4

2

كبيرة

1

4.37

1.10

87.4

1

كبيرة

3

4.12

1.04

82.4

2

كبيرة

5

3.84

1.12

76.8

3

كبيرة

2

3.80

0.93

76.0

4

كبيرة

7

3.77

1.19

75.4

5

كبيرة

9

3.64

1.19

72.8

6

متوسطة

6

3.58

1.11

71.6

7

متوسطة

10

3.55

1.16

71.0

8

متوسطة

8

3.55

1.15

71.0

8

متوسطة

4

3.51

1.09

70.2

9

متوسطة

الدرجة الكلية للمجال

3.77

1.11

75.4

3

كبيرة

الزواجي الكلي
ال ّتوافق ّ

3.81

1.09

76.2

المجال

رقم الفقرة

الدرجة الكلية للمجال

الحسابي

المعياري

%

الرتبة

درجة الموافقة
كبيرة

ال ّتوافق االجتماعي والثقافي

كبيرة

تشر ررير البيانر ررات الموضر ررحة فر رري الجر رردول ( ،)10أن درار ررة التوافر ررق الزواار رري الكلر رري لر رردى النسر رراء

العاممت في منطقة النقب ااءت كبيرة ،إذ لل المتوسط الحسا ي للدرارة الكليرة للتوافرق الزوااري
( )3.81نسبة مئوية لغت (.)%76.2
ويتضح من الجدول ( )10أن التوافق العاطفي احتل المركز األول بمتوسرط حسرا ي لرل ()3.83
ونسرربة مئويررة لغررت ( ،)%76.6وحصررلت الفق ررة ( )11علررى أعلررى دراررة موافقررة بالنسرربة للتوافررق
العرراطفي لرردى النسرراء العرراممت فرري منطقررة النقررب ،الترري نصررها :أشررعر أننرري أفهررم وارري عنرردما
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يب رردي أي تع رراطف اتج رراهي ،ينم ررا حص ررلت الفق ررة ( )14عل ررى أق ررل درا ررة موافق ررة بالنس رربة للتواف ررق
العاطفي لدى النساء العاممت في منطقة النقب ،التي نصها :أكن لزواي كل الود والمحبة.
وااء في المركز الناني مجال التوافق النفسري بمتوسرط حسرا ي لرل ( ،)3.82ونسربة مئويرة لغرت
( ،)%76.4وحصررلت الفق ررة ( )21علررى أعلررى دراررة موافقررة بالنسرربة للتوافررق النفسرري لرردى النسرراء
العرراممت فرري منطقررة النقررب ،الترري نصررها :أسررتطيع التكيررف مررع مسررؤوليات الحيرراة الزوايررة ،ينمررا
حصررلت الفق ررة ( )28علررى أقررل دراررة موافقررة بالنسرربة للتوافررق النفسرري لرردى النسرراء العرراممت فرري
منطقة النقب ،التي نصها :إن العمل واألسرة ال يؤ ر على حالتي النفسية.
وااء في المركز النالث مجال التوافق االاتمراعي والنقرافي بمتوسرط حسرا ي لرل ( ،)3.77ونسربة
مئوية لغت ( ،)%75.4وحصلت الفقرة ( )1على أعلى دراة موافقرة بالنسربة للتوافرق االاتمراعي
والنقافي لدى النساء العاممت في منطقة النقب ،التي نصها :أخطط للحاضرر والمسرتقبل فري آن،
ينمرا حصرلت الفقررة ( )4علرى أقررل درارة موافقرة بالنسربة للتوافررق االاتمراعي والنقرافي لردى النسرراء
العاممت في منطقة النقب ،التي نصها :أحدد معايير الختيار أصدقائنا أنا و واي.
السؤال الثاني :ما أهم استراتيجيات ال ّتكيف لدى الّنساء العامالت في منطقة الّنقب؟
لإلااب ررة ع ررن الس رؤال الن رراني ،ت ررم اس ررتخراج المتوس رطات الحس ررا ية واالنح ارف ررات الملياري ررة واألو ان
النسبية ألهم استراتيجيات التكيف لدى النساء العاممت في منطقة النقب ،كما يتضح في الجدول
(.)11
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الجدول ()11
المتوسر رطات الحس ررا ية واالنح ارف ررات الملياري ررة واألو ان النسر ربية أله ررم اس ررتراتيجيات التكي ررف ل رردى
النساء العاممت في منطقة النقب ،مرتبة تنا ليا( :ن=)452
المتوسط

االنحراف

الوزن النسبي

12

4.21

1.19

84.2

1

16

4.10

1.02

82.0

2

كبيرة

14

4.00

1.18

80.0

3

كبيرة

18

3.92

1.04

78.4

4

كبيرة

24

3.83

1.06

76.6

5

كبيرة

20

3.80

1.15

76.0

6

كبيرة

25

3.75

1.13

75.0

7

كبيرة

22

3.75

1.13

75.0

7

كبيرة

17

3.74

1.01

74.8

8

كبيرة

13

3.73

1.06

74.6

9

كبيرة

19

3.68

1.02

73.6

10

كبيرة

23

3.65

1.06

73.0

11

متوسطة

15

3.62

1.03

72.4

12

متوسطة

21

3.58

1.07

71.6

13

متوسطة

3.81

1.08

76.2

1

كبيرة

26

3.98

1.25

79.6

1

كبيرة

30

3.88

1.10

77.6

2

كبيرة

28

3.87

1.15

77.4

3

كبيرة

32

3.76

1.18

75.2

4

كبيرة

31

3.69

1.09

73.8

5

كبيرة

29

3.66

1.10

73.2

6

متوسطة

33

3.63

1.20

72.6

7

متوسطة

27

3.62

1.12

72.4

8

متوسطة

الدرجة الكلية

3.76

1.15

75.2

2

كبيرة

1

4.00

1.18

80.0

1

كبيرة

3

3.86

1.14

77.2

2

كبيرة

2

3.69

1.06

73.8

3

كبيرة

البعد

رقم الفقرة

التفكير التأملي

الدرجة الكلية

الحسابي

المعياري

تجنب المشكالت
الموقف

إعادة تقييم
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%

الرتبة

درجة الموافقة
كبيرة

المتوسط

االنحراف

الوزن النسبي

5

3.59

1.23

71.8

4

4

3.53

1.12

70.6

5

متوسطة

الدرجة الكلية

3.73

1.14

74.6

3

كبيرة

6

3.99

1.25

79.8

1

كبيرة

8

3.83

1.20

76.6

2

كبيرة

7

3.69

1.10

73.8

3

كبيرة

10

3.64

1.26

72.8

4

متوسطة

9

3.55

1.14

71.0

5

متوسطة

11

3.45

1.22

69.0

6

متوسطة

3.69

1.19

73.8

4

كبيرة

38

3.73

1.27

74.6

1

كبيرة

36

3.66

1.25

73.2

2

متوسطة

40

3.66

1.31

73.2

2

متوسطة

34

3.65

1.40

73.0

3

متوسطة

35

3.56

1.20

71.2

4

متوسطة

39

3.54

1.20

70.8

5

متوسطة

37

3.51

1.26

70.2

6

متوسطة

3.62

1.27

72.4

5

متوسطة

البعد

رقم الفقرة

التعبير عن المشاعر

الدرجة الكلية

لوم الذات

الدرجة الكلية

الحسابي

المعياري

%

الرتبة

درجة الموافقة
متوسطة

تشر ررير البيانر ررات الموضر ررحة فر رري الجر رردول ( )11إلر ررى أن أهر ررم اسر ررت ارتيجيات التكير ررف لر رردى النسر رراء
العاممت فري منطقرة النقرب اراءت مرتبرة تنا ليرا حسرب أهميتهرا ،حيرث أحترل بعرد التفكيرر التراملي
المرك ررز األول بمتوس ررط حس ررا ي ل ررل ( )3.81ونس رربة مئوي ررة لغ ررت ( ،)%76.2وحص ررلت الفقر ررة
( )12عل ررى أعل ررى درا ررة موافق ررة بالنس رربة الس ررتراتيجية التفكي ررر الت رراملي ل رردى النس رراء الع رراممت ف رري
منطقة النقب ،التري نصرها :أفكرر قبرل اتخراذ أي قررار يخرص أسررتي وعملري ،ينمرا حصرلت الفقررة
( )21على أقل دراة موافقة بالنسبة الستراتيجية التفكير التاملي لدى النساء العاممت في منطقة
النقب ،التي نصها :أفكر في تقمص شخصية بعأ النااحين في الحياة.
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وااء في المركرز النراني بعرد تجنرب المشر مت بمتوسرط حسرا ي لرل ( )3.76ونسربة مئويرة لغرت
( ،)%75.2وحصلت الفقرة ( )26على أعلى دراة موافقة بالنسربة السرتراتيجية تجنرب المشر مت
لدى النساء العاممت في منطقة النقب ،التي نصها :أرى أن األمور ستكون أفضل في المستقبل،
ينمررا حصررلت الفق ررة ( )27عل رى أقررل دراررة موافقررة بالنسرربة السررتراتيجيات تجنررب المش ر مت لرردى
النس رراء الع رراممت ف رري منطق ررة النق ررب ،الت رري نص ررها :م ررررت باس ررتراتيجيات التكي ررف الت رري ادت م ررن
قدرتي على التعامل مع التحديات المستقبلية.
وااء في المركز النالث بعد إعادة تقييم الموقف بمتوسط حسا ي لل ( )3.73ونسبة مئوية لغرت
( ،)%74.6وحصلت الفقرة ( )1على أعلى دراة موافقة بالنسبة الستراتيجية إعرادة تقيريم الموقرف
لدى النساء العراممت فري منطقرة النقرب ،التري نصرها :أضرع خطرة للعمرل وأحراول ااهردا تنفيرذها،
ينمررا حصررلت الفق ررة ( )4عل ررى أقررل دراررة موافق ررة بالنسرربة السررتراتيجية إع ررادة تقيرريم الموقررف ل رردى
النساء العاممت في منطقة النقب ،التي نصها :أستبعد أي اانب يزيد من حدة مش متي.
وارراء فرري المركررز ال اربررع بعررد التعبيررر عررن المشرراعر بمتوسررط حسررا ي لررل ( )3.69ونسرربة مئويررة
لغت ( ،)%73.8وحصلت الفقررة ( )6علرى أعلرى درارة موافقرة بالنسربة السرتراتيجية التعبيرر عرن
المشرراعر لرردى النسرراء العرراممت فرري منطقررة النقررب ،الترري نصررها :مشرراعري إيجا يررة ومتوافقررة ينرري
وبين واي والعمل ،ينما حصلت الفقرة ( )11على أقل دراة موافقة بالنسبة الستراتيجية التعبير
عررن المش رراعر ل رردى النس رراء العرراممت ف رري منطق ررة النق ررب ،الت رري نصررها :ل رردي الق رردرة عل ررى التحم ررل
وضبط المواقف الضاغطة بالعمل.
وا رراء ف رري المرك ررز الخ ررامس بع ررد ل رروم ال ررذات بمتوس ررط حس ررا ي ل ررل ( )3.62ونس رربة مئوي ررة لغ ررت
( ،)%72.4وحصررلت الفقررة ( )38علررى أعلررى دراررة موافقررة بالنسرربة السررتراتيجية لرروم الررذات لرردى
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النسراء العراممت فري منطقرة النقرب ،التري نصرها :اشرعر بران مسرؤوليتي اتجراه واري واارب دينري
واتجر رراه عملر رري واار ررب ااتمر رراعي ،ينمر ررا حصر ررلت الفق ر ررة ( )37علر ررى أقر ررل درار ررة موافقر ررة بالنسر رربة
الس ررتراتيجية لر رروم ال ررذات لر رردى النس رراء العر رراممت ف رري منطقر ررة النق ررب ،التر رري نص ررها :اعتبر ررر نفسر رري
المسؤولة عن أي تقصير اتجاه واي أو عملي.
الزواجوي بمجاالتوه واسوتراتيجيات ال ّتكيوف
السؤال الثالث :هل توجد عالقة ارتباطيوة بوين ال ّتوافوق ّ
بأبعادها لدى الّنساء العامالت في منطقة الّنقب؟
لإلاابرة عرن السرؤال النالرث ،اسرتخدم معامرل ارتبراب يرسرون ( )Pearson Correlationإليجراد
العمقررة ررين التوافررق الزواارري بمجاالترره واسررتراتيجيات التكيررف بابعادهررا لرردى النسرراء العرراممت فرري
منطقة النقب ،كما هو واضح من خمل الجدول (.)12
الجدول ()12
يبررين نتررائج معامررل ارتبرراب يرسررون للعمقررة ررين التوافررق الزواارري بمجاالترره واسررتراتيجيات التكيررف
بابعادها لدى النساء العاممت في منطقة النقب.
العالقات

الزواجي
مجاالت ال ّتوافق ّ

ال ّتوافق

الزواجي
ّ

ال ّتكيف

أبعاد استراتيجيات

ال ّتوافق االجتماعي
والثقافي

ال ّتوافق العاطفي

ال ّتوافق النفسي

إعادة تقييم الموقف

**.40

**.45

**.59

**.57

التعبير عن المشاعر

**.41

**.52

**.59

**.60

التفكير التأملي

**.42

**.47

**.59

**.58

تجنب المشكالت

**.33

**.38

**.52

**.48

لوم الذات

**.35

**.40

**.47

**.48

** دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ( * ،) ≤0.01دالة إحصائيا عند مستوى الداللة () ≤0.05

الكلي

تشررير البيانررات ال رواردة فرري الجرردول ( )12إلررى واررود عمقررة طردي رة موابررة ررين التوافررق الزواارري
ومجاالت رره م ررن اه ررة وب ررين أبع رراد اس ررتراتيجيات التكي ررف م ررن اه ررة أخ رررى ،حي ررث ا رراءت مع رراممت
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االرتبرراب للعمقررة ررين أبعرراد اسررتراتيجيات التكيررف (إعررادة تقيرريم الموقررف ،والتعبيررر عررن المشرراعر،
والتفكي ررر الت رراملي ،وتجن ررب المش ر مت ،ول رروم ال ررذات) وب ررين التواف رق الزواا رري الكل رري عل ررى الترتي ررب
( ))0.48 ،0.48 ،0.58 ،0.60 ،0.57داللررة إحصررائية ( ،)0.00وهرري دالررة إحصررائيا ،وهررذا
يدل على أنه كلما اد التوافق الزوااي لدى النساء العاممت فري منطقرة النقرب ،كلمرا ادت لرديهن
استراتيجيات التكيف ،والع س صحيح.
الزواجي لدى الّنساء العامالت في منطقة
السؤال الرابع :هل تختلف متوسطات درجات ال ّتوافق ّ
الّنقب باختالف الدخل الشهري ،وعدد األطفال ،والعمر ،ومكان السكن؟
لإلاابررة عررن الس رؤال ال اربررع ،اسررتخدم اختبررار تحليررل التب راين الربرراعي لغايررات فحررص الفررروي فرري
متوس ررطات درا ررات التواف ررق الزواا رري ل رردى النس رراء الع رراممت ف رري منطق ررة النق ررب وفق ررا لمتغير ررات
(الدخل الشهري ،عدد األطفال ،العمر ،م ان الس ن) ،كما يشير الجدول (:)13
الجدول ()13
نتائج تحليل التباين الرباعي للفروي في متوسطات دراات التوافق الزوااي لدى النسراء العراممت
في منطقة النقب وفقا لمتغيرات (الدخل الشهري ،عدد األطفال ،العمر ،م ان الس ن)
مصدر التباين
الدخل الشهري

)W. L.= (0.979
Sig.=0.145
عدد األطفال

)W. L.= (0.989
Sig.=0.560
العمر

مجموع

المربعات

درجات
الحرية

متوسط

المربعات

المحسوبة

التوافق االاتماعي والنقافي

1.39

2

0.70

1.31

0.27

التوافق العاطفي

0.28

2

0.14

0.27

0.76

التوافق النفسي

3.04

2

1.52

2.94

*0.05

الدراة الكلية للتوافق الزوااي

1.19

2

0.59

1.59

0.21

التوافق االاتماعي والنقافي

1.75

2

0.88

1.65

0.19

التوافق العاطفي

0.85

2

0.42

0.80

0.45

التوافق النفسي

1.09

2

0.54

1.05

0.35

الدراة الكلية للتوافق الزوااي

1.12

2

0.56

1.50

0.23

التوافق االاتماعي والنقافي

1.45

2

0.72

1.36

0.26

المتغيرات التابعة
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قيمة (ف)

الداللة

الحصائية

مصدر التباين
)W. L.= (0.970
*Sig.=0.035

مكان السكن

)W. L.= (0.995
Sig.=0.497

الخطأ

المجموع

المجموع المعدل

**

مجموع

المربعات

درجات
الحرية

متوسط

المربعات

المحسوبة

التوافق العاطفي

2.45

2

1.22

2.32

0.10

التوافق النفسي

5.22

2

2.61

5.03

**0.01

الدراة الكلية للتوافق الزوااي

2.43

2

1.22

3.24

*0.04

التوافق االاتماعي والنقافي

0.20

1

0.20

0.38

0.54

التوافق العاطفي

0.66

1

0.66

1.26

0.26

التوافق النفسي

1.22

1

1.22

2.35

0.13

الدراة الكلية للتوافق الزوااي

0.62

1

0.62

1.66

0.20

التوافق االاتماعي والنقافي

236.52

444

0.53

التوافق العاطفي

233.83

444

0.53

التوافق النفسي

230.11

444

0.52

الدراة الكلية للتوافق الزوااي

166.57

444

0.38

التوافق االاتماعي والنقافي

6673.25

452

التوافق العاطفي

6874.06

452

التوافق النفسي

6823.00

452

الدراة الكلية للتوافق الزوااي

6721.70

452

التوافق االاتماعي والنقافي

241.02

451

التوافق العاطفي

237.28

451

التوافق النفسي

239.76

451

الدراة الكلية للتوافق الزوااي

171.24

451

المتغيرات التابعة

قيمة (ف)

الداللة

الحصائية

دالة إحصائياً عند مستوى داللة ( * / )0.01دالة إحصائياً عند مستوى داللة (W.L.: Wilks' Lambda /)0.05

يتضح من خمل النتائج الواردة في الجدول ( )13ما يلي:
الزواجي لدى الّنساء العامالت في منطقوة الّنقوب وفقواً لمتغيور
أوالً :الفروق في درجات ال ّتوافق ّ
الدخل الشهري
 أ هرت النتائج عدم واود فروي دالة إحصائيا دراات التوافرق الزوااري لردى النسراء العراممتفي منطقرة النقرب وفقرا لمتغيرر الردخل الشرهري ،حيرث لغرت الداللرة اإلحصرائية المحسروبة للدرارة
الكليررة للتوافررق الزواارري ( ،)0.21وهرري أكبررر مررن مسررتوى الداللررة ( ،)0.05كمررا لررم تظهررر فررروي
دالة إحصائيا في مجالي (التوافق االاتماعي والنقافي ،والتوافق العاطفي ،في حين هرت فرروي
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دالررة إحصررائيا فرري دراررات التوافررق النفسرري لرردى النسرراء العرراممت فرري منطقررة النقررب وفقررا لمتغيررر
الرردخل الشررهري ،حي ررث لغررت الدالل ررة اإلحصررائية المحس رروبة للتوافررق النفس رري ( )0.05وهرري دال ررة
إحصررائيا ،وإليجرراد مصرردر الفررروي اسررتخدم اختبررار شرري يه ( )Scheffeللمقارنررات الننائيررة البعديررة
للفررروي فرري دراررات التوافررق النفسرري لرردى النسرراء العرراممت فرري منطقررة النقررب وفقررا لمتغيررر الرردخل
الشهري ،وذلا كما هو واضح من خمل الجدول (.)14
الجدول ()14
نتائج اختبار شي يه ( )Scheffeللمقارنات الننائية البعدية للفروي في متوسطات دراات التوافق
النفسي لدى النساء العاممت في منطقة النقب وفقا لمتغير الدخل الشهري
المتغير

ال ّتوافق النفسي

المتوسط

من (-3500

أكثر من 5000

أقل من  3500شي ل

3.64

0.11

*0.24

من ()5000-3500

3.75

-----

-----

أكنر من  5000شي ل

3.88

-----

-----

المقارنات

الحسابي

* الفري في المتوسطات دال إحصائيا عند مستوى ()0.05

)5000

شيكل

يتضح من الجدول ( )14أن الفروي في دراات التوافق النفسي لدى النسراء العراممت فري منطقرة

النقب وفقا لمتغير الدخل الشهري كانت ين اللواتي دخلهن الشرهري (أقرل مرن  3500شري ل) مرن
اه ررة وب ررين الل رواتي دخله ررن الش ررهري (أكن ررر م ررن  5000ش رري ل) م ررن اه ررة أخ رررى ،لص ررالح النس رراء
العرراممت اللرواتي دخلهررن الشررهري (أكنررر مرن  5000شرري ل) ،المترري كرران التوافررق النفسرري لررديهن
أعلى.
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الزواجي لدى الّنساء العامالت في منطقة الّنقب وفقواً لمتغيور
ثانياً :الفروق في درجات ال ّتوافق ّ
عدد األطفال
أ هرت النتائج عدم واود فروي دالة إحصائيا دراات التوافق الزوااي لدى النساء العاممت في
منطقة النقب وفقا لمتغير عدد األطفرال ،حيرث لغرت الداللرة اإلحصرائية المحسروبة للدرارة الكليرة
للتوافررق الزواارري ( ،)0.23وهرري أكبررر مررن مسررتوى الداللررة ( ،)0.05كم را لررم تظهررر فررروي دالررة
إحصرائيا فري مجراالت التوافرق الزوااري (التوافرق االاتمراعي والنقرافي ،والتوافرق العراطفي ،التوافررق
النفسي).
الزواجي لدى الّنساء العامالت في منطقة الّنقب وفقواً لمتغيور
ثالثاً :الفروق في درجات ال ّتوافق ّ
العمر
 أ هرت النتائج واود فرروي دالرة إحصرائيا فري درارات التوافرق الزوااري لردى النسراء العراممتفرري منطقررة النقررب وفقررا لمتغيررر العمررر ،حيررث لغررت الداللررة اإلحصررائية المحسرروبة للدراررة الكليررة
للتواف ررق الزواار ري وفق ررا لمتغي ررر العم ررر ( )0.04وه رري أص ررغر م ررن مس ررتوى الدالل ررة ( ،)0.05كم ررا
هرت فروي دالرة إحصرائيا فري مجرال التوافرق النفسري لردى النسراء العراممت بمنطقرة النقرب وفقرا
لمتغيررر العمررر ،فرري حررين لررم تظهررر فررروي ذات داللررة إحصررائية فرري دراررات التوافررق االاتمرراعي
والنقافي ودراات التوافق العاطفي لدى النساء العاممت في منطقة النقب وفقا لمتغير العمر.
وإليجاد مصدر الفروي استخدم اختبرار شري يه ( )Scheffeللمقارنرات الننائيرة البعديرة للفرروي فري
التوافق الزوااي لدى النساء العاممت في منطقرة النقرب وفقرا لمتغيرر العمرر ،كمرا هرو واضرح مرن
خمل الجدول (.)15
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الجدول ()15
نتر ررائج اختبر ررار شر رري يه ( )Scheffeللمقارنر ررات الننائير ررة البعدير ررة للفر ررروي فر رري متوسر ررطات التوافر ررق
الزوااي لدى النساء العاممت في منطقة النقب وفقا لمتغير العمر
المتغير

ال ّتوافق النفسي

الزواجي
ال ّتوافق ّ

المتوسط

من ()30-24

أكثر من  30سنة

المقارنات
من ()23-18

3.96

*0.22

0.15

من ()30-24

3.74

-----

-----

أكنر من  30سنة

3.81

-----

-----

من ()23-18

3.88

*0.12

0.07

من ()30-24

3.76

-----

-----

أكنر من  30سنة

3.81

-----

-----

الحسابي

* الفري في المتوسطات دال إحصائيا عند مستوى ()0.05

يتضح من الجدول ( )15أن الفروي في دراات التوافق الزوااي لدى النساء العاممت في منطقة

النقررب وفقررا لمتغي ررر العمررر ،كان ررت ررين النس رراء المترري أعم ررارهن مررن ( )23-18م ررن اهررة ،وب ررين
النساء المتي أعمارهن من ( )30-24من اهة أخرى ،لصالح النسراء العراممت المتري أعمرارهن
من ( ،)23-18المتي كان التوافق الزوااي لديهن أعلى.
الزواجي لدى الّنساء العامالت في منطقة الّنقب وفقواً لمتغيور
رابعاً :الفروق في درجات ال ّتوافق ّ
مكان السكن
 أ هرت النتائج عدم واود فروي دالرة إحصرائيا درارات التوافرق الزوااري لردى النسراء العراممتفرري منطقررة النقررب وفقررا لمتغيررر م رران الس ر ن ،حيررث لغررت الداللررة اإلحصررائية المحسرروبة للدراررة
الكليررة للتوافررق الزواارري ( ،)0.20وهرري أكبررر مررن مسررتوى الداللررة ( ،)0.05كمررا لررم تظهررر فررروي
دال ررة إحص ررائيا ف رري مج رراالت التواف ررق الزواا رري (التواف ررق االاتم رراعي والنق ررافي ،والتواف ررق الع رراطفي،
التوافق النفسي) لدى النساء العاممت في منطقة النقب وفقا لمتغير م ان الس ن.
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السؤال الخامس :هل تختلف متوسطات درجات استراتيجيات ال ّتكيف لدى الّنساء العامالت فوي
منطقة الّنقب باختالف الدخل الشهري ،وعدد األطفال ،والعمر ،ومكان السكن؟
لإلاابة عن السؤال الخرامس ،اسرتخدم اختبرار تحليرل التبراين الربراعي لغايرات فحرص الفرروي فري
متوسررطات دراررات اسررتراتيجيات التكيررف لرردى النسرراء العرراممت فرري منطقررة النقررب وفقررا لمتغيررات
(الدخل الشهري ،عدد األطفال ،العمر ،م ان الس ن) ،كما يشير الجدول (:)16
الجدول ()16
نت ررائج تحلي ررل التب رراين الرب رراعي للف ررروي ف رري متوس ررطات درا ررات اس رتراتيجيات التكي ررف ل رردى النس رراء
العاممت في منطقة النقرب وفقرا لمتغيررات (الردخل الشرهري ،عردد األطفرال ،العمرر ،م ران السر ن)
دون تفاعل
المربعات

درجات
الحرية

متوسط

المربعات

المحسوبة

إعادة تقييم الموقف

23.50

2

11.75

16.06

**0.00

التعبير عن المشاعر

17.86

2

8.93

10.76

**0.00

التفكير التاملي

4.35

2

2.18

4.53

**0.01

تجنب المش مت

13.59

2

6.79

9.00

**0.00

لوم الذات

22.23

2

11.12

11.37

**0.00

إعادة تقييم الموقف

2.58

2

1.29

1.76

0.17

التعبير عن المشاعر

3.88

2

1.94

2.34

0.10

التفكير التاملي

0.85

2

0.42

0.88

0.41

تجنب المش مت

2.25

2

1.13

1.49

0.23

لوم الذات

2.41

2

1.20

1.23

0.29

إعادة تقييم الموقف

10.91

2

5.46

7.46

**0.00

التعبير عن المشاعر

4.12

2

2.06

2.48

*0.08

التفكير التاملي

4.71

2

2.35

4.90

**0.01

تجنب المش مت

3.38

2

1.69

2.24

0.11

لوم الذات

4.42

2

2.21

2.26

0.11

إعادة تقييم الموقف

0.06

1

0.06

0.09

0.77

مصدر التباين

الدخل الشهري

)W. L.= (0.987
Sig.=0.830

عدد األطفال
)W. L.= (0.968
Sig.=0.158

العمر

)W. L.= (0.966
Sig.=0.117
مكان السكن

مجموع

المتغيرات التابعة
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قيمة (ف)

الداللة

الحصائية

المربعات

درجات
الحرية

متوسط

المربعات

المحسوبة

التعبير عن المشاعر

0.01

1

0.01

0.01

0.93

التفكير التاملي

0.18

1

0.18

0.38

0.54

تجنب المش مت

0.19

1

0.19

0.25

0.62

لوم الذات

0.02

1

0.02

0.02

0.88

إعادة تقييم الموقف

324.68

444

0.73

التعبير عن المشاعر

368.53

444

0.83

التفكير التاملي

213.31

444

0.48

تجنب المش مت

335.07

444

0.75

لوم الذات

434.13

444

0.98

إعادة تقييم الموقف

6670.52

452

التعبير عن المشاعر

6563.06

452

التفكير التاملي

6787.83

452

تجنب المش مت

6752.83

452

لوم الذات

6380.47

452

إعادة تقييم الموقف

371.14

451

التعبير عن المشاعر

400.31

451

التفكير التاملي

227.46

451

تجنب المش مت

361.84

451

468.32

451

مصدر التباين
)W. L.= (0.994
Sig.=0.748

الخطأ

المجموع

المجموع المعدل

مجموع

المتغيرات التابعة

لوم الذات

**

قيمة (ف)

الداللة

الحصائية

دالة إحصائياً عند مستوى داللة ( / )0.01دالة إحصائياً عند مستوى دال لة (W.L.: Wilks' Lambda /)0.05
*

يتضح من خمل النتائج الواردة في الجدول ( )16ما يلي:
أوالً :الفووروق فووي درجووات اسووتراتيجيات ال ّتكيووف لوودى الّنسوواء العووامالت فووي منطقووة الّنقووب وفقواً
لمتغير الدخل الشهري
 أ هرت النتائج واود فروي دالة إحصرائيا درارات اسرتراتيجيات التكيرف لردى النسراء العراممتفي منطقة النقب وفقا لمتغير الدخل الشهري ،حيث هررت فرروي دالرة إحصرائيا فري اميرع أبعراد
استراتيجيات التكيف لدى النساء العاممت في منطقة النقب وفقا لمتغير الدخل الشهري.
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وإليجاد مصدر الفروي استخدم اختبرار شري يه ( )Scheffeللمقارنرات الننائيرة البعديرة للفرروي فري
استراتيجيات التكيف لدى النساء العاممت في منطقة النقب وفقا لمتغير الدخل الشهري ،كما هو
واضح من خمل الجدول (.)17
الجدول ()17
نتررائج اختبررار شرري يه ( )Scheffeللمقارنررات الننائيررة البعديررة للفررروي فرري متوسررطات اسررتراتيجيات
التكيف لدى النساء العاممت في منطقة النقب وفقا لمتغير الدخل الشهري
المتغير

إعادة تقييم الموقف

التعبير عن المشاعر

التفكير التأملي

تجنب المشكالت

لوم الذات

المتوسط

من (3500-

أكثر من 5000

الحسابي

)5000

شيكل

أقل من  3500شي ل

3.12

*0.57

*0.74

من ()3500-5000

3.69

-----

0.17

أكنر من  5000شي ل

3.86

-----

-----

أقل من  3500شي ل

3.19

*0.44

*0.64

من ()3500-5000

3.63

-----

0.20

أكنر من  5000شي ل

3.83

-----

-----

أقل من  3500شي ل

3.56

0.23

*0.31

من ()3500-5000

3.78

-----

0.09

أكنر من  5000شي ل

3.87

-----

-----

أقل من  3500شي ل

3.28

*0.48

*0.63

من ()3500-5000

3.76

-----

0.07

أكنر من  5000شي ل

3.83

-----

-----

أقل من  3500شي ل

3.02

*0.60

*0.71

من ()3500-5000

3.62

-----

0.11

أكنر من  5000شي ل

3.73

-----

-----

المقارنات

* الفري في المتوسطات دال إحصائيا عند مستوى ()0.05

يتضررح مررن الجرردول ( )17أن الفررروي فرري أبعرراد اسررتراتيجيات التكيررف لرردى النسرراء العرراممت فرري

منطقررة النقررب وفقررا لمتغيررر الرردخل الشررهري ،كانررت رين النسرراء الل رواتي دخلهررن الشررهري (أقررل مررن
 3500شي ل) من اهة وبين النساء المتي دخلهن الشهري ( 5000-3500شي ل) و(أكنر مرن
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 5000شي ل) من اهة أخرى ،لصالح النساء العاممت المتي دخلهن الشهري (5000-3500
شي ل) و(أكنر من  5000شي ل) ،المتي كانت استراتيجيات التكيف لديهن أعلى.
ثانياً :الفروق فوي درجوات اسوتراتيجيات ال ّتكيوف لودى الّنسواء العوامالت فوي منطقوة الّنقوب وفقواً
لمتغير عدد األطفال
أ هر رررت النتر ررائج عر رردم وار ررود فر ررروي دالر ررة إحصر ررائيا درار ررات اسر ررتراتيجيات التكير ررف لر رردى النسر رراء
العاممت في منطقة النقب وفقا لمتغير عردد األطفرال ،حيرث كانرت الداللرة اإلحصرائية المحسروبة
لجميع أبعاد استراتيجيات التكيف أكبر من مستوى الداللة (.)0.05
ثالثاً :الفروق فوي درجوات اسوتراتيجيات ال ّتكيوف لودى الّنسواء العوامالت فوي منطقوة الّنقوب وفقواً
لمتغير العمر
 أ ه رررت النت ررائج وا ررود ف ررروي دال ررة إحص ررائيا ف رري درا ررات اس ررتراتيجيات التكي ررف ل رردى النس رراءالع رراممت ف رري منطق ررة النق ررب وفق ررا لمتغي ررر العم ررر ،حي ررث ه رررت الف ررروي ف رري أبع رراد اس ررتراتيجيات
التكيف (أعادة تقييم الموقرف ،التعبيرر عرن المشراعر ،التفكيرر التراملي) لردى النسراء العراممت فري
منطقررة النقررب وفقررا لمتغيررر العمررر ،ينمررا لررم تظه رر فررروي دالررة إحصررائيا فرري أبعرراد اسررتراتيجيات
التكيف (تجنب المش مت ،لوم الذات) لدى النساء العاممت بمنطقة النقب وفقا لمتغير العمر.
وإليجاد مصدر الفروي استخدم اختبار شي يه ( )Scheffeللمقارنات الننائية البعدية للفرروي فري
استراتيجيات التكيف لدى النساء العاممت في منطقة النقرب وفقرا لمتغيرر العمرر ،كمرا هرو واضرح
من خمل الجدول (.)18
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الجدول ()18
نتر ررائج اختبر ررار شر رري يه ( )Scheffeللمقارنر ررات الننائير ررة البعدير رة للفر ررروي فر رري متوسر ررطات درار ررات
استراتيجيات التكيف لدى النساء العاممت بمنطقة النقب وفقا لمتغير العمر
المتغير

إعادة تقييم الموقف

التعبير عن المشاعر

التفكير التأملي

المتوسط

من ()30-24

أكثر من  30سنة

المقارنات
من ()23-18

3.30

*0.27

*0.49

من ()30-24

3.57

-----

*0.25

أكنر من  30سنة

3.79

-----

-----

من ()23-18

3.40

0.14

*0.31

من ()30-24

3.54

-----

*0.24

أكنر من  30سنة

3.70

-----

-----

من ()23-18

3.59

0.14

*0.31

من ()30-24

3.72

-----

*0.19

أكنر من  30سنة

3.90

-----

-----

الحسابي

* الفري في المتوسطات دال إحصائيا عند مستوى ()0.05

يتضح مرن الجردول ( )18أن الفرروي فري درارات اسرتراتيجيات التكيرف لردى النسراء العراممت فري

منطقة النقب وفقا لمتغير العمر ،كانت ين النساء المتي أعمارهن من ( )23-18من اهة وبين
النسرراء المترري أعمررارهن (أكنررر مررن  30سررنة) مررن اهررة أخرررى ،لصررالح النسرراء العرراممت المترري
أعمرارهن مرن (أكنررر مرن  30سررنة) ،المتري كانررت اسرتراتيجيات التكيررف لرديهن أعلررى ،كمرا هرررت
فررروي ررين النسرراء المترري أعمررارهن مررن ( )30-24مررن اهررة وبررين النسرراء المترري أعمررارهن (أكنررر
من  30سنة) من اهة أخرى ،لصالح النساء المتي أعمارهن (أكنر من  30سنة) ،المتري كانرت
استراتيجيات التكيف لديهن أعلى.
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رابعاً :الفروق فوي درجوات اسوتراتيجيات ال ّتكيوف لودى الّنسواء العوامالت فوي منطقوة الّنقوب وفقواً
لمتغير مكان السكن
 أ ه رررت النت ررائج ع رردم وا ررود ف ررروي دال ررة إحص ررائيا درا ررات اس ررتراتيجيات التكي ررف ل رردى النس رراءالعراممت فري منطقرة النقرب وفقرا لمتغيرر م ران السر ن ،حيرث لغرت الداللرة اإلحصرائية المحسروبة
للدراررة الكليررة للتوافررق الزواارري ( )0.90وهرري أكبررر مررن مس رتوى الداللررة ( ،)0.05كمررا لررم تظهررر
فروي دالة إحصائيا في اميع أبعاد استراتيجيات التكيف وفقا لمتغير م ان الس ن.
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الفصل الخامس
مناقشة النتائج والتوصيات

85

الفصل الخامس
أوالً :مناقشة النتائج
الزواجووي ل ودى الّنسوواء العووامالت فووي منطقووة
مناقشووة نتووائج الس وؤال األول :مووا درج وة ال ّتوافووق ّ
الّنقب؟
تبين أن دراة التوافق الزوااي الكلي لدى النساء العاممت فري منطقرة النقرب اراءت كبيررة ،واراء
التوافررق العرراطفي فرري المركررز األول ،تررمه مجررال التوافررق النفسرري ،وارراء فرري المركررز النالررث مجررال
التوافق االاتماعي والنقافي.
وتعزى هذه النتيجة إلى أن النساء العاممت في منطقة النقرب يصربح لرديهن دخرل مسرتقل ،ويقمرن
تاديرة دورهرن فري األسررة بشر ل أكبرر ،حيرث يسراعدن فري تحمررل األببراء االقتصرادية فري األسررة،
بالتررالي تقررل المش ر مت الزوايررة الناتجررة عررن بعررأ القصررور مررن قبررل النسرراء فرري أداء واابرراتهن
البيتية واألسرية ،وهذا يؤدي إلى يادة التوافق والتفاهم ين األ واج ويزيد مستوى التوافرق الزوااري
لديهم.
واتفقررت هررذه النتيجررة مررع د ارسررة ااسررم ( )2016الترري توصررلت إلررى أن معلمررات ريرراض األطفررال
تتمتع بمستوى عال من التوافق الزوااري ،كمرا اتفقرت مرع د ارسرة الجمعران ( )2018التري توصرلت
إلررى أن مسررتوى التوافررق الزواارري لرردى النسرراء العرراممت أعلررى مررن مسررتوى التوافررق الزواارري لرردى
النساء غير العاممت.
مناقشوة نتوائج السوؤال الثوواني :موا أهوم اسووتراتيجيات ال ّتكيوف لودى الّنسوواء العوامالت فوي منطقووة
الّنقب؟
أ هرت النتائج أن أهم استراتيجيات التكيف لدى النساء العاممت في منطقة النقب اراءت حسرب
أهميتهررا ،حيررث احتررل بعررد التفكيررر الترراملي المركررز األول ،تررمه بعررد تجنررب المش ر مت ،وارراء فرري
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المركز النالث بعد إعادة تقييم الموقف ،م ااء في المركز الرابع بعد التعبير عن المشاعر ،وااء
في المركز الخامس بعد لوم الذات.
وتعزى هذه النتيجة إلى أن المرأة العربية في منطقرة النقرب توااره الكنيرر مرن التحرديات منهرا القريم
والعادات السائدة التي تضع الكنير من القيود على عمل المرأة ،كذلا الظروف التي تليشها المرأة
العربية في النقب في ل واود قافات مختلفة ،األمر الذي اعلها مبدعة في موااهرة المشر مت
والتكيف السريع مع المحيط ،وهذا ما اعلها تتعامل باستراتيجيات التكيف دراة كبيرة.
واتفقر ررت هر ررذه النتيجر ررة مر ررع د ارسر ررة تر رواتي ( )2017التر رري توصر رلت إلر ررى أن اسر ررتراتيجيات موااهر ررة
الضغوب المهنية ااءت دراة كبيرة ،واختلفت هذه النتيجة مع دراسة اليحياوي وحااب ()2020
التري توصرلت إلررى أن اسرتراتيجيات التصرررف فري المواقرف الضرراغطة لردى عينررة النسراء العرراممت
بمدينة تلمسان كانت دراة ضليفة.
الزواجوووي بمجاالتوووه
مناقشوووة نتوووائج السووؤال الثالوووث :هوول توجووود عالقوووة ارتباطيوووة بوووين ال ّتوافوووق ّ
واستراتيجيات ال ّتكيف بأبعادها لدى الّنساء العامالت في منطقة الّنقب؟
توصررلت الد ارسررة إلررى واررود عمقررة طرديررة موابررة ررين التوافررق الزواارري ومجاالترره مررن اهررة وبررين
أبعرراد اسررتراتيجيات التكيررف مررن اهررة أخرررى ،وهررذا يرردل علررى أنرره كلمررا اد التوافررق الزواارري لرردى
النساء العاممت في منطقة النقب ،كلما ادت لديهن استراتيجيات التكيف ،والع س صحيح.
وتعزى هذه النتيجة إلى أن النساء العاممت في منطقرة النقرب أصربحن يشراركن الرزوج فري كرل مرا
يخررص األسررة مررن متطلبررات اقتصررادية ،وهررذا اعلهررن يتررد رن أمررورهن ويتكرريفن مررع واقعهررن الجديررد
للمواءمررة مررا ررين العمررل والحيرراة الزوايررة ،وهررذا سرراعد النسرراء العرراممت علررى تبررادل الخبررات يمررا
سةةةي فةةي ييايةةا ذا اليةةل يذا ةةو ل ل ة

ةي

حيةةاني
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يرةةا كرك ة فس نهذ ة نةةكة ذاة ينةةا ا ة فس

ذإلحذاس بااهاعليا ذاكذنيا ية كس كناباً علة التوافرق ذا يذ ةي اة ا النسراء العراممت وذلرا مرن
خمل موااهة ذا قبات ذا ي تحول دون الوصول ا الهدف وتحقيق ذاةناح في مختلرف لنةاتت
ذا ية ةةا مر ررن خر ررمل ر ررذل الجهر ررد يذارثة ةةا

ذارذة ة ر

يإكرة ةةان المر ررأة العاملر ررة بقر رردرتها علر ررى تحمر ررل

ذارذةةليايا يإننةةا أدوارهررا بكهةةا

وفاعليررة؛ لرةةا يةةللى اة ذاشة ب بااث ةةا بةةااةهس ين ة ي ذاةةكذت

يذتن ذن ذتنه ااي يذارشابيا ذا

ذنيا يذا بس ذتنه ااي والتفاعل ذإلكنا ي والتوافق الزوااي.

واتفقت هذه النتيجة مع دراسة الجمعان ( )2018التي توصلت إلرى وارود عمقرة ارتباطيرة موابرة
ين التوافق الزوااي وإدراك الزواة للمسرؤوليات األسررية ،كمرا اتفقرت مرع د ارسرة ديغرانمر وآخررون
( )Deghanmehr et al., 2016التي توصلت إلى واود عمقة ارتباطية موابة دالة إحصائيا
ين الرضا الو يفي والتوافق الزوااي لدى الممرضات عينة الدراسة.
مناقشووة نتووائج الس وؤال الرابووع :هوول تختلووف متوسووطات درجووات ال ّتوافووق الّزواجووي لوودى الّنسوواء
العامالت في منطقة الّنقب باختالف الدخل الشهري ،عدد األطفال ،العمر ،مكان السكن؟
الزواجي لدى الّنساء العامالت في منطقة الّنقوب وفقواً
أوالً :مناقشة الفروق في درجات ال ّتوافق ّ
لمتغير الدخل الشهري
أ هرت النتائج عدم واود فروي دالة إحصائيا دراات التوافق الزوااي لدى النساء العاممت في
منطقة النقب وفقا لمتغير الدخل الشهري ،كما لم تظهر فروي دالرة إحصرائيا فري مجرالي (التوافرق
االاتم رراعي والنق ررافي ،والتواف ررق الع رراطفي) ،ف رري ح ررين ه رررت ف ررروي دال ررة إحص ررائيا ف رري درا ررات
التواف ررق النفس رري ل ردى النس رراء الع رراممت ف رري منطق ررة النق ررب وفق ررا لمتغي ررر ال رردخل الش ررهري ،لص ررالح
النساء العاممت اللواتي دخلهن الشهري (أكنر من  5000شي ل).
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وتعزى هذه النتيجة إلى أن النساء العاممت بغأ النظر عرن دخلهرن الشرهري إال أنهرن أصربحن
يدركن كي ية التعامل مع المناسبات المختلفة ،سواء االاتمابية أم النقا ية ،بالتالي أصربح لرديهن
القرردرة علررى التكيررف مررع ررروفهن فرري العمررل والبيررت والمجتمررع المحرريط ،ولكررن كررل ذلررا أ ررر علررى
حررالتهن النفسررية ،حيررث أن النسرراء العرراممت ذوات الرردخل المرتفررع ي ررون لررديهن خيررارات أكنررر فرري
المشراركة والمسرراهمة فرري أمررور البيررت والمشرراركة فري المناسرربات االاتمابيررة بالتررالي تكررون الحالررة
النفسية لديهن أفضل.
اتفقررت هررذه النتيجررة مررع د ارسررة ااسررم ( )2016الترري توصررلت إلررى عرردم واررود فررروي ذات داللررة
إحصائية ين متوسطات مسرتوى التوافرق الزوااري لردى معلمرات ريراض األطفرال فري بغرداد تعرزى
لمتغير الدخل الشهري.
الزواجي لدى الّنساء العامالت في منطقة الّنقب وفقاً
ثانياً :مناقشة الفروق في درجات ال ّتوافق ّ
لمتغير عدد األطفال
أ هرت النتائج عدم واود فروي دالة إحصائيا دراات التوافق الزوااي لدى النساء العاممت في
منطقة النقب وفقا لمتغير عدد األطفال.
لم تتطري الدراسات المستخدمة في الدراسة الحالية لمتغير عدد أفراد األسرة.
وتعزى هذه النتيجة إلى أن النساء العاممت بغأ النظر عن عدد أطفالهن ،فهن اميعا يخران
م ررن البي ررت للعم رل ويت ررركن أطف ررالهن س رواء عن ررد األه ررل أو ف رري ري رراض األطف ررال والحض ررانات ،ل ررذا
تواررب علرريهن أن يتعرراملن مررن منطلررق الموا نررة مررا ررين عملهررن خررارج البيررت وبررين رعايررة وتربيررة
أطفالهن ،من هنا أصبح لديهن القدرة الكا ية على الموائمرة رين هرذه األمرور ،وانع رس ذلرا علرى
دراات التوافق الزوااي لديهن.
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الزواجي لدى الّنساء العامالت في منطقة الّنقب وفقاً
ثالثاً :مناقشة الفروق في درجات ال ّتوافق ّ
لمتغير العمر
أ هرت النتائج واود فروي دالة إحصائيا فري درارات التوافرق الزوااري لردى النسراء العراممت فري
منطقررة النقررب وفقررا لمتغيررر العمررر لصررالح النسرراء العرراممت المترري أعمررارهن مررن ( ،)23-18فرري
حين لم تظهر فروي ذات داللة إحصائية في دراات التوافق االاتماعي والنقافي ودراات التوافق
العاطفي لدى النساء العاممت في منطقة النقب وفقا لمتغير العمر.
ويم ررن تفسررير هررذه النتيجررة إلررى أن النسرراء الصررغيرات الترري أعمررارهن مررن ( )23-18سررنة ي ررون
وااهررن حرردينا بالتررالي لررم تبرردأ المشرراكل والتحررديات الترري ت روااههن منررل النسرراء العرراممت المترري
أعمارهن أكبر من هذه الفئرة اللرواتي ي رن قرد مرررن تجرارب ومشر مت وايرة وأسررية أ ررت علرى
دراات التوافق الزوااي لديهن أكنر من النساء العاممت صغيرات السن.
واختلفت هذه النتيجة مع دراسة نرادام وسريماا ( )Nadam and Sylaja, 2015التري توصرلت
إلى عدم واود عمقة ين مستوى التوافق الزوااي والعمر.
الزواجي لدى الّنساء العامالت في منطقة الّنقب وفقاً
رابعاً :مناقشة الفروق في درجات ال ّتوافق ّ
لمتغير مكان السكن
أ هرت النتائج عدم واود فروي دالة إحصائيا دراات التوافق الزوااي لدى النسراء العراممت فري
منطقة النقب وفقا لمتغير م ان الس ن.
لم تتطري أي من الدراسات السابقة المستخدمة في الدراسة الحالية لمتغير م ان الس ن.
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وتعررزى هررذه النتيجررة إلررى أن النسرراء العرراممت فرري منطقررة النقررب ي روااهن نفررس الظررروف األس ررية
والمجتملية و روف العمل بغأ النظر عن اختمف م ان الس ن ،فالتجمعات العربية سرواء فري
المدن أم القرى تح مها نفس العادات والتقاليد التي تتعامل من خملها المرأة العربية العاملة.
مناقشة نتائج السؤال الخامس :هل تختلف متوسطات درجات استراتيجيات ال ّتكيف لدى الّنسواء
العامالت في منطقة الّنقب باختالف الدخل الشهري ،عدد األطفال ،العمر ،مكان السكن؟
أوالً :مناقشة الفروق في درجات استراتيجيات ال ّتكيف لدى الّنسواء العوامالت فوي منطقوة الّنقوب
وفقاً لمتغير الدخل الشهري
أ هرت النتائج واود فروي دالة إحصائيا دراات استراتيجيات التكيف لدى النساء العراممت فري
منطق ررة النق ررب وفق ررا لمتغي ررر ال رردخل الش ررهري ،لص ررالح النس رراء الع رراممت المت رري دخله ررن الش ررهري
( 5000-3500شي ل) و(أكنر من  5000شي ل).
وتفسر ررر هر ررذه النتيجر ررة علر ررى أن النسر رراء العر رراممت ذوات الر رردخل المرتفر ررع تقر ررل لر ررديهن المش ر ر مت
االقتصادية ،وي ون لديهن فرع أكبر لموااهرة المشر مت االقتصرادية والتحرديات التري تروااههن
في الحياة اليومية لذا يتش ل عندهن قدرة أعلى على التكيف والتاقلم.
واتفقرت هرذه النتيجرة مرع د ارسرة شريسرت ()Shristi, 2019التر تولرلتىلرىوجرودعق ر 
ت.
ت التّييف وبي ال دخلالشاريلدىالنّساءغيرالعا ق 
ارتباطي بي استراتيجيا 
ثانياً :مناقشة الفروق في درجات استراتيجيات ال ّتكيف لدى الّنساء العامالت في منطقوة الّنقوب
وفقاً لمتغير عدد األطفال
أ هر رررت النتر ررائج عر رردم وار ررود فر ررروي دالر ررة إحصر ررائيا درار ررات اسر ررتراتيجيات التكير ررف لر رردى النسر رراء
العاممت في منطقة النقب وفقا لمتغير عدد األطفال.
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ويم ن تفسير هذه النتيجة إلى أن النسراء العراممت أصربح لرديهن القردرة علرى التكيرف مرع األسررة
وفي العمل بغأ النظر عن عدد األطفال ،حيث أن النساء العراممت فري منطقرة النقرب يخرران
للعمل ويتركن أطفالهن ورائهن بغأ النظر عن عدد األطفال ،ففي اميع الحاالت تعمرل النسراء
العرراممت ااه رردات مررن أا ررل المواءم ررة مررا ررين العم ررل واألس ررة ،وذل ررا م ررن أاررل اس ررتمرار الحي رراة
الزواية بش ل طبيعي.
واتفقررت هررذه النتيجررة مررع د ارسررة بخرروش ( )2019الترري توصررلت إلررى عردم واررود فررروي مررن حيررث
استعمال استراتيجيات الموااهة من طرف السيدات العاممت في ضوء متغير عدد األ ناء.
ثالثاً :مناقشة الفروق في درجات استراتيجيات ال ّتكيف لدى الّنساء العامالت في منطقوة الّنقوب
وفقاً لمتغير العمر
أ هرت النتائج واود فروي دالة إحصائيا في دراات استراتيجيات التكيف لدى النسراء العراممت
في منطقة النقب وفقا لمتغير العمر ،حيث هرت الفرروي فري أبعراد اسرتراتيجيات التكيرف (أعرادة
تقيرريم الموقررف ،التعبيررر عررن المشرراعر ،التفكيررر التراملي) لرردى النسرراء العرراممت فرري منطقررة النقررب
وفقرا لمتغيرر العمرر لصرالح النسراء العراممت المترري أعمرارهن مرن (أكنرر مرن  30سرنة) ،ينمرا لررم
تظهررر فررروي دالررة إحصررائيا فرري أبعرراد اسررتراتيجيات التكيررف (تجنررب المشر مت ،لرروم الررذات) لرردى
النساء العاممت بمنطقة النقب وفقا لمتغير العمر.
وتعزى هذه النتيجة إلى أن النساء العراممت المتري أعمرارهن (أكنرر مرن  )30سرنة أصربح لرديهن
خبرة ومعرفة كا ية تجعلهن قادرات على التعامل مع الضغوب الحياتية سواء الناتجة عن رروف
العمل ،أم تلا المتعلقة ب ي يرة رعايرة أ نائهرا و واهرا فري رل خرواهرا معظرم الوقرت إلرى العمرل،
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من هنا فإن النساء العاممت األكبرر سرنا أكنرر خبررة فري التكيرف والتراقلم مرع رروف الحيراة التري
تليشها.
اختلفت هذه النتيجة مع دراسة تواتي ( )2017التي توصلت إلى عدم واود فروي دالرة إحصرائيا
في استراتيجيات الموااهة لدى أفراد عينة الدراسة تعزى لمتغير العمر.
رابعاً :مناقشة الفروق في درجات استراتيجيات ال ّتكيف لدى الّنساء العامالت في منطقوة الّنقوب
وفقاً لمتغير مكان السكن
أ هرت النتائج عدم واود فروي دالة إحصائيا دراات استراتيجيات التكيف لدى النساء العاممت
في منطقة النقب وفقا لمتغير م ان الس ن.
وتعزى هذه النتيجة إلى أن النساء العاممت بغأ النظرر عرن م ران سر ناهم فهرم اميعرا مطلروب
منهن أن يتكيفن مع روفهن من حيث المواءمة ما ين العمل واألسررة دون أن ي رون ألي منهمرا
آ ررار س ررلبية عل ررى اآلخ ررر ،ل ررذا ف ررإن النس رراء الع رراممت ف رري منطق ررة النق ررب ل ررديهن نف ررس الدرا ررة م ررن
استراتيجيات التكيف بغأ النظر عن م ان س ناهم.
لم تتطري أي من الدراسات السابقة المتعلقة باستراتيجيات التكيف الواردة فري الد ارسرة الحاليرة إلرى
متغير م ان لس ن.
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ثانياً :التوصيات
من خمل النتائج التي توصلت إليها الدراسة ،توصي الباحنة بما يلي:
 .1توبي ر ررة الزوا ر ررات بمس ر ررؤولياتهن األسر ر ررية م ر ررن خر ر رمل عق ر ررد دورات وورش تدريبي ر ررة م ر ررن قب ر ررل
المؤسسات الرسمية وغير الرسمية.
 .2ضرررورة توبيررة الم ررأة العاملررة بضرررورة المحافظ ررة علررى اسررتمرار العمقررات األس ررية الحميم ررة،
وعدم ترك المجال لضغوب العمل السيطرة على هذه العمقة.
 .3تنفيرذ دورات تدريبيرة ونردوات وبررامج إرشراد وتوبيرة هردف توبيرة المررأة سرواء كانرت عاملرة أو
غير عاملة ب ي ية إدارة الضغوب وصراعات العمل والتكيف معها حتى ال تؤ ر على حياتها.
 .4توايرره الم ررأة إلررى تقبررل أدوارهررا المتع رددة ،ومحاولررة إيجرراد اسررتراتيجيات فعالررة ،حتررى ال تكررون
فريسة لمضطرابات النفسية.
 .5ضرورة واود أخصائي نفسي ب رل القطاعرات الخدماتيرة والح وميرة ،لتوايره النسراء العراممت
وتقديم المساعدة لهن ،وكذلا التصدي للسلوكيات السلبية من طرف المجتمع.
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ملحق رقم ( :)1المقاييس بصورتها الولية
جا ع الخليل 
يلي الدراساتالعليا 
اجستيرىرشادنفس وتربوي 
حضرةالديتور/ةال حتر /ة 
تحي طيب وبعد .
تقوم الباحنة بإاراء دراسة لنيل دراة المااستير في اإلرشاد النفسي والتربوي بعنوان (التوافق
الزواجي وعالقته باستراتيجيات التكيف لدى النساء العامالت في منطقة النقب)  .لتحقيق
الهدف وإاراء الدراسة قامت الباحنة بناء مقياسين التوافق الزوااي واستراتيجيات التكيف وقد
تبنت الباحنة تعريف التوافق الزوااي  :كما عرف العدوان والنجار ()2016بان التوافق الزوااي
هو أن ي ونا الزواين متوافقين من حيث السلوكيات المقبولة واإليجا ية بالنسبة للطرف األخر وان
يقوم كل طرف بجميع وااباته على أكمل واه والعمل على مشاركة الخبرات واالهتمامات والقيم
وتوضيح األدوار والمسؤوليات والتعاون على اتخاذ القرار وتربية األ ناء  ،وأما استراتيجيات
التكيف عرف أ و اللي

(  )2016بانه األساليب التي يمارسها الفرد لكي يتعامل مع موقف

الحياة الضاغطة وأنها تختلف من فرد إلى أخر التي يستخدمها اتجاه أو حدث معين ونظ ار لما
نعهده منكم من خبرة في هذا المجال يراى تفضلكم باالطمع على الفقرات وإ داء رأي م
بصمحيتها وعمقتها بالمفهوم أعمه وتعديل  ،وتعديل الفقرات التي بحااه إلى تعديل  ،علما بان
لرأي م أهميه كبرى في إتمام هذا البحث مع الش ر والتقدير والعرفان .
 

الباحث  
سلوىالفراحي  




109

القس األو ل 
ال علو اتالشخلي  
تعلي الزوج :ابتدائ ثانويجا ع و افوق 
الدخلاال تلادي51005000-360035001500:
 8000ال ستوىالتعلي للزوج:أ ابت دائ أعداديثانويجا ع و افوق
 .
عدداألطفال:طفلواحدطفلي ثقث أطفالفأيثر .
نوعاإل ا  :أهلالزوجف بيت ستقلىجاب أخرى .
عددساعاتالع ل 12–987:
الع ر30 30–2423–18:فأيثر 
يا السي  :ري  دين  












110

مقياس التوافق الزواجي للمرأة العاملة
الرقم
1

صالحة

الفقرة
أن الوقت الذي تقضيه األم العاملة مع طفلها كافي
لمهتمام به .

2

يقال انه يجب على األم أن تكرس كل وقتها لصالح
طفلها حتى ولو كان ذلا على حساب راحتها

الشخصية .
3

قضاء األم وقتا طويم في عملها ينع س سلبا على

4

عدم توافقا األم العاملة ين العمل المهني والعمل

تربية أطفالها .

المنزلي يضعف من دورها التربوي ( التربية واالهتمام
بالطفل ) .

5

يجب على المرأة إن تشارك الرال في مدخول األسرة.

6

يم ن للمرأة العاملة إن تعوض الحاايات المعنوية

7

يم ن إن تكون للمرأة العاملة مهتمة بطفلها .

8

يم ن لكنرة األطفال إن يمنع المرأة العاملة من تحقيق

9

ال نفاري بعضنا تقريبا إال في ساعات العمل .

10

تنتظم عمقاتنا وفق قواعد الشرع والدين .

11

نرسم مستقبلنا ونخطط لحاضرنا معا .

12

اشعر إننا نتخاطب لغة واحدة ونلفظ لسان واحد .

13

استطيع توكيد ذاتي عندما أوااه أي روف بحياتي

للطفل بالحاايات المادية .

التوا ن ين المسؤولية العائلية والمسؤولية المهنية .

الزواية أو العملية .
14

لدي القدرة على طرح أفكاري لآلخرين دون خجل .

15

ال إميل إلى مقاطعة واي عندما يتحدث معي .

16

أقف مع واي في المواقف الصلبة .

17

اشعر بانني افهم واي عندما يبدي أي تعاطف
111

غير صالحة

تعديل

اتجاهي من نبرة صوته .
18

لدي القدرة على سؤال واي عندما اشا بعأ

19

اشعر بانني اعرف المظهر الممئم الذي يرغب واي

20

استمتع عندما أكون في المنزل .

21

اشعر بقدرتي على فهم واي من تعا ير واهة .

22

أرى بانني قادرة على إدراك المواقف التي تحصل في

23

اشعر بانني قادرة على االسترخاء داخل المنزل .

24

اشعر بانني لدي القدرة على التواصل مع واي .

25

اشعر بقدرتي على فهم ما يطلبه واي مني باإلشارة

26

امتلا القدرة في كي ية التعامل مع المحيطين ي .

27

المشاركة بالق اررات المتعلقة بالو يفة العملية بالعمل .

28

أتحمل المسؤولية والمهام المنزلية .

29

تبادل األفكار والتخطيط للمشاريع المستقبلية مع

30

هل تقومان بالعمل سويا في مشروع مشترك .

31

اعمل كل اهدي للتغلب على الخمفات الزواية .

32

نتقارب في عاداتنا وقيمنا وأطباعنا وأفكارنا ونتمقى

33

إنا و واي متقاربان في العمر .

34

أحب المشاركة في المناسبات مع اآلخرين وفي كي ية

تصرفاته .

رويتي علية .

حياتي الزواية .

.

واي .

في ميولنا األساسية والقيم الدينية .

اختيار األصدقاء إنا و واي .
35
36
37

انتمي إنا و واي لطبقة اقتصادية متقاربة .

نظرتنا إلى الحياة تقوم على التفاؤل والتعاون والتشارك

.

اغتنم الفرصة القترح على واي في اللباس والطعام.
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38

يهتم واي بسماع رأيي واتخاذ أي قرار في أي
موضوع يخص األسرة .

39

يراعي واي روف عملي .

40

يقا لني واي با تسامة .

41

اشعر بالرضا والسعادة في عمقتي الجنسية .

42

أتمنى إن يعاملني واي كما إعماله .

43

نخرج للتنزه في وقت الفرام .

44

يساعدني واي في إعمال المنزل بعد يوم متعب

45

أقوم وااباتي تجاه واي وأوالدي وعملي .

46

استطيع التكيف مع مسؤوليات الحياة الزواية .

47

من خمل عملي أصبحت أوااه األ مات المالية

48

يغلب على واانا عمقات المحبة والصداقة .

49

أسامح واي إن أخطا في حقي .

50

نحافظ على إس اررنا وال نطلع عليها احد مهما حدث

بالعمل.

بشجاعة دون لوم واي .

من خمفات .
51

اسعد اللحظات التي نجتمع فيها معا .

52

إنا و واي نشعر باألمان في حياتنا الزواية .

53

نشعر بالطمانينة في حياتنا الزواية .

54

أؤدي وااباتي الزواية بسعادة .

55

أتجنب إرهاي واي ب نرة الطلبيات المادية .

56

يهتم واي ي رغم كنرة مشاغلة .

57

اشعر بالمودة المتبادل يني وبين واي .

58

نتذكر إنا و واي بعضنا بالهدايا في المناسبات
وغيرها .

59

نشتاي كم منا لعودة األخر إلى المنزل ولقائه بعد

االنتهاء من العمل .
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60

يشعرني واي بانني سابقى المرأة الوحيدة في حياته
مدى الحياة .

61

نتمنى لو ارتبطنا بعضنا منذ من طويل .

62

يقدر واي أهلي من منطلق تقديره لي .

63

أتمنى لزواي االستمرار في الحياة .

64

اعمل ما استطيع إلقامة حياة واية سعيدة .

65

تداخل أدواري يشعرني بالتحدي .

66

اعمل أل بت واودي .

67

أصبحت اخلط ين اميع وااباتي المنزلية والمهنية .

68

أاد في عملي تحدي لظروف الحياة .

69

لكنرة انشغالي أصبحت ال اهتم بالزيا ارت وتبادلها .

70

انشغالي بالعمل لم يؤ ر على أدائي لو ائفي األخرى.

71

استمر من تداخل أدواري القديمة .

72

كلما تقدمت في السن أحسن التعامل مع أدواري في
الحياة .

73

واي يخفف من حدة تعبي وإرهاقي .

74

يرى واي أن المرأة ال توفر له اميع متطلباته نتيجة

75

عملي خارج المنزل يسبب لي الخمفات الزواية .

76

واي يشاركني في اميع اهتماماتي ونجاحاتي

انشغالها بالعمل .

وإنجا اتي العملية .
77

واي يقدر اهودي وانشغاالتي في العمل والبيت .

78

واي ال يساعدني في أداء أدواري داخل المنزل .

79

أصبحت ال اهتم زواي كما ينبغي النشغالي بالعمل

80

أوالدي يروني منال للصمود في الحياة .

81

مساعدة أوالدي في دروسهم ووااباتهم المدرسية .

82

عملي ال يضع في الحسبان إنني واة وأم .

خارج المنزل .
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83

أكنر التغيب عن العمل لكنرة انشغاالتي بالبيت .

84

عملي أبعدني عن األهل والجيران .

85

انشغالي في العمل اد من حدة التوتر لدي .

86

االهتمام بالعمل أهملني باقي أدواري .

87

إعمالي المنزلية تاخذ ما تبقى من اهدي .

88

لكنرة وااباتي المنزلية صرت أفكر في إحضار من

89

لشدة إرهاقي في العمل ال استطيع إنجا أعمالي

90

وااباتي المنزلية تخفف من تعبي .

91

يفهم واي حالتي النفسية بش ل كبير

92

حياتنا الزواية مستقرة وال تحتاج ألي تدخل من احد

93

اعتقد أن مصروفاتنا تتناسب مع دخلنا .

94

تشعر أن واانا اآلن أفضل من أي وقت مضي .

95

يحاول كل منا إن يبدو اميم في عيني األخر .

96

ال يشعر احدنا بانه مقصر في حق األخر .

97

نترك بعأ المشاكل معلقة حتى نتجنب المشاكل .

98

بعد وااي ادت لدي روح المشاركة في النشاطات

99

نحرع على قضاء وقت اإلاا ة مع أ ناءنا .

يساعدني في أعمال المنزل .

المنزلية بإتقان .

لتحقيق ذلا .

االاتمابية .
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مقياس استراتيجيات التكيف
الرقم
1

صالحة

الفقرة

حاولت إن انظر إلى الجانب المشري لألمور

واالحتفاظ بمشاعري لنفسي بإيجا ية مع واي

والعمل .
2

لقد كنت اعرف ما ينبغي إن افعله ولذلا ضاعفت
اهودي كي تسير األمور نجاح .

3

إن من خمل عملي نموت كشخص يتصرف بش ل

4

وقفت صلبا وناضلت من اال ما أريد .

5

حاولت إن أنسى كل األمور السيئة أو المزعجة التي

أفضل واقوى من السا ق في عمقتي الزواية .

تؤ ر على نجاحي وفي عمقتي الزواية وعدم إخبار

اآلخرين عن األمور السيئة .
6

لقد وضعت خطة عمل واتبعتها .

7

لقد طلبت النصيحة من بعأ األشخاع الذين أكن

8

وعدت نفسي إن تكون األمور أفضل في المرة

9

كان عندي بعد التصورات الخيالية واألماني عن

10

حاولت حدوث فرضيه  ،حتى لو كانت تنطوي على

لهم االحترام .
القادمة.

كي ية انتهاء الموقف .

مخاطرة لموااهة المش لة سواء في العمل أو في
البيت .

11

إن من خمل عملي كامرأة قطعت خط الراعة وأبقيت
اميع الخيارات مفتوحة .

12

أن من خمل استراتيجيات التكيف ركزت اميع
اهودي لما يجب إن افعله الحقا .

13

لقد تلقيت تعاطفا وتفهما من شخص ما .
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غير صالحة

تعديل

14

لقد اعتمدت أو فعلت شيئا ما لتصحيح الخطا .

15

أن من خمل عملي وتطبيقي الستراتيجيات التكيف

قمت تغير بعأ األمور في حياتي الزواية وه ذا
دأت تسير األمور نحو األفضل .

16

أن من خمل عملي وتم نني الستراتيجيات التكيف
اكتشفت أمور اديدة وما هو الشيء المهم في الحياة.

17

من خمل عملي دأت باسترااع خبرات سابقه عندما

18

لقد أقوم تحليل المواقف الضاغطة سواء في العمل

19

لقد أصبح لدي التفكير المنطقي في مرالية وتقيم

20

إن من خمل تم نني باستراتيجيات التكيف أصبح

كنت في موقف مشابه .

أو في البيت بالطريقة المنطقية ليتسنى لي فهمه .
الموقف بالش ل اإليجا ي .

لدي القدرة على تفسير الموقف الذي أتعرض له من
الناحية النفسي أو الذهنية وحلها وان أتحمل النتائج .

21

أحافظ على االتزان االنفعالي المعتاد عن طريق إدارة
المشاعر الناشئة عن الموقف .

22

من خمل االستعانة باستراتيجيات التكيف أكون
صورة منالية للذات واستحضر الشعور بالكفاءة

والسيطرة على مشاعري السلبية .
23

حينما أوااه المش مت الضاغطة في العمل ااعل

كل تفكيري في المش لة وأعالجها بما لدي من خبرات
وقوة إرادة رغم التوتر .

24

من خمل عملي أصبح لدي القدرة على محو الموقف

25

أتح م بالنتائج االنفعالية بالمش لة ضمن صدور

26

اعمل على تقوية العمقات األسرية باألسرة واألصدقاء

الذي يزيد من حدة المش لة .
االستجابة النااحة للحل .

واآلخرين الذين يساهمون في حل ضغوب العمل .
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27

إن من خمل عملي أقوم بجمع قدر كافي من
المعلومات الكا ية قبل اتخاذ القرار .

28

ال أاد عيبا في مشاورة اآلخرين لمساعدتي في حل
المش لة التي تخص العمل أو األسرة .

29

استبعد األنشطة المتنافسة ألركز على الضغوب داخل
العمل أو الزواج .

30

أاد تموة القران الكريم مساحه للتامل في حل

31

ابحث عبر أسلوب حل المش مت لموااهة الموقف

32

من خمل اتقاني الستراتيجيات التكيف استجمع ما

المش لة .

الضاغط .

لدي من طاقه قبل دخول الموقف الضاغط وموااهته
بطريقة عملية وصحيحة .

33

أفكر في تقمص شخصية بعأ النااحين إ ناء
عملي .

34

استغري في التفكير في مراحل حياتي من خمل
نجاحي في العمل و

35

وااي .

أحاول أيجاد أنشطة ديلة لتجاو ا ار الموقف
الضاغط .

36

إميل إلى العزلة واال تعاد عمن يذكرني بضغط العمل
واألسرة .

37

أتابع الدراسات والتقارير الصح ية والبرامج الخاصة
والمتعلقة باستراتيجيات التكيف .

38

احرع على حضور ورشات العمل المتعلقة
باستراتيجيات التكيف .

39

أقوم بجمع المعلومات من خمل الكتب أو األنترنت
عن بعأ اإلرشادات والنصائح الطبيلية التي لها
عمقة باستراتيجيات التكيف .

40

استخدم الحوار مع عائليتي حول الطريقة المنالية
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للتعامل مع عائلتي ومع ضغوب العمل.
41

ادر كان لكل مش لة اوانبها المختلفة التي ال د من

42

أحاول إن استفيد من خبراتي و قافتي لموااهة

43

استمتع بما يم ن أن يخفف عني التوتر بقضاء

التفكير فيها وعدم التقليب من أهميتها .

المواقف الضاغطة التي تخص العمل والزواج
الوقت في ممارسة الهوايات من اللعب أو االستماع

إلى المذياع أو مشاهدة التلفا .
44

اشعر بان مسؤوليتي اتجاه واي وااب ديني واتجاه

45

ابحث عن المتعة ومصادر التسلية للتخ يف من

46

اذهب إلى المتنزهات والحدائق العامة عندما أكون

47

عندما أعاني من الضغط النفسي فانني أقوم

48

أحاول تفادي بعأ المش مت النفسية واالاتمابية

49

أحاول أن ابحث عن اهتمامات أخرى تبعدني عن

50

أقوم بخفاء مشاعري عندما أتعرض للضغط النفسي .

51

أحاول أن اشغل تفكيري في قضايا مختلفة ومتعددة

عملي وااب ااتماعي .

اآل ار السلبية لإلحداث اليومية الضاغطة .
متوترة .

باالسترخاء هدوء والتنفس بطء .

التي يم ن أن تحد ها الحياة اليومية الضاغطة .

الموااهة المباشرة إلحداث العمل الضاغط .

عدا القضايا التي يم ن أن تشغلني باستمرار .
52

أتمتع بعمقات طيبه مع ممئي في العمل .

53

من خمل العمل أصبح لدي القدرة على موااهة

الموقف واقليه وان استجيب لمتطلبات الموقف

الخاراي .
54

اعبر لفظيا عن مشاعري السلبية الغير سارة التي
تخص العمل .
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55

اعبر بالب اء والصراخ عن المشاعر المؤلمة اراء
الموقف الضاغط .

56

الجا إلى النوم أو مشاهدة التلفا للتخ يف من حدة
الضغوب العملية .
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ملحق رقم ( :)2أسماء المحكمين
االسم

م ان العمل

1

د .محمد ع ة

فلسطين األهلية يت لحم

2

أ .سليمان صباح

فلسطين األهلية يت لحم

3

د .ديع القشاعلة

كلية سا ير  /النقب

4

د .سارة أ و كف

اامعة ن غريون  /النقب

5

د .حسن أ و سعد

أكاديمية القاسمي /النقب

6

د .محمد عجوة

اامعة الخليل

7

د .شريف أ و هاني

اامعة الخليل

8

د .إ راهيم المصري

اامعة الخليل

9
10

د .يوسف أ و قرن

كلية مركز النقب

د .حاتم عا دين

اامعة الخليل

د .امال أ و مري

اامعة الخليل

12

د .خالد سليمان كتلو

اامعة القدس المفتوحة

13

ا .د محمد عبد الفتاح شاهين

اامعة القدس المفتوحة

14

ا.د عادل عطية ريان

اامعة القدس المفتوحة

15

أ .رولى شوي ي

فلسطين األهلية يت لحم

17

د .سمير ن سعيد

اامعة الخليل

11
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ملحق رقم ( :)3المقاييس بصورتها النهائية
اامعة الخليل
كلية الدراسات العليا
مااستير إرشاد نفسي وتربوي
عزيزتي /السيدة
تحية طيبة وبعد.
تقوم الباحنة بإاراء دراسة لنيل دراة المااستير في اإلرشاد النفسي والتربوي بعنوان:
(التوافق الزواجي وعالقته باستراتيجيات التكيف لدى النساء العامالت في منطقة النقب).
وذلا لنيل شهادة المااستير في اإلرشاد النفسي والتربوي – من اامعة الخليل.
أراو من حضرتكن المشاركة الفاعلة والجادة عن طري اإلاابة عن أسئلة هذه االستبانة .يراى
وضع إشارة صح  /خطا حول رمز اإلاابة وفي الخانة المخصصة لذلا ،علما بان أي يانات
ومعلومات ستدلي ها ضمن هذا السياي ستعامل بسرية تامة وسيتم استخدامها ألعراض البحث
العلمي فقط.
شاكرين لكن لحسن تعاونكن

الباحنة
سلوى الفراحين
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القسم األول:
المعلومات الشخصية :
الدخلالشاري1500:فا ل5000-36004000-3500
 8000-6000
طفلواحدطفلي ثقث أطفالفأيثر .
عدداألطفال :
الع ر30 30–2423–18:فأيثر 
يا السي  :ري  دين  


مقياس التوافق الزواجي لدى النساء العامالت
مجال التوافق االجتماعي والثقافي
الرقم

دائما

الفقرة

.1

أخطط للحاضر والمستقبل في آن

.2

لدي القدرة على طرح أفكاري لآلخرين دون خجل .

.3

نمتلك القدرة على التعامل مع المحطين بنا.

.4

أحدد معايير الختيار أصدقائنا أنا وزوجي.

.5

نخرج للتنزه في وقت الفراغ معا.

.6

نتمنى لو ارتبطنا ببعضنا منذ زمن طويل .

.7

يقدر زوجي أهلي من منطلق تقديره لي .

.8

انشغالنا في أمور األسرة قلت مشاركتنا وزياراتنا لألخرين.

.9
.10

عملي أبعدني عن األهل والجيران .
بعد زواجي زادت لدي روح المشاركة في النشاطات االجتماعية .

غالبا

أحيانا

نادرا ابدأ

التوافق العاطفي
الرقم

دائما

الفقرة

.11

اشعر بأنني افهم زوجي عندما يبدي أي تعاطف اتجاهي.

.12

أقوم بواجباتي تجاه زوجي وأوالدي.

.13

أتجنب إرهاق زوجي بكثرة الطلبيات المادية .

.14

أكن لزوجي كل الود والمحبة.
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غالبا

أحيانا

نادرا ابدأ

.15

نتذكر إنا وزوجي بعضنا بالهدايا في المناسبات وغيرها .

.16

نشتاق كال منا لعودة األخر إلى المنزل ولقائه بعد االنتهاء من العمل
.
يشعرني زوجي بأنني سأبقى المرأة الوحيدة في حياته مدى الحياة .

.18

زوجي يشاركني في جميع اهتماماتي ونجاحاتي وإنجازاتي العملية .

.19

زوجي يقدر جهودي وانشغاالتي في العمل والبيت .

.20

حياتنا الزوجية مستقرة وال تحتاج ألي تدخل من أحد.

.17

التوافق النفسي
الرقم

دائما

الفقرة

.21

أستطيع التكيف مع مسؤوليات الحياة الزوجية .

.22

اشعر بأنني قادرة على ضبط انفعاالتي داخل المنزل.

.23

اعمل كل جهدي للتغلب على الخالفات الزوجية .

.24

انشغالي بالعمل لم يؤثر على توافقي النفسي األسري.

.25

إنا وزوجي نشعر باألمن النفسي في حياتنا الزوجية.

.26

اشعر بالراحة النفسية عندما أوفق بين عملي وبيتي.

.27

أصبحت اخلط بين جميع واجباتي المنزلية والمهنية .

.28

أن العمل واألسرة وال يؤثر على حالتي النفسية.

.29

نشعر بالطمأنينة في حياتنا الزوجية .

.30

اشعر أن زوجي يقدر حالتي النفسية.
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غالبا

أحيانا

نادرا

ابدأ

مقياس استراتيجيات التكيف لدى النساء العامالت
إعادة تقييم الموقف
الرقم

الفقرة

.1

ادع خطة للعمل وأحاول جاهدا تنفيذها.

.2

أميل إلى عمل أي شيء لتصحيح أخطائي.

.3

أوظف خبراتي السابقة في المواقف المشابهة.

.4

استبعد أي جانب يزيد من حدة مشكالتي.
أتابع الدراسات والكتابات المتعلقة
باستراتيجيات التكيف.

.5

دائما

أحيانا

غالبا

ابدأ

نادرا

التعبير عن المشاعر
الرقم
.6
.7
.8
.9
.10
.11

دائما

الفقرة

غالبا

أحيانا

نادرا

ابدأ

مشاعري إيجابية ومتوافقة بيني وبين
زوجي والعمل.
أقوم بادرت مشاعري لنجاح األسرة
والعمل.
تقديري لذاتي مرتفع لسبب نجاحي في
التكيف الزواجي.
أخفي مشاعري عندما أتعرض للضغط
النفسي.
اعبر عن مشاعري السلبية لزوجي الخاصة
بالعمل.
لدي القدرة على التحمل وضبط المواقف
الضاغطة بالعمل.

التفكير التأملي
الرقم

دائما غالبا

الفقرة

.12

أفكر قبل اتخاذ أي قرار يخص أسرتي وعملي.

.13

أميل إلى تقيم أدائي المهني واألسري بين فترة وأخرى.
أفكر وأتأمل أكثر من مرا واحدة في التحديات التي
تواجهني.
لدي القدرة على التفكير المنطقي في مرجعية وتقيم
الموقف بالشكل اإليجابي.
أجد تالوة القران الكريم مساحة للتأمل في حل
مشكالتي األسرية والوظيفية.
أتأمل دائما حتى بوجود المشاكل التي تواجهني في

.14
.15
.16
.17
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أحيانا

نادرا

ابدأ

الرقم

دائما غالبا

الفقرة

أحيانا

نادرا

ابدأ

األسرة والعمل.
اطلب النصيحة من بعض األشخاص الذين هم نماذج
بالشبة لي.
ألقى تعاطفا وتفهما من األشخاص المحطين بي.
استشير اآلخرين لمساعدتي في حل المشكلة التي
تخص العمل أو األسرة.
أفكر في تقمص شخصية بعض الناجحين في الحياة.
احرص على حضور ورشات العمل المتعلقة
باستراتيجيات التكيف لألسرة والوظيفي.
استبعد األنشطة المتنافسة ألركز على الضغوط داخل
العمل أو الزواج.
ابحث عن المتعة ومصادر التسلية للتخفيف من اآلثار
السلبية لألحداث اليومية الضاغطة.
اذهب إلى المتنزهات والحدائق العامة أو التسوق عندما
أكون متوترة.

.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25

تجنب المشكالت
الرقم
.26
.27
.28
.29
.30
.31
.32
.33

دائما غالبا

الفقرة
أرى أن األمور ستكون أفضل في المستقبل.
مررت باستراتيجيات التكيف التي زادت من قدرتي على
التعامل مع التحديات المستقبلية.
اعمل على تقوية العالقات األسرية باألسرة واألصدقاء
واآلخرين الذين يساهمون في حل ضغوط العمل .
لتفادي بعض المشكالت النفسية واالجتماعية التي يمكن
أن تحدثها ضغوط األسرة والعمل.
أحاول أن اشغل تفكيري في قضايا تهم أسرتي وعملي.
أفكر بصورة إيجابية إزاء أي مواقف التي تواجهني في
حياتي.
ابحث عن أي أسلوب حل المشكالت لمواجهة المواقف
الضاغطة في حياتي.
أحاول أن ابحث عن اهتمامات أخرى تبعدني هن
المواجهة المباشرة ألحداث الحياة الضاغطة.
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أحيانا

نادرا

ابدأ

لوم الذات:
الرقم
.34
.35
.36
.37
.38
.39
.40

دائما

الفقرة
اشعر أنني متسرعة في اتخاذ القرارات الخاصة
بالعمل وزوجي.
استغرق في التفكير في تجاربي السابقة في الحياة
الزوجية والعملية.
إميل إلى العزلة واالبتعاد عمن يذكرني بضغط
العمل واألسرة .
اعتبر نفسي المسؤولة عن أي تقصير اتجاه زوجي
أو عملي.
اشعر بان مسؤوليتي اتجاه زوجي واجب ديني
واتجاه عملي واجب اجتماعي .
عندما أعاني من الضغط النفسي فأنني أقوم
باالسترخاء بهدوء والتنفس.
الجأ إلى النوم أو مشاهدة التلفاز للتخفيف من حدة
الضغوط العملية .
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غالبا

أحيانا

نادرا

ابدأ

ملحق رقم ( :)4شهادة تدقيق لغوي
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