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هرررا نتيجرررة أبحرررا ي ن  ، وأ  رة الخليرررل لنيرررل درارررة المااسرررتيجامعرررمت لد   الرسرررالة بانهرررا قررر   عررردة  قرررر أنرررا م  أ  

م لنيرل قرد  أي ارزء منهرا، لرم ي   وأ الدراسرةشرارة لره حينمرا ورد، وأن هرذه اإل  مرا ترم    باسرتنناءالخاصة،  
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مالم يعلم، الحمد هلل المنران، الملرا القردوس السرمم، مرد ر  اإلنسانالحمد هلل الذي علم بالقلم، علم 
فااارها على أحسن نظام، ما شاء هللا كان   األمور، قدر  واألعواممصرف الشهور    ،واأليامالليالي  

يرررر، والعلرررم الررروفير، هلل علرررى مرررا انعرررم بررره علرررى مرررن فضرررله الخيرررر الكنومرررالم يشرررا لرررم ي رررن، الحمرررد 
هرررذا العمرررل الرررذي احتسررربه ببرررادة مرررن اللبرررادات، اعلهرررا هللا خالصرررة لواهررره  إنجرررا علرررى  وأعرررانني
 الكريم.
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 بإسداء الش ر أتشرفالذين  األعمميسر لهذه الرسالة كوكبة من  أنبعيد المنال، وكان فضل هللا 
األسرتاذ ومعلمي الفاضرل  أستاذي إلىبالش ر الجزيل  أتقدمالنناء عليهم، في البداية   وإازالإليهم،  
عليهرا، الرذي كران لعظريم  إشررافهرسرالتي شررف  تور نبيل الجندي حفظره هللا ورعراه الرذي نالرت الدك

 رسالتي هذه. إتمامفي  األ رنصائحه وبحر عطائه كبير 

الجامعرات، فرم حرد للتقردير، لمرا قردموه مرن  أسراتذةالمح مرين مرن   ذةاألسرات  إلىبالش ر    أتواهكما  
على  بعيد  أوأمضى وقتا من قريب  أو ذل اهدا،  أواهد، وش ري وتقديري لكل من قدم نصحا، 

 هذه الرسالة، فجزى هللا الجميع عني عظيم الجزاء. إنجا 

 أسرررامه حمدونرررهر الررردكتو ذ األسرررتابالشررر ر للرررذين تفضرررم وقررربم مناقشرررة هرررذه الرسرررالة  أتوارررهكمرررا 
 ، فجزاهما هللا كل خير. راهيم المصري إ والدكتور

م لري. كمرا أتقردم علرى تشرجيعهم ومسراعدته أسررتيش ري وامتناني ألفراد أسجل  أن  إالوال يسعني  
لمرررا قررردموه لررري مرررن  العررراممت خاصرررة   الن سررراءعامرررة، و  الن قرررب الشررر ر واالمتنررران ألهلنرررا فررري  بجزيرررل
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 الدراسةملخص 
وااررريالتعررررف إلرررى العمقرررة  رررين  الدراسرررةهررردفت   الن سررراءلررردى  الت كيرررف يات واسرررتراتيج الت وافرررق الز 

المرنهج الوصرفي االرتبراطي، واسرتخدمت الباحنرة   الدراسرة، واسرتخدمت  الن قرب طقرة  العاممت في من
، وبعرررد التحقرررق مرررن صررردقهما الت كيرررف السرررتراتيجيات واآلخرررر اررري زوامقياسرررين، أحررردهما للتوافرررق ال

، وقرد الن قرب قرة ت فري منطالعرامم الن سراء( مرن 452و باتهما، تم تطبيقهما على عينة م ونة من )
واارريدراررة  نأأ هرررت النتررائج  ارراءت  الن قررب العرراممت فرري منطقررة  الن سرراءالكلرري لرردى  الت وافررق الز 

وارراء فرري المركررز ، النفسرري الت وافررق مجررال، تررمه المركررز األول فرري ياطفالعرر الت وافررق وارراء، كبيرررة
لردى  الت كيرف اسرتراتيجيات أهرم أن  جأ هررت النترائاالاتمراعي والنقرافي، كمرا  الت وافرقمجال  النالث  
 ، ترمهالمركرز األول التفكيرر الترامليبعرد  احترل  لترالي:كااراءت    الن قب العاممت في منطقة    اءالن س
 الرابرعااء في المركز بعد إعادة تقييم الموقف،  م وااء في المركز النالث   ،مت تجنب المش   بعد 

 .بعد لوم الذات مس ركز الخاوااء في المبعد التعبير عن المشاعر، 
وااري رين  موابرة طرديرةوارود عمقرة إلرى    سرةالدراوتوصلت   مرن اهرة وبرين  ومجاالتره الت وافرق الز 

أ هررررت النترررائج عررردم وارررود فرررروي دالرررة إحصرررائيا  و  رى.مرررن اهرررة أخررر الت كيرررف اسرررتراتيجيات عررراد أب
وااريدراات    ،الردخل الشرهري  ات:يرر لمتغوفقرا   الن قرب العراممت فري منطقرة  الن سراءلردى   الت وافق الز 
واارريدراررات فررروي دالررة إحصررائيا  فرري   هرررت  السرر ن، فرري حررين فررال، م ررانعرردد األط  الت وافررق الز 

العررراممت المتررري  الن سررراءلصرررالح  العمررررلمتغيرررر وفقرررا   ب الن قررري منطقرررة العررراممت فررر الن سررراءلررردى 
 .(23-18أعمارهن من )

العاممت  ءساالن  لدى  الت كيف استراتيجيات  دراات ائيا  أ هرت النتائج واود فروي دالة إحصكما  
ري العرراممت المترري دخلهررن الشرره الن سرراءلصررالح ، الرردخل الشررهري لمتغيررر وفقررا   الن قررب فرري منطقررة 

العرراممت  الن سرراءشرري ل(، ولمتغيررر العمررر لصررالح  5000مررن  شرري ل( و)أكنررر 3500-5000)
 ات اسرتراتيجيدرارات ائيا  الرة إحصرفرروي د  وارود عردم  و   سنة(،  30المتي أعمارهن من )أكنر من  

 .عدد األطفال، وم ان الس ن ي لمتغير وفقا   الن قب العاممت في منطقة  الن ساءلدى  الت كيف
أهمهررا  ، أوصررت الباحنررة بمجموعررة مررن التوصرريات الدراسررةوصررلت إليهررا لنتررائج الترري توفرري ضرروء ا

 يررة مررن قبررل المؤسسررات ريبتد  وورشرات مل عقررد دو مررن خرر األسررريةتوبيررة الزواررات بمسررؤولياتهن 
 .الرسمية وغير الرسمية

واايالكلمات المفتاحية:   .الن قب ، منطقة الت كيف استراتيجيات ، الت وافق الز 
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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

 ة قدممال

المررأة هري  ألن  وذلرا  ؛ميردانهرذا الخروج المرأة إلرى و  ،في يومنا هذا أصبح من األهمية العملإن   

 حيث أن  عملها داخل البيت وخاراه له أهمية كبيرة في المجتمع. ،المجتمع نصف  

سرررررية منررررل رعايررررة شررررؤون الررررزوج وتلبيررررة األ  أة داخررررل األسرررررة يعتمررررد علررررى الشررررؤون المررررر عمررررل  إن  

داخررل البيررت علررى تربيررة األ نرراء ورعررايتهم مررن  ومررا تقرروم بررهاحتياااترره، ومطالررب األ نرراء المختلفررة 

والقيررام بجميررع أعمررال المنررزل مررن غسرريل وتنظيررف وطهرري  ،النررواحي الجسررمية والنفسررية والدراسررية

تسيره املرة مرن القروانين  في وسط تنظيمي  عمال خارج البيت من أ  به تقوم ما اانب إلى    ،وترتيب 

 وبالوقت المحدد للعمل. ،والقواعد التي تفرض على المرأة االحترام والتقيد بالقوانين

الت وافق للتكيف تساعدها على   جيات تخدم استراتيتسالمرأة  ( أن العمل يجعل  2014ويرى الضوي )

واارري  لررى تا يرهررا فرري شرررب ة، وع  تعلررم أدوار اديرردة تفرضرررها الحيرراة عليهررا فرريعدها سرراي وهررذا ،الز 

الترري يم ررن أن تسررتخدمها المرررأة العاملررة ال  الت كيررفبعررأ أسرراليب  ، إن  العمقررات  ررين أفررراد األسرررة

علرررى التفكيررررر  هاتتضرررمن البحرررث عررررن الررردعم والمسررراندة مررررن البيئرررة المحيطررررة فقرررط ،  رررل يسرررراعد 

 ن، وذلررا مررن خررمل تغييررر اإلطررار والمفرراهيم المرتبطررة مررا  رريال إيجا يررةد أفعرروردو  باسررتراتيجيات 

وااي  ،تتناسرب مرع عملهرا واتجاهرات رأة مرن حيرث محاولتهرا تطروير قريم وبين عمل الم  ،الت وافق الز 

 .ومع عمقاتها األسرية
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تقيررريم  مرررن أارررل ؛برررل الفررررد ها مرررن ق  هررري أسررراليب معر يرررة يرررتم اسرررتخدام   الت كيرررف اسرررتراتيجيات  ن  إ

والترروتر داخررل البيررت، مررنم  إن  غوطات وممارسررة الترردريبات الترري هرردفها تقليررل حرردة الضرر   ،الترروترات 

التري تضرمن البحرث  الت كيرف اسرتراتيجيات حل المش مت للمواقف السلبية هي نوع من   ستراتيجيةا

 (.Bailey, Smith, 2003والدعم االاتماعي من اآلخرين ) ،عن المعلومات 

مابيرررة، والسياسرررية، مختلرررف المجررراالت االقتصرررادية، واالات فرررييررررات التررري حصرررلت تغالكمرررا أن 

لى    ت أ ر التكنولواية،  و والنقا ية، الفكرية،   مح لها االاتمابية لألسرة وخاصة المرأة التي س   البنيةع 

إلررى القيررام  حيررث وارردت نفسررها مضررطرة  ، بالمشرراركة فرري العمليررة اإلنتاايررة فرري مختلررف القطاعررات 

لررررى مسررررتوى األسرررررة ةواحررررد  ،و و يفتررررينأ  رررردورين لررررى مسررررتوى العمررررل خررررارج البيررررت  ،ع   وأخرررررى ع 

 (.2012)صحاف، 

، وتترريح لهرا الفرصررة وتفرررم مرا لررديها مرن طاقرات   ،أْن تحقرق ذاتهرا مررن خرمل عملهرراالمررأة  تسرتطيع

ها ديووعي يصربح لر من ممارسة أدوار مختلفة غير دورها األساس، وأنه كلما كان لدى المرأة خبرة  

لررى إيجرراد التكامررل  يمررا  ررين هررذه الخبرررات باازائهررا الفربيررة الترري ت   سرراعد فرري تشرر يل مفهرروم قرردرة ع 

 (.2014)الضوي، ه وتطوير الذات  

وذلرا كونهرا تتحمرل  ،تبتردعها مرن ذاتهرا التري تكيرفال  استراتيجيات من خمل عملها  المرأة  تستنمر  

 .هاسرة أو خاراألمسؤوليات ومهام صلبة ادا  م ن خمل عملها داخل ا

ذ ل ا  هرري األسرراليب السررلوكية والمعر يررة مررن  الت كيررف اسررتراتيجيات  أن   (2016أ ررو اللرري  ) يرررى لرر 

أارررل التعامرررل مرررع المواقرررف واألحرررداث التررري يتعررررض لهرررا الفررررد، ويم رررن أْن تكرررون هرررذه األسررراليب 

لررررى حلهررررا، أو أسرررراليب سررررلبية  لررررى المشرررر لة والعمررررل ع   ،منررررل: التجنررررب اإليجا يررررة منررررل التركيررررز ع 
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ليتعامرل مرع  ،أساليب يتخذها الفرد في تتمنل  الت كيف استراتيجيات أن  و  ،ونكران المش لة  ،وب والهر 

 .غوب التي تؤدي في النهاية إلى خفأ التوتر الذي يشعر به الفرد الض  

ن  الفئررة الترري كانررت إ ،خررارج نطرراي األسرررة هتنرراقأ مررا  ررين مؤيرردي عمررل المرررأة ومعارضرري و هررر

من أال مسراعدة الرزوج فري األمرور الماديرة الخاصرة  وذلا  من البيت إلى العملخروج المرأة    تؤيد 

، فعرزت خروج المرأة للعمرل عارضت ، أما الفئة التي وتخ يأ الضغوب المادية عن الزوجسرة  باأل

لى إن  عمل المرأة خارج البيت ي  ذلا إلى واايؤدي إلى التا ير ع   ارضرر حردوث أوإلى  ،الت وافق الز 

تلري  وهذا  دوره يجعل المرأة ، ؤدي إلى اضطراب العمقات األسريةوقد ي  ،كنيرة في تربية األ ناء

تررؤدي إلررى  كنيرررةمسررؤوليات  ويجعلهررا تتحمررلالترروتر واالنفعررال فرري المنررزل والعمررل، و ضررغط التحررت 

 (.2004عبد المعطي، ) ين العمل ووااباتها الزواية واألسرية  قدرتها على الموائمة ماعدم 

واسررتراتيجيات التوافررق الزواارري  العمقررة  ررينذا المنطلررق ارراءت الدراسررة الحاليررة للبحررث فرري مررن هرر

 قب.التكيف لدى النساء العاممت في منطقة الن

 وأسئلتها  الدراسةكلة شم
ْن  وإْن كرران يواررد ، عررن غيررره مررن المجتمعررات يتمررايز فيهررا  مجتمررع خصوصررية   المعلرروم أن  لكررل  مرر 

 فة العادات، التقاليد، والفكر والقيم المتبعة.ف ما  ينهما منل اختمف النقاتشابه أو اختم

والحصرول  ،والمساواة بالرارل ،االلتحاي بالعملوخاصة النقب للمرأة  ولذا فقد أتاح المجتمع العربي

لى أارر نظيرر العمرل مجتمرع والمشراركة اإليجا يرة فري ميزانيرة األسررة، وأصربح لرديها دور فري ال  ،ع 

 فع عجلة التنمية االاتمابية واالقتصادية.وفي ر 
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مرا فري الموائمرة مشر لة  هالمررأة العاملرة تواار أن يعرود إلرىموضروع السبب اختيار الباحنرة لهرذا  إن   

أسرراليب تفتقررر إلررى ا لكررون المرررأة وذلرر و ائفهررا الزوايررة واألسرررية، وبررين ،فرري الميرردان  ررين العمررل

ن   وهنراك ،ووااباتهرا األسرريةعملهرا ين واابرات مرا  ر  ربطوقردرتها علرى الر  ،التكيف  استراتيجيات و  مر 

 وتشرجيع ،المحيطرة  هرالوارود مسراندة مرن وذلرا  ،فن بالعمل والحياة الزوايةالعاممت يتكي    الن ساء

 لتجيب عن التساؤل الرئيس اآلتي: الدراسةااءت هذه وقد   ،الزوج لها

وااررري بمجاالترررتوارررد عمقرررة ارتباطيرررة  رررين هرررل  لررردى  الت كيرررف بابعادهرررا واسرررتراتيجيات  هالت وافرررق الز 

 ؟ة الن قب الن ساء العاممت في منطق

 :ةاآلتيألسئلة اانبنق عنه و 

وااي لدى الن ساء العاممت في منطقة الن قب ما دراة  .1  ؟الت وافق الز 

 ؟الت كيف لدى الن ساء العاممت في منطقة الن قب  استراتيجيات أهم ما  .2

وااري بمجاالترهواالت  هل تواد عمقة ارتباطية  رين   .3 لردى  الت كيرف بابعادهرا واسرتراتيجيات  فرق الز 

 ؟ة الن قب الن ساء العاممت في منطق

وااررريهرررل تختلرررف متوسرررطات درارررات  .4 لررردى الن سررراء العررراممت فررري منطقرررة الن قرررب  الت وافرررق الز 

 ؟وعدد األطفال، والعمر، وم ان الس ن الدخل الشهري،باختمف 

لردى الن سراء العراممت فري منطقرة الن قرب   الت كيرف  يجيات اسرتراتهل تختلرف متوسرطات درارات   .5

 ؟فال، والعمر، وم ان الس نوعدد األط الدخل الشهري،باختمف 

  الدراسةأهداف 

 : تحقيق األهداف اآلتيةإلى  الدراسةتسعى 
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وااريعمقرة ارتباطيرة  رين  ال  التعرف إلرى طبيعرة .1  الن سراءلردى  الت كيرف اسرتراتيجيات و  الت وافرق الز 

 .الن قب في منطقة ممت العا

واايدراة  التعرف إلى .2  .من واهة نظرهن الن قب طقة العاممت في من الن ساءلدى  الت وافق الز 

مرررن واهرررة  الن قرررب العررراممت فررري منطقرررة  الن سررراءلررردى  الت كيرررف اسرررتراتيجيات أهرررم  التعررررف إلرررى .3

 .نظرهن

واايدراات  التعرف إلى الفروي في .4 وفقرا   الن قرب فري منطقرة ممت العرا الن سراءلدى  الت وافق الز 

 .عدد األطفال، العمر، م ان الس ن الدخل الشهري، لمتغيرات:

 الن قرب العراممت فري منطقرة  الن سراءلردى  الت كيرف استراتيجيات دراات  التعرف إلى الفروي في .5

 .عدد األطفال، العمر، م ان الس ن الدخل الشهري، وفقا  لمتغيرات:

 الدراسة أهمية 

 ة:ير األهمية النظ

واايب ما توفره م ْن أطر تتعلق ب  الدراسةلهذه    الن ساء لدى  الت كيف ات استراتيجيبوعمقته  الت وافق الز 

 .الن قب ن ضمن هذا المجال في و والتي يم ن أ ْن يستفيد منها الباحن الن قب العاممت في منطقة 

الفعالرة للتكيرف  يات يجتااسرتر م ن  النقص المواود حول   اانب في سد    الدراسةأ ْن تساهم نتائج   •

وااي  م ع   العاممت واألسرة. الن ساءلدى  الت وافق الز 

العاممت بحيث نجد أ نًّ المرأة العاملة  الن ساءتقع ضمن الواقع التي تليشه  الدراسةهذه  أهمية   •

 .وذلا بسبب عملها الخاراي ،داخل المنزلعاني م ْن مشاكل ت  قد  

والترري تواارره  ،العرراممت  الن سرراءروف الصررلبة الترري تليشررها ظررلا الدراسررةأ ْن تكشررف لنررا نتررائج  •

وااريبه عملها الخاراي م ْن تضحيات واهد وبين  ين ما يتطل  الت وافقصعوبة في    الت وافق الز 

 م ْن احتيااات الزوج واألطفال ورعايتهم.
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 األهمية التطبيقية:

ْن نترررائج  قرررد يسرررتفيد  • ذين لرررديهم اهتمرررام فررري هرررذا لررران و النفسررري ن والمرشررردو ن و البررراحن الدراسرررةمررر 

ْن ل إ لرررررى الحرررررل األفضرررررل واألنسرررررب و وذلرررررا لتعزيرررررز الررررروعي للوصررررر ؛الموضررررروع والتخ يرررررف مررررر 

واايلتحقيق الضغوطات وذلا    ما  ين العمل والبيت. الت كيفو  الت وافق الز 

علرى  والتعررف ،مرل علرى تعزيزهراوالع الن سراءاوانب القروة عنرد    تكمن أهمية الدراسة في معرفة •

 عماها.الضعف و  ب اوان

ْن خررررمل نتررررائج  • التعرررررف علررررى التررررا يرات والمتغيرررررات االقتصررررادية، الوضررررع  الدراسررررةيتوقررررع مرررر 

االاتمرراعي، م رران السرر ن، المؤهررل العلمرري، عرردد األطفررال، وعرردد سرراعات العمررل فرري مسررتوى 

 العاممت. الن ساءلدى  الت كيف ستراتيجيةاإدارة 

 الدراسةلحات مصط
وااررري وااررري د عررري: الت وافرررق الز   ،أ نررره عمليرررة ديناميرررة مسرررتمرة ومتفاعلرررة مرررا  رررين الطررررفين الت وافرررق الز 

ن  المشررراعر الوادانيرررة للطررررف اآلخرررر مرررن خملرررهيهررردف و   ،واحترامررره والنقرررة  يررره ،إ لرررى التعبيرررر عررر 

ْن سررلوكه  تواؤمررا  نررر ليحرردث عمقررة أك ؛والحرررع علررى اسررتمرار العمقررة، وأ ْن يغيررر أحررد الررزواين مرر 

والتشابه معه فري  ،وإ داء الحرع على استمرار العمقة معه  ،نه وبين الشخص اآلخري   وانسجاما  

باإلضررررافة إ لررررى ذلررررا الشررررعور  ،القررريم واألفكررررار والعررررادات واالتفرررراي علررررى أسرررراليب تنشرررئة األطفررررال

 (.Rani، 2013باإلشباع الجنسي في العمقة )

 اسرتراتيجيات علرى مقيراس  الدراسرةعينرة  التري يحصرل عليهرا أفرراد   : الدرارةالباحنرة إارائيرا    فهوتعر  

يجررا ي، أ مررا الدراررة اإل الت كيررف اسررتراتيجيات ، حيررث تشررير الدراررة المرتفعررة إ لررى اسررتخدام الت كيررف

 لبي. الس   الت كيف استراتيجيةالمنخفضة تشير إ لى 
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 عمرهي ببارة عن األساليب التي يتخرذها الفررد ويمارسرها مرن اارل التعامرل   استراتيجيات التكيف:

ه ا الفررد تجراالتري يسرتخدمهمواقف الحياة الضاغطة حيث يواد العديد مرن االسرتراتيجيات التكيرف 

يسررتخدمه  فبينمررا ،األشررخاع االسررتراتيجيات برراختمف  ولكررن تختلررف هررذه تعرررض لرره،أي موقررف ي

 شخص اتجاه موقف معين قد ال يستخدمه آخر وذلرا ينظرر إلرى الفرروي الموارودة مرا  رين األفرراد 

 (.2016 لي ،لا )أ و

اتيجيات يراس اسرتر ة علرى مقالدراة التري يحصرل عليهرا أفرراد عينرة الدراسر وتعرفها الباحنة إارائيا:

أمرررا الدرارررة  ،اإليجرررا يام اسرررتراتيجيات التكيرررف إلرررى اسرررتخد  المرتفعرررةتشرررير الدرارررة  التكيرررف حيرررث 

 التكيف السلبي. استراتيجيةر إلى المنخفضة تشي

أ ْو  يردويا   نطاي البيت سواء كران عمرم   ي تعمل خارجة العاملة هي المرأة التأ ر المرأة العاملة: إ ن  الم

وهمرا دور  ،ن ااتمراعيين متكراملين، ولذلا فرإ ن  المررأة العاملرة تشرغل دوريرأ ْو علميا    أ ْو إداريا    مهنيا  

ْن خملرره مبلغررا   ،ربررة البيررت  وهررو علررى  ،ةاوم افرر ماليررا   ودور العاملررة خررارج البيررت الترري تتقاضررى مرر 

 (.2008نزل الذي ي ون  م مقا ل )الحسن، ع س دورها األساسي داخل الم

هرم ع معظم  ألرف عربري، تجمر   70مرا يربرو علرى  الن قرب ، عراش فري 1948: قبرل عرام الن قب منطقة  

ن   فررري األسررراس علرررى الزراعرررة، وتربيرررة المواشررري  وعاشررروا، الن قرررب فررري المنطقرررة الشرررمالية الغربيرررة مررر 

ويستصررلحونها حتررى  ،يليشررون عليهررا الن قررب احات األراضرري الترري كرران عرررب مسررر واألبقررار، وتقررد 

وبحسررب تقررديرات مختلفررة  ،د معظررم السرر ان خررمل النكبررةر  مميررين دونررم، وشرر   3-2 ررر  1948عررام 

ألرف نسرمة )أ رو ربيعرة،  18و 11بعرد النكبرة  رين  الن قرب تراوح عدد الس ان العررب الرذين بقروا فري 

2013 .) 
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وية في انوب فلسطين المحتلة تش ل نحو ( منطقة صحراthe Negev: )إارائيا  ة حنوتعرفها البا

% مررن مسرراحة الدولررة، يلرري  فيهررا العرررب الفلسررطينيون )البرردو( الررذين بقرروا فرري أراضرريهم بعررد 60

وحررردة متماسررر ة  وتعرررد قبائرررل وعشرررائر وعرررائمت  تنرررتظم فررري ، وهررري1948النكبرررة الفلسرررطينية عرررام 

 عليها. ئمقابالرغم من االحتمل ال

 الدراسةحدود 
 على:  سةالدراتقتصر 

 .الن قب العاممت في منطقة  الن ساءالحدود البشرية: 

 . الن قب الحدود الم انية: منطقة 

 2021-2020الحدود الزمنية: العام الدراسي 

واارريالحرردود الموضرروبية:  العرراممت فرري  الن سرراءلرردى  الت كيررف اسررتراتيجيات بوعمقترره  الت وافررق الز 

فررري ضررروء الخصرررائص السررري و متريرررة بالمقررراييس  لدراسرررةاوبرررذلا تتحررردد نترررائج هرررذه  الن قرررب ة طقرررمن

 المستخدمة لتباين هذه العمقة.

 

 

 



 
 

10 

 

 

 

 

   الفصل الثاني
 ابقةراسات السّ والدّ  ريّ ظالنّ   الطار  
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 الفصل الثاني

 الطار النظري 

   الّتوافق

   الّتوافقأوال: تعريف 

وبالصحة النفسية  ،فس بش ل عامفي علم الن مفهوم مركزي  ه  با ن    قافالت و (  2015ف إ راهيمي )عر  

ببارة ع ْن محاوالت م ْن أال تحقيرق  التي هييرمز إلى أغلبية سلوكيات الفرد   وهوبش ل خاع،  

  .لديه م ْن حيث المستوى الشخصي أو المستوى االاتماعي الت وافق

 لترري يلرري كررون  ررين الفرررد وبررين البيئررة اترري تالة ه العمقرربا نرر   الت وافررق( 2009كمررا عرررف العبيرردي )

ْن التروترر والتري تحرر ،والترري ترضري دوافعرره ،فيهرا وأ ْن يشررعر الفررد باالرتيرراح بعرد تحقيررق  ،ر الفررد مرر 

 .  الت وافقهدف 

   الّتوافقثانيا: أنواع 
 إ لى نوعيين أساسيين هما:  الت وافقالنفس  م علماء  قس  

ن  الفرررد، و لنفسرري: هررو الررذي يتعلررق بررالتنظي اوْ أ   الشخصرري الت وافررق النوووع اأَلول: ْن إم الررذاتي عرر  ن  مرر 

ن  الررذات، باإلضررافة إ لررى ه خملرر ن  الترر   أنررهيتحقررق لرردى الفرررد الرضررا عرر  وترات يررؤدي إ لررى اال تعرراد عرر 

 ة.راعات النفسي  والص  

ولرذلا فرإ ن  الفررد ، ينالذي ي ون ما  ين الفرد واآلخر  الت وافقاالاتماعي: انه   الت وافق  النوع الثاني:

وتشررارك وأخررذ وعطرراء وتعرراون وتحقيررق  تفاعررل   لعمقررة  ينرره وبررين اآلخرررين هرري عمقررة  ن  ايرردرك أ  

 (. 2016رضاه عن نفسه )البري ي،  م  ومن     ،اآلخرينمع الرضا 
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 : الّتوافقثالثا خصائص 
علررى الفرررد  ا  إيجا يرر ا  ر تررا ي الت وافررق( فررإ ن  للخصررائص عمليررة 2008حسررب مررا ذكرترره )أ ررو غزالررة، 

ْن ذاتره وهي: أ ْن ي ون الفرد مسرئوال    ،لمحيطين بهوعلى ا  ،نفسه ن  البيئرة التري يلري  فيهرا ،عر   ،وعر 

ن  المم رن وتغيير دوافعه وأهدافه أ ْو العمل علرى تعرديلها، وأيضر   ،سلوكه السيئ  وأ ْن يغير أنماب   ا مر 

فهررا الفرررد والترري تجعلرره ، أل ن  الورا ررة السرريئة الترري يعر قافررالت و فرري عمليررة  ل الورا يررة  العوامرر   أ ْن تررؤ ر  

ممارسرررة حياتررره واالخرررتمب مرررع اآلخررررين ، وإ ن   علرررى ا  وأ ْن ي رررون عرررااز  ،الت كيرررفعلرررى  غيرررر قرررادر  

ن  المهررد إ لررى اللحررد  مسررتمرة   الت وافررقعمليررة  دوافعرره المتعررددة لوذلررا كررون الفرررد فرري حركررة إشررباع  ؛مرر 

حة تمتع الفرد بالصر   تتوافق دراة   يضا  وأه م ْن أال الحفاظ على حياته،  ممخاصة الحيوية التي ت

 في المجاالت المختلفة. الت وافقومدى قدرته على  ،النفسية الجيدة

   الّتوافق الّزواجي
   الّتوافق الّزواجيتعريف  :أوال

وااري(  Gattis.et.al.2004ااتس وآخرون )عر ف   لرذلا  ؛اينزو الرالتشرابه  رين  بانره  الت وافق الز 

ْن شرريا   فإ ن  الفرد يبحث ع ْن  واة   تتفق فري سرماتها و قافتهرا معره، وذلرا فرإ ن  كرل  وج يبحرث عر 

 يتشابه معه في الشخصية والبيئة والنقافة. منله

ْن أاررل تحقيررق حيرراة بانرره( 2016أ ررو الخيررر ) فررهعر   وأيضررا   أسرررية مسررتقرة  هرردف أساسرري ومهررم مرر 

ْن المعررايير المهمررة منررل اإلدراك والرويررة والتصررور الواضررح لكررم  يررد عد هررا الفيوتترروفر  ،ونااحررة مرر 

وااريواين، كمرا أ ن  فاعل واالتصال  ين الز  لت  وذلا م ْن خمل ا  ؛الزواين يروفر االترزان  الت وافرق الز 

، حيرث يم رن للعمقرة الزوايرة ةوالمحافظة عليهما أطرول فتررة مم نر  واالستقرار االاتماعي    النفسي  

التري يحتااهرا  اإلشراعات وذلا طالما أنها توفر  من التوافق؛ دراة عالية    مر  اين أ ْن تست  زو ال ين  

 م ن  الزوايين بعيدة ع ن  الخمفات الحادة التي تؤ ر على عمقتهما. كل  
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وااري(  2016عرفا العدوان والنجار )  وأيضا   وأ ْن تكرون  ،ي رون الرزوايين متروافقينبانره   الت وافرق الز 

ْن يقرروم كررل طرررف  وااباترره نحررو اآلخررر أ   وأيضررا  ة عنررد الطرررف اآلخررر، ل منهمررا مقبولرركرر ات سررلوكي

العمرل علرى مشراركة فري  وأيضرا  على أكمل واه، وأ ْن يمنع ع ْن كل ما يؤذيه أ ْو يفسد عمقته بره، 

ن    الخبرات واالهتمامات والقريم واحتررام أهرداف وحاارات ومرزاج الطررف اآلخرر والتعبيرر التلقرائي عر 

 في القرارات وحل المش مت وتربية األ ناء. مشاعر وتوضيح األدوار والمسؤوليات والتعاون ال

وااررريولرررذلا ينررردرج تحرررت هرررذا مصرررطلح  ن  المفررراهيم منهرررا:  الت وافرررق الز   فسررري  الن   الت وافرررقالكنيرررر مررر 

ا أ ن  للتوافررق كمرر، ، والفكررري  ، والحيرراتي  االاتمرراعي   الت وافررقمررري، و الع   الت وافررقاألخمقرري، و  الت وافررقو 

 وفكريررا   وااتمابيررا   واقتصرراديا   ، وانسرريا  لررى اإلشررباع المشررترك انفعاليررا  تررؤدي إ  عرردة الزواارري اوانررب 

واايم ْن أال الوصول إ لى  ؛ا  يو قا يا ودين  (.Bylund, et al., 2010) الت وافق الز 

وااري  ةالباحن  ف  عر  وت   ْن أ رر  المؤشررات الصرب  الت وافرق الز  ي قردرة أ ،األسررةلنفسرية داخرل ا حةا نره مر 

واارريوأ ْن  ،مرع الحيراة الزوايررة الت كيررفالرزواين علرى  ن  المفراهيم الترري  هررت حرردينا  الت وافرق الز  مر 

واارريويتعلررق  ،اإلنسرراني الت وافررقألنهررا تركررز علررى  ،مررع المتغيرررات االاتمابيررة بالرضررا  الت وافررق الز 

ن  الرررنفس وراحرررة البرررال واالطمئنررران نتيجرررة  خرررر ور بالقررردرة الذاتيرررة والتفاعرررل مرررع الطررررف اآلشرررعالعررر 

 واالنتماء العاطفي والمودة والمحبة واالتفاي في حياتهم الزواية. 

   الّتوافق الّزواجيأهمية 
واايإ ن  سوء   يؤدي إ لى مشاكل كنيرة  ين الزواين، والتي مم ن أ ْن تصل العمقة إلى   الت وافق الز 

ل أمررام مسررمع اللفظرري أ ْو البرردني، وفرري حررال حرردوث المشرراك وى سررتنزاعررات  ررين الررزواين علررى الم

ْن حيرررث  ْن انهيرررار األسررررة، أ مرررا مررر  أطفررالهم فرررإ ن  هرررذا يرررؤدي إ لرررى عررردم شرررعورهم باألمررران والخررروف مررر 

وااي وموااهة األ مات  ،حمل ضغوب الحياةفإ ن  هذا يزيد م ْن قدرة كم الزواين على ت    الت وافق الز 
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وي رون لرديهم القردرة علرى  ،عرام فري الحيراة  واره  سرعادة    ذا ما يجعلهم أكنر  وه،  لها  ن التي يتعرضو 

ن  هرررا وإنجا  تو يرررف طاقاتهمرررا وقررردرتهما علرررى تحمرررل المهمرررات المفروضرررة عليهمرررا  بررراكبر قررردر مررر 

 (.2013 ،حسام الدينالكفاءة )

   الّتوافق الّزواجيمظاهر 
و مرررن مظررراهر  بعرررأ   إلرررى( 2007أشرررار ناصرررر ) واضرررع الي: الت  حرررو التررر  علرررى الن   ياارررالت وافرررق الز 

عور بالسرعادة والرضرا والراحرة النفسرية والسرلوك األدوار، والشر   ن الزواين من حيث أداء  والتعاون  ي

االاتمرراعي المقبررول عنررد الررزواين، وأ ْن يشررعر األ نرراء برراألمن النفسرري، و هررور الرردعم والمسرراندة 

اءة ي والتعرراون االقتصررادي النجرراح والكفررنسررلجسرراهم فرري حررل المشرر مت بسررهولة واإلشررباع االترري ت  

ن  الرزواين علرى مطالبره  سرة، وحصول كرل  وإ لى استقرار األ ،العمل يؤدي إ لى توافق  واايفي   مر 

 و هور الحب المتبادل  ينهما. ،وأهدافه، وأ ن  التواصل غير اللفظي النااح

 عوامل تحقيق التوافق الزواجي 

وااييظهر   وأهمها: العوامل ديد م ن  في الع الت وافق الز 

ن  الرزوايين  تعرراليم اإلسرمم أ ْن يتقيرد ويلتررزم كرل  الررديني:  الت وافرقمجرال  (1 ن   وأ ْن يعمررل كرل   ،مرر   مرر 

ْن أهررررم الررررنظم  الرررزواين علررررى تطبيقهررررا، وأ ْن تكررررون أخمقهمررررا حميرررردة، ولررررذلا يعتبررررر الرررردين مرررر 

ْن المهرم  ها أهمية خاصة في مجال توافرق الفررد مرعاالاتمابية، ول أسررته ومجتمعره، ولرذلا مر 

الت وافرق وتطبيق أح ام الدين، وأ ْن ي ون كل هرذا يسراهم فري تحقيرق   ،لتزام بالسلوك الشرعياال

وااي  .(2016)البري ي،  الز 
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يعنرررري التقرررارب بالشرررر ل النقرررافي والم انررررة االاتمابيرررة لرررردى االجتموووواعي والثقووووافي:  الّتوافووووق (2

م ْن حيث القيم والعادات ونمطها باسلوب حياة أسرته األصلية   يتا ر  منهما  أل ن  كم    ؛نالزواي

 . (2015وتد وحميدة، ) منهما يؤ ر ويتا ر في حياتهما المشتركة والتقاليد، أ ْي أ ن  كم  

أمر  وهو ،ن بمستوى مناسب م ن  الصحة النفسيةايتمتع الزوا نْ أ ْي أ   الصحي: الّتوافقمجال   (3

ْن أ ارل  ،مطلوب  ْن أ ارل تجنرب األسررة  ،األسرري  الت وافرققيرق  حت  م  ونمرو األسررية واسرتقرارها، مر 

ن  مررض إحررداهما عضرويا   ن  األببراء الماليرة الناامرة عر  فرإ ن  تكامرل الجسرد يسراهم فري نمررو  ،مر 

 ،ن يتمتعرران  بنيررة قويررةاإذا كرران الزواررو الشخصررية وتحقيررق توافررق واسررتقرار األسرررة وسررممتها، 

 . (Bylun et al., 2010) م ن  الحيوية والنشاباو  ي ون في المنزل  هفإ ن ،واسم سليم

ن بصرررحة نفسرررية وعقليرررة، وتجنرررب األسررررة ايعنررري أ ْن يتمترررع الزوارررالنفسوووي:  الّتوافوووقمجوووال  (4

ْن اخرررتمف النشررراب العقلررري لكرررل  ن  المررررض النفسررري، أ ْو التررري تظهرررر عررر  الخمفرررات الناامرررة عررر 

ى عررردم نضررروج عقليرررة الرررزوج أ ْو الزوارررة يرارررع أصرررلها إ لرررف ارررياو الت وافرررق الز  ا سررروء منهمرررا، أمررر  

ْن أاررل تحقيررق  ،بالدراررة الكا يررة الترري تسرراعدهم علررى حررل المشرر مت قبررل تفاقمهررا  الت وافررقمرر 

ْن أهررم تحقيررق  وااررريالعرراطفي والنفسرري هررو مررر  البري ررري، ) ونمررو األسرررة واسررتقرارها ،الت وافررق الز 

2016). 

ْن  مرن إ لرى ن  إ    العموري:  الّتوافوقمجال   (5 ْن مجتمرع إ لرى آخرر ،آخرر عمرر الرزواج يختلرف مر   ،ومر 

ْن المفضررل الررزواج بعررد سررن البلرروم والرشررد أ ْو النضررج ب نيررر أ ْو بقليررل تبعررا لظررروف  ولررذلا مرر 

 . (2013الهنائية، ) الشخص المقبل على الزواج

ْن مشراعرهما فري عتيعني أ ْن ي ون لدى الزواين أساليب في ال  العاطفي:  الّتوافقمجال   (6 بيرر عر 

تكون الحيررراة سررر ينهمرررا، أ مرررا إذا لرررم ي رررن توافرررق عررراطفي ف عجررراب المتبرررادلالحرررب والمرررودة واإل
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ا ،الزوايرررة اافرررة   وال تتحقرررق المرررودة والرحمرررة  ينهمرررا، ولرررذلا يجرررب  ،ال يتكيرررف الرررزواين معررر 

ن نفسه في م ا عمنهما على وض للزواين اختيار العمقة العاط ية  ينهما م ْن خمل قدرة كل   

وترد وحميردة، ) وأحزانه، وتقديره الهتماماتره وأفكراره  اآلخر، وشعوره بمشاعره، ومشاركته أفراحه

2015) . 

الغريررزة الجنسررية هرري مررن أقرروى غرائررز اإلنسرران وأعمقهررا،  ال شررا أ ن  الجنسووي:  الّتوافووقمجووال  (7

 الت وافررقويعتبرر  ،ال غنررى عنره ا  عنصرر  وأيضرا  مرن الحيرراة  ا  وأ ن  الجرنس فري الحقيقرة يعتبررر ارزء

شباع ،الجنسي هو األداة الوحيدة  .(2016)البري ي،  الحااة الغريزية والوسيلة إل 

 الّتوافق الّزواجي أساليب تنمية 
ْن أسرراليب  واارريمر  ْن خملهرا يعبررر الزوارر الت وافررق الز  ْن مشرراعرهما امشراركة االنفعرراالت الترري مرر  ن عرر 

م ْن حيث قدرتهما وإم انياتهما ونقراب القروة  ةالفروي الفردي  ما يتقبمنهو وأفكارهما بطريقة إيجا ية،  

ا  ؛المهمررات والمسررؤوليات  نويتقاسررمان ايهما، وأ ْن يتعرراون الزوارروالضررعف المواررودة لررد  لي ونررا معرر 

وحرردة واحرردة فرري تيسررير أمررور حياتهمررا الماديررة والمعنويررة، ويجررب تقررديم حااررات البقرراء باعتبارهمررا 

رة السوية التي تحقق السممة النفسية ألفرادها، والتي تجعلهم يشعرون م ْن خملهرا سواألمن في األ

ْن المرررح والفرررح برراألمن  يجررب أ ْن يترروفر فرري محرريط األسرررة، وهررو  الررذيواالسررتقرار، واعلرره اررو مرر 

ْن أارررل تقويرررة  ْن مظررراهر الصرررحة النفسرررية ألفرادهرررا، والتفاعرررل والتواصرررل مررر  ْن مظهرررر مررر  ببرررارة عررر 

ْن حيررث تبررادل اآلراء والمناقشررات وتقررديم النصررح والتعرراون فرري  ت االعمقرر الوديررة  ررين أفررراد األسرررة مرر 

يجا ية التي يجب تقديم العون للمحتاج، واالحترام المتبادل  ين الزواين، واإل وأيضا   ،المشاكل حل

 ، والمسررراعدة علرررى حرررلالتعليمرررات والنصرررائح مرررن بعضرررهمفررري قبرررول أفرررراد األسررررة  أن يتمترررع  هرررا

ْن توايرره النقررد الحرراد لبقيررة األسرررة ،مشرر متهم  ويجررب علررى الررزواين تشررجيع نفسررهما ،واال تعرراد عرر 



 
 

17 

 

وتقويرة مفهروم الرذات عنرد الرزواين، وإيصرال  ،أل ن  هذا يساعد علرى  نراء النقرة  ؛أ نائهما باستمرارو 

 (.2014، )عون  الحب وتخصيص وقت للعب والتسلية

 س علم النفسمن وجهة نظر مدار  اجيالّتوافق الّزو 
ْن الباحنين تفسير مفهوم  واايحاول كنير م  ْن  الت وافق الز   النظريات كما يلي: م ْن خمل العديد م 

فري تفسرير السرلوك  هذه النظرية تركز في علم النفس على تاريخ العمقرات و نظرية التحليل النفسي  

اتمابيررة الترري لقرريم االتوكررد علررى تحليررل العمقررات  ررين األشررخاع فرري محرريط ا وأيضررا   ،اإلنسرراني

 (. 2015)فريزة،  شعوريةالميم ن أن تظهر مش مت  واية كالسلوك منل صراعات الزواين 

ألنه يرى الجنسية،  بالغريزة وأيضا  بالشعور  الذ ي اهتم  (  Freud)ومْن رواد هذه النظرية هو فرويد 

افقره الزوااري وهرو ب الحقيقيرة لتو هو عمليرة ال شرعورية، حيرث أن  الفررد ال يعري األسربا  الت وافق  ن  أ

)الهو(  وسائل مقبولة بمعنى أْن يوا ن الفرد  ين متطلبات ألهو وضوابط )األنا   أْن يشبع متطلبات 

تروا ن  رين م ونرات الشخصرية األعلى( في  ل واود )األنا( أم ا إذا فشل الفررد فري تحقيرق حالرة ال

وااررريالت  لرررى سررروء ا األعلرررى( فرررإن  هرررذا يرررؤدي إنررر)ألهرررو ، األنرررا ، األ الت وافرررق ، ومرررْن ناحيرررة وافرررق الز 

واارري وذلررا بعررد تحديررد  ،لقررد ذكررر فرويررده أهميررة الجانررب الجنسرري ) اللبيرردو ( فرري حيرراة الفرررد  ،الز 

واايأبعاد مفهوم   ( متطلبات الهونسي )أوال  إشباع الجانب الجوذلا كون الفرد يتحول    ؛الت وافق الز 

ن  الزوج يبحث عْن  واة صالحة وممئمرة إلى (، حيث النا األعوفق اإلطار الشرعي ) األنا ، وا

واايومْن خمل هذا يتحقق  ،له في إطار الزواج الصحيح  (. 2013)النهائية،  الت وافق الز 

 النظرية السلوكية

لرى الررذات، وأن  ة السروية تتطلرن أن  الشخصرريو يررى السرلوكي واارريب الكفايررة والسريطرة ع   الت وافرق الز 

لكي يستطيع مْن  ؛اع الفرد أْن ي شف الشروب والقوانين الكاملة للطبيعة والمجتمعستطإذا ا  يتحقق
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خملها سد حاااته وتجنب المخاطر، حيث يعتقرد )سرنكر( أن  السربب األساسري فري نشروء السرلوك 

لرى الردعم أو التعزيرز،المتوافق والسرلو   ك غيرر متوافرق هرو أن  األنمراب السرلوكية التري لرم تحصرل ع 

وطبقرا   ،أن  السلوك ببارة عْن استجابات لمنبهات عديدة في البيئة  (Pavlov)  بافلوفرى  ي  وأيضا  

 وأخرى غير مقبول فيها ااتمابيا    ،لمبدأ االقتران الذي يتعلم الفرد سلوكيات مرغوب فيها ااتمابيا  

 (. 2016)ااسم،  الت وافقوسوء  الت وافقومن  ينهما 

لى   تركرز  وأيضا   ،ية وهن  التعلم والتعزيز اإليجا ي أو السلبيالمبادئ األساسوتركز هذه النظرية ع 

ْن أنمررراب  لرررى مهرررارات االتصرررال والتفررراوض ولرررذلا فرررإن  الرررزواين يم رررنهم أْن يتعلمررروا ويغيرررروا مررر  ع 

ْن المهم الترك  ،سلوكهم لى السلوكيات  وم  الت وافرق التي تؤدي إلى تحقيق السعادة الزواية، فإن  يز ع 

لررى خفررأ السررلوكيات السررلبية  ،لررى مقرردار تبررادل السررلوكيات اإليجا يررةيتحقررق ع   وااريالز   والعمررل ع 

لى اعتبارها أن  هنراك كنيرر   التركيزمع   لى تلا السلوكيات ومبادئها ع  لى أهمية اآل ار المترتبة ع   ا  ع 

اب ديل وتعزيرز أنمرالسلوكيات، وأن  أنماب التعلم الخاطئة عند الزواين قد تكون بحااة إلى تعْن  م  

 (. 2011)أ و عمرة،  سلوكية صحيحة

 (Rogers) زروجر لنظرية الذات 

لررى قيررادة نفسرره والررتح م فيهررا أن  يرررى أصررحاب هررذه النظريررة  وأن  هررذه النظريررة  ،لرردى الفرررد القرردرة ع 

ع فرو  لكرري  ،يرررى أن  أنرواع السرلوك اإلنسرراني تعمرل بشرر ل موحرد   يررد، ولرذلا فررإن  روارر تتنراقأ مر 

ْن خررمل وهررذا يعنرري ت ،هرردفحقررق الت لررى أهميررة تحقيررق الررذات مرر  حقيررق الررذات، كمررا أكررد مراسررلو ع 

ْن أهررم معررايير  ،السرروي  الت وافررقتحقيررق  السرروي يرررى ماسررلو مررا يلرري: التلقائيررة، قبررول  الت وافررقوأن  مرر 

نسرران، الشررعور  ررم عررداوة اتجرراه اإلوالتمركررز حررول المشرر مت لحلهررا، االسررتقمل الررذاتي ، الررذات، 

 (. 2009اعي القوي والعمقات االاتمابية السوية )أ و س ران، واالهتمام االاتم
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ْن خررمل الرذات حيررث  الت وافررقوسرروء  الت وافقبر أيضررا   تهرتم هررذه النظريرة يرررى أن  واررود   ن  روارر إمر 

ر حة النفسررية،  ررل يعتبررر تقررديالجيررد وتحقيررق الصرر   الت وافررقة  ررين مفهرروم الررذات وبررين عمقررة موابرر

لرى عمقرات الشرخص مرع الذات لدى الفررد لهرا   ْن حيرث  اآلخررترا ير مهرم ع  لرى تقبلره لره ، أي مر  وع 

واايتوافق الفرد مع نفسه ومع اآلخر ، وذلا فإن   بطبعره مرْن حيرث تقردير الرذات لردى  الت وافق الز 

وااررين معررايير أ  ر وايين، كمررا قرررر رواررالررز   إلحسرراسوهرري ا ،تكتمررل فرري  ررمث نقرراب الت وافررق الز 

لى الخبرة، والنقة بالمشاعر الذاتية، بالحرية، واالنف ينشا عندما  الت وافقأن   وترى هذه النظريةتاح ع 

ة أو إشرررباع حاااتهرررا سرررواء إشرررباع الحاارررات بصرررفة عامررر وأيضرررا   ،تسرررتطيع الرررذات موااهرررة الواقرررع

 (. 2009)اوده،  اإلشباع حسب الحااات اإلنسانية

 ية النظرية البإنائية الوظيف

ْن أاررزاءترررى هررذه النظريررة أن   وأن  كررل اررزء يتميررز بخصررائص معينررة وو يفررة  ، المجتمررع يتكررون مرر 

ْن خدمررة األاررزاء األخررى، ولررذلا فرإن  أاررزاء المجتمرع يجررب أْن  تماسررا تتتحردد حسررب مرا يقدمرره مر 

لررى أمررور ،ينهررا يمررا   ْن طريررق االعتمرراد المتبررادل واالتفرراي ع  واألخررمي معينررة منررل القرريم  وهررذا عرر 

واايْن حيث يرتبط  ير، وم  والمعاي حسب النظرية البنائية الو ي ية  واابات التي تعطي  الت وافق الز 

ْن ولكن إذا قلت دراة اإلهمال والتقصير فإن  هرذا يرؤدي إلرى ا  ،في إطار األسرة  هااهتمام لتقليرل مر 

واايدراة  اخل النزاعات في االنسجام د وإلى حدوث المش مت الزواية نتيجة لحدوث   الت وافق الز 

ْن الو رائف التري  العمقة الزواية ، حيث يصيب األسرة التفكرا والتصردع نتيجرة فقردانهما لكنيرر مر 

والعمررل )العنررزي، انتقلررت إلررى مؤسسررات أخرررى ااتمابيررة منررل المدرسررة، أمرراكن التر يرره والمصررانع 

2009 .) 
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 نظرية الدور

لى أداء الردور ال ن  ،زوااريت ركز هذه النظرية ع  لرى قريم كرل مر  الرزواين بمسرؤوليات الردور الرذي وع 

 رردور الزواررة فرري األسرررة، وذلررا فإنرره  ال المرررأة أْن تقرروم  ،يعنيرره بمعنررى أْن يقرروم الراررل  رردور الررزوج

إال  واود دور الزواة، ألن  حقوي الزوج وواباته تقرع يواد أي دور للزوج في األسرة أو المجتمع 

لى عاتق الزواة،  لضا  وأيع   (. 2015ى عاتق الزوج )وتد وحميدة، ً  حقوي الزواة تقع ع 

وااريكون هناك توقعات الردور فري تقد   ْن خرمل االنسرجام و  الرذي يحردث  الت وافرق الز   رين  الت وافرقمر 

 الت وافرقالزواين أو كمهما فإنه  يحردث عردم  عند أحد ر توقعات الدو  ت ولكن إذا تعارض  ،الزواين

لرى دراسرة  ه السلوكيلزواية، واالتجاإلى المش مت ا  ويؤدي االاتمراعي فري نظريرة الردور تركرز ع 

ْن خرمل المواقرف األسررية، أمرا فري حالرة عردم   رين السرلوك  الت وافرقالسلوك اإلنساني الذي يحردد مر 

 (. 2015، يزة)فر  اإلنساني يعتبر غير متوافق

 

 نظرية التبادل

لرررى التبرررادل الرررذي أن   burr ريررر ة والتكلفرررة ويررررى الم افرررفررررد  رررين ايليشررره ال تعتمرررد هرررذه النظريرررة ع 

ْن التفاعل وأن  العاطفة تكون إيجا ية في حالة كان الم سرب   ،العواطف  ين الزواين هي ناتجة ع 

ْن تفاعل الزواين بش ل م اف ْن التفاعرل  ة سرلبية وهرذا إذا كرانأما إذا كانت العاطفر اةم  الم سرب مر 

لى ش ل تكلفة، وبمعنى لى الحب والعطف والتفاهم والمرودة التفاعل مإذا كان   ع  يرؤدي إلرى فبني ع 

لررى الخرروف والترروتر فإنرره يعتبررر  الت وافررق  ررين الررزواين أمررا إذا كرران الع ررس وكرران التفاعررل مبنرري ع 

ْن ال ا ،سلبي تفاعم    (. 2015)فريزة،  ر والم ر  ين الزواينو مشاحنات والنفويقود إلى المزيد م 
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 لمعرفي(التنافر االتطابق )نظرية عدم  

ْن التناقضات  ين أفكاره وبين معتقداتره وبرذلا يررى ) يرر،  ،إن  أساس هذه النظرية أن  الفرد ينفر م 

burr  واارري( أن أمررا  ،لسررلوك اإليجررا يتسررم بالسررعادة والرضررا عنرردما يميررل الفرررد إلررى اي الت وافررق الز 

واارريسرروء  وذلررا فرررإن  الررزواج ي رررون  ،يلوك السرررلبد إلرررى السرريحررردث عنرردما يميرررل الفررر   الت وافرررق الز 

ْن  ؛ويسريطر عليره عردم الرضرا  ،مخيبا   وذلرا عنردما تكرون توقعرات الرزوايين غيرر واقليرة وقريبرة مر 

 (.2008الخيال في الحياة الزواية )باصويل، 

 ف  يكتَّ ال استراتيجياتثانيًا: 
ْن األسرراليأنهررا  الت كيررف اسررتراتيجيات  (2016) اللرري  أ رروعرررف   الفرررد ب الترري يمارسررها ببررارة عرر 

ْن فررد إلرى آخرر،  الت كيف استراتيجيات الحياة الضاغطة، وذلا فإن     للتعامل مع مواقف بمختلرف مر 

د ما يستخدمه شخص تجاه موقف أو حدث معين قرد ال يسرتخدمه شرخص آخرر لرذلا ال يوارد عرد 

ْن العوامررل الترري تررؤ ر فرري  ْن خررمل تعرراملهم مررع الترري يسررتخدمها األفررراد مرر   الت كيررف اسررتراتيجيات مرر 

ْن أهرررم هرررذه العوامرررل الشخصرررية، التررري تتضرررمن المواقرر ف والمشررر مت التررري يتعررررض لهرررا الفررررد، ومرر 

ة الجرررنس والعمرررر والوضرررع االقتصرررادي واالاتمررراعي للفررررد والنضرررج االنفعرررالي، النقرررة برررالنفس، النقررر

ْن ال اتمابيرة والنقا يرة والبيئرة عوامرل الخاصرة بالبيئرة كالعوامرل االبالنفس والخبرة السابقة للفرد، ومر 

 ارث الطبيلية وغيرها.كالكو 

لرى أن هرا األسراليب  الت كيرف اسرتراتيجيات  (Bailey & Smith, 2003)ث يكما عرف  يلي وسم  ع 

قليرل ترات وممارسرة التردريبات التر ي تهردف إلرى توالوسائل التي يقوم باستخدامها م ْن أال تقيم الترو 

ْن  اسرتراتيجيات كرل أسرره أْن تسرتنمر علرى مرا يبردو حدة الصدمات والتوتر، لذلا ك تكيرف تتبعهرا مر 
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شرراقة منررل دور الررزواين  تنشررئة و وتتعامررل معهررا، وذلررا كونهررا تتحمررل مسررؤوليات صررلبة  ،ذاتهررا

  األ ناء تنشئة صالحة.

لررى المواقررف الترريهرري أسرراليب التبانهررا  الت كيررف اسررتراتيجيات  (2010وقررد عرررف الشررريف )  غلررب ع 

ْن خرررمل تنميرررة  ؛يةلضرررغوب النفسرررترررؤدي إلرررى ا ي تشرررمل كرررل  ،الت كيرررف اسرررتراتيجيات وذلرررا مررر  والتررر 

لى إحداث التغيرات الم مة لخفأ مستوى التعررض  األساليب الت ي م ْن شانها مساعدة الزواين ع 

ومصرررادر الررردعم  ،وإدراك أفرررراد األسررررة لوضرررعهم ،ت حرررل المشررر م منرررل مهرررارات  ،لضرررغوب نفسرررية

ي يسررررتخدمها الزوارررر الت كيررررفة، ولررررذلا فررررإن  أسرررراليب االاتمرررراعي المترررروفر  ن لموااهررررة اوالرررردعم الترررر 

 التوترات.

ْن العوامررل منررل المرونررة كنير  مرتبطررة بررالبان هررا ( Sjodahl, et al., 2004) سررجوداه وعرفهررا   مرر 

النفسرري مررع المشرر مت  الت كيررف فرري موااهررة والقرردرةسرري، غيررر االاتمرراعي والنفوالعمررر والجررنس والت

ْن الدراسررات، أن  التجنررب  ،بة  ررين الررزواينالصررل تعرررد  الت كيررف اسررتراتيجيةحيررث وارردت العديرررد مرر 

ْن أهرررم حيرررث سرررلبية  لررردى الرررزواين هررري  الت كيرررف اسرررتراتيجيات تترافرررق مرررع األوضررراع النفسرررية، ومررر 

وذلررا لعرردم تفرراقم المشررر لة  ،ايرررةبررت فرري موااهرررة المشرراكل فرري العمقررة الزو اإلنكررار والتجنررب والك

  ينهما.

يقروم  ميرز  رردة الفعرل التريتان هرا القواعرد التر ي تب  الت كيرف  اسرتراتيجيات (  2015ف أيضا  القررا )وي عر  

كمرا أن هرا اسرتجابات تكيرف  ،األوضراع المختلفرة  وفرين اتجاه الضغوب في كل األوقرات  ا ها الزوا

ْن الزوارريهررا كررالتوتر والقلررق، حيررث يسررتطيع اغيررر المرغرروب ف فعالررة لخفررأ المواقررف النفسررية ن مرر 

والتهيرررؤ لهرررا  ،لهرررا ن مرررع المشررر مت التررري يتعرضرررو  الت كيرررفإعرررادة االترررزان النفسررري و  الت كيرررفخرررمل 

 مستقبم .
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ْن أليرررات  :الت كيرررف اسرررتراتيجيات الباحنرررة  ف  تعرررر  و  ي  هوأسررراليبالنفسررري  الت كيرررفأن هرررا مجموعرررة مررر  التررر 

أو تحمررل اإلاهرراد  اررل تقليررلأ مررن ؛مررع المشرراكل العاط يررة والشخصرريةلكرري يتعامررل  ؛يصررفها الفرررد 

ْن ذلررا  هرري مجموعررة الجهررود والعمليررات النفسررية الترر ي وأيضررا   ،والصررراع واميررع اآل ررار المترتبررة عرر 

ْن آ ارها السلبية.  تو ف في تفسير الضغوب والتقليل م 

 الّتكيف  استراتيجياتوات طخ
 لة لكم الزواين.التي تضمن تحديد المش  قييم:الت (1

الفعالرة  الت كيرف اسرتراتيجيات عنرد الرزواين واحتماليرة  الت كيرفدر  ييم مصاتعني تق  ر:المصاد (2

لى التقييم. أكنر م ْن األخرى والت ي يتم اختيارها  ناء    ع 

  ين الزواين.وتنفيذها  الت كيف استراتيجيات تطبيق  نفيذ:لتا (3

ب والقلرق ومدى فعاليتها في خفأ الضغو  ،زواينلدى ال  الت كيفتعني تقييم اهود    ج:َنتائلا (4

لى سير العمقة الزوايوالتوتر الذي أ     (Diane, 2013) ةر ع 

ْن  ة( ضرررورة االهتمررام  نم رر2013يرررى اليمرراني )  الت كيررف اسررتراتيجيات متغيرررات عنررد الحررديث عرر 

 وهي:

الفررد لموااهرة الضرغوب ات واألسراليب التر ي يسرتخدمها ْن المهرار هي ببارة ع  :  الت كيفمصادر  (  1

والت ي تتمنل باإلحساس والتماسا  من حولهنحو  و هذه في اتجاهات الفرد نحو نفسه  الت ي تظهر 

لى الضبط والقردرة  ،والت ي تظهر م ْن خمل االختبارات العقليرة  ،ومدى  قة الفرد  نفسه  ،والقدرة ع 

لى التفكير وال  التصال والتواصل مع اآلخرين.مهارات ا وبخاصةتحليل والمهارات الشخصية ع 

أْن  التي يم رنهي األساليب الت ي تغير نمط الفرد في التعامل مع المش مت ف: يب التكي  الأس(  2

 لؤم الذات مقا ل لؤم اآلخرين. تكون من تظهر م ْن خمل االنسحاب أو إنكارها، ربما
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مواقرف الضرغط قرد تكرون هرذه الفعرل الداخليرة والخارايرة للتكيرف مرع دود هري ر : الت كيفاهود  (  3

والتي مم رن أْن تتمنرل هرذه  ،ديل الذات والبيئة معا  ااهة لتعديل البيئة أو الذات أو تعالجهود مو 

 الردود بمحاوالت لتغير خصائص الشخصية والمعتقدات والعادات السلوكية.

ْن مجراالت علرم الرنفس الصرحة وعلرم البيئرة وعلرم  الت كيف تراتيجيات اسإن  دراسة  مرتبطة بالعديد مر 

والعلروم االاتمابيرة، ولرذلا فرإن  تحليرل عناصرر   واألننروبولرواينفس النمو  نفس األعصاب وعلم  

 فهم حجم واود كل م ون: فييساعد  الت كيف استراتيجيات 

لررذي يرررى أن  للجسررد طريقررة خاصررة فرري هررو الم ررون ا لفيزيولوووجي:ايولوووجي ون البمكووال (1

ع الضررغوطات والترروترات، وذلررا فررإن  أي تهديررد أو تحررد   الت كيررف  ساسررهإحيسررتدعي و الفرررد  ركررهيد  مرر 

ْن الرردفاع إلررى  ْن العصرربية والترر ي تكررون االسررتجابات منفصررلة منررل االسررتجابة الترر ي تاخررذ دفعرره مرر  مرر 

ضرغط الردم و القلرب  ضربات يؤدي إلى ارتفاع  نالين عبر الجها  السيم  اوي العصبي، حيث األدري

لررى االنفعرراال نتيجررة ْن انفعررال شررديد، وفرري حررال لررم يسرريطر المصرراب ع  ت فإنرره  يصررل إلررى مرحلررة مرر 

 (.2015)القرا،  اإلنهاك والمعاناة

لرى العمليرات العقليرةهرذا الم رون يعتمرد   فوي:( المكون المعر 2 كي يرة تقيريم الفررد للوضرع  لرىوع ،ع 

ْن  ،توى الضررغوطات يحرردد مسرر الررذي لررى اختيررار نرروع مرر  ن  إ، حيرررث الت كيررف اسررتراتيجيات ويعمررل ع 

 حررردث حينمرررا يقررريم الفررررد بشررر ل واع  تعين: أولررري و رررانوي: األولررري : و نرررتكرررون علرررى عمليرررة التقيررريم 

مرا التقيريم النرانوي: أ ،أو تحرد   والراهن أو هل هو فقدان أو إيذاء بالنقص أو التهديرد   يالوضع الحال

ْن حيرررث قدراترره،  تحديررد يقرروم الفررررد هررو أْن ف لررى مشررر مته بطريقررة عمليرررة و المصرررادر مرر  السررريطرة ع 

ْن أاررل معرفررة مسررتوى الكفرراءة النفسرريمعر يررة منررل التشرراؤ  ة وتقرردير الررذات عنررد م مقا ررل التفرراؤل مرر 

 (.Seymour . 2014األسرة والزواين المتعرضين للضغوب والصدمات )
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ْن حيرث دوافرع اإلنسران والسرلوكيات هذا الم ون يرا  ون العام:( المك3 ع إلرى الرتعلم االاتمراعي مر 

ْن حيرث التعزيرز  والتر ي لهرا تصرنيفات  قا يرة  ،اإليجرا ي للخبررات التر ي يتعلمهراالت ي يتعلمها الفررد مر 

قرافي العرام، وقرد المراعري النأو اإلطار  ،والت ي يعز ها سلوك المجتمع عامة  ،خاصة أو ااتمابية

ْن حيرث ارتفراع مسرتوى الضرغوطات يظهر هذا الت حليل م ْن خمل مستويات متباينة لكل مجتمرع مر 

ْن المصررادر  ا  مهمرر ا  لخبرررات الصررادمة الترر ي قررد تعتبررر مصرردر النفسررية واالاتمابيررة، وا الضرراغطة مرر 

 (.2015)القرا،  ألزوااي الت وافق على

 ف كي التّ  استراتيجياتر مصاد

لهرا  انللمشر مت والضرغوطات التر ي يتعرضر افري موااهتهمرن االت ي يتكيرف  هرا الزوار  هي الطري 

ْن حيررث مرروارد  لررى اسررتخدام لررديهم، وهررذا يرررتبط بمررد  الت كيررفمرر  المصررادر المتاحررة لهررم ى قرردرتهم ع 

صرادر م ْن مال وعمقات ااتمابية وأدوات، حيث يم ن تقسيم المصادر إلى عردة أدوار: الم  ءسوا

اإليجا يررة ( ، المصررادر الصررمحيات  )المعتقرردات لنفسررية والطاقررة(، المصررادر ا الصررحة)الجسررمية 

 (.2015)القرا،  بية(والكفاءة )مهارة حل المش مت والمهارات االاتما

 الّتكيف  استراتيجياتمجاالت 
ة عنرردما ال تواررد لديرره الطاقرر سررتراتيجيةااليسررتخدم الفرررد هررذه روب: التجنررب والهرر اسررتراتيجية (1

ع المواقرررالكاملررة واإلم انررات لتعا ف والضررغوطات كرررون الفرررد يحررراول تجنررب المشررر لة، مرررل مرر 

إلرى ت والتحويرل االاتمراعي )تهردف قد تتضمن نروعين وهمرا: التشرت ستراتيجيةاالكون هذه  و 

وأن  النتررائج تكررون  ،غيررر فعالررة سررتراتيجيةاالهررذه  تكررون  المشرر لة( وقررد تجنررب و خفرأ الترروتر 

 (.2016)أ و اللي ،  ةغير سارة ومرضي  
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ْن قبرل طلب الر  استراتيجية (2 دعم والمسراعدة: قردرة الفررد الحصرول علر ى المسراعدة والطمانينرة مر 

لررى المسرراعدة أفررراد األسرررة واألصرردقاء  المسرراندة  فرري المجتمررع، وتعررد واألشررخاع القررادرين ع 

 ن يعتنروا برهاأل مرات حيرث يعتقرد مرن يسراعدهم أألفرراد فري أوقرات   ا  مهم  ا  االاتمابية مصدر 

نبررره فررري أوقرررات الضرررغوب واأل مرررات، وأن  المسررراندة االاتمابيرررة ااإلرررى وأْن يقفررروا  ،ويحبونررره

فري  مدرارة أهميرتهو عمرق العمقرة  ومردى، اآلخررينة كفراءفري اعتقاد الفرد   على مدىتتوقف  

 .(2016)أ و اللي ،  حياته

والضررررغوب المواقررررف موااهررررة  فرررري سررررتراتيجيةاالهررررذه  تسررررتخدمي: ضرررربط النفسرررر سررررتراتيجيةا  (3

ْن خررمل اعتقرراد بط والسرر  ج إلررى الضرر  والترروترات الترر ي تحتررا يطرة، فإنرره يررتم معالجررة المواقررف مرر 

لى األحداث والمواقف في حياته، كما أن  الضبط النفسي يؤ ر  الفرد بانه يستطيع أْن يؤ ر ع 

لرررى اإلفرررراد  ْن قررردرة الفررررد ع  ْن خرررمل مسرررتويين األول: أْن يضررربط ويحسرررن مررر  لرررى مقاومرررة  مررر  ع 

ْن المسررتوى اإلد  لررى الضررغوب مرر  راكرري للمشرر لة، المسررتوى النرراني: إن  عمليررة الضرربط تررؤ ر ع 

ْن خملهررررا  ي يم ررررن مرررر  وقيررررام الفرررررد  ،أْن يقررررود الفرررررد إلررررى اإلحسرررراس بالضرررربطالموااهررررة والترررر 

متطلبررات باسرتجابات سررلوكية، ي رون هرردفها تغييرر المواقررف الضرابطة، واعلهررا منسرجمة مررع 

 (.2009أحمد، محمود،  اة )الحي

ي تسررراعد الفرررد الوصررول إلرررى  سررتراتيجيةاالسررترخاء والتامررل البسررريط: هرري اال سررتراتيجيةا (4 الترر 

ْن الهدوء والر   ،وذلا م ْن خمل خفأ نشاب الجها  العصبي الذاتي  ،احة واالسترخاءحالة م 

ْن اإل سررررتراتيجيةاالوأن  هررررذه  ميررررة واألعررررراض حباطررررات والمضررررايقات اليو مفيرررردة للررررتخلص مرررر 

 (.Moos & Holahan, 2004المواقف الضاغطة ) ية المتبعة م نْ الفسيولوا
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 ي ررون الفرررد منفتحررا   سررتراتيجيةاال هررذهفرري االنخررراب فرري النشرراطات المجتمليررة:  سررتراتيجيةا  (5

ْن تجاربرره الضرراغطة ْن االنخررراب فرري النشرراطات  ،وفرري نفررس الوقررت متحررد ا  عرر  وذلررا ال  ررد مرر 

ْن النظرررة التشرراؤمية  اإليجا يررة  رردال   المرررح إلررى سررلبية، فرري حالررة يسررعى الفرررد النرردم أو ال أومرر 

 (.2016)أ و اللي ، ح والفر 

حالرة تعررض الفررد للمواقرف والضرغوطات الصرلبة فري  ذات:  الحديث اإليجرا ي للر  ستراتيجيةا (6

ْن وذلا ع ْن طريق الحديث اإلي ؛فإن ه  يستطيع أْن يقدم الدعم النفسي والمعنوي لذاته جرا ي عر 

يتحرررردث الفرررررد  نفسرررره ولنفسرررره، وأْن يصررررفها بانهررررا تمتلررررا فرررري بعررررأ األحيرررران قررررد و  ،الررررذات 

فري المواقرف  ستراتيجيةاالدرة ْعلى استخدام هذه توافقية وأْن تكون لدى الفرد الق  استراتيجيات 

ْن خملهرررا امرررع بعرررأ األقررروال  ،الضررراغطة وهرررذا مرررا يسرررمى الترررا ير اإليجرررا ي التررري يرررتم مررر 

لكررري يهررردأ  ؛اإلنسررران فررري حالرررة الغضرررب  ات وتعليمهرررا فررري الم ررران الرررذي يهررررب إليرررهوالشرررعار 

 (.2011)السليمان،  أفضل حتى كون عندهنظرة إيجا ية  وينظر إلى العالم

ممارسة التمارين الرياضية تجعل الفرد يتوافق مع ضغوب إن  التمارين الرياضية:    استراتيجية (7

لررى خفررأ مسررتو تعمررل و الحيرراة،  ل مررع فرصررة برراْن يتواصررى القلررق وإعطرراء الفرررد الرياضررة ع 

فري حيراة الفررد اليوميرة أو ردود أفعررال  مهرم   هري عنصرر   سرتراتيجيةاالكمرا أن  هرذه  ،اآلخررين

لرى الفررد ييج لى المتطلبرات المفروضرة ع  والصرحة  الت كيرفكمرا أن هرا مهمرة لتحقيرق  ،ب  ها ع 

ْن الحياة بش ل    (.2006عام )مصطفى،  النفسية والرضا ع 

ْن األخطررراء : عرفرررياء المنرررإعرررادة الب اسرررتراتيجية (8 لرررى إعرررادة النظرررر بالمشررر لة والرررتعلم مررر  تقررروم ع 

لرى اسرتبدال ال ْن خرمل تفسرير السا ق والخبررات والعمرل ع  تفكيرر السرلبي برالتفكير اإليجرا ي مر 

ْن العرمج السرلوكي المعر األحداث الت ي تسبب المواقف الضاغطة، وأن   فري الهردف الررئيس مر 
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متكيرف الدى الفررد، كمرا أن هرا تتعامرل مرع السرلوك غيرر يرر األفكرار الخاطئرة لريهو محاولة تغ

ْن التفكيرر المع سربب للفررد الضرغوطات النفسرية وينظرر  الرذيقمنري وينظر إليه بان ه  ناتج ع 

لى أن ه عملية تعلم داخلية، وهي م ْن أهم  ب التر ي تهرتم فري خفرأ الضرغو  استراتيجيات إليه ع 

لررر ي ترررؤ ر ع  نْ النفسرررية التررر  ْن المهرررارات لتعامرررل مرررع هرررذه  ا   خرررمل اكتسرررابه عررردد ى الفررررد مررر  مررر 

 (.2008األحداث)العويضة، 

لررى مسرراعدة الفرررد : اعدفالرروسررائل  اسررتراتيجية (9 وااهررة المشرراكل فرري متعمررل وسررائل الرردفاع ع 

ْن الخرروف الشررديد  وحمايترره ْن الفرر ؛مرر  ْن خررمل إبعرراد أ ررر التهديررد عرر   هتسرراعد  وهرري ،رد وذلررا مرر 

ْن أ ر   لى التخلص م  ْن امرتمك  التريالواقع والمواقرف الضراغطة  ع  ترؤ ر عليره حترى يرتم ن مر 

 (.2008د، يات )عبالمصادر الم مة لمعالجة المعلوم

واارريمررع  الت كيررف اسررتراتيجيات العامررل الررديني مهررم فرري إن  الترردين:  اسررتراتيجية (10 ، الت وافررق الز 

ْن عرر ْن الفرررد ى الفرررد، و دم اتررزان اإلدراك والرروعي لررد والضررغوطات الناتجررة عرر  ذلررا يتطلررب مرر 

ْن خررمل عمقررة الفرررد مررع ربرره اسررتراتيجيةإيجرراد  ن تمررع المررؤمومررع المج ،تكيررف مررع للترراقلم مرر 

لررررى اإلدراك  سررررتراتيجيةاالوأن  هررررذه  ،المحرررريط برررره واررررود منطقررررة فرررري تعطرررري الفرررررد القرررردرة ع 

ي يت  يرررةعررررض لهرررا خرررمل تجربتررره فررري العمقرررة الزواللمشررر مت والضرررغوطات والتحرررديات التررر 

(Ray Raghavan, 2002.) 

فررد لفهرم المشرر مت المعر يررة التر ي يسرتخدمها ال ةالمسرؤولالتحليرل المنطقري: هري  اسرتراتيجية (11

 رن )توااهره وكي يرة التعامرل مرع المشر مت التر ي   ،ذهني للموقف الرذي يتعررض لرهوالتهيؤ ال

 (.2011، وغزال ةيس ري 
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يركرررز فيهرررا  سرررتراتيجيةااللمشررر مته: فررري هرررذه  إعرررادة التفسرررير والتقيررريم اإليجرررا ي يجيةاسرررترات (12

لررى عمقرراتهم، وي ي تررؤ ر ع  لررى المشرر مت الترر  حرراول الفرررد إيجرراد الطررري للتعامررل الررزواين ع 

،  رن سر ري ية وغرزالالزوايرة )عمقرتهم لتخ يرف حردة المشر مت فري   ؛معها بطريقرة إيجا يرة

2011.) 

ااس التفكير: حرول الموقرف الرذي يعيرق االاترار في حالة وقوع الزواين  ين هو   استراتيجية (13

قررات، وفرري كررل حالررة وتسرريطر علرريهم األفكررار فرري كررل األو  ،ومجرررى سررير حيرراتهم ،ترروافقهم

فإنه يصعب علريهم التركيرز فري أي شريء سروى المشراكل التر ي أ ررت   ،ليهمسيطرة أفكارهم ع

 (.2011عليهم )السليمان، 

 تجعرررل سرررتراتيجيةاالهرررذه إن  المهررردئات:  االنفعررراالت فررري األكرررل والشررررب وتنررراول يةاسرررتراتيج (14

د، لة والتررروتر  ينهمرررا )عبرررالحرررد مرررن انتشرررار المشررر  فررريوذلرررا  ؛الرررزواين إنكرررار وارررود مشررر لة

2008.) 

ْن التن ررريس االنفعرررالي:  اسرررتراتيجية (15 لرررى اآل رررار ايركرررز الزواررر سرررتراتيجيةاالخرررمل هرررذه مررر  ن ع 

ْن خرمل اسرتخدام  ،م  وارود مشر لةوذلا م ْن خمل وعريهم وإدراكهر  ،لمش لةالمترتبة ع ْن ا ومر 

ْن التعبيرررر لمهرررارة الفهرررم والتفسرررير  ْن حرررده التررروتر مررر  ْن المشررراعر السرررلبية هرررذه لتخ يرررف مررر  عررر 

وعمقتهررا بالمشرر لة وغيررر مناسرربة للتفريررل الصررحيح للمشرراحنة االنفعاليررة إال أن هررا االنفعرراالت 

ْن أن تساعد الزواين في  (.2015، ا)القر  همفسهم وخفأ التوتر  ينالتفريل ع 

 من وجهة نظر مدارس علم النفس   الّتكيف استراتيجيات
ْن النظريات   حيث يواد نظريات تقليدية ونظريرات  الت كيف استراتيجيات الت ي فسرت هناك الكنير م 

لى األ الت كيف استراتيجيات حدينة، إن  النظريات الحدينة ترى أن   ساليب هي سمة وعملية ركزت ع 
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لررى الرردافعات حيررث  النظريررات التقليديررة تتمركررز حررول   ينمررادوات متعلمررة مقصررودة، أ تراهررا ولرريس ع 

لى أليات الدفاعات النفسية )القر  التي تركزفرويد للنفسي نظرية التحليل ا  (.2015، اع 

 (Freudلفرويد ) نظرية التحليل النفسي

ْن طررري   الت كيررف اسررتراتيجيات ترررى هررذه النظريررة أن   ْن حرردة  ؛وريةشررع ال هرري ببررارة عرر  لتخ يررف مرر 

ن هرا تتصرف برالتنوع إ يث ح  ،باألمراض النفسية  ستراتيجيات االوتر وموااهتها حيث ترتبط  القلق والت

ْن األكنرر حردة    وتترترب بشر ل    ،م ْن حيث الدرارة فري تشرويه الواقرع وتقسرم إلرى األقرل حردة  هرمري مر 

 من حيث عملها إلى قسمين:

 منل اإلنكار واإلسقاب. افقيةو تغير  آلليات غير ناضجة أو( ا1

 (.2015، ا)القر  واإلينارية منل الدعابة الت وافقليات الدافلية الناضجة أو اآل( 2

ا   الررررردفاع وبعرررررأ  يزمرررررات نمي اأن  و يفرررررة  (DSM4دليرررررل التشرررررخيص األمري ررررري )أشرررررار و أ ْيضررررر 

لى أن هما عاممن م ممن لبعضهم البعأ م ْن حيرث ال الت كيف  استراتيجيات  تعامرل مرع المواقرف ع 

 ت تيجيااسرررتراوقرررد يميرررز  رررين  ،العاط يرررة أو الضرررغوب الخارايرررة والداخليرررة الضررراغطة والصرررراعات 

لررى ع ررس  ،وبررين أليررات الرردفاع الت كيررف لررى أن  أليررات الرردفاع تكررون ال شررعورية وغيررر مقصررودة ع  ع 

وف وأوضاع ة بظر مرتبطو  ،الت ي تكون شعورية ومقصودة وغير مرتبة مسبقا  الت كيف  استراتيجيات 

 تبطة بالمرضية أي أن ها صحية.غير مر  وأيضا  محددة 
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 (Holmes & Rahiاهي )ز ور هولمل نظرية الضغوط النفسية

ْن النظريرات المهمرة فرري مجرال  هري ْن األبحراث التر ي تسرتند إليهررا و  الت كيرف اسرتراتيجيات مر  العديرد مرر 

لمترتبررة فرري هررذه النظريررة تتوافررق مررع الضررغوطات او فرري تفسرريراتها البحنيررة،  باعتبارهررا إطررارا  نظريررا  

ْن سرلوكيات معر يرة لرع   الت كيرف اسرتراتيجيات ن تفسرير العصر الحديث، حيرث يم ر ى أن هرا ببرارة عر 

ْن الجهررود الترر ي يسررتخدمها الفرررد  قرردرة الشررخص وطاقترره، اث الترر ي تكررون فرروي حررد لررتح م فرري األلمرر 

عمقرة هري هرذه الوهدف  اإليجاب،أو  بالسلب حيث يتطلب م ن الفرد استجابات لهذه العمقة سواء 

 حللرت  ينهمرا بشر ل إيجرا ي، وقرد   الت كيرفون  ودينامي ية  ين الرزواين حيرث ي راستجابات تفاعلية  

  نم ة عناصر: الت كيفعملية 

 أو الفقدان الذي يؤدي إلى الضغط. اءذ اإلي( تقديم 1

 .الت كيف استراتيجيات حدد ت( تقييم دراة التح م في الضغوب الت ي م ن خملها 2

 .يفالت كوتوقعاتهم لنجاح عملية  فالت كيتقييم الزواين لنتائج اهود ( 3

لرى المشر لة،  التركيز كيفت استراتيجيات هما:  ، نوعين  الت كيف  استراتيجيات ز  يويتم تمي  كيرفوتع 

لى االنفعال )  (.Wiener Freed Heim 2003التركيز ع 

 (Gilfordلجيلفورد ) نظرية العمليات العقلية

لرررى اإلدراكرررا تعتبرررر لرررى أد  ،الت كيرررف سرررتراتيجيات الت المعر يرررة هرررذه النظريرررة ع   مليرررات يرررات العوع 

لى رؤية األحداث غير المرغوب فيها خرمل  نْ وذلرا مر   وتفسيرها، المعر ية الت ي تساعد الزواين ع 

والوصرول إلرى حالرة  ،لى إيجاد طريقة إيجا ية لفهم المظاهر السرلبية المتبعرة للمشر لةمساعدتهم ع  
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حيررث  نْ مابيررة مرر  ارنررة االاتمفهرروم المقحيررث تعطرري  ن الخبرررة مسررتقبم  دة مرر  القبررول اإليجررا ي والفائرر

مشر متهم قا لرة  بران   ،ن أنفسرهملرى المعلومرات عر  ن أارل الحصرول ع  مر    ،مقارنة الزواين باآلخرين

 .(2015لى الموااهة )القرا، لى ع س غيرهم الذين ليس لديهم القدرة ع  للحل ع  

 (Piagetلبياجيه ) المعرفية النظرية

ه  موقررف  موقررف سررلوكي يمررر برره الفرر ل  كررترر رى أ ن   لررى أنرر  وعنرردما يتوحررد  ،فرري حقيقترره ااتمرراعي   رد ع 

لررى كي يررة سررلوكه واسررتجاباته الفرررد مررع وتحديررد  ،شررخص آخررر فررإن  وارروده هررذا ي ررون لرره تررا ير ع 

الو ررائف السرري ولواية اتجرراه المواقررف االاتمابيررة، ألنهررا تررؤ ر  يمررا تتعلمرره وكيررف ندركرره وكي يررة 

 (.2008اث )مريم، في البيئة الخاراية واألحد التح م 

   الّتكيف ستراتيجياتالالمفاهيم المختلفة 
 :هي( و Nwatu, 2018كما  ينها نواتو ) الت كيف الستراتيجيات  خمسة أنماب يواد 

لى حل المش لة. الت كيف استراتيجيات ( نمط 1  المتمركزة ع 

لى االنفعا الت كيف استراتيجيات ( نمط 2  ل.المتمركز ع 

 ( الدعم االاتماعي.3

 الديني. الت كيف (4

 .ى( إعطاء معن5

 :لت ي يم ن للفرد أْن يستخدمها للتعامل مع الضغوب النفسية هيا الت كيف استراتيجيات أهم م ْن 

 حل المشكالت  استراتيجيات 
لى مهارة حل المش مت   لفرد إلى أهم المهارات والجهود السلوكية والمعر ية الت ي تؤدي باو ترتكز ع 

ن ل هرري مواقررف صررلبة تواارره الفرررد ويتطمشرراكبالمشرر لة وأن  الضررغوب والالتفكيررر المعتمررد  لررب مرر 
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لرى بعرأ األفرراد وذلرا فرإن   لرى المشر لة التر ي قرد تستصرعب اإلارراءات ع  الفرد إاراءات للتغلب ع 

ن  ردود أفعرررال األفرررراد نحرررو المواقرررف الضررراغطة المتباينرررة واسرررتجابة األفرررراد لموقرررف مرررا يختلرررف مررر 

وإلررى قرردرة  إلررى الخبرررات السررابقة للفرررد  وأيضررا  رد عررود التبرراين إلررى شخصررية الفررشررخص إلررى آخررر وي

ْن ذاتره وأن  هرذه العوامرل تحردد كي يرة تصررف أمرام  لى موااهة ضغوطات الحياة وفكرتره عر  الفرد ع 

 (.Nwatu, 2018) النفسية المواقف وموااهة الضغوب

 وم ْن هذه العوامل: 

والنقرررة برررالنفس ترررؤ ر فررري طبيعرررة  ،االنفعرررالي والمعرفررري عوامرررل الشخصرررية خاصرررة النضرررجلا   (1

ط وخصائص البيئة الت ي يلري  غلعوامل المرتبطة بالموقف الضاا وأيضا  الضغط  التعامل مع  

 فيها الفرد.

العوامل الديمغرا ية الت ي تؤ ر في تعامل الفررد مرع الضرغط منرل الجرنس، العمرر، األوضراع      (2

ي إليهررا ات الفلسرر ية والدينيررة الترر ي ينتمرروالخبرررات السررابقة، والجماعرراالقتصررادية، واالاتمابيررة، 

 الفرد.

خصرررررائص الرررررزوايين وقررررردراتهما فررررري التعررررراي  مرررررع الضرررررغوب النفسرررررية، ومنهرررررا المسررررررتوى    (3

خصية، والمعنويات والخبررات الماضرية والمهنيرة االقتصادي واالاتماعي والذكاء، وسمات الش  

 (.2013، البسطاميلدخل )وا

 ساء العامإالت نّإ ال
لرى أن هرا المررأة التر  2011عرف الكحلوت ) لرى  وتحصرل   ،خرارج المنرزل ي تعمرل  ( المررأة العاملرة ع  ع 

 .إضافة إلى كونها  واة  وأما  هي عاملة ومو فةأار مادي مقا ل عملها 
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ن  يررروتهن لل اللرررواتي يخررران الن سرراءالعررراممت بررانهن  الن سرراءتعرررف الباحنررة  منرررزل عمررل خررارج المرر 

تمرررام بشرررؤون رعايرررة أطفالهرررا وااله مرررنوهرررو غيرررر دورهرررا األساسررري فررري البيرررت  ،أارررر مررراديمقا رررل 

 ،وهو ي ون دون مقا ل مرادي ع رس الردور اآلخرر الرذي ي رون مقا رل أارر مرادي ومعنروي   ، واها

 .ن خمل عملها بالخارجوامتمكها الخبرة م   ،م ن كم الطرفين دعم  واها لهاوتاخذ هذا الدعم 

 خروج المرأة إلى العملفع دوا
ْن الموضوعات األساس  ذاتها ت والحضارية الت ي فرض واإلنسانيةية يعتبر خروج المرأة إلى العمل م 

بح ررم العمقررة الدائمررة  ررين الررزواين والواقررع الررذي يليشررونه، وأن  الرردافع الرررئيس لخررروج المرررأة   يرره،

ْن أاررل مسرراعدة الرر ،ماديررةإلررى العمررل هررو الحااررة ال ْن مسررتلزمات البيررت  ،زوجمرر  إلررى  ،ولتخ يررف مرر 

نْ لرفررع المسررتوى النقررافي  اانررب  لررى الم انررة  ألسرررة مرر  حيررث الررتعلم وتحقيررق اإلم انررات والحصررول ع 

 (.2013، محامدية وسليمة) االاتمابية الراقية

ذلرا رأة إلى الخروج إلرى العمرل الدوافع االقتصادية: إن  الحااة االقتصادية هي الت ي دفعت الم  (1

خرروج المررأة إلرى  أبباء المليشة وحااة األسرة لدخلها دفع إلرى مساعدة الزوج لزيادةم ْن أال  

احتياارات أسررتها )العرارفي، العمل، وذلا بمشاركة الرال في العمل الخاراي وتلبيرة مختلرف 

2012.) 

لمررررأة فررررد واامرررة للعمرررل اررروهر الحيرراة العخرررروج المررررأة إلررى ال يعررد ( الرردافع النفسررري واالاتمررراعي: 2

إ برات واودهرا فري  خرواهرا إلرى العمرل تسرعى إلرى تحقيرق ذاتهرا إلرى ألن فيالعاملة خاصة،  

ي إلرررى الشرررعور باالنتمررراء وتحقيرررق الم انرررة االاتمابيرررة التررر  و والمررررأة بحاارررة  ،األسررررة والمجتمرررع

وفعالرة اج كمرا شخصرية ااتمابيرة نترلرى اإلفري شرعور المررأة برالقوة وقردرتها ع   مهما    دورا    تؤدي
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كتئرراب واالنفصررال اال نْ يسرربب حالررة مرر   ن العمررل ي ررون حررافز سررلبي ويم ررن أنْ التعطيررل عرر   وأن  

 .(2013محاميد وسليمة، المجتمع ) نْ ع  

تنبرت خملهرا  نْ ي مر  الردوافع الشخصرية التر   نْ الدافع التعليمري: يعتبرر خرروج المررأة إلرى العمرل مر    (3

لرى تغييرر التعلريم يسراعد ع   وأن   ،لرى المررأة قبرل ع   نْ نت م  كاي جا  األعمال الت  ها وإنقدرات  المرأة 

وذلرررا  ،اآلراء حررول خررروج المرررأة  رررين القبررول والرررفأ  وأن   ،لنقافرررات أنمرراب التفكيررر لمختلررف ا

مختلرررف  نْ تسررراهم فررري تحقيرررق التنميرررة مررر  و  ،كونررره يحقرررق للمررررأة طموحاتهرررا وأهررردافها الشخصرررية

 .(2012العارفي، )لقطاعات او المجاالت 

 رَأة إلى العمل الم عوامل خروج
ألنر ه يفسرح ، مهمرة لخرروج المررأة إلرى العمرل دة  العوامل االاتمابية: يعتبر التاهيل والتعليم قاعر  (1

وكررون معظررم المهررن تتطلررب مسررتويات  ،المجررال أمامهررا للعمررل وتترروفر أمامهررا فرررع كنيرررة للعمررل

ْن التعليم ا المررأة إلرى ونظررة  ع معدل سن الرزواج للفتيرات،ألكاديمي أو الفني، وارتفامهنية معينة م 

يفضلن  عمل  الن ساءوذلا كون  ،النفسي واالاتماعي للمرأة  العمل نظرتها إلى العمل ترتبط بالواقع

ْن  ْن ترروفير فرررع العمررل، وتشررريعات وقرروانين العمررل الترر ي مرر  لررى الرررغم مرر  البيررت والعنايررة باألسرررة ع 

نْ شررائنه وفرري التعيينررات  ررين الراررل والمرررأة،  ،حيررث المسرراواة فرري األاررور ا تررؤ ر فرري عمررل المرررأة مرر 

 (.2011الة الوضع والحمل واألمومة )الكحلوت، ومنح قانون إاا ة في ح

لتغيرررات االاتمابيررة االضرررورة االقتصررادية احتيااررات األسرررة نتيجررة  تزيررد العامررل االقتصررادي:  (2

لكري تسراهم فري تلبيرة متطلبرات األسررة  ،لعمرلذي أدت لخرروج المررأة إلرى اواالقتصادية للمجتمرع الر

ْن الزوج، وتا ير العمل لى المرأة نفسها م ْن حيث تقرديم النمراذج واإلسرهامات  وتخ يف األبباء ع  ع 

 ،كمررا أن هررا تنبررت بان هررا تسررتطيع النررزول إلررى الميرردان ،واألسرررةالعظيمررة اتجرراه المجتمررع  واإلنجررا ات 
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فري  رل األوضراع االقتصرادية واالاتمابيرة  عتبارهرا  وارة  وأمرا  ابالقيرام  واابهرا  نفسه  وقت  وفي ال

 (.2012، العارفيفي الواقع )الت ي فرضها المجتمع 

وفي اميع مجاالت الحيراة  ،فسية: كون أن  المرأة أصبحت تشارك  واها في العملالعوامل الن    (3

رها بالقيمرة فسريا  وااتمابيرا  لشرعو مل يحقق لها إشباعا  نالع  إلى  في خرواهاألن     ؛العملية والنظرية

ن الررردوافع  ،ضرررج االنفعررراليتفررراع مسرررتوى الن  والم انرررة واألمرررن وإلرررى تحقيرررق التكامرررل األسرررري وار  ومررر 

األساسية لخروج المرأة إلى العمل هو تاكيد الذات والرغبة في المشاركة فري الحيراة العمليرة وتعبئرة 

 (.2013 ،المطوع) وقت الفرام

ل السياسية لخروج المرأة إلى العمل هو القوانين الدولية والدسرتور ية: م ن العوامالعوامل السياس  (4

لى المساواة ما  ين الرال والمرأة في الحقوي والواابات ) يحث لذي  ا  (.2011الكحلوت، ع 

 اَلثار المترتبة َعلى عمل المرأة
ن الناحيرة االاتمابيرة عمل المرأة وآ ره على الحياة العائليرة   (  1 الفرصرة أمرام المررأة ترم  إتاحرة : مر 

لررى الرردخل المررادي غيررر دورهررا والح ،لملتحرراي بالعمررل والمسرراواة  ينهررا وبررين الراررل صررول ع 

وأن  العمقرة مرا  رين  ،في القيم واالتجاهات المعروفرة  ا  مما يحدث تغيير   ،األساسي في المنزل

واارررريعمررررل المرررررأة و   ة خاصررررة بالوضررررع إنمررررا هرررري عمقررررة متشرررراب سررررهلة ليسررررت  الت وافررررق الز 

 ، نراء ااتمراعي سرليموذلرا تعتبرر األسررة أسراس أي  العاملرة،ماعي واالقتصادي للمرأة االات

 (.2005، فهمي) هي منشا األايال وأيضا  

 ار عمل المرأة على األطفال: إن  المشاكل التر ي تتعررض لهرا المررأة العاملرة وأطفالهرا تعتمرد آ (2

لررى  ومرردى اسررتمتاعها  ،لرعايررة الترر ي تقرردمها إلررى أطفالهرراعمقررة واونرروع ال ،نرروع المرررأة ذاتهرراع 

ن حيرررث  يقررردمبعملهرررا ويم رررن أْن  لرررى الرررذات مررر  عمرررل المررررأة إلرررى األطفرررال فرصرررة االعتمررراد ع 
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ي ال يتحملهررا إال  ،التعلرريم والتعرراون  البررالغين أو الع ررس قررد تعررود علرريهم باألببرراء النقيلررة الترر 

 (.2008 ،الحسن)

لررى عمقتهرر ررار عمررل المرررأ آ (3 ا  زواهررا: يواررد اخررتمف مررا  ررين أسرررة الزواررة العاملررة وأسرررة ة ع 

ي ال تعمرررل خرررارج البيرررت، أي أن  ال الزوارررة غيرررر العررراممت يشرررعرن برررران   الن سرررراءعاملرررة الترررر 

وسعدت نتيجة خررواهن للعمرل ع رس أسرره الزوارة   ت أل وااهن تحسن  نصحتهن وصحبته

 (. 2013، وسليمة تعمل خارج البيت )محامديةالت ي ال 

لررى  الن سراء اإليجررا ي: إن   الت وافرقوارود عمقرة إيجا يررة  رين عمررل المررأة و  (4 العرراممت قرادرات ع 

لى  لى مساعدة  واها في اإلنفاي ع  تحمل المسؤولية وموااهة الصعاب، وأن ها تكون قادرة ع 

لرررى رفررر ا، وعمرررل فراغهررروقرررت  وشرررغلع مليشرررة األسررررة، األسررررة، وأن  عمرررل المررررأة يسررراعدها ع 

 (.Nwatu, 2018)الزواة ضمان لمستقبل األسرة 

 أة َعلى نفسهاآثار عمل المر 
خروج المرأة إلى العمل يجعلها تصبح منافسة قوية للرال في ميادين الصناعة والتجارة وغيرها إن  

ن المهررن ْن  ة المرررأة وأخرررى سررلبية، أمرراوأن  العمررل لرره انع اسررات ااتمابيررة  نائيررة فرري شخصرري ،مرر  مرر 

ن خرمل المسراهمة  ؛يطسراعد المررأة العمرل خرارج المنرزل القيرام  ردور نشر  الناحية اإليجا ية وذلرا مر 

لى   ،وتطوير شخصيتها السي ولواية  ،في تطوير المجتمع وأن  عمل المرأة خارج المنزل ساعدها ع 

وأنر ه   ،بالرارل  نراء مرحلرة طفولتهرا مقارنرةوذلا بسبب شرعورها برالنقص أ  ،إ هار رغباتها الم بوتة

ن دورهررر ن خرررمل عملهرررا تنبرررت كفاءتهرررا وفعاليترره  ررردال  مررر  ن الناحيرررة  ،ا الهرررام  فرري المنرررزلمرر  ا مررر  أمررر 

ْن   كنيرا  السلبية المرأة العاملة توااه   لرى الررغم مر  ن االضرطرابات النفسرية نتيجرة خرواهرا للعمرل ع  مر 

شرتتة الفكرر مرا حسراس بالرذنب كونهرا مد تشرعر باالكتئراب واإلها قرألن    ،خرواها إلى العمل بإرادتها
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لررى أكمررل وارره وتربيررة أطفالهررا الترر ي يجعلهررا عرضررة لترروتر ع    ررين عملهررا وضرررورة دورهررا المنزلرري  

وقد يرافقها مشاعر بعأ  ،ألن  هذا يع س سلوكها وتصرفاتها  ؛مستمر الذي يهدد  ناء شخصيتها

أمرا إذا اشرترك حالرة االكتئراب ، ء المتكررر، هية، والبنرامنرل فقردان الشر  خررى، النانويرة األعرراض األ  

 (.2013البسطامي، ) من  م عجز عن العملو  ، يم ن أْن تتحول إلى مرض  

 عمل المرأة وعالقاتها االجتماعية 
وأن  عمررل المرررأة  باعتبارهررا  واررة  وأمررا ،العرراممت إلررى التفريررق  ررين دورهررا  الن سرراءقررد يتميررز خررروج 

 ،وهرذا يرؤدي إلرى توافرق  وااري نرااح ،عملرة واحردةبيت هما واهان لوعملها داخل ال  البيت،ارج  خ

لى األخرى أل  (.2011، الكحلوت ) وباختفاء أحدهما تختفي النانية ،ن  أحدهما تؤ ر ع 

 ساء العامالترة للنّ ظريات المفسّ النّ 

 النظرية الماركسية

ْن  ؛ل حقروي المررأة ن هم الذين لديهم اهتمرام حرو يإن  الماركسي العمرل المنزلري حيرث مناقشرة وذلرا مر 

وذلرا العتقراده بان هرا فكررة  ؛ي ساعدت إلرى التميرز  رين الجنسرينر إنجلز العوامل الت  وقد فس    ،للمرأة 

ونظرام تقسريم العمرل أدى إلرى  ،وأن  التطرور اإلنترااي ،ونشراة الملكيرة الخاصرة ،االستغمل الطبقري

كبيررررا  حرررول عمرررل المررررأة وقصررردها هتمامرررا  وبييرررر ا  إنجلرررزأعطرررى مررراركس  فقرررد  ،تطرررور م انرررة المررررأة 

 (.2014)عنمان،  صادي مرت به المجتمعات نتيجة تطور اقتباعتبارها 

 النظرية الوظيفية

أي أن  كرل فرررد يقرروم  ة  فسررت هررذه النظريرة أن  األفررراد فرري المجتمرع الواحررد يقومرون  و ررائف مختلفرر

وتحررردث  ،والمجتمرررع عامرررة ،صرررةوذلرررا لخدمرررة مصرررلحته الخا ؛ي و يفرررة داخرررل الرررنمط االاتمررراع

القيرررام  فررررد   وال يسرررتطيع أي   ،فررري المجتمرررع ومهمرررة   ورية  ضرررر  و يفرررة   مالينوفسررر ي أن  لكرررل مؤسسرررة  
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لى تربية األ نراء  ، و يفة غير و يفته فالمرأة و يفتها األساسية داخل النمط األسري هي السهر ع 

لرى الررغم  هري األمْن دورهرا وال يم ن االسرتغناء عر    ،اهاتمام  راحة  و هورعايتهم واال فري المنرزل ع 

ْن تعرردد أدوارهررا  يرررى بارسررون أهميررة تقسرريم العمررل  ررين الجنسررين حيررث و امرررأة عاملررة، بارهررا باعتمرر 

فري المجتمرع  ينمرا  كافرة    األنشرطة االقتصرادية واالاتمابيرة والسياسرية  وإنتراجيختص الرال بعمرل  

نْ  ،لررى الو يفررة العائلررةيختصررر دور المرررأة ع   ْن الترروا ن داخررل األسرررة والررنمط أاررل  مرر  تحقيررق قرردر مرر 

تطررور تكنولررواي  هررر هنرراك إم انيررة لظهررور عمررل المرررأة لمسرراعدة الراررل لتلبيررة االاتمرراعي لكررل 

 (.2014)عنمان،  متطلبات المنزل

 

 نظرية المساواة بين الجنسين

فري أصرل  تبحرث   هراألن   ؛لعمرلالتقسريم الجنسري لالذكور م ن حيرث  ةتتحدث هذه النظرية ع ن سيطر 

ولكرن مرع تطرور  ،الرزواج وتربيرة األ نراء هروواحرد المرأة ي ون عملهرا فري م ران ف  ،التفاوت الجنسي

لى مرادها االقتصرادي   ، ين الرال والمرأة   عصر العولمة أصبح هناك توا ن   م ن حيث الحصول ع 

 (.2014)عنمان،  وتحقيق م انتها االاتمابية والتكامل النفسي
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 السابقة تالدراسا

وااررررريبررررر العمقرررررة ذات  ابقةالسررررر   راسرررررات الد   مرررررن لمجموعرررررة عرضرررررا   الجرررررزء هرررررذا يتنررررراول  الت وافق الز 

 األقرب  الدراسات  على الباحنة   ركزت  وقد  العاممت، المتزواات  الن ساء لدى الت كيف استراتيجيات و 

 إلررى سرريمهاقت وتررم األقردم، إلررى األحرردث  مررن  منري تسلسررل وفررق مرتبررة وهري دراسررتها، موضرروع إلرى

وااررررريبررررر الصرررررلة ذات  الدراسرررررات  علرررررى يشرررررتمل األول المحرررررور: محرررررورين  الن سررررراء لررررردى الت وافق الز 

 اسررررتراتيجيات ب الصررررلة ذات  الدراسررررات  علررررى  يشررررتمل النرررراني المحررررور أمررررا العرررراممت، المتزوارررات 

 .العاممت  المتزواات  الن ساء لدى الت كيف

 العامالت  الّنساء لدى لّزواجيالّتوافق اب المتعلقة ساتالدرا: األول المحور

فاعليةةا ذاةةكذت ير وسةة  ي ةةيال فةةي ذا   ةةا  ةةس   ف علررىالتعررر  إلررى( 2018) الخطيررب  دراسررة هردفت 

اةة ا ذارر تةةات ذار  ي ةةات ذا ةةال ت فةةي ذا  ةةا  ذا ةة ي ذاضةةو ا ذاريةيةةا يذا  ذفةةا ذا يذ ةةي 

 المهنيررة غوبوالضرر ،الررذات  فاعليررة  ررين ةالعمقرر فحررص  حاولررت  كمررا ،ذا كةة لي فةةي ل افزةةا  ةة  

واايو   االرتبراطي، الوصرفي المرنهج الدراسرة واسرتخدمت  ،اسةالدر  عينة الممرضات  لدى الت وافق الز 

 ومقياس المهنية، الضغوب ومقياس ،(2012  غالي، أ و)لر  الذات   فاعلية  مقياس  استخدام  تم حيث 

وااررري  ممرضرررة( 169) مرررن م ونرررة عينرررة علرررى ةالدراسررر وطبقرررت  الباحنرررة، إعرررداد  مرررن الت وافرررق الز 

 عمقرة وارود  النترائج أ هررت  وقرد . غرزة ةمحافظر فري الح ومي الصحي القطاع في عاملة متزواة

 ارتباطيرررة عمقرررة ووارررود  المهنيرررة، والضرررغوب الرررذات  فاعليرررة  رررين إحصرررائيا   دالرررة ع سرررية ارتباطيرررة

واايو  المهنية الضغوب  ين إحصائيا   دالة ع سية  . الدراسة عينة الممرضات  ىد ل الت وافق الز 

وااررري  رررين ةالعمقررر فحررص  إلرررى( 2018) والخواارررة الغررافري  دراسرررة وهرردفت   والضرررغوب الت وافررق الز 

 ع مررران، بسرررلطنة الباطنرررة انررروب  محافظرررة فررري الح وميرررة الررردوائر فررري العاملرررة المررررأة  لررردى المهنيرررة
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واايلا مقياس باستخدام وذلا ،االرتباطي الوصفي المنهج الدراسة واستخدمت   د إعدا من ت وافق الز 

 إعررداد  مررن المهنيررة الضررغوب اسومقيرر ،(2013 فريررزة،) وترامترره ،(Spanier, 1976) سرربانير

  نتائجها  وبينت  عاملة،  امرأة (  150) من  م ونة  عينة  على الدراسة أاريت   وقد   ،(2011 ،ةائيذ الغ)

وااري  رين حصرائيةإ داللررة ذات  ع سرية ارتباطيررة عمقرة وارود   كمررا المهنيرة، والضررغوب الت وافررق الز 

وااي أن النتائج ت هر أ   مرا فسرر حيرث  المهنيرة، الضرغوب سرتوى بم التنبرؤ فري أسرهم قرد  الت وافق الز 

 .المهنية الضغوب في الحاصل التباين من( %13) نسبته

واارري  ررين العمقررة علررى التعرررف( 2018) الجمعرران دراسررة هرردفت  كمررا  وادراك للزواررة الت وافررق الز 

 أداترين اسرتخدام خرمل مرن االرتبراطي، الوصرفي المرنهج استخدم وقد  ،األسرية ليات للمسؤو  الزواة

وااري مقياس استخدام تم حيث  ،الدراسة أهداف يقلتحق  ومقيراس ،(2012  العرادلي،)لرر الت وافق الز 

 الن سررراء مرررن عينرررة علرررى الدراسرررة وطبقرررت  الباحنرررة، إعرررداد  مرررن األسررررية للمسرررؤوليات  الزوارررة إدراك

 العرراممت، وغيررر العرراممت  مررن سرريدة( 200) عررددهن ل لرر العرراممت  وغيررر عرراممت لا المتزواررات 

وااي مستوى  أن إلى الدراسة وتوصلت  الت وافرق  مسرتوى  مرن أعلى العاممت  الن ساء لدى الت وافق الز 

وااي   رين موابرة ارتباطيرة عمقرة وارود  إلرى الدراسرة توصرلت  كما العاممت، غير الن ساء لدى الز 

واايالت وافق   .األسرية مسؤوليات لل الزواة  وادراك  الز 

الت وافرررق  فررري األدوار صرررراع أ رررر فحرررص  إلرررى هررردفت  اسرررة در ( 2017) والخوالررردة الطوباسررري وقرررام

وااررري  اررررش مستشرررفى فررري المتزوارررات  الممرضرررات  لررردى النفسرررية والضرررغوب المهنررري والرضرررا الز 

 الح ومي، ارش مستشفى  يف المتزواات   الممرضات   اميع  من الدراسة  مجتمع  وتكون  الح ومي،

الت وافرق و  المهنيرة، األدوار صرراع مقراييس تطبيرق خرمل مرن الوصرفي المرنهج الباحنان استخدم د وق

وااي  علرى الدراسرة أاريرت  حيرث . الدراسرة عينة أفراد  على النفسية والضغوب المهني، والرضا ،الز 
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 عرررددهن والبرررالل ،اسرررةدر ال فررري المشررراركة فررري رغبرررة أ ررردين اللرررواتي المتزوارررات  الممرضرررات  اميرررع

وااررري علرررى اراألدو  لصرررراع أ رررر وارررود  إلرررى الدراسرررة توصرررلت  وقرررد . ممرضرررات ( 109)  الت وافرررق الز 

 . النفسية والضغوب المهني  والرضا

 العمرررل  رررين التررروا ن  عرررن الكشرررف إلرررى هررردفت  دراسرررة( 2017) والشررريراوي  والعمرررران العيرررد  وأاررررى 

واارريبرر وعمقترره واألسرررة  الفررروي  داللررة عررن كشررفلا وكررذلا السررعوديات، ات علمررالم لرردى الت وافق الز 

. واألسرررررة العمررررل  ررررين الترررروا ن  مقيرررراس أبعرررراد  علررررى واارررريالت وافررررق الز   ومنخفضرررري مرتفعرررري  ررررين

: مقياسرين تطبيرق خرمل مرن ،(والمقرارن  االرتبراطي) التحليلري الوصرفي المنهج الدراسة واستخدمت 

وااي مقياس   يشرر إعرداد  والعمرل األسررة  رين التروا ن  اسقيروم ،(2009 شرلبي،) إعرداد  الت وافق الز 

(Fisher, 2001)،  المعلمرررات  مرررن معلمرررة( 200) مرررن م ونرررة عينرررة علرررى الدراسرررة وأاريرررت 

 اال تدائيرة المراحل من الطبقية العشوائية العينة باسلوب  اختيارهن تم الخبر، مدينة في السعوديات 

 داللررررة ت ذا فررررروي  واررررود  إلررررى الدراسررررة وتوصررررلت  .الح وميررررة المرررردارس مررررن والنانويررررة واإلعداديررررة

 لصرررالح الخبررررة لمتغيرررر تعرررزى ( السرررلبي األ رررر) األسررررة مرررع العمرررل ترررداخل مسرررتوى  فررري إحصرررائية

 األ رر) العمرل-لألسررة المتبادل التعزيز مستوى  وفي سنوات،( 5) من األقل الخبرة ذوات  المعلمات 

 مسرررتوى  وفرري سرررنوات،( 10) نمرر األكنررر الخبررررة ذوات  المعلمررات  لصررالح للخبررررة تعررزى ( اإليجررا ي

 علرى مضرى اللرواتي المعلمرات  لصرالح الرزواج لمردة تعرزى ( السرلبي األ رر) العمل مع األسرة تداخل

 . سنوات ( 5) من أقل  وااهن

واارري دراررة علررى التعرررف إلررى هرردفت   دراسررة( 2017) الشررراونة وقامررت   الن سرراء لرردى الت وافررق الز 

 التعرررف إلررى هرردفت  كمررا الخليررل، محافظررة انرروب  فرري الح ررومي القطرراع مؤسسررات  فرري العرراممت 

واارري مسررتوى  فرري الفررروي  علررى  الح ررومي القطرراع مؤسسررات  فرري العرراممت  الن سرراء لرردى الت وافررق الز 
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 الررزواج، مرردة الررزواج، عنررد  العمررر التعليمرري، المسررتوى ) لمتغيرررات  تبعررا   الخليررل محافظررة انرروب  فرري

(. األسرررررية المسررررئوليات  فرررري الررررزوج ركةمشررررا مرررردى األ نرررراء، عرررردد  لألسرررررة، االقتصررررادي المسررررتوى 

 باعتبارهررا أداة  اسررتبانة اسررتخدام خررمل مررن لرراوذ  التحليلرري، الوصررفي المررنهج الباحنررة واسررتخدمت 

 فرري العرراممت  الزواررات  فئررة لرردى  واارري توافررق واررود  الدراسررة نتررائج وأ هرررت . المعلومررات  لجمررع

 أ هرررت  كمررا ،الدراسررة ت مجرراال اميررع فرري الخليررل محافظررة انرروب  منطقررة فرري الح ررومي القطرراع

وااريالت   متوسرطات  فري إحصرائية داللرة ذات  فرروي  وارود  عردم ائجنتال  الزوارات  فئرة لردى وافرق الز 

 عنرررد  العمرررر لمتغيرررر تعرررزى  الخليرررل محافظرررة انررروب  منطقرررة فررري الح رررومي القطررراع فررري العررراممت 

 متوسرطات  في يةإحصائ داللة ذات  فروي  واود  أ هرت   ينما ،األ ناء وعدد  الزواج، ومدة ،الزواج

واارريالت وافررق ا  محافظررة انرروب  منطقررة فرري الح ررومي القطرراع فرري العرراممت  الزواررات  فئررة لرردى لز 

 .األسرية المسؤوليات  في الزوج مشاركة لمتغير تعزى  الخليل

وااري مسرتوى  معرفرة إلرى( 2017)  ومنصرور سرهيلة دراسرة وهردفت   العاملرة المررأة  لردى الت وافرق الز 

وااررريواالت   فررري الفرررروي  عرررن والكشرررف العاملرررة، غيرررر والمررررأة   المتغيررررات  بعرررأ  ضررروء فررري فرررق الز 

 مرررن الدراسرررة عينرررة وتكونرررت (. التعليمررري والمسرررتوى  الرررزواج، ومررردة السرررن،) ةوالشخصررري التنظيميرررة

 اختيرارهن ترم ورقلرة، بمدينرة عاملرة غيرر  وارة( 66)و عاملرة،  وارة( 76)  مرنهن  وارة،( 145)

 واسرررتخدم التحليلرري، الوصرررفي المررنهج علرررى الدراسررة هرررذه اعتمرردت  ولقرررد  بسرريطة، عشررروائية بطريقررة

واارري اسررتبيان   ررين فررروي  واررود  عرردم إلررى الدراسررة وتوصررلت  ،الدراسررة أهررداف حقيررقلت الت وافررق الز 

وااي في العاملة غير والمرأة  العاملة المرأة  وااي في فروي  واود  وعدم ،الت وافق الز   لدى الت وافق الز 

 .التعليمي والمستوى  واجالز  ومدة السن باختمف لةالعام وغير العاملة المرأة 
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  رين العمقرة علرى التعررف( Deghanmehr et al., 2016) نيوآخر  ديغانمر دراسة هدفت  كما

وااررريو  الرررو يفي الرضرررا  الصرررحي القطررراع فررري العررراممت  المتزوارررات  الممرضرررات  لررردى الت وافرررق الز 

 مقيرراس داماسررتخ وتررم ،االرتبرراطي   في  الوصرر المررنهج البرراحنون  اسررتخدم حيررث  إيررران، فرري الح ررومي

 ،(Olson et al., 1989) نيوآخرر  لرراولسون  واايالت وافق الز   ومقياس لمينوستا، الو يفي الرضا

 فرري العرراممت  الممرضررات  مررن متزواررة ممرضررة( 100) مررن م ونررة عينررة علررى الدراسررة وطبقررت 

 الررو يفي الرضررا  ررين ا  ائيإحصرر دالررة موابررة ارتباطيررة عمقررة واررود  إلررى الدراسررة وتوصررلت  إيررران،

وااريو   ع سررية عمقرة واررود  إلرى الدراسررة لت توصر كمررا ،الدراسرة عينررة الممرضرات  لرردى الت وافرق الز 

واايو  الزواج وسنوات  األ ناء عدد   ين إحصائيا   دالة  عينة المتزواات  الممرضات  لدى الت وافق الز 

 .الدراسة

 األطفال اض ير  معلمات  لدى واايفق الز  الت وا مستوى  على التعرف( 2016)  ااسم  دراسة  وهدفت 

واارريالت   فرري الفررروي  علررى التعرررف وكررذلا بغررداد، فرري  لمتغيررر تبعررا   الريرراض  معلمررات  لرردى وافررق الز 

 الدراسرة أاريرت  حيرث  الوصرفي، المرنهج الدراسرة واسرتخدمت  الدراسري، والتحصريل الشرهري، الدخل

 خ،كررر ال تربيررة لمررديريات  بعررات تاال بغررداد  فرري األطفررال ريرراض  معلمررات  مررن( 300) مررن عينررة علررى

 معلمررات  أن إلررى الدراسررة وتوصررلت  لقصرردية،ا العشرروائية بالطريقررة اختيررارهن تررم الرصررافة، وتربيررة

واارري مررن عررال   بمسررتوى  تتمتررع األطفررال ريرراض   واررود  عرردم إلررى الدراسررة توصررلت  كمررا. الت وافررق الز 

وااري مسرتوى  متوسطات   ين إحصائية داللة ذات  فروي   األطفرال ريراض  معلمرات  لردى الت وافرق الز 

  ررررين إحصررررائية داللررررة ذات  فررررروي   هرررررت  حررررين فرررري الشررررهري، الرررردخل لمتغيررررر تعررررزى  بغررررداد  فرررري

واارررري مسررررتوى  متوسررررطات   لمتغيررررر تعررررزى  بغررررداد  فرررري األطفررررال ريرررراض  معلمررررات  لرررردى الت وافررررق الز 

 .الدراسي التحصيل
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 االنفعررالي الررذكاء رتررا ي معرفررة إلررى هرردفت   دراسررة( Parameswari, 2016) باراميسررواري  وقررام

وااررريلا علرررى  الوصرررفي، المرررنهج الدراسرررة ت واسرررتخدم الهنرررد، فررري الدراسرررة أاريرررت  وقرررد  ،ت وافرررق الز 

 العينرة بطريقرة اختيررت  عاملرة، غير امرأة ( 100)و عاملة امرأة ( 100) من الدراسة عينة وتكونت 

 لرردى الزوااري الت كيرف ىعلر دال ترا ير لره االنفعررالي الرذكاء أن الدراسرة وبينرت  البسريطة، العشروائية

واارريالت وافررق ا فرري إحصررائية دالررة فررروي  تواررد  ال وأنرره زواررات،متال  العرراممت  المتزواررات   ررين لز 

-25) عمر في المتزواات  من توافقا   أكنر هن( 45-36) عمر في الن ساء وأن العاممت، وغير

 العرائمت  فري الن سراء مرن تكيفرا   أكنرر الممتردة العرائمت  فري الن ساء أن كذلا الدراسة ووادت  ،(35

 بشر ل ترزوان اللرواتي الن سراء مرن أكبرر توافق لديهن حب، عن تزوان اللواتي الن ساء وأن النووية،

 .العاممت  غير للمتزواات  بالنسبة أعلى كان االنفعالي الذكاء وأن تقليدي،

 ةمقرالع عرن الكشف إلى هدفت   دراسة( Nadam and Sylaja, 2015) وسيماا نادام وقامت 

وا  ين  العلمري، والمؤهرل ،والعمرر واالاتماعي، االقتصادي المستوى ) متغيرات  وبين ايالت وافق الز 

 وتكونرت  الهند، في كيرال والية في العاممت  وغير العاممت  الن ساء من عينة لدى( اإلقامة وم ان

 امرررأة ( 100)و عاملررة، امرررأة ( 100) مررنهن عاملررة، وغيررر عاملررة امرررأة ( 200) مررن الدراسررة عينررة

وااري مقياس الباحنتان ستخدمت او  عاملة، غير  ,Deshbandi) شربانديدي إعرداد  مرن الت وافق الز 

وااي مستوى  أن إلى الدراسة وتوصلت  ،( 1997   ينمرا مرتفعرا ، العراممت  الن سراء لردى الت وافق الز 

 موابرة طرديرة ةعمقر وارود  إلرى الدراسرة توصلت  كذلا العاممت، غير الن ساء لدى منخفضا   كان

وااري مسرتوى   ين  واالاتمراعي االقتصرادي ى والمسرتو  العلمري والمؤهرل العمرر مرن وكرل الت وافرق الز 

وااري مسرتوى   رين عمقرة وارود  وعردم العراممت، الن سراء لدى  والمؤهرل العمرر مرن وكرل الت وافرق الز 

 .العاممت  غير الن ساء لدى واالاتماعي االقتصادي والمستوى  العلمي
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ق الت وافررو  المهنيررة الضررغوب  ررين العمقررة علررى التعرررف إلررى( 2015) إ راهيمرري دراسررة هرردفت   ينمررا

وااي  فري بسر رة والية في الح ومي القطاع في العاممت  والمعلمات  الممرضات  من عينة لدى الز 

 معلمرة( 65) مرنهن عاملرة، امررأة ( 130) م ونرة عشروائية عينرة على الدراسة أاريت  وقد  الجزائر،

 اسرررتبيان اسرررتخدام ترررم حيرررث  االرتبررراطي، الوصرررفي مرررنهجلا الدراسرررة واسرررتخدمت  رضرررة،مم( 65)و

وااريو  المهنية الضغوب   رين سرلبية ارتباطيرة عمقرة وارود  إلرى الدراسرة توصرلت  حيرث  ،الت وافرق الز 

واايو  المهنية الضغوب  فري إحصرائيا   دالرة فرروي  وارود  وعردم ،الدراسرة عينرة أفرراد  لردى الت وافق الز 

واا الت وافق  . لمعلمات او  الممرضات   ين  يالز 

الت وافررق و  النفسررية الصررحة مسررتويات  تقيرريم إلررى هرردفت  دراسررة( Parmar, 2014) بررارمر وأارررى 

واارري  مررن الدراسررة عينررة وتكونررت  الهنررد، فرري العرراممت  وغيررر العرراممت  الن سرراء مررن عينررة لرردى الز 

 ملررة،اع امرررأة ( 30) مررنهن الهنررد، فرري  هافنااررار مدينررة فرري متزواررة امرررأة ( 60) مررن الدراسررة عينررة

 الصررحة مقيرراس الدراسررة واسررتخدمت  شرروائية،الع بالطريقررة اختيررارهن تررم عاملررة، غيررر امرررأة ( 30)و

وااري ومقيراس ،(Shreevastav and Jagdish) وااغردي  لشريفاسرتاف النفسرية  الت وافرق الز 

 الصررحة ات مسررتوي أن إلررى الدراسررة وتوصررلت  ،(Kumar and Rohatgi) وروهرراتجي لكررومر

 الصرررحة مسررتويات  نمرر أعلررى كانررت  العرراممت  غيررر الن سرراء عينررة لرردى واارريفررق الز  الت واو  النفسررية

واايو  النفسية  . العاممت  الن ساء لدى الت وافق الز 

 العامالت الّنساء لدى الّتكيف بأساليب  المتعلقة الدراسات: الثاني المحور
 مواقررررفلا فرررري التصرررررف اسررررتراتيجيات  إلررررى التعرررررف( 2020) وحااررررب  اليحيرررراوي  دراسررررة هرررردفت 

 فري العراممت  الن سراء مرن عينرة علرى ميدانيرة دراسرة) المتزوارات  العراممت  الن ساء لدى الضاغطة

 تررم حيررث  الوصررفي، المررنهج الدراسررة واسررتخدمت  الجزائررر، فرري تلمسرران  واليررة والطررب  التعلرريم ميرردان

 ة،اغطالضر المواقرف لموااهرة بحرث لا عينرة طررف مرن المعتمدة ستراتيجيات اال يقيس استبيان  ناء
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 العرراممت  المتزواررات  الن سرراء مررن متزواررة امرررأة ( 60) مررن م ونررة عينررة علررى الدراسررة أاريررت  وقررد 

 المواقررف فرري التصرررف اسررتراتيجيات  أن إلررى الدراسررة وتوصررلت  تلمسرران،  واليررة والطررب  التعلرريم فرري

 البعرررد  أن حيرررث  ضرررليفة،  درارررة كانرررت  تلمسررران بمدينرررة العررراممت  الن سررراء عينرررة لررردى الضررراغطة

 االنفعرررررال، اسرررررتراتيجية  رررررم مهمرررررة،ال اسرررررتراتيجية ترررررمه األولرررررى، المرتبرررررة احترررررل بالتسرررررلية قتعلرررررالم

 إلرى الدراسة توصلت  كما الضغوب، موااهة استراتيجية أخيرا   وحل االاتماعي، الدعم ستراتيجيةاو 

 حسرب  المتزوارات  ت اممالع الن ساء لدى الضغوب مع التصرف استراتيجيات  في فروي  واود  عدم

 . والتخصص  األقدمية، رمتغي

 اإلاهرراد  مسررتويات  تقيرريم إلررى التعرررف( Shika et al., 2019) نيوآخررر  شرري ا دراسررة وهرردفت 

 الهنرد، فري التعليمري النالنرة الرعايرة مستشرفى فري العراممت  المتزوارات  لردى الت كيف استراتيجيات و 

 يات اتيجاسررررتر  ومقيرررراس اإلاهرررراد، ى تو مسرررر مقيرررراس اسررررتخدمت  حيررررث  الوصررررفي، المررررنهج واسررررتخدم

 الرعايرررة مستشرررفى فررري العررراممت  مرررن تزوارررةم امررررأة ( 162) مرررن الدراسرررة عينرررة وتكونرررت . الت كيرررف

 وحروالي معتدلرة، لضرغوب تعرضرن( ٪72.8) أن إلى الدراسة وتوصلت  الهند، في التعليمي النالنة

 مررن يعررانين لررم( ٪3.1)و خ يررف، إلاهرراد  تعرضررن( ٪21.6)و شررديد، إلاهرراد  تعرضررن( 2.5٪)

 لررررردى الت كيرررررف جيات اسررررتراتيو  اإلاهررررراد   ررررين عمقرررررة وارررررود  عرررردم النترررررائج أ هرررررت  لاذ كررررر إاهرررراد،

 . الهند  في التعليمي النالنة الرعاية مستشفى في العاممت  المتزواات 

 الت كيرف اسرتراتيجيات و  اإلاهراد  مسرتوى  لتقيريم ؛مقارنرة   دراسرة  ( Shristi, 2019) شريسرتي وأاررت 

 فررري مخترررارة حضررررية منررراطق فررري المقيمرررات  العررراممت  روغيررر العررراممت  المتزوارررات  ءالن سرررا لررردى

 اسررتخدام ترم حيرث  المقرارن، الوصرفي المرنهج الدراسررة واسرتخدمت  الهنرد، فري وأوتارانتشرال دهررادون 

 مرررن الدراسرررة عينرررة وتكونرررت  ،الت كيرررف اسرررتراتيجيات  لقيررراس اسرررتبانة تطررروير وترررم اإلاهررراد، مقيررراس
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 الن سررررراء مرررررن( 50)و العررررراممت، متزوارررررات لا الن سررررراء مرررررن( 50) مرررررنهن ،متزوارررررة امررررررأة ( 100)

 إلررى الدراسررة وتوصررلت  الهنررد، فرري وأوتارانتشررال دهرررادون  منطقترري فرري اممت العرر غيررر المتزواررات 

. العراممت  وغيرر العراممت  الن سراء  رين اإلاهاد  مستوى  في إحصائية داللة ذات  فروي  واود  عدم

 وغيرررر العررراممت  الن سررراء  رررين الت كيرررف اسرررتراتيجيات  توى سرررم متوسرررطات   رررين فرررروي  وارررود  وعررردم

 الردين وبرين الت كيرف اسرتراتيجيات   رين ارتباطيرة عمقرة وارود  إلرى ةالدراسر توصرلت  كما العاممت،

 الت كيررف اسررتراتيجيات   ررين ارتباطيررة عمقررة وواررود . العرراممت  الن سرراء لرردى لألسرررة الشررهري  والرردخل

 .العاممت  غير الن ساء لدى الشهري  خللد وا واألسرة والدين التعليم وبين

 الحياة لمواقف العاملة الزواة موااهة ستراتيجيةا على التعرف( 2019) بخوش دراسة هدفت  كما

 البريرد، الصرحة، التعلريم،) الخدماتيرة الح ومية بالقطاعات  العاممت  السيدات  من لعينة الضاغطة

 الوصرررفي المررنهج الدراسرررة واسررتخدمت  الجزائرررر، فرري رررررررررررررةبس ررررررررررررررر مدينررة فررري( االاتمرراعي الضررمان

 وبراركر إلنردلر الضراغطة المواقرف فري الموااهرة مقيراس اسرتخدمت  حيرث  ،الدراسة أهداف لتحقيق

(Endler and Parker, 1998)، علررى الدراسرة أاريرت  وقرد  ،الت كيررف اسرتراتيجيات  ومقيراس 

 الدراسرة وتوصرلت  ،الخدماتيرة الح وميرة ات طاعرالق فري العراممت  من سيدة( 40) من م ونة عينة

 كمررا النفسرري، الضررغط لموااهررة مختلفررة موااهررة اتيجيات اسررتر  العرراممت  السرريدات  اسررتعمال أن إلررى

 السرريدات  طررف مررن الموااهرة اسررتراتيجيات  اسرتعمال حيررث  مرن فررروي  توارد  ال أنرره النترائج أسرفرت 

 ،التعليمي توى مسال األ ناء عدد  الزواج، ةمد  المهنية، الخبرة المتغيرات، بعأ   ضوء في العاممت 

 .المتزواات  العاممت   ين الزواية الضغوب على ااهةالمو  استراتيجيات  تا ير الدراسة تناولت 

 الضررغوب علررى الت كيررف اسررتراتيجيات  أ ررر إلررى التعرررف( Nwatu, 2018) نواتررو دراسررة وهرردفت 

 المررنهج ةراسررالد  واسررتخدمت  نيجيريرا، فرري إينواررو  واليررة المتزوارات  العرراممت  الن سرراء  ررين الزوايرة
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 اختيررارهن ترم متزوارة عاملرة امرررأة ( 377) مرن م ونرة عينرة علررى الدراسرة أاريرت  حيرث  الوصرفي،

 ومررروس ألمولررروبي الزوايرررة الضرررغوب مقيررراس الدراسرررة واسرررتخدمت  القصررردية، العشررروائية بالطريقرررة

(Omoluabi and Moos, 1994)، وفينرري يررت ونكلكر  اليوميررة والحيرراة الصررحة ومقيرراس 

(Cronkite and Finney, 1990)،  اللرواتي ممت العرا المتزوارات  أن إلرى الدراسرة وتوصرلت 

 اللرواتي أولئرا مرن أكنرر الزوايرة الضرغوب أعرراض  مشر لة علرى تركز التي ستراتيجيات اال اعتمدن

 .العاطفة على تركز التي ستراتيجيات اال على اعتمدن

 لررردى النفسررية الضررغوب موااهررة اسررتراتيجيات  علرررى التعرررف( 2017) شررويطر دراسررة هرردفت  كمررا

 كمررا االاتمابيررة، والمسرراندة النفسررية الصررمبة متغيررري  ءضررو  علررى التعلرريم فرري العرراممت  األمهررات 

 التنبرررؤ فررري االاتمابيرررة والمسررراندة النفسرررية الصرررمبة أبعررراد  مرررن كرررل مسررراهمة إلرررى التعررررف هررردفت 

 التفاعرررل أ رررر علرررى التعررررف الدراسرررة ولرررت اح كرررذلا النفسرررية، الضرررغوب مرررع التعامرررل اسرررتراتيجيات ب

 اسررررررتراتيجيات ب التنبررررررؤ فرررررري االاتمابيررررررة ندةوالمسررررررا النفسررررررية الصررررررمبة متغيررررررري   ررررررين المحتمررررررل

 وقررد  الوصررفي، المررنهج الدراسررة واعتمرردت  العرراممت، األمهررات  لرردى النفسررية الضررغوب مررع التعامررل

 اسرةدر ال واسرتخدمت  الجزائرر، فري وهرران  واليرة برالتعليم عاملة أم( 300) من الدراسة عينة تكونت 

 مرن وهمرا االاتمابيرة، المسراندة واستبيان ة،النفسي الضغوب مصادر استبيان: كالتالي أدوات  أربع

 استراتيجيات  ومقياس ،(مخيمر) أعده الذي النفسية الصمبة مقياس استخدمت  كما الباحنة، إعداد 

 أن ةالدراسرررر نتررررائج وبينررررت  ،(Carver) كررررارفر  إعرررداد  مررررن معهررررا التعامررررل أو ،الضررررغوب موااهرررة

 الضرغوب مرع التعامرل اسرتراتيجيات ب التنبؤ في( والتح م االلتزام،)  النفسية الصمبة أبعاد  مساهمة

 اسرتراتيجيات ب التنبرؤ فري( المعر ية الوادانية،) االاتمابية المساندة أبعاد  أيضا وساهمت  النفسية،

 الصرررمبة متغيرررر  رررين إحصرررائيا   دال تفررراعلي  ررررأ هنررراك كررران كمرررا. النفسرررية الضرررغوب مرررع التعامرررل



 
 

50 

 

 لرردى النفسررية الضررغوب مررع التعامررل اسررتراتيجيات ب تنبررؤال فرري سرراهم االاتمابيررة والمسرراندة النفسررية

 .العاممت  األمهات 

 الممرضرين لردى المهني الضغط موااهة استراتيجيات  على التعرف( 2017) تواتي دراسة وهدفت 

 الوصررررفي، المررررنهج اسررررةدر ال واسررررتخدمت   السرررررطان، جررررةمعال مصررررالح فرررري العرررراملين والممرضررررات 

 المستشر يات  فري العاملين والممرضات  الممرضين لمجموع ملالشا المسح بطريقة الدراسة وأاريت 

 المجتمررررع يشررر لون  وممرضرررة   مرضرررا  ( 177) مرررن وممرضرررة   ممرضرررا  ( 131) عرررددهم  لرررل والرررذي

 موااهررررة اسررررتراتيجيات  اسقيرررروم المهنرررري، الضررررغط مصررررادر مقيرررراس الدراسررررة واسررررتخدمت  ،الكلرررري

  درارة اراء الدراسرة عينرة أفرراد  لردى المهنري الضرغط مسرتوى  أن إلرى الدراسرة وتوصلت  الضغوب،

 إلرى الدراسرة توصرلت  كمرا كبيررة،  درارة اراءت  المهنيرة الضرغوب موااهة استراتيجيات  وأن كبيرة،

 عينرة أفرراد  لردى المهنيرة الضرغوب مصرادر متوسرطات   رين إحصرائية داللرة ذات  فرروي  وارود  عدم

 الدراسررة توصررلت  كررذلا(. بيررةاالاتما والحالررة والخبرررة، والعمررر، الجررنس،) لمتغيرررات  زى عررت الدراسررة

 لمتغيررات  تعرزى  الدراسرة عينرة أفرراد  لردى الموااهرة اسرتراتيجيات  فري إحصرائيا دالرة فروي  عدم إلى

 (.االاتمابية والحالة والخبرة،  والعمر، الجنس،)

 اإلاهراد  أسرباب  علرى التعررف( Kumar and Vishnu, 2016) نووفشر كومرار دراسرة وهردفت 

 فررري تورا رررورا مدينرررة مرررن الجنررروبي الجرررزء فررري العاملرررة المررررأة  اعتمررردتها يالتررر الت كيرررف اسرررتراتيجيات و 

 الن ساء من امرأة ( 80) من الدراسة عينة وتكونت  الوصفي، المنهج الدراسة واستخدمت  أفغانستان،

 اختيرررارهن ترررم التجميرررل، وخبيررررات  ،البنررروك وفررري والمتررراار، رس،المررردا فررري العررراممت  المتزوارررات 

 قرربلن الن سرراء معظررم أن النتررائج وكشررفت . اسررتمارة( 54) اسررتعادة وتررم ادفررة،اله العشرروائية بالطريقررة

ا يرارع ذلرا أن علرى الن سراء اتفقرت  كمرا. تجاهها ا  شغف لديهن ألن ؛و يفتهن  الصرعوبات  إلرى أيضر 
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 ألنهرم ؛علريهم التشرديد  ترم لقرد . محترمرة ديةاقتصرا حيراة للي  أل وااهن الم مة والمساعدة المالية

. أقررانهم مرع ايردة عمقرة ترربطهم ال وأنهرم ، قيلرة عمرل أبباء مع إضا ي ا وقت ا عملال إلى اضطروا

 أصررا هن لقررد . بانفسررهم االعتنرراء علرريهم وكرران ،خادمررة دون  المنزليررة لألعمررال دعررم لررديهم ي ررن لررم

 الررأس وآالم الظهرر وآالم الجسرم آالم منرل صرحية مشراكل إلرى أدى ممرا سديلجوا العقلي اإلرهاي

 إلرى التحردث  أ نراء بالراحة المشاركات  شعرت  الت كيف ستراتيجيات ال وبالنسبة. الهضم واضطرابات 

 .ذلا إلى وما واالسترخاء الموسيقى إلى واالستماع األصدقاء

ة ااهررررمو  اسرررتراتيجية إلرررى التعررررف( 2014) بيسرررى وبرررن وخولررروفي هجرسررري دراسرررة هررردفت  كمرررا

 الدراسة واستخدمت  ،)ضرات بجامعة المسيلةعينة من المحا( الضغط لدى المرأة العاملة المتزواة

 امررأة ( 270) مررن تكونررت  ،عشرروائية عينررة على الدراسة أاريت  حيث  االرتباطي، الوصفي المنهج

 راتيجيةسرررتاال  رررين عمقرررة وارررود  إلرررى الدراسرررة وتوصرررلت  الجزائرررر، فررري المسررريلة اامعرررة فررري عاملرررة

 المشر ل حرول المتمركرزة سرتراتيجيةاال  ين قةعم وواود  النفسي، والضغط المش ل حول المتمركزة

 االنفعررال حررول المتمركررزة سررتراتيجيةاال وبررين النفسرري، والضررغط االنفعررال وبررين المهنرري، والضررغط

 ضرررغطوال االاتمررراعي الررردعم حرررول المتمركرررزة سرررتراتيجيةاال  رررين عمقرررة ووارررود  المهنررري، والضرررغط

 .المهني والضغط اتماعياال الدعم حول المتمركزة االستراتيجية وبين النفسي،

 اسرررتراتيجيات و  المهنرري اإلاهررراد  علررى التعرررف هررردفت  دراسررة( Essien, 2014) إسرريان وأارررى 

 اسررتخدام تررم نيجيريررا، فرري إيبرروم أكرروا واليررة فرري التجاريررة البنرروك فرري العرراممت  الن سرراء لرردى الت كيررف

 علررى تررؤ ر نهرراأل المختلفررة الت كيررف اسررتراتيجيات  فحررص  وتررم المقطعرري، لوصررفيا حالمسرر تصررميم

 فرري الت كيررف اسررتراتيجيات  واسررتبانة المهنرري اإلاهرراد  اسررتبانة الدراسررة واسررتخدمت . المهنرري اإلاهرراد 

 اريرةتج  نروك( 9) فري عاملرة امررأة ( 272) مرن م ونرة عينرة علرى الدراسرة وطبقرت . البيانات  امع
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 السرررنوية اإلارررا ة أن النتررائج وأ هررررت  بسرريط، عشررروائي بشرر ل اختيرررارهن تررم. ميبرررو إ أكرروا واليرررة فرري

 التنظيمررررري المسرررررتوى  علرررررى اسرررررتخدام ا األكنرررررر كانرررررت  الرررررزممء مرررررن المسررررراعدة علرررررى والحصرررررول

 المسراعدة علرى والحصرول ،البردني النشراب أن كمرا. التروالي علرى الشخصرية الت كيف استراتيجيات و 

 لبشرر  المهنرري الضررغط خفررأ  إلررى أدت  الررو يفي والتنرراوب  ،نويةالسرر اإلاررا ة وكررذلا ،لررزممءا مررن

 .الخدمة أ ناء الموسيقى إلى واالستماع الغداء استراحات  أ ناء كبير

 السابقة  الدراسات على التعقيب
 اهتماماتها وتنوعرت  الهدف، حيث  من تباينت  بانها يتضح السابقة، الدراسات  استعراض  خمل من

 خررررى وأ عربيرررة مجتمعررات  فمنهرررا فيهررا، أاريررت  التررري المجتمعررات  حيررث  مرررن تنوعررت  كمررا البحنيررة،

 .أانبية

واايب المتعلقة السابقة الدراسات  من الحالية الدراسة واستفادت   مفهروم علرى التعرف في الت وافق الز 

واارري واارريابرر المتعلقررة النظرررري  اإلطرررار عناصرررر علررى التعرررف كررذلا ،الت وافررق الز   كمررا ،لت وافق الز 

 الدراسررة اسررتفادت  كررذلا ،الت كيررف اسررتراتيجيات  علررى التعرررف فرري السررابقة الدراسررات  مررن دت اسررتفا

 .متغيراتها وتحديد  ،الدراسة أدوات  تطوير في السابقة الدراسات  من الحالية

 علم حد - ىعل النادرة الدراسات  من كونهرا في السابقة الدراسات   باقي  عن  الحالية الدراسة زت وتمي

واايال ربطت  التي-الباحنة فري   العراممت  المتزوارات  الن سراء لردى الت كيرف استراتيجيات ب ت وافق الز 

 .منطقة النقب 
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 الفصل الثالث 
 ها وإجراءات الدراسةطريقة  
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 الفصل الثالث 
 ها وإجراءات الدراسةطريقة 

 المقدمة 

احنة من أال تنفيرذ البقة واإلاراءات التي اتبعتها يتضمن هذا الفصل وصفا  كامم  ومفصم  للطري

، الدراسرة، عينرة الدراسرة، مجتمرع الدراسرة، حيرث اشرتملت علرى وصرف كرل مرن مرنهج الدراسةهذه  

، المعالجررة اإلحصررائية، الدراسررةتطبيررق  )طريقررة  نائهررا، وصرردقها، و باتهررا(، خطرروات  الدراسررةأداة 

 .الدراسةوتصحيح مقياس 

 الدراسة منهج 
ت الباحنرة المرنهج الوصرفي االرتبراطي، الرذي يعتبرر أكنرر خدمالحاليرة اسرت  الدراسرةل إارراء  من أار

، حيرث يقرروم علرى دراسرة الظراهرة فرري الوقرت الحاضرر والبحررث الدراسرةالمنراهج ممءمرة لمنرل هررذه 

امل التي ترتح م فيهرا، وكرذلا اسرتخمع النترائج مرن خرمل تحليرل البيانرات التري في أسبا ها والعو 

ارنتهرررا  نتررائج الدراسررات واألد يرررات السررابقة الترري اهتمرررت ومقمعهررا حرررول الظرراهرة ومناقشررتها يررتم ا

 . نفس المجال

 الدراسةمجتمع 
( 17000) نده، والبررالل عررد الن قررب العرراممت فرري منطقررة  الن سرراءمررن اميررع  الدراسررةتكررون مجتمررع 

   (.2021)م تب العمال،  عاملة

 الدراسةعينة 

ترررم اختيرررارهن  ،الن قرررب ت فررري منطقرررة اممالعررر الن سررراءمرررن  ( امررررأة  452) مرررن الدراسرررةعينرررة  تكونرررت 

العرراممت  الن سرراءعلرى سررتبانة نسررخة مرن اال( 480حيررث ترم تو يررع ) بالطريقرة العشرروائية البسريطة،

( 11استبعاد ) وبعد فر ها وترقيمها تم  ستبانة،  من اال  نسخة  (  463)منها  ، أسترد الن قب في منطقة  
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حسرب  الدراسرةوضح تو يع أفرراد عينرة التالي ي دول، والجلعدم اإلاابة عليها بش ل كامل  ؛استبانة  

 المتغيرات الديموغرا ية. 

 (1الجدول )

، العمررررو ، فرررالعررردد األطو ، الررردخل االقتصررراديتو يرررع أفرررراد العينرررة حسرررب المتغيررررات الديمغرا يرررة )
 (م ان الس نو 

 النسبة المئوية  العدد  الفئة المتغير

 دخل األسرة

 13.1 59 شي ل  3500أقل من  
 27.2 123 ( 5000-3500)من 

 59.7 270 شي ل 5000أكنر من 
 100.0 452 المجموع

 عدد األطفال

 24.3 110 طفل واحد 
 33.2 150 طفلين

 42.5 192  م ة أطفال فاكنر
 100.0 452 موعالمج

 العمر

 21.7 98 ( 23-18من )
 38.9 176 ( 30-24من )

 39.4 178 سنة  30أكنر من 
 100.0 452 المجموع

 ةالجامع
 75.9 343 قرية
 24.1 109 مدينة

 100.0 452 المجموع
 الدراسةأداتا 

 مقياسين، هما: الحالية  الدراسة استخدم في
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   ّزواجيالّتوافق الالمقياس األول: مقياس 
 : وصف المقياس -1

فرق تواالبعد االطمع علرى االدب التربروي ومقراييس  التوافق الزواايقامت الباحنة  تطوير مقياس 

ودراسرررة  ،(2012) صرررحافودراسرررة ( 2012) العرررارفي فررري عررردة دراسرررات منهرررا دراسرررة يالزوااررر

لحرررر رر ،انظررر  فقرررة( 99)مررن  األوليررةوقررد تكررون المقيرراس فرري صررورته (، 2015إ راهيمرري )

إارررراء تعرررديمت علرررى بعرررأ الفقررررات مرررن حيرررث وبعرررد عررررض المقيررراس علرررى التح ررريم ترررم (،1)

المقيراس م ونرا   وأصربح اينسج  ر توجاراتال حي ري ،الفقراتبلىوت التعديلعصرياغتها  

  .(3ملحق)فقرة ( 30)من 

 ، هي:ت  م ة مجاالالمقياس تضمن و 

 فقرات. 10، ويتكون من نقافياالاتماعي وال الت وافقاألول: المجال  .1

 .فقرات  10، ويتكون من العاطفي الت وافق: المجال الناني .2

 فقرات. 10كون من نفسي، ويتال  الت وافقالمجال النالث:  .3

 الّتوافق الّزواجي مقياس صدق 
مررع  المجررالفقرررات كررل فقرررة مررن بحسرراب معامررل ارتبرراب  يرسررون لالمقيرراس قررق مررن صرردي التح   تررم  

 ، وذلا كما هو موضح في الجدول التالي: لمجاللالدراة الكلية 
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 (2الجدول )

مررع  المجررالة مررن فقررررات ين كررل فقررر (  ررPearson Correlationنتررائج معامررل االرتبرراب  يرسررون )
 للمجالالدراة الكلية 

 )ر( رقم الفقرة  المجال  )ر(  رقم الفقرة  المجال  )ر( رقم الفقرة  المجال 

  الّتوافق
االجتماعي  

 والثقافي 

1 **.58 

  الّتوافق
 العاطفي 

11 **.67 

  الّتوافق
 النفسي

21 **.61 
2 **.59 12 **.66 22 **.67 
3 **.67 13 **3.6 23 **.67 
4 **.71 14 **.73 24 **.72 
5 **.73 15 **.75 25 **.73 
6 **.68 16 **.67 26 **.67 
7 **.72 17 **.66 27 **.70 
8 **.71 18 **.69 28 **.68 
9 **.63 19 **.66 29 **.72 
10 **.57 20 **.57 30 **.64 

 ( α≤ 0.01** دال ة إحصائي ا  عند )  

( إلررى أن اميررع قرريم مصررفوفة ارتبرراب فقرررات المجررال مررع 2طيررات الررواردة فرري الجرردول )تشررير المع

لي لفقررات المقيراس، وهررذا الدرارة الكليرة للمجرال دالر ة إحصرائي ا ، ممرا يشرير إلرى قروة االتسراي الرداخ

 يعبر عن صدي فقرات األداة في قياس ما صيغت من أال قياسه.

ت الباحنررة  حرررساب معامرررمت االرتبرراب  ررين دراررة كررل االت قررراملمجرروللتحقررق مرررن صرردي البنرراء ل
 ( يوضح ذلا.3والجدول ) ،مجال من مجاالت المقياس مع الدراة الكلية للمقياس

 (3الجدول )

 ت ارتباب دراة كل مجال من مجاالت المقياس مع الدراة الكلية للمقياس.مصفوفة معامم

 معامل االرتباط العالقات 

 0.80** الدراة الكلية X قافيماعي والناتاال الت وافق

 0.88** الدراة الكلية X العاطفي الت وافق

 0.86** الدراة الكلية X النفسي الت وافق
 ( α≤ 0.01** دال ة إحصائي ا  عند ) 
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( أن اميرررع المجررراالت تررررتبط بالدرارررة الكليرررة 3يتضرررح مرررن خرررمل البيانرررات الرررواردة فررري الجررردول )

ن  معامررررل ارتبرررراب إحيررررث   ،(α≤0.01ة عنررررد مسررررتوى داللررررة )لررررة إحصررررائيدال اللمقيرررراس ارتباطررررا  ذ 

فقررات أن والدراة الكلية للمقياس كان قويا ، ممرا يشرير إلرى   ، يرسون للعمقة  ين دراة كل مجال

واايمقياس تشترك معا  في قياس ال  .الن قب العاممت في منطقة  الن ساءلدى  الت وافق الز 

 اجي ّزو الّتوافق الثبات مقياس 
بطريقة   سب ح    كما بات كرونباخ ألفا،  معاملوبحساب  ،النبات بطريقة االتساي الداخليح سب 

 (.4التجزئة النص ية، كما هو موضح في الجدول )

 (  4جدول )ال

واايلمقياس ت النبات معامم    الت وافق الز 

 عدد الفقرات  المقياس
 التجزئة النصفية كرونباخ ألفا 
 معامل سبيرمان براون المصحح  االرتباط املمع معامل الثبات

 75. 61. 86. 10 االاتماعي والنقافي   الت وافق
 75. 61. 86. 10 العاطفي  الت وافق
 79. 67. 87. 10 النفسي  الت وافق

 86. 79. 93. 30 رجة الكلية للمقياس الد
مل ث  لل معاحي   المقياس يتمتع  دراة مرتفعة من النبات،  أشارت نتائج فحص النبات إلى أن  

بلل معامل سبيرمان  راون المصحح للدراة  و (،  0.93 بات كرونباخ ألفا للدراة الكلية للمقياس )

. وهذا يشير إلى  يقة التجزئة النص يةحقق من النبات بطر من خمل الت    (0.86الكلية للمقياس )

 .(الن قب في البيئة الفلسطينية )منطقة المقياس صالح للتطبيق   أن  
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 قياس المتصحيح 
ا بطريقرة لي ررت )خماسري(، وقرد ترم تصرحيح استخ اإلاابرات علرى فقررات دمت الباحنة مقياسا  معرد 

درارررات(، واإلاابرررة  4لبرررا  درارررات(، واإلاابرررة )غا 5مرررن خرررمل إعطررراء اإلاابرررة )دائمرررا   ،المقيررراس

 دراات(، واإلاابة )نادرا  دراتين(، واإلاابة )أ دا  دراة واحدة(. 3)أحيانا  

 الن سراء) الدراسرةلمعرفة درارة موافقرة أفرراد عينرة  ،لم الخماسي إلى  مث فئات م طول السقسيوتم ت

واارري( علررى دراررات الن قررب العرراممت فرري منطقررة  ب فئررات المقيرراس ، وتررم حسررانلررديه الت وافررق الز 

 الخماسي كما يلي:

 4( = 1-5الحد األدنى للمقياس = )-مدى المقياس = الحد األعلى للمقياس

 3ات = لفئعدد ا

 ل الفئة = مدى المقياس ÷ عدد الفئات طو 

    =4  ÷3  =1.33 

كمرا  ،( للحد األدنى لكل فئرة نحصرل علرى فئرات المتوسرطات الحسرا ية1.33بإضافة طول الفئة )

 (:5ح في الجدول )هو موض

 (  5الجدول )

واايفئات المتوسطات الحسا ية لتحديد دراة الموافقة على مقياس   الت وافق الز 

وااي  الحسا يالمتوسط   ئاتف  الت وافق الز 
 دراة الموافقة 

 منخفضة فاقل 2.33
 متوسطة  2.34-3.67
 مرتفعة فاكنر 3.68
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   الّتكيف استراتيجياتالمقياس الثاني: 
 :المقياسوصف 

التربرروي ومقرراييس  األدب بعررد االطررمع علررى  اسررتراتيجيات التكيررفقامررت الباحنررة  تطرروير مقيرراس 

ودراسرررررة ، (2014) هجرسررررري وخولررررروفي وبرررررن بيسرررررى دراسرررررة :هرررررادراسرررررات مندة فررررري عررررر التكيرررررف

( 56)من  األوليةوقد تكون المقياس في صورته  (،  2017)  شويطرودراسة   ،(2013)  البسطامي

إارراء تعرديمت علرى بعرأ وبعرد عررض المقيراس علرى التح ريم ترم (،1لحرر  )،انظر  فقررة

 وأصربح اينسج   توجااتال حي ي ،الفقراتبلىوت التعديلعالفقرات من حيث صرياغتها  

  .(3ملحق)فقرة ( 40)المقياس م ونا  من 

 : على األبعاد التالية المقياس اشتملو 

 .( فقرات 5)، ويتكون من إعادة تقييم الموقفالبعد األول:  .1

 قرات.( ف6)، ويتكون من التعبير عن المشاعرالبعد الناني:  .2

 فقرة. (14)من  ، ويتكون ياملالتفكير التالبعد النالث:  .3

 ( فقرات.8البعد الرابع: تجنب المش مت، ويتكون من ) .4

 ( فقرات.7البعد الخامس: لوم الذات، ويتكون من ) .5

 الّتكيف  استراتيجياتصدق البناء لمقياس 

 من خمل اإلاراءات اآلتية: الت كيف استراتيجيات تم التحقق من صدي البناء لمقياس 
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 (6الجدول )

مع الدراة  البعد (  ين كل فقرة من فقررات Pearson Correlationب  يرسون )ل االرتباعامنتائج م
 :للبعد الكلية 

 االرتباط )ر( معامل رقم الفقرة  البعد  معامل االرتباط )ر( رقم الفقرة  البعد 

 تقييم الموقف

1 **.78 

 التفكير التأملي

12 **.56 
2 **.82 13 **.63 
3 **.85 14 **.65 
4 **77. 15 **.69 
5 **.76 16 **.71 

تجنب 
 المشكالت

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 

 لوم الذات

34 **.76 25 **.52 
35 **1.8 

 التعبير  
 عن المشاعر

6 **.78 
36 **.82 7 **.79 
37 **.84 8 **.83 
38 **.84 9 **.80 
39 **.82 10 **.79 
40 **.74 11 **.75 
 (α≤0.01عند )  ** دالّة إحصائيّا  

 

مرررع  البعرررد ( إلرررى أن اميرررع قررريم مصرررفوفة ارتبررراب فقررررات 6تشرررير المعطيرررات الرررواردة فررري الجررردول )

ة إحصررائي ا ، ممررا يشررير إلررى قرروة االتسرراي الررداخلي لفقرررات المقيرراس، وهررذا  للبعررد ليررة الكالدراررة  دالرر 

 بالت الي يعبر عن صدي فقرات األداة في قياس ما صيغت من أال قياسه.
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 بعرد قق مرن صدي البناء للمجاالت قرامت الباحنة  حرساب معامرمت االرتباب  رين درارة كرل وللتح

 ( يوضح ذلا.7للمقياس والجدول ) اة الكليةلدر المقياس مع ا أبعاد من 

 (7الجدول )

 المقياس مع الدراة الكلية للمقياس. أبعاد من  بعد مصفوفة معاممت ارتباب دراة كل 

 طمعامل االرتبا العالقات 

 0.76** الدراة الكلية X إعادة تقييم الموقف

 0.79** الدراة الكليةX التعبير عن المشاعر

 0.83** كلية الدراة ال X التفكير التاملي

 0.83** الدراة الكلية  X تجنب المش مت

 0.81** الدراة الكلية  X لوم الذات
 ( α≤ 0.01** دال ة إحصائي ا  عند ) 

( أن اميرررع المجررراالت تررررتبط بالدرارررة الكليرررة 7واردة فررري الجررردول )يتضرررح مرررن خرررمل البيانرررات الررر

حيررررث  إن  معامررررل ارتبرررراب  ،(α≤0.01ة )اللررررداللررررة إحصررررائية عنررررد مسررررتوى د  اللمقيرررراس ارتباطررررا  ذ 

 يرسررون للعمقررة  ررين دراررة كررل مجررال والدراررة الكليررة للمقيرراس كرران قويررا ، ممررا يشررير إلررى فقرررات 

 .الن قب العاممت في منطقة  الن ساءلدى  الت كيف اتيجيات استر المقياس تشترك معا  في قياس 

 الّتكيف  استراتيجياتثبات مقياس 
بطريقة   حسب  كماالنبات كرونباخ ألفا،  معاملاخلي وبحساب تساي الد اال  ح سب النبات بطريقة

 (.8التجزئة النص ية، كما هو موضح في الجدول )
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 (  8جدول )ال

 الت كيف يات استراتيجلمقياس معاممت النبات 

 عدد الفقرات  المقياس
 التجزئة النصفية كرونباخ ألفا 
 صحح براون المان معامل سبيرم معامل االرتباط معامل الثبات

 80. 66. 85. 5  إعادة تقييم الموقف
 86. 75. 88. 6  التعبير عن المشاعر

 87. 77. 90. 14  التفكير التاملي
 87. 77. 91. 8  تجنب المش مت

 86. 75. 91. 7   الذات لوم
 84. 73. 96. 40 الدرجة الكلية للمقياس 

حيث  لل معامل   عة من النبات،دراة مرتفع  أشارت نتائج فحص النبات إلى أن المقياس يتمت 

بلل معامل سبيرمان  راون المصحح للدراة  و (،  0.96 بات كرونباخ ألفا للدراة الكلية للمقياس )

. وهذا يشير إلى  مل التحقق من النبات بطريقة التجزئة النص يةمن خ  (0.84الكلية للمقياس )

 .(قب الن  نطقة )م  في البيئة الفلسطينيةأن المقياس صالح للتطبيق  

 تصحيح المقياس 
ا بطريقرة لي ررت )خماسري(، وقرد ترم تصرحيح  اإلاابرات علرى فقررات استخدمت الباحنة مقياسا  معرد 

درارررات(، واإلاابرررة  4درارررات(، واإلاابرررة )غالبرررا   5مرررن خرررمل إعطررراء اإلاابرررة )دائمرررا  المقيررراس 

 دة(.دراة واح دا  دراات(، واإلاابة )نادرا  دراتين(، واإلاابة )أ  3)أحيانا  

 الن سراء) الدراسرةلمعرفرة درارة موافقرة أفرراد عينرة  ،وتم تقسيم طول السلم الخماسي إلى  مث فئات 

، وترم حسراب فئرات المقيراس نلرديه الت كيف ت استراتيجيا( على دراات الن قب العاممت في منطقة  

 الخماسي كما يلي:

 4( = 1-5ياس = )لمقالحد األدنى ل-مدى المقياس = الحد األعلى للمقياس

 3عدد الفئات = 
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 طول الفئة = مدى المقياس ÷ عدد الفئات 

    =4  ÷3  =1.33 

كمرا  ،طات الحسرا ية( للحد األدنى لكل فئرة نحصرل علرى فئرات المتوسر1.33بإضافة طول الفئة )

 (:9هو موضح في الجدول )

 (  9الجدول )

 الت كيف جيات استراتيس قيافئات المتوسطات الحسا ية لتحديد دراة الموافقة على م

 فئات المتوسط الحسا ي
 الت كيف  استراتيجيات

 دراة الموافقة 
 منخفضة فاقل  2.33
 متوسطة  2.34-3.67
 مرتفعة فاكنر 3.68

 
 دراسةالخطوات تطبيق 

، حيرث ترم الن قب في منطقة  العاممت  الن ساء( استبانة وتو يعها على 480قامت الباحنة بطباعة )

( 452( اسرتبانة، منهرا )463قامت الباحنة بجمعها، حيث تم امرع ) ة،  معشوائيقة  طريتو يعها ب

سررروب ترررم إدخرررال البيانرررات إلرررى الحا ،اسرررتبانة صرررالحة العتمادهرررا فررري مرحلرررة التحليرررل اإلحصرررائي

 ، استعدادا لتحليلها والخروج بالنتائج.SPSSالر م اإلحصائية باستخدام  رنامج 

 المعالجة الحصائية
، حزمررة الدراسررةتحليررل  يانررات دراسررتها بعررد تطبيررق األدوات علررى أفررراد عينررة باحنررة فرري ال اعتمرردت 

 Statistical Package for the Socialالبرررامج اإلحصررائي ة للعلرروم االاتمابيررة، 

)SPSSSciences ( ،:فاستخدمت االختبارات اإلحصائي ة اآلتية 

 التكرارات واألو ان النسبية. •
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طات الحسا ي   •  ت المليارية.االنحرافاة، المتوس 

 لمعرفة  بات فقرات االستبانة. ؛اختبار كرونباخ ألفا •

لمعرفرررة صررردي فقررررات االسرررتبانة،  ؛(Pearson Correlationمعامرررل ارتبررراب  يرسرررون ) •

واايالعمقة  ين   ولمعرفة  .من اهة أخرى  الت كيف استراتيجيات وبين  ،من اهة الت وافق الز 

طات   اعيالرباختبار تحليل الت باين   • أو التوصل إلى قرار يتعلرق  وارود  ،للمقارنة  ين المتوس 

طات.  أو عدم واود فروي  ين المتوس 

إليجراد مصرردر الفرروي الترري  هرررت  ؛( للمقارنرات الننائيررة البعديررةScheffeاختبرار شرري يه ) •

طات  واايدراات في متوس   العراممت  الن ساءلدى  الت كيف استراتيجيات ودراات  الت وافق الز 

 .الن قب منطقة  في












 
 

66 

 

 

 

 

 

 الفصل الرابع 
 الدراسةنتائج  









































 
 

67 

 

 الفصل الرابع
 الدراسةنتائج 
مرن أارل اإلاابرة علرى أسرئلة  ؛الدراسرةالناتجرة عرن يتضمن هذا الفصل تحلريم  إحصرائي ا  للبيانرات 

 .الدراسة

 ؟الّنقبفي منطقة ت العامال الّنساءلدى  الّتوافق الّزواجيما درجة السؤال األول: 

طات الحسرررا ي ة واالنحرافرررات الملياريرررة واألو ان  لإلاابرررة عرررن السرررؤال األول، ترررم اسرررتخراج المتوسررر 

وااريدرارة النسربية ل كمرا يتضرح فري الجرردول ، الن قررب العراممت فري منطقرة  الن سراءلرردى  الت وافرق الز 

(10.) 

 (  10الجدول )

طات الحسرا ي ة واالنحرافرات المليار  وااريدرارة لواألو ان النسربية يرة المتوسر   الن سرراءلردى  الت وافرق الز 
 (452، مرتبة تنا ليا : )ن=من واهة نظرهن الن قب العاممت في منطقة 

 

 رقم الفقرة  المجال 
سط المتو 

 الحسابي 
االنحراف  
 المعياري 

الوزن النسبي 
 درجة الموافقة الرتبة %

فق
لّتوا

ا
 

في 
عاط

ال
 

 كبيرة  1 82.4 1.16 4.12 11
 كبيرة  2 79.2 1.12 3.96 13
 كبيرة  3 78.6 1.05 3.93 17
 كبيرة  4 77.0 1.05 3.85 16
 كبيرة  5 76.6 0.99 3.83 12
 كبيرة  6 76.4 1.06 3.82 19
 كبيرة  7 74.8 1.00 3.74 18
 كبيرة  8 74.4 1.16 3.72 15
 كبيرة  9 74.2 1.16 3.71 20
 متوسطة  10 72.8 1.10 3.64 14

 كبيرة  1 76.6 1.08 3.83 الكلية للمجال جة الدر 

فق
لّتوا

ا
سي  

النف
 

 كبيرة  1 84.4 1.07 4.22 21
 كبيرة  2 81.8 1.03 4.09 23
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 رقم الفقرة  المجال 
سط المتو 

 الحسابي 
االنحراف  
 المعياري 

الوزن النسبي 
 درجة الموافقة الرتبة %

 كبيرة  3 79.4 1.04 3.97 25
 كبيرة  4 76.6 0.91 3.83 22
 كبيرة  5 75.8 1.15 3.79 29
 كبيرة  6 74.2 1.16 3.71 27
 كبيرة  7 73.8 0.98 3.69 24
 متوسطة  8 73.0 1.13 3.65 30
 متوسطة  9 72.2 1.17 3.61 26
 متوسطة  9 72.2 1.07 3.61 28

 كبيرة  2 76.4 1.07 3.82 الدرجة الكلية للمجال 

فق
لّتوا

ا
 

تما
الج

ا
في 

لثقا
 وا

عي
 

 كبيرة  1 87.4 1.10 4.37 1
 كبيرة  2 82.4 1.04 4.12 3
 كبيرة  3 76.8 1.12 3.84 5
 رة كبي  4 76.0 0.93 3.80 2
 كبيرة  5 75.4 1.19 3.77 7
 متوسطة  6 72.8 1.19 3.64 9
 متوسطة  7 71.6 1.11 3.58 6
 متوسطة  8 71.0 1.16 3.55 10
 ة متوسط 8 71.0 1.15 3.55 8
 متوسطة  9 70.2 1.09 3.51 4

 كبيرة  3 75.4 1.11 3.77 الدرجة الكلية للمجال 
 كبيرة  76.2 1.09 3.81 الكلي  الّتوافق الّزواجي

واارررري(، أن دراررررة 10تشررررير البيانررررات الموضررررحة فرررري الجرررردول )  الن سرررراءالكلرررري لرررردى  الت وافررررق الز 

 للتوافرق الزوااريالحسا ي للدرارة الكليرة ، إذ  لل المتوسط كبيرةااءت  الن قب العاممت في منطقة 

 %(.76.2(  نسبة مئوية  لغت )3.81)

( 3.83ل المركز األول بمتوسرط حسرا ي  لرل )احت العاطفي  الت وافق( أن  10ويتضح من الجدول )

( علررى أعلررى دراررة موافقررة بالنسرربة للتوافررق 11وحصررلت الفقرررة ) %(،76.6ونسرربة مئويررة  لغررت )

فهررم  وارري عنرردما أشررعر أننرري أ، الترري نصررها: الن قررب لعرراممت فرري منطقررة ا الن سرراءالعرراطفي لرردى 
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النسررربة للتوافرررق درارررة موافقرررة بقرررل ( علرررى أ14يبررردي أي تعررراطف اتجررراهي،  ينمرررا حصرررلت الفقررررة )

 .لزواي كل الود والمحبة ن  ك  أ  ، التي نصها: الن قب العاممت في منطقة  الن ساءالعاطفي لدى 

ونسربة مئويرة  لغرت  ،(3.82بمتوسرط حسرا ي  لرل ) النفسري  الت وافق  لمجاوااء في المركز الناني  

 الن سرراءللتوافررق النفسرري لرردى  سرربة( علررى أعلررى دراررة موافقررة بالن21%(، وحصررلت الفقرررة )76.4)

مررع مسررؤوليات الحيرراة الزوايررة،  ينمررا  الت كيررفأسررتطيع ، الترري نصررها: الن قررب العرراممت فرري منطقررة 

العرراممت فرري  الن سرراءالنسرربة للتوافررق النفسرري لرردى اررة موافقررة ب( علررى أقررل در 28حصررلت الفقرررة )

 .ي النفسيةالتن العمل واألسرة ال يؤ ر على حإ، التي نصها: الن قب منطقة 

ونسربة  ،(3.77بمتوسرط حسرا ي  لرل ) االاتمراعي والنقرافي الت وافقمجال وااء في المركز النالث 

ى دراة موافقرة بالنسربة للتوافرق االاتمراعي ( على أعل1%(، وحصلت الفقرة )75.4مئوية  لغت )

ن، آتقبل فري لمسرأخطط للحاضرر وا، التي نصها: الن قب العاممت في منطقة    الن ساءوالنقافي لدى  

 الن سرراءالنسربة للتوافررق االاتمراعي والنقرافي لردى ( علرى أقررل درارة موافقرة ب4 ينمرا حصرلت الفقررة )

 .و واي أناد معايير الختيار أصدقائنا أحد ، التي نصها: الن قب العاممت في منطقة 

 ؟قبالنّ العامالت في منطقة  الّنساءلدى  الّتكيف استراتيجياتأهم ما : الثانيالسؤال 

طات الحسرررا ي ة واالنحرافرررات الملياريرررة واألو ان النرررانيلإلاابرررة عرررن السرررؤال  ، ترررم اسرررتخراج المتوسررر 

كما يتضح في الجدول ، الن قب مت في منطقة العام الن ساءلدى  الت كيف استراتيجيات هم ألالنسبية  

(11.) 
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 (  11الجدول )

طات الحسرررا ي ة واالنحرافرررات الملياريرررة واألو ان ا لررردى  الت كيرررف اسرررتراتيجيات هرررم ألبية لنسرررالمتوسررر 
 (452، مرتبة تنا ليا : )ن=الن قب العاممت في منطقة  الن ساء

المتوسط  رقم الفقرة  البعد 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

الوزن النسبي 
 درجة الموافقة الرتبة %

ملي
التأ

ير 
تفك

ال
 

 كبيرة  1 84.2 1.19 4.21 12
 كبيرة  2 82.0 1.02 4.10 16
 كبيرة  3 80.0 1.18 4.00 14
 كبيرة  4 78.4 1.04 3.92 18
 كبيرة  5 76.6 1.06 3.83 24
 كبيرة  6 76.0 1.15 3.80 20
 كبيرة  7 75.0 1.13 3.75 25
 كبيرة  7 75.0 1.13 3.75 22
 كبيرة  8 74.8 1.01 3.74 17
 كبيرة  9 74.6 1.06 3.73 13
 كبيرة  10 73.6 1.02 3.68 19
 متوسطة  11 73.0 1.06 3.65 23
 متوسطة  12 72.4 1.03 3.62 15
 متوسطة  13 71.6 1.07 3.58 21

 كبيرة  1 76.2 1.08 3.81 الدرجة الكلية
الت

شك
الم

ب 
تجن

 
 كبيرة  1 79.6 1.25 3.98 26
 كبيرة  2 77.6 1.10 3.88 30
 كبيرة  3 77.4 1.15 3.87 28
 كبيرة  4 75.2 1.18 3.76 32
 كبيرة  5 73.8 1.09 3.69 31
 متوسطة  6 73.2 1.10 3.66 29
 متوسطة  7 72.6 1.20 3.63 33
 متوسطة  8 72.4 1.12 3.62 27

 كبيرة  2 75.2 1.15 3.76 الدرجة الكلية

يم  
تقي

دة 
إعا

قف
مو

ال
 

 كبيرة  1 80.0 1.18 4.00 1
 كبيرة  2 77.2 1.14 3.86 3
 كبيرة  3 73.8 1.06 3.69 2
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 رقم الفقرة  البعد 
المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

الوزن النسبي 
 درجة الموافقة الرتبة %

 متوسطة  4 71.8 1.23 3.59 5
 متوسطة  5 70.6 1.12 3.53 4
 كبيرة  3 74.6 1.14 3.73 الدرجة الكلية

عر 
شا

الم
ن 

 ع
بير

لتع
ا

 

 كبيرة  1 79.8 1.25 3.99 6
 كبيرة  2 76.6 1.20 3.83 8
 كبيرة  3 73.8 1.10 3.69 7
 متوسطة  4 72.8 1.26 3.64 10
 متوسطة  5 71.0 1.14 3.55 9
 توسطة م 6 69.0 1.22 3.45 11

 كبيرة  4 73.8 1.19 3.69 الدرجة الكلية

ات
 الذ

لوم
 

 كبيرة  1 74.6 1.27 3.73 38
 متوسطة  2 73.2 1.25 3.66 36
 متوسطة  2 73.2 1.31 3.66 40
 متوسطة  3 73.0 1.40 3.65 34
 متوسطة  4 71.2 1.20 3.56 35
 متوسطة  5 70.8 1.20 3.54 39
 ة متوسط 6 70.2 1.26 3.51 37

 متوسطة  5 72.4 1.27 3.62 الدرجة الكلية
 الن سرررراءلرررردى  الت كيررررف تيجيات اسررررتراأهررررم أن إلررررى ( 11تشررررير البيانررررات الموضررررحة فرررري الجرررردول )

 التفكيرر الترامليبعرد  ، حيرث أحترلتنا ليرا  حسرب أهميتهرامرتبرة اراءت    الن قرب العاممت فري منطقرة  

وحصرررلت الفقررررة %(، 76.2لغرررت )يرررة  ( ونسررربة مئو 3.81المركرررز األول بمتوسرررط حسرررا ي  لرررل )

 فررري العررراممت  الن سررراءلررردى  التفكيرررر التررراملي سرررتراتيجيةال( علرررى أعلرررى درارررة موافقرررة بالنسررربة 12)

،  ينمرا حصرلت الفقررة وعملري أسررتيأفكرر قبرل اتخراذ أي قررار يخرص ، التري نصرها:  الن قب منطقة  

العاممت في منطقة  الن ساءلدى  مليالتفكير التا  ستراتيجيةال( على أقل دراة موافقة بالنسبة  21)

 أفكر في تقمص شخصية بعأ النااحين في الحياة.، التي نصها: الن قب 
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( ونسربة مئويرة  لغرت 3.76بمتوسرط حسرا ي  لرل )بعرد تجنرب المشر مت ني  لنراااء في المركرز او 

ت تجنرب المشر م سرتراتيجيةال( على أعلى دراة موافقة بالنسربة 26%(، وحصلت الفقرة )75.2)

، ستكون أفضل في المستقبل األمور أن أرى ، التي نصها: الن قب العاممت في منطقة   الن ساءدى ل

لرردى  تجنررب المشرر مت  سررتراتيجيات الى أقررل دراررة موافقررة بالنسرربة علرر (27 ينمررا حصررلت الفقرررة )

التررري  ادت مرررن  الت كيرررف اسرررتراتيجيات بمرررررت ، التررري نصرررها: الن قرررب العررراممت فررري منطقرررة  الن سررراء

 ي على التعامل مع التحديات المستقبلية.قدرت

ة مئوية  لغرت نسب( و 3.73بمتوسط حسا ي  لل ) بعد إعادة تقييم الموقفوااء في المركز النالث  

 إعرادة تقيريم الموقرف ستراتيجيةال( على أعلى دراة موافقة بالنسبة 1وحصلت الفقرة )،  %(74.6)

، ااهردا تنفيرذها وأحراولأضرع خطرة للعمرل ا: نصره  ، التريالن قرب العراممت فري منطقرة    الن ساءلدى  

لررردى م الموقررف قيرريإعرررادة ت سررتراتيجيةال( علرررى أقررل دراررة موافقرررة بالنسرربة 4 ينمررا حصررلت الفقرررة )

 أستبعد أي اانب يزيد من حدة مش متي.، التي نصها: الن قب العاممت في منطقة  الن ساء

( ونسرربة مئويررة 3.69حسررا ي  لررل ) توسررطبم بعررد التعبيررر عررن المشرراعر الرابررعوارراء فرري المركررز 

ن ر عرالتعبير سرتراتيجيةال( علرى أعلرى درارة موافقرة بالنسربة 6%(، وحصلت الفقررة )73.8 لغت )

ومتوافقررة  ينرري  إيجا يررةمشرراعري ، الترري نصررها: الن قررب العرراممت فرري منطقررة  الن سرراءلرردى المشرراعر 

التعبير  ستراتيجيةالفقة بالنسبة موا ( على أقل دراة11،  ينما حصلت الفقرة )وبين  واي والعمل

مرررل لتحلررردي القررردرة علرررى ا، التررري نصررها: الن قرررب العرراممت فررري منطقرررة  الن سررراءلررردى عررن المشررراعر 

 وضبط المواقف الضاغطة بالعمل.

( ونسررربة مئويرررة  لغرررت 3.62بمتوسرررط حسرررا ي  لرررل )بعرررد لررروم الرررذات واررراء فررري المركرررز الخرررامس 

لرردى لرروم الررذات  سررتراتيجيةالدراررة موافقررة بالنسرربة علررى ( علررى أ 38%(، وحصررلت الفقرررة )72.4)
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جراه  واري واارب دينري ات اشرعر بران مسرؤوليتي، التري نصرها: الن قرب العراممت فري منطقرة  الن سراء

( علررررى أقررررل دراررررة موافقررررة بالنسرررربة 37،  ينمررررا حصررررلت الفقرررررة )واتجرررراه عملرررري وااررررب ااتمرررراعي

اعتبررررر نفسرررري ، الترررري نصرررها: الن قرررب قررررة منط العرررراممت فررري الن سررراءلرررردى لرررروم الرررذات  سرررتراتيجيةال

 عملي. أوالمسؤولة عن أي تقصير اتجاه  واي 

 الّتكيوف اسوتراتيجياتو  بمجاالتوه الّتوافوق الّزواجويبوين    طيوة: هل توجد عالقة ارتباالثالثالسؤال  

 ؟الّنقبالعامالت في منطقة  الّنساءلدى   بأبعادها

( إليجراد Pearson Correlation يرسرون ) تبراب، اسرتخدم معامرل ار النالرث لإلاابرة عرن السرؤال 

واارريالعمقررة  ررين  العرراممت فرري  لن سرراءاى لررد  بابعادهررا الت كيررف اسررتراتيجيات و  بمجاالترره الت وافررق الز 

 (.12، كما هو واضح من خمل الجدول )الن قب منطقة 

 (12الجدول )

وااررييبررين نتررائج معامررل ارتبرراب  يرسررون للعمقررة  ررين   الت كيررف اسررتراتيجيات و  تررهجاالبم الت وافررق الز 
 .الن قب العاممت في منطقة  الن ساءلدى  بابعادها

 العالقات 
فق  واالتّ  الّتوافق الّزواجيمجاالت 

 الّزواجي
 الكلي

االجتماعي  الّتوافق
 النفسي الّتوافق العاطفي  الّتوافق والثقافي 

اد 
أبع

ات
يجي

ترات
اس

 
يف 

لّتك
ا

 

 57.** .59** 45.** 40.** إعادة تقييم الموقف 
 60.** 59.** 52.** 41.** التعبير عن المشاعر 

 58.** 59.** 47.** 42.** التفكير التأملي
 48.** 52.** 38.** .33** تتجنب المشكال
 48.** 47.** 40.** 35.** لوم الذات

 ( ≥ 0.05(، * دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) ≥ 0.01اللة ) ** دالة إحصائيا عند مستوى الد

واارري ررين  موابررة ةرديررطواررود عمقررة ( إلررى 12تشررير البيانررات الررواردة فرري الجرردول )  الت وافررق الز 

اررراءت معررراممت مرررن اهرررة أخررررى، حيرررث  الت كيرررف اسرررتراتيجيات أبعررراد مرررن اهرررة وبرررين  ومجاالتررره
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عررن المشرراعر، ، والتعبيررر إعررادة تقيرريم الموقررف) أبعرراد اسررتراتيجيات التكيررف  رريناالرتبرراب للعمقررة 

علرررى الترتيرررب  ق الزوااررري الكلررريوبرررين التوافررر لتفكيرررر التررراملي، وتجنرررب المشررر مت، ولررروم الرررذات(وا

وهررذا  ،وهرري دالررة إحصررائيا   ،(0.00لررة إحصررائية ) دال ((0.48، 0.48، 0.58، 0.60، 0.57)

وااييدل على أنه كلما  اد  لرديهن   ادت كلمرا  ،ن قرب ال العاممت فري منطقرة الن ساءلدى  الت وافق الز 

 ، والع س صحيح.الت كيف ستراتيجيات ا

 العامالت في منطقة  الّنساءلدى    الّتوافق الّزواجيهل تختلف متوسطات درجات  :  الرابعالسؤال  

 ؟مكان السكنو العمر، و عدد األطفال، و  الدخل الشهري،باختالف  الّنقب

الفررروي فرري لغايررات فحررص  الربرراعياين لتبرراختبررار تحليررل ا لإلاابررة عررن السررؤال الرابررع، اسررتخدم

وااررريمتوسرررطات درارررات   وفقرررا  لمتغيررررات  الن قرررب العررراممت فررري منطقرررة  الن سررراءلررردى  الت وافرررق الز 

 (:13كما يشير الجدول )، (عدد األطفال، العمر، م ان الس ن )الدخل الشهري،

 (13الجدول )

واايالدراات توسطات مللفروي في  الرباعينتائج تحليل التباين  العراممت  ءالن سرالدى  ت وافق الز 
  (عدد األطفال، العمر، م ان الس ن )الدخل الشهري، وفقا  لمتغيرات  الن قب في منطقة 

مجموع   المتغيرات التابعة  ن مصدر التباي
 المربعات 

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات 

قيمة )ف(  
 المحسوبة

الداللة  
 الحصائية

 الدخل الشهري 
W. L.= (0.979) 

Sig.=0.145 

 0.27 1.31 0.70 2 1.39 عي والنقافياالاتما الت وافق
 0.76 0.27 0.14 2 0.28 العاطفي الت وافق
 *0.05 2.94 1.52 2 3.04 النفسي الت وافق

 0.21 1.59 0.59 2 1.19 الدراة الكلية للتوافق الزوااي

 عدد األطفال 
W. L.= (0.989) 

Sig.=0.560 

 0.19 1.65 0.88 2 1.75 لنقافياالاتماعي وا قالت واف
 0.45 0.80 0.42 2 0.85 العاطفي الت وافق
 0.35 1.05 0.54 2 1.09 النفسي الت وافق

 0.23 1.50 0.56 2 1.12 لتوافق الزواايالدراة الكلية ل
 0.26 1.36 0.72 2 1.45 االاتماعي والنقافي الت وافق العمر
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 المتغيرات التابعة  ن مصدر التباي
مجموع  
 المربعات 

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات 

قيمة )ف(  
 المحسوبة

الداللة  
 الحصائية

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

 0.10 2.32 1.22 2 2.45 العاطفي فقالت وا
 **0.01 5.03 2.61 2 5.22 النفسي الت وافق

 *0.04 3.24 1.22 2 2.43 الدراة الكلية للتوافق الزوااي

 مكان السكن
W. L.= (0.995) 

Sig.=0.497 

 0.54 0.38 0.20 1 0.20 االاتماعي والنقافي الت وافق
 0.26 1.26 0.66 1 0.66 العاطفي الت وافق
 0.13 2.35 1.22 1 1.22 النفسي الت وافق

 0.20 1.66 0.62 1 0.62 الدراة الكلية للتوافق الزوااي

 الخطأ 

  0.53 444 236.52 قافياالاتماعي والن الت وافق
 
 
 

 0.53 444 233.83 العاطفي الت وافق
 0.52 444 230.11 النفسي الت وافق

 0.38 444 166.57 وافق الزواايالدراة الكلية للت

 المجموع

  452 6673.25 االاتماعي والنقافي لت وافقا
 
 
 
 
 
 
 

 452 6874.06 العاطفي الت وافق
 452 6823.00 النفسي الت وافق

 452 6721.70 الدراة الكلية للتوافق الزوااي

 المجموع المعدل

 451 241.02 االاتماعي والنقافي الت وافق
 451 237.28 العاطفي وافقالت  

 451 239.76 فسيالن الت وافق
 451 171.24 الدراة الكلية للتوافق الزوااي

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

 ( ما يلي:13يتضح من خمل النتائج الواردة في الجدول )

لمتغيور وفقوًا  الّنقوبالعامالت في منطقوة   الّنساءلدى    الّتوافق الّزواجيدرجات  ي  واًل: الفروق فأ

 الدخل الشهري 

وااريدراات ائيا  أ هرت النتائج عدم واود فروي دالة إحص  - العراممت  الن سراءلردى  الت وافرق الز 

للدرارة  صرائية المحسروبة، حيرث  لغرت الداللرة اإلحالردخل الشرهري لمتغيرر  وفقرا     الن قرب في منطقرة  

(، كمررا لررم تظهررر فررروي 0.05وهرري أكبررر مررن مسررتوى الداللررة ) ،(0.21واارري )الكليررة للتوافررق الز 

العاطفي، في حين  هرت فرروي  الت وافقتماعي والنقافي، و االا الت وافقدالة إحصائيا  في مجالي )
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فقررا  لمتغيررر و  الن قررب منطقررة العرراممت فرري  الن سرراءالنفسرري لرردى  الت وافررقدالررة إحصررائيا  فرري دراررات 

( وهرري دالرررة 0.05حيرررث  لغررت الداللرررة اإلحصررائية المحسررروبة للتوافررق النفسررري )الرردخل الشررهري، 

( للمقارنررات الننائيررة البعديررة Scheffeدم اختبررار شرري يه )إليجرراد مصرردر الفررروي اسررتخإحصررائيا ، و 

متغيررر الرردخل وفقررا  ل الن قررب العرراممت فرري منطقررة  الن سرراءالنفسرري لرردى  الت وافررقدراررات للفررروي فرري 

 (.14ما هو واضح من خمل الجدول )، وذلا كالشهري 

 ( 14لجدول )ا

 الت وافقدراات للفروي في متوسطات ( للمقارنات الننائية البعدية  Scheffeنتائج اختبار شي يه )
 وفقا  لمتغير الدخل الشهري  الن قب العاممت في منطقة  الن ساءالنفسي لدى 

المتوسط  ارنات المق المتغير
 الحسابي 

-3500من )
5000 ) 

 5000ر من أكث
 شيكل

 النفسي الّتوافق
 0.24* 0.11 3.64 شي ل  3500أقل من  
 ----- ----- 3.75 ( 5000-3500من )

 ----- ----- 3.88 شي ل 5000أكنر من 
 ( 0.05* الفري في المتوسطات دال إحصائيا  عند مستوى ) 

لعراممت فري منطقرة ا الن سراءالنفسي لدى  وافقالت  دراات  ي في  ( أن الفرو 14يتضح من الجدول )

 مرن شري ل( 3500اللواتي دخلهن الشرهري )أقرل مرن كانت  ين   وفقا  لمتغير الدخل الشهري   الن قب 

 الن سررراء، لصرررالح مرررن اهرررة أخررررى  شررري ل( 5000اللرررواتي دخلهرررن الشرررهري )أكنرررر مرررن اهرررة وبرررين 

لررديهن  النفسرري الت وافررقالمترري كرران شرري ل(،  5000ن العرراممت اللررواتي دخلهررن الشررهري )أكنررر مرر

 أعلى.
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تغيور لموفقوًا  الّنقبالعامالت في منطقة  الّنساءلدى  الّتوافق الّزواجيدرجات : الفروق في ثانياً 

 عدد األطفال

واايدراات أ هرت النتائج عدم واود فروي دالة إحصائيا   العاممت في  الن ساءلدى  الت وافق الز 

الداللرة اإلحصرائية المحسروبة للدرارة الكليرة ، حيرث  لغرت عدد األطفرالغير لمتوفقا     ن قب المنطقة  

ا لررم تظهررر فررروي دالررة (، كمرر0.05وهرري أكبررر مررن مسررتوى الداللررة ) ،(0.23للتوافررق الزواارري )

وااريإحصرائيا  فري مجراالت   الت وافررقالعراطفي،  الت وافرقاالاتمراعي والنقرافي، و  الت وافرق) الت وافرق الز 

 النفسي(. 

لمتغيور وفقوًا  الّنقبالعامالت في منطقة  الّنساءلدى   فق الّزواجيالّتوادرجات  : الفروق في  اً ثالث

 العمر

وااريدرارات صرائيا  فري أ هرت النتائج واود فرروي دالرة إح  - العراممت  الن سراءلردى  الت وافرق الز 

دراررة الكليررة ية المحسرروبة للحيررث  لغررت الداللررة اإلحصررائ ،العمرررلمتغيررر وفقررا   الن قررب فرري منطقررة 

(، كمرررا 0.05( وهررري أصرررغر مرررن مسرررتوى الداللرررة )0.04ي وفقرررا  لمتغيرررر العمرررر )للتوافرررق الزوااررر

وفقرا   الن قرب العراممت بمنطقرة  الن سراءالنفسري لردى  وافرقالت   هرت فروي دالرة إحصرائيا  فري مجرال 

مرراعي االات الت وافررق، فرري حررين لررم تظهررر فررروي ذات داللررة إحصررائية فرري دراررات لمتغيررر العمررر

 وفقا  لمتغير العمر. الن قب العاممت في منطقة  الن ساءالعاطفي لدى  افقالت و والنقافي ودراات 

( للمقارنرات الننائيرة البعديرة للفرروي فري Scheffeر شري يه )إليجاد مصدر الفروي استخدم اختبراو 

وااي كمرا هرو واضرح مرن  ،العمررلمتغيرر  وفقرا   الن قرب العاممت في منطقرة   الن ساءلدى    الت وافق الز 

 (.15ل )خمل الجدو 
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 ( 15لجدول )ا

فررررق الت وا( للمقارنررررات الننائيررررة البعديررررة للفررررروي فرررري متوسررررطات Scheffeنتررررائج اختبررررار شرررري يه )
وااي  العمرلمتغير وفقا   الن قب العاممت في منطقة  الن ساءلدى   الز 

المتوسط  المقارنات  المتغير
 سنة  30ثر من أك (30-24من ) الحسابي 

 النفسي الّتوافق
 0.15 0.22* 3.96 ( 23-18من )
 ----- ----- 3.74 ( 30-24من )

 ----- ----- 3.81 سنة  30أكنر من 

 الّتوافق الّزواجي 
 0.07 0.12* 3.88 ( 23-18ن )م

 ----- ----- 3.76 ( 30-24من )
 ----- ----- 3.81 سنة  30أكنر من 

 ( 0.05مستوى ) إحصائيا  عند    * الفري في المتوسطات دال

واايدراات ( أن الفروي في 15ل )يتضح من الجدو  العاممت في منطقة   الن ساءلدى  الت وافق الز 

وبرررين  ،مرررن اهررة (23-18المترري أعمرررارهن مررن ) الن سررراءكانرررت  ررين  ،العمرررلمتغيرررر وفقررا   الن قررب 

تري أعمرارهن العراممت الم ءالن سرا، لصالح من اهة أخرى ( 30-24المتي أعمارهن من )  الن ساء

واايمتي كان (، ال23-18من )  لديهن أعلى. الت وافق الز 

لمتغيور وفقوًا  الّنقبفي منطقة  العامالت الّنساءلدى  الّتوافق الّزواجيدرجات : الفروق في رابعاً 

 مكان السكن

وااريدرارات أ هرت النتائج عدم واود فروي دالرة إحصرائيا    -  العراممت  ن سراءاللردى  الت وافرق الز 

، حيررث  لغررت الداللررة اإلحصررائية المحسرروبة للدراررة م رران السرر نغيررر لمتوفقررا   الن قررب فرري منطقررة 

(، كمررا لررم تظهررر فررروي 0.05مسررتوى الداللررة ) وهرري أكبررر مررن ،(0.20الكليررة للتوافررق الزواارري )

وااررريدالرررة إحصرررائيا  فررري مجررراالت  ، العررراطفي ت وافرررقالاالاتمررراعي والنقرررافي، و  الت وافرررق) الت وافرررق الز 

 وفقا  لمتغير م ان الس ن. الن قب العاممت في منطقة  ساءالن  النفسي( لدى  الت وافق
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العامالت فوي   الّنساءلدى    الّتكيف  ياتاستراتيجهل تختلف متوسطات درجات  :  الخامسالسؤال  

 ؟مكان السكنو العمر، و عدد األطفال، و  الدخل الشهري،باختالف  الّنقبمنطقة 

لغايرات فحرص الفرروي فري  الربراعيبراين اختبرار تحليرل الت  ، اسرتخدمسالخرامن السؤال  لإلاابة ع

 وفقررا  لمتغيرررات  الن قررب منطقررة العرراممت فرري  الن سرراءلرردى  الت كيررف اسررتراتيجيات متوسررطات دراررات 

 (:16كما يشير الجدول )، (عدد األطفال، العمر، م ان الس ن )الدخل الشهري،

 (16الجدول )

 الن سررراءلررردى  الت كيرررف تراتيجيات اسررردرارررات متوسرررطات للفرررروي فررري  الربررراعيتحليرررل التبررراين  نترررائج
 (عردد األطفرال، العمرر، م ران السر ن ،)الردخل الشرهري  وفقرا  لمتغيررات  الن قرب العاممت في منطقة  

  دون تفاعل

مجموع   المتغيرات التابعة  مصدر التباين 
 المربعات 

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات 

(  قيمة )ف
 المحسوبة

الداللة  
 حصائيةال

 الدخل الشهري 
W. L.= (0.987) 

Sig.=0.830 

 **0.00 16.06 11.75 2 23.50 إعادة تقييم الموقف
 **0.00 10.76 8.93 2 17.86 التعبير عن المشاعر

 **0.01 4.53 2.18 2 4.35 التفكير التاملي
 **0.00 9.00 6.79 2 13.59 تجنب المش مت

 **0.00 11.37 11.12 2 22.23 لوم الذات

 عدد األطفال 
W. L.= (0.968) 

Sig.=0.158 

 0.17 1.76 1.29 2 2.58 إعادة تقييم الموقف
 0.10 2.34 1.94 2 3.88 التعبير عن المشاعر

 0.41 0.88 0.42 2 0.85 التفكير التاملي
 0.23 1.49 1.13 2 2.25 ش متتجنب الم
 0.29 1.23 1.20 2 2.41 لوم الذات

 العمر
W. L.= (0.966) 

Sig.=0.117 

 **0.00 7.46 5.46 2 10.91 قييم الموقفإعادة ت
 *0.08 2.48 2.06 2 4.12 التعبير عن المشاعر

 **0.01 4.90 2.35 2 4.71 التفكير التاملي
 0.11 2.24 1.69 2 3.38 تجنب المش مت

 0.11 2.26 2.21 2 4.42 لوم الذات
 0.77 0.09 0.06 1 0.06 إعادة تقييم الموقف مكان السكن
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 المتغيرات التابعة  مصدر التباين 
مجموع  
 المربعات 

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات 

(  قيمة )ف
 المحسوبة

الداللة  
 حصائيةال

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

 0.93 0.01 0.01 1 0.01 التعبير عن المشاعر
 0.54 0.38 0.18 1 0.18 التامليالتفكير  

 0.62 0.25 0.19 1 0.19 تجنب المش مت
 0.88 0.02 0.02 1 0.02 لوم الذات

 الخطأ 

   0.73 444 324.68 إعادة تقييم الموقف
  
  
  
  

 0.83 444 368.53 التعبير عن المشاعر
 0.48 444 213.31 لتامليالتفكير ا

 0.75 444 335.07 تجنب المش مت
 0.98 444 434.13 لوم الذات

 المجموع

   452 6670.52 إعادة تقييم الموقف
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 452 6563.06 التعبير عن المشاعر
 452 6787.83 فكير التامليالت

 452 6752.83 تجنب المش مت
 452 6380.47 لوم الذات

 المجموع المعدل

 451 371.14 دة تقييم الموقفإعا
 451 400.31 التعبير عن المشاعر

 451 227.46 التفكير التاملي
 451 361.84 تجنب المش مت

 451 468.32 لوم الذات
 W.L.: Wilks' Lambda  /( 0.05لة ) ى دال دالة إحصائيًا عند مستو   *  /   ( 0.01دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )   **

 ( ما يلي:16يتضح من خمل النتائج الواردة في الجدول )

وفقووًا  الّنقووبالعووامالت فووي منطقووة  ءالّنسووالوودى  الّتكيووف اتاسووتراتيجيدرجووات أواًل: الفووروق فووي 

 الدخل الشهري لمتغير 

العراممت  الن سراءدى لر كيرفالت   اسرتراتيجيات درارات أ هرت النتائج واود فروي دالة إحصرائيا    -

فرروي دالرة إحصرائيا  فري اميرع أبعراد  ت  هرر ، حيث الدخل الشهري لمتغير  وفقا     الن قب في منطقة  

 لمتغير الدخل الشهري. وفقا   الن قب ت في منطقة العامم الن ساءلدى  الت كيف استراتيجيات 
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لبعديرة للفرروي فري ننائيرة ا( للمقارنرات الScheffeإليجاد مصدر الفروي استخدم اختبرار شري يه )و 

، كما هو الدخل الشهري لمتغير وفقا   الن قب العاممت في منطقة    الن ساءلدى    الت كيف  اتيجيات استر 

 (.17واضح من خمل الجدول )

 ( 17)لجدول ا

 اسررتراتيجيات ( للمقارنررات الننائيررة البعديررة للفررروي فرري متوسررطات Scheffeنتررائج اختبررار شرري يه )
 الدخل الشهري لمتغير وفقا   الن قب اممت في منطقة الع ساءالن  لدى  الت كيف

المتوسط  المقارنات  المتغير
 الحسابي 

-3500)من 
5000 ) 

 5000أكثر من 
 شيكل

 إعادة تقييم الموقف 
 *0.74 *0.57 3.12 شي ل  3500  أقل من
 0.17 ----- 3.69 ( 5000-3500)من 

 ----- ----- 3.86 شي ل 5000أكنر من 

 عر عن المشاالتعبير 
 *0.64 *0.44 3.19 شي ل  3500أقل من  

 0.20 ----- 3.63 ( 5000-3500)من 
 ----- ----- 3.83 شي ل 5000أكنر من 

 التفكير التأملي
 *0.31 0.23 3.56 شي ل  3500أقل من  

 0.09 ----- 3.78 ( 5000-3500)من 
 ----- ----- 3.87 شي ل 5000أكنر من 

 تجنب المشكالت
 *0.63 *0.48 3.28  ل شي 3500  أقل من
 0.07 ----- 3.76 ( 5000-3500)من 

 ----- ----- 3.83 شي ل 5000أكنر من 

 لوم الذات
 *0.71 *0.60 3.02 شي ل  3500أقل من  

 0.11 ----- 3.62 ( 5000-3500)من 
 ----- ----- 3.73 شي ل 5000أكنر من 
 ( 0.05ى ) * الفري في المتوسطات دال إحصائيا  عند مستو 

العرراممت فرري  الن سرراءلرردى  الت كيررف اسررتراتيجيات  أبعرراد ( أن الفررروي فرري 17الجرردول )يتضررح مررن 

أقررل مررن ) لهررن الشررهري دخاللررواتي  الن سرراءين  رركانررت  ،الرردخل الشررهري لمتغيررر وفقررا   الن قررب منطقررة 

و)أكنر مرن ( شي ل 5000-3500) دخلهن الشهري المتي  الن ساءمن اهة وبين ( شي ل  3500
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 5000-3500) دخلهن الشهري المتي العاممت    الن ساءلصالح    ،من اهة أخرى شي ل(    5000

 لديهن أعلى. الت كيف استراتيجيات ، المتي كانت شي ل( 5000و)أكنر من ( شي ل

وفقوًا  الّنقوبالعوامالت فوي منطقوة  الّنسواءلودى    الّتكيوف  اسوتراتيجياتدرجوات  لفروق فوي  : اثانياً 

 عدد األطفاللمتغير 

 الن سرررراءلرررردى  الت كيررررف اسررررتراتيجيات دراررررات فررررروي دالررررة إحصررررائيا  أ هرررررت النتررررائج عرررردم واررررود 

لمحسروبة الداللرة اإلحصرائية ا كانرت ، حيرث عردد األطفراللمتغير  وفقا     الن قب العاممت في منطقة  

 .(0.05أكبر من مستوى الداللة ) الت كيف استراتيجيات  أبعاد جميع ل

وفقوًا   الّنقوبالعوامالت فوي منطقوة    الّنسواءلودى    كيوفالتّ   راتيجياتاسوترجوات  د: الفروق فوي  ثالثاً 

 العمرلمتغير 

 الن سررراءلررردى  الت كيرررف اسرررتراتيجيات درارررات أ هررررت النترررائج وارررود فرررروي دالرررة إحصرررائيا  فررري  -

 يجيات اسرررتراتأبعررراد  فرررروي فررري هررررت الحيرررث  ،العمررررلمتغيرررر وفقرررا   الن قرررب العررراممت فررري منطقرررة 

العراممت فري  الن سراءالتعبيرر عرن المشراعر، التفكيرر التراملي( لردى الموقرف،    تقييمأعادة  )  الت كيف

 اسررتراتيجيات فررروي دالررة إحصررائيا  فرري أبعرراد  رلررم تظهرروفقررا  لمتغيررر العمررر،  ينمررا  الن قررب منطقررة 

 .ا  لمتغير العمروفق الن قب العاممت بمنطقة  الن ساء( لدى ، لوم الذات )تجنب المش مت  الت كيف

( للمقارنات الننائية البعدية للفرروي فري Scheffeمصدر الفروي استخدم اختبار شي يه )يجاد  إلو  

، كمرا هرو واضرح العمررلمتغيرر وفقرا   الن قرب ممت في منطقة العا  الن ساءلدى    الت كيف  استراتيجيات 

 (.18من خمل الجدول )
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 ( 18لجدول )ا

 دراررررات  ة للفررررروي فرررري متوسررررطات لبعديررررللمقارنررررات الننائيررررة ا (Scheffeنتررررائج اختبررررار شرررري يه )
 وفقا  لمتغير العمر الن قب العاممت بمنطقة  الن ساءلدى  الت كيف استراتيجيات 

المتوسط  ات المقارن المتغير
 سنة  30أكثر من  (30-24من ) الحسابي 

 إعادة تقييم الموقف 
 0.49* 0.27* 3.30 ( 23-18من )
 0.25* ----- 3.57 ( 30-24من )

 ----- ----- 3.79 سنة  30أكنر من 

 التعبير عن المشاعر 
 0.31* 0.14 3.40 ( 23-18من )
 0.24* ----- 3.54 ( 30-24من )

 ----- ----- 3.70 سنة  30أكنر من 

 التفكير التأملي
 0.31* 0.14 3.59 ( 23-18من )
 0.19* ----- 3.72 ( 30-24من )

 ----- ----- 3.90 سنة  30أكنر من 
 ( 0.05دال إحصائيا  عند مستوى )   في المتوسطات* الفري  

لعراممت فري ا الن سراءلردى  الت كيرف اسرتراتيجيات درارات ( أن الفرروي فري 18يتضح مرن الجردول )

من اهة وبين  (23-18المتي أعمارهن من ) الن ساءكانت  ين    ،العمرلمتغير  وفقا    قب الن  منطقة  

العرراممت المترري  الن سرراءصررالح ، لاهررة أخرررى  مررنسررنة(  30المترري أعمررارهن )أكنررر مررن  الن سرراء

مرا  هرررت لرديهن أعلررى، ك الت كيررف اسرتراتيجيات ، المتري كانررت سررنة( 30)أكنررر مرن أعمرارهن مرن 

المترري أعمررارهن )أكنررر  الن سرراء( مررن اهررة وبررين 30-24المترري أعمررارهن مررن ) سرراءالن  فررروي  ررين 

، المتري كانرت سنة( 30 )أكنر منرهن المتي أعما الن ساءسنة( من اهة أخرى، لصالح   30من  

 لديهن أعلى.   الت كيف استراتيجيات 
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وفقوًا  الّنقوبمنطقوة العوامالت فوي  الّنسواء  لودى  الّتكيوف  اسوتراتيجياتدرجوات  : الفروق فوي  رابعاً 

 مكان السكنلمتغير 

 الن سررراءلررردى  الت كيرررف اسرررتراتيجيات درارررات أ هررررت النترررائج عررردم وارررود فرررروي دالرررة إحصرررائيا   -

، حيرث  لغرت الداللرة اإلحصرائية المحسروبة م ران السر نلمتغيرر وفقرا   الن قرب منطقرة  لعراممت فريا

(، كمررا لررم تظهررر 0.05توى الداللررة )( وهرري أكبررر مررن مسرر0.90)للدراررة الكليررة للتوافررق الزواارري 

 وفقا  لمتغير م ان الس ن. الت كيف استراتيجيات فروي دالة إحصائيا  في اميع أبعاد 
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 مس ل الخاالفص
 مناقشة النتائج والتوصيات 
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 الفصل الخامس 
 أواًل: مناقشة النتائج

العووامالت فووي منطقووة  الّنسوواءدى لوو الّتوافووق الّزواجووية مووا درجووالسووؤال األول: مناقشووة نتووائج 

 ؟الّنقب

واايأن دراة   تبين  ءوارا، ةكبيرر اراءت  الن قرب العاممت فري منطقرة  الن ساءالكلي لدى  الت وافق الز 

مجررال وارراء فرري المركررز النالررث ، النفسرري الت وافررق مجررال، تررمه المركررز األول فرري العرراطفي الت وافررق

  .والنقافياالاتماعي  الت وافق

النتيجة إلى أن الن ساء العاممت في منطقة الن قرب يصربح لرديهن دخرل مسرتقل، ويقمرن وتعزى هذه  

مررل األببراء االقتصرادية فري األسرررة، فري تح  تاديرة دورهرن فري األسررة بشرر ل أكبرر، حيرث يسراعدن

برراتهن فرري أداء واابعررأ القصررور مررن قبررل النسرراء بالتررالي تقررل المشرر مت الزوايررة الناتجررة عررن 

وااري هذا ي، و ةالبيتية واألسري ؤدي إلى  يادة الت وافق والتفاهم  ين األ واج ويزيد مستوى الت وافرق الز 

 .لديهم

 األطفررال ريرراض  معلمررات الترري توصررلت إلررى أن ( 2016) سررماا دراسررةواتفقررت هررذه النتيجررة مررع 

وااري من عال   بمستوى  تتمتع التري توصرلت  (2018) الجمعران دراسرة ، كمرا اتفقرت مرعالت وافق الز 

واارري مسررتوى  أن إلررى واارري مسررتوى  مررن أعلررى العرراممت  الن سرراء لرردى الت وافررق الز   لرردى الت وافررق الز 

 .العاممت  غير الن ساء

العوامالت فوي منطقووة  الّنسوواءلودى  الّتكيوف اسووتراتيجياتأهوم موا : الثوواني السوؤالمناقشوة نتوائج 

 ؟الّنقب

اراءت حسرب  الن قب اممت في منطقة الع الن ساءلدى  ت كيفال استراتيجيات أهم  أن    أ هرت النتائج

وارراء فرري  ،بعررد تجنررب المشرر مت  ، تررمهالمركررز األول التفكيررر التررامليبعررد  أهميتهررا، حيررث احتررل
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وااء ، بعد التعبير عن المشاعر الرابعااء في المركز ،  م  بعد إعادة تقييم الموقفلث  ز الناالمرك

 .ت بعد لوم الذافي المركز الخامس 

إلى أن المرأة العربية في منطقرة الن قرب توااره الكنيرر مرن التحرديات منهرا القريم وتعزى هذه النتيجة  

لمرأة، كذلا الظروف التي تليشها المرأة عمل ا السائدة التي تضع الكنير من القيود علىوالعادات  

موااهرة المشر مت  العربية في الن قب في  ل واود  قافات مختلفة، األمر الذي اعلها مبدعة في

 الت كيف  دراة كبيرة.  باستراتيجيات يف السريع مع المحيط، وهذا ما اعلها تتعامل والت ك

 موااهررررة اسررررتراتيجيات لت إلررررى أن ترررري توصررررال( 2017) تررررواتي دراسررررةواتفقررررت هررررذه النتيجررررة مررررع 

 (2020) وحااب  اليحياوي  دراسة، واختلفت هذه النتيجة مع كبيرة  دراة ااءت  المهنية الضغوب

 العرراممت  الن سراء عينررة لردى الضرراغطة المواقرف فري التصرررف اسرتراتيجيات  أن إلررىالتري توصرلت 

 .ضليفة  دراة كانت  تلمسان بمدينة

 بمجاالتوووه الّتوافوووق الّزواجووويل توجووود عالقوووة ارتباطيوووة بوووين : هوووالوووثالثالسوووؤال مناقشوووة نتوووائج 

 ؟الّنقبمنطقة العامالت في  الّنساءلدى  بأبعادها الّتكيف استراتيجياتو 

واارري ررين  موابررة طرديررةواررود عمقررة إلررى  راسررةالد توصررلت  مررن اهررة وبررين  ومجاالترره الت وافررق الز 

واارريالت  أنرره كلمررا  اد  وهررذا يرردل علررى ،مررن اهررة أخرررى  الت كيررف اسررتراتيجيات أبعرراد  لرردى  وافررق الز 

 ، والع س صحيح.الت كيف استراتيجيات لديهن   ادت كلما  ،الن قب العاممت في منطقة  اءالن س

في منطقرة الن قرب أصربحن يشراركن الرزوج فري كرل مرا  هذه النتيجة إلى أن الن ساء العاممت   وتعزى 

واقعهررن الجديررد  أمررورهن ويتكرريفن مررعمررن متطلبررات اقتصررادية، وهررذا اعلهررن يتررد رن  األسرررةيخررص 

مررا  ررين العمررل والحيرراة الزوايررة، وهررذا سرراعد الن سرراء العرراممت علررى تبررادل الخبرررات  يمررا للمواءمررة 

يرةةا كركةة  فس نهذةة  نةةكة ذاة ينةةا  اةة  فس حيةةاني    سةةةي  فةةي ييايةةا ذا اليةةل يذا ةةو ل  لةة   ةة ي  
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 مرن وذلرا  اء العراممت النسرذا يذ ةي اة ا  التوافرقذإلحذاس بااهاعليا ذاكذنيا ية كس  كنابًا علة  

لنةاتت  مختلرفذاةناح في   وتحقيق الهدف   ا   الوصول دون  تحولذا قبات ذا ي    موااهة لخم

 تحمررررل علررررى العاملررررة بقرررردرتها المرررررأة  نكرةةةةاإي   يذارثةةةةا    ذارذةةةة ر   الجهررررد   ررررذل خررررمل مررررنذا يةةةةا  

اةهس ين ةة ي  ذاةةكذت  ذاشةة  ب بااث ةةا بةةا ؛ لرةةا يةةللى  اةة وفاعليررةبكهةةا    أدوارهرراننةةا  إذارذةةليايا ي

 والتوافق الزوااي.ذإلكنا ي  والتفاعل ذتنه ااي يذارشابيا ذا   ذنيا يذا  بس  ذتنه ااي  ن ذيذتن

 موابرة ارتباطيرة عمقرة وارود  إلرى توصلت التي  (2018) جمعانال دراسةواتفقت هذه النتيجة مع 

وااي  ين  وآخررون  ديغرانمر دراسرةا اتفقرت مرع ، كمراألسررية وليات للمسرؤ  الزواة وإدراك الت وافق الز 

(Deghanmehr et al., 2016)    إحصائيا    دالة  موابة  ارتباطية عمقة واود  إلى توصلت التي  

 .الدراسة عينة الممرضات  لدى واايالت وافق الز  و  الو يفي الرضا  ين

 الّنسوواءلوودى  ّزواجوويالّتوافووق المتوسووطات درجووات  هوول تختلووف: الرابووعالسووؤال مناقشووة نتووائج 

 ؟عدد األطفال، العمر، مكان السكن الدخل الشهري،باختالف  قبالنّ العامالت في منطقة 

وفقوًا  الّنقوبالعامالت في منطقة  الّنساءلدى  الّتوافق الّزواجيدرجات  في    الفروق مناقشة  أواًل:  

 الدخل الشهري لمتغير 

وااي دراات د فروي دالة إحصائيا  أ هرت النتائج عدم واو  ي العاممت ف الن ساءلدى  الت وافق الز 

 الت وافرقجرالي )، كما لم تظهر فروي دالرة إحصرائيا  فري مالدخل الشهري لمتغير  وفقا     الن قب منطقة  

، فررري حرررين  هررررت فرررروي دالرررة إحصرررائيا  فررري درارررات (العررراطفي الت وافرررقاالاتمررراعي والنقرررافي، و 

ح لصرررال ،وفقرررا  لمتغيرررر الررردخل الشرررهري  الن قرررب قرررة العررراممت فررري منط الن سررراءدى النفسررري لررر الت وافرررق

 شي ل(. 5000العاممت اللواتي دخلهن الشهري )أكنر من  الن ساء
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ة إلى أن الن ساء العاممت بغأ النظر عرن دخلهرن الشرهري إال أنهرن أصربحن وتعزى هذه النتيج

بالتالي أصربح لرديهن  اء االاتمابية أم النقا ية،يدركن كي ية التعامل مع المناسبات المختلفة، سو 

 ررروفهن فرري العمررل والبيررت والمجتمررع المحرريط، ولكررن كررل ذلررا أ ررر علررى  القرردرة علررى الت كيررف مررع

حيررث أن الن سرراء العرراممت ذوات الرردخل المرتفررع ي ررون لررديهن خيررارات أكنررر فرري حررالتهن النفسررية، 

لتررالي تكررون الحالررة فري المناسرربات االاتمابيررة باالمشراركة والمسرراهمة فرري أمررور البيررت والمشرراركة 

 النفسية لديهن أفضل.

 داللررة ذات  فررروي  واررود  عرردم إلررى توصررلت الترري  (2016) ااسررم دراسررةقررت هررذه النتيجررة مررع اتف

وااري مسرتوى  متوسطات   ين صائيةإح  تعرزى  بغرداد  فري األطفرال ريراض  معلمرات  لردى الت وافرق الز 

 .الشهري  الدخل لمتغير

وفقًا  الّنقب  العامالت في منطقة  الّنساءلدى  فق الّزواجيالّتوادرجات  الفروق في  قشة  منا: ثانياً 

 عدد األطفاللمتغير 

وااياات در أ هرت النتائج عدم واود فروي دالة إحصائيا   العاممت في  الن ساءلدى  الت وافق الز 

 . عدد األطفاللمتغير وفقا   الن قب منطقة 

 ر عدد أفراد األسرة.الحالية لمتغي الدراسةة في لم تتطري الدراسات المستخدم

طفالهن، فهن اميعا  يخران العاممت بغأ النظر عن عدد أ  الن ساءأن    وتعزى هذه النتيجة إلى

أطفرررالهن سرررواء عنرررد األهرررل أو فررري ريررراض األطفرررال والحضرررانات، لرررذا ويترررركن ل مرررن البيرررت للعمررر

يررة وتربيررة عملهررن خررارج البيررت وبررين رعا تواررب علرريهن أن يتعرراملن مررن منطلررق الموا نررة مررا  ررين

رة الكا ية على الموائمرة  رين هرذه األمرور، وانع رس ذلرا علرى أطفالهن، من هنا أصبح لديهن القد 

واادراات   لديهن. يالت وافق الز 
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وفقًا  الّنقبالعامالت في منطقة  الّنساءلدى  الّتوافق الّزواجيدرجات الفروق في مناقشة :  ثالثاً 

 رالعملمتغير 

وااريدرارات  دالة إحصائيا  فري  أ هرت النتائج واود فروي   العراممت فري  الن سراءلردى  الت وافرق الز 

، فرري (23-18ت المترري أعمررارهن مررن )العررامم الن سرراءلصررالح  العمرررلمتغيررر وفقررا   الن قررب منطقررة 

  لت وافق ااالاتماعي والنقافي ودراات  الت وافقحين لم تظهر فروي ذات داللة إحصائية في دراات 

 لعمر.وفقا  لمتغير ا الن قب العاممت في منطقة  ءالن ساالعاطفي لدى 

سررنة ي ررون  (23-18ويم ررن تفسررير هررذه النتيجررة إلررى أن الن سرراء الصررغيرات الترري أعمررارهن مررن )

 وااهررن حرردينا  بالتررالي لررم تبرردأ المشرراكل والتحررديات الترري ترروااههن منررل الن سرراء العرراممت المترري 

لرى د مرررن  تجرارب ومشر مت  وايرة وأسررية أ ررت عمن هذه الفئرة اللرواتي ي رن قرأعمارهن أكبر  

وااي لديهن أكنر من الن ساء العاممت صغيرات السن.   دراات الت وافق الز 

التري توصرلت  (Nadam and Sylaja, 2015) وسريماا نرادامفت هذه النتيجة مع دراسة واختل

واايالت وافق  مستوى   ين عمقة واود  عدمإلى   .العمرو  الز 

وفقًا  الّنقبالعامالت في منطقة   الّنساءدى  ل الّتوافق الّزواجيدرجات الفروق في  ناقشة  م:  رابعاً 

 مكان السكنلمتغير 

واايدراات واود فروي دالة إحصائيا     أ هرت النتائج عدم العراممت فري  الن سراءلدى  الت وافق الز 

 .م ان الس نلمتغير وفقا   الن قب منطقة 

 م ان الس ن.الحالية لمتغير  الدراسةابقة المستخدمة في م تتطري أي من الدراسات السل
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 األسررريةنفررس الظررروف يرروااهن  الن قررب العرراممت فرري منطقررة  الن سرراءوتعررزى هررذه النتيجررة إلررى أن 

والمجتملية و روف العمل بغأ النظر عن اختمف م ان الس ن، فالتجمعات العربية سرواء  فري 

 ية العاملة.تقاليد التي تتعامل من خملها المرأة العربقرى تح مها نفس العادات والالمدن أم ال

 الّنسواءلدى  ّتكيفال استراتيجياتهل تختلف متوسطات درجات :  الخامسالسؤال  مناقشة نتائج  

 ؟عدد األطفال، العمر، مكان السكن الدخل الشهري،باختالف  الّنقبالعامالت في منطقة 

 ّنقوبالالعوامالت فوي منطقوة  الّنسواءلدى  الّتكيف استراتيجياتدرجات لفروق في امناقشة  أواًل:  

 الدخل الشهري لمتغير وفقًا 

العراممت فري  الن ساءلدى  الت كيف  تراتيجيات اسدراات  أ هرت النتائج واود فروي دالة إحصائيا   

دخلهرررن الشرررهري العررراممت المتررري  الن سررراءلصرررالح ، الررردخل الشرررهري لمتغيرررر وفقرررا   الن قرررب منطقرررة 

 شي ل(. 5000 ل( و)أكنر من شي 3500-5000)

جررررة علررررى أن الن سرررراء العرررراممت ذوات الرررردخل المرتفررررع تقررررل لررررديهن المشرررر مت وتفسررررر هررررذه النتي

وي ون لديهن فرع أكبر لموااهرة المشر مت االقتصرادية والتحرديات التري تروااههن االقتصادية،  

 على على الت كيف والتاقلم.في الحياة اليومية لذا يتش ل عندهن قدرة أ 

وجرودعق ر التر تولرلتىلرى(Shristi, 2019)شريسرت واتفقرت هرذه النتيجرة مرع دراسرة 

 .غيرالعا قتالنّساءخلالشاريلدىالدوبي  التّييف استراتيجياتارتباطي بي 

 الّنقوبنطقوة العامالت في م الّنساءلدى  الّتكيف  استراتيجياتدرجات  الفروق في  مناقشة  :  ثانياً 

 دد األطفالعلمتغير وفقًا 

 الن سرررراءلرررردى  الت كيررررف اسررررتراتيجيات دراررررات لررررة إحصررررائيا  أ هرررررت النتررررائج عرررردم واررررود فررررروي دا

 .عدد األطفاللمتغير قا  وف الن قب العاممت في منطقة 
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ويم ن تفسير هذه النتيجة إلى أن الن سراء العراممت أصربح لرديهن القردرة علرى الت كيرف مرع األسررة 

ة الن قرب يخرران األطفال، حيث أن الن ساء العراممت فري منطقر  وفي العمل بغأ النظر عن عدد 

الحاالت تعمرل الن سراء  للعمل ويتركن أطفالهن ورائهن بغأ النظر عن عدد األطفال، ففي اميع

العرراممت ااهررردات مررن أارررل المواءمرررة مررا  رررين العمرررل واألسرررة، وذلرررا مرررن أاررل اسرررتمرار الحيررراة 

 ش ل طبيعي.الزواية ب

فررروي مررن حيررث دم واررود الترري توصررلت إلررى عرر (2019)بخرروش يجررة مررع دراسررة واتفقررت هررذه النت

 .عدد األ ناء متغيروء الموااهة من طرف السيدات العاممت في ض استراتيجيات استعمال 

 الّنقوبالعامالت في منطقوة   الّنساءلدى    الّتكيف  استراتيجياتدرجات  الفروق في  مناقشة  :  ثالثاً 

 العمرلمتغير قًا وف

العراممت  الن سراءلدى  الت كيف راتيجيات استدراات  تائج واود فروي دالة إحصائيا  في  أ هرت الن

)أعرادة  الت كيرف اسرتراتيجيات أبعراد  هرت الفرروي فري   حيث   ،العمرلمتغير  وفقا     الن قب في منطقة  

 الن قررب العرراممت فرري منطقررة  الن سرراءاملي( لرردى تقيرريم الموقررف، التعبيررر عررن المشرراعر، التفكيررر الترر

،  ينمرا لررم سرنة( 30العراممت المترري أعمرارهن مرن )أكنرر مرن  الن سراء لصرالح فقرا  لمتغيرر العمررو 

)تجنررب المشرر مت، لرروم الررذات( لرردى  الت كيررف اسررتراتيجيات إحصررائيا  فرري أبعرراد  تظهررر فررروي دالررة

 .ر العمروفقا  لمتغي الن قب العاممت بمنطقة  الن ساء

( سرنة أصربح لرديهن 30أكنرر مرن عراممت المتري أعمرارهن )وتعزى هذه النتيجة إلى أن الن ساء ال

غوب الحياتية سواء الناتجة عن  رروف خبرة ومعرفة كا ية تجعلهن قادرات على التعامل مع الض

العمرل،  العمل، أم تلا المتعلقة ب ي يرة رعايرة أ نائهرا و واهرا فري  رل خرواهرا معظرم الوقرت إلرى
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ف والتراقلم مرع  رروف الحيراة التري نا  أكنرر خبررة فري الت كيرمن هنا فإن الن ساء العاممت األكبرر سر

 تليشها.

 إحصرائيادالرة  فروي واود عدم التي توصلت إلى  (2017)تواتي اختلفت هذه النتيجة مع دراسة  

 .تعزى لمتغير العمر الدراسةلدى أفراد عينة  الموااهة استراتيجيات في 

 الّنقوبالت في منطقوة العام الّنساءلدى  ّتكيفال  استراتيجياتدرجات  الفروق في  مناقشة  :  ابعاً ر 

 مكان السكنلمتغير وفقًا 

العاممت  الن ساءلدى  الت كيف استراتيجيات دراات  إحصائيا   أ هرت النتائج عدم واود فروي دالة  

 .م ان الس نلمتغير وفقا   الن قب في منطقة 

ب سر ناهم فهرم اميعرا  مطلرو  العاممت بغأ النظرر عرن م ران الن ساءجة إلى أن وتعزى هذه النتي

ي منهمرا منهن أن يتكيفن مع  روفهن من حيث المواءمة ما  ين العمل واألسررة دون أن ي رون أل

لرررديهن نفرررس الدرارررة مرررن  الن قرررب العررراممت فررري منطقرررة  الن سررراءآ رررار سرررلبية علرررى اآلخرررر، لرررذا فرررإن 

 بغأ النظر عن م ان س ناهم. الت كيف استراتيجيات 

الحاليرة إلرى  الدراسرةالواردة فري  الت كيف باستراتيجيات راسات السابقة المتعلقة  لم تتطري أي من الد 

 متغير م ان لس ن.



 
 

94 

 

 التوصيات  ثانيًا:
 ، توصي الباحنة بما يلي:الدراسةمن خمل النتائج التي توصلت إليها 

تدريبيرررررة مرررررن قبرررررل  وورشمل عقرررررد دورات مرررررن خررررر األسرررررريةتوبيرررررة الزوارررررات بمسرررررؤولياتهن  .1

 لرسمية وغير الرسمية.ا المؤسسات 

، ورة توبيررة المرررأة العاملررة بضرررورة المحافظرررة علررى اسررتمرار العمقررات األسرررية الحميمرررةضررر  .2

 .لضغوب العمل السيطرة على هذه العمقة وعدم ترك المجال

المررأة سرواء كانرت عاملرة أو  وتوبيرة  هردف توبيرة إرشراد تنفيرذ دورات تدريبيرة ونردوات وبررامج  .3

 .تؤ ر على حياتها حتى المعها  الت كيفو عمل إدارة الضغوب وصراعات ال غير عاملة ب ي ية

فعالررة، حتررى ال تكررون  اسررتراتيجيات ددة، ومحاولررة إيجرراد توايرره المرررأة إلررى تقبررل أدوارهررا المتعرر .4

 .لمضطرابات النفسية فريسة

 العراممت  الن سراءالخدماتيرة والح وميرة، لتوايره ضرورة واود أخصائي نفسي ب رل القطاعرات   .5

 .السلبية من طرف المجتمع ت للسلوكياتصدي كذلا ال، و المساعدة لهن وتقديم
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، مجلرررة أبحررراث نفسرررية وتربويرررة نظيميرررة والشخصرررية بمدينرررة ورقلرررة،بعرررأ المتغيررررات الت

 .309-289 ،(10ج)

الممرضررررات اسررررتراتيجيات موااهررررة الضررررغط المهنرررري لرررردى الممرضررررين و (. 2017تررررواتي، نجيررررة. )

، األكاديميرررة للدراسرررات االاتمابيرررة واإلنسرررانية، نفررري مصرررالح معالجرررة السررررطا العررراملين

1(18)، 76-83. 

مجلرررة كليرررة التربيرررة (. التوافرررق الزوااررري لمعلمرررات ريررراض األطفرررال  بغرررداد، 2016ااسرررم، وفررراء. )

 .282-6 ،(28)1، األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية

 العربية،  يروت.، دار النهضة ة والتعليمجم مصطلحات التربيمع(. 2005) اراس، مشال.

ورقررة ، للمسررؤوليات االسررريةالتوافررق الزواارري وعمقترره بررإدراك الزواررة (. 2018الجمعرران، سررناء. )

تركيرا، فري الفتررة -مقدمة للمؤتمر العلمي األكاديمي الدولي التاسع، المنعقد فري إسرطنبول

 .2018( يوليو 18-17من )

. عن طريق فنيات الحوار ت وافق الز واايالمقترح لتعزيز  إرشادي  رنامج(.  2009) ر.اودة، سهي

 فلسطين.  ،، غزةميةاإلسمرسالة مااستير غير منشورة، الجامعة 
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االخررررتمف فرررري المسررررتوى التعليمرررري والنقررررافي واالقتصررررادي وعمقترررره (. 2013) حامررررل، طريررررزر.

، اامعرة مولرد معمرري، ورةغير منشمااستير  ةرسال، للزواين العاملين الت وافق الز واايب

 .، الجزائرتيزي و و

  ب ةةااا لا ذةة س  ذا ي ةةا ذا  ذفةةا ذا يذ ةةي يع   ةةن بةةاا ة  تةة  (. 2013حذةةاا ذاةة ي   ي ةةاا.)

 . س  لةش ب    ال ا ذارلك    ل: ذا ياض 

تمرررع فررري المج المررررأة ، دراسرررة تحليليرررة عرررن دور المررررأة علرررم االاتمررراع (. 2008) حسررران.إ الحسرررن،

 وائل للنشر،  يروت.، دار  المعاصر

، ةدارة الضررغوب التربويررة والنفسرريإ اسررتراتيجيات (. 2006) ، عبررد العظرريم، وحسررين، سررممة.حسررين

 .األردندار الصفاء للنشر والتو يع، عمان، 

فاعليةةةا ذاةةةكذت ير وسةةة  ي ةةةيال فةةةي ذا   ةةةا  ةةةس  ذاضةةةو ا ذاريةيةةةا (. 2018) . كرةةةاس ،ذاخ سةةة  

  ذا ةة ي ذا كةة لي  ي ةةات ذا ةةال ت فةةي ذا  ةةااةة ا ذارر تةةات ذار يذا  ذفةةا ذا يذ ةةي 

 لسطين.. رسالة مااستير غير منشورة، اامعة األقصى، غزة، ففي ل افزا    

 ، دار المعرفة الجامعة، مصر.سرة والحياة العائليةاأل (.2008) خوري، سناء.

يررر لبررات المتفوقررات وغسرراليب موااهررة الضررغوب لرردى عينررة مررن الطاأ(. 2011) السررليمان، نرروره.

المؤتمر العلمي لقسم الصحة النفسية ب ليرة  إلى، بحث مقدم جامليةالمتفوقات للمرحلة ال

ن ذو االحتيااات و لجميع )العادي أفضلنها، الصحة النفسية: نحو حياة التربية بجامعة  

 الخاصة(. 

، لخليلالتوافق الزوااي لدى المرأة العاملة في منطقة  انوب محافظة ا(. 2017الشراونة، مرام. )

 ر منشورة، اامعة القدس، فلسطين.رسالة مااستير غي
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المشر مت فري خفرأ التروتر وتحسرين  سرلوب حرلأ ر التردريب علرى  أ(.  2010)  .ةالشريف، بسم

  .89-67، (4)17، مجلة المنارة المعاقين، ألمهات الت كيف 

ممت فررري اسرررتراتيجيات موااهرررة الضرررغوب النفسرررية لررردى األمهرررات العرررا(. 2017شرررويطر، خيررررة. )

دراسرة ميدانيررة علررى -متغيررري الصررمبة النفسرية والمسرراندة االاتمابيررة التعلريم علررى ضروء

 ، الجزائر.2، رسالة مااستير غير منشورة، اامعة وهرانوهرانعينة من والية 

لدى عينة من المترزواين  األسري لت وافق الز وااي وعمقته باالستقرار ا(.  2012)  صحاف، خلود.

القرررى كليررة التربيررة قسررم  أممنشررورة، اامعررة  . رسررالة مااسررتير غيررر رمررةبمدينررة م ررة الم

 علم النفس.

مفهرروم الررذات لرردى العرراممت وغيررر العرراممت وعمقترره بمسررتوى  بعرراد أ(. 2014) الضرروي، هرردى.

غيرررر منشرررورة  ، رسرررالة مااسرررتيرسرررري بمحافظرررة الداخليرررةفرررق األالضرررغوب النفسرررية والت وا

 .، سلطنة عماناامعة نزوى 

 (. أ ررر صررراع األدوار فرري التوافررق الزواارري والرضررا2017ة، سررناء. )طوباسرري، عرردنان، والخوالررد ال

، مجلرررررة شرررررؤون ااتمابيرررررة، نفسرررررية لررررردى الممرضرررررات المتزوارررررات المهنررررري والضرررررغوب ال

34(134)، 1-34. 

المهنيرررة )دراسرررة ميدانيرررة  واألدواردوار األسررررية م العاملرررة  رررين األاأل(. 2012) رفي، سرررامية.العرررا

، رسررالة مااسررتير غيررر منشررورة فرري العموميررة البررويرة( ات المؤسسررالعرراممت فرري  مهررات أل

 . ، الجزائرالحاج، البويرة أوند حلي مأعل، اامعة العقيد علم االاتماع والتنظيم والعم

 : مصر. القاهرةدار ، األ ناءسري للشخصية المناخ األ(. 2004) ن.عبد المعطي، حس
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دار صفاء : عمان، على الصحة النفسية  وأ رهاالنفسي ومش مته الضغط  (.  2008) عبيد،  هاء.

 ردن.، األللنشر والتو يع

  عراس: لذب ذاث افا الةش  لشك ت ذا  ا ذاةهذيا فل ذتيا يع  يا(.  2009ذا بس ى  ل ر .)

 يذا   ي .

يررة ميدان ة)دراسرردوار الجزائريررة خررارج البيررت وصررراع األ المرررأة عمررل (. 2014)الصررادي.  عنمرران،

اامعررة  ، رسررالة مااسررتير غيررر منشررورة،درارأتشررفائية  رقرران واليررة العمليررة االس للمؤسسررة

  .الجزائر، محمد خيضر، بس رة

 دار المسيرة. : األردن، األسري  اإلرشاد (. 2016) .أسماءالعدوان، فاطمة، والنجار، 

المتغيرررررات  سرررراليب التفكيررررر ومعررررايير اختيررررار الشررررريا وبعررررأ أدور (. 2009) العنررررزي، فرحرررران.

م أ. رسرالة دكتروراه غيرر منشرورة، اامعرة الت وافرق الز وااريفري تحقيرق مسرتوى  الديمقراطية  

 لمملكة العربية السعودية.القرى، ا

العربرري  -واج المخررتلط الجزائررري دراسررة مقارنررة  ررين الرز  الت وافررق الز وااري(. 2014) عرون، عمررار.

، وهرررران ، اامعرررةغيررر منشرررورةاسرررتير ما رسرررالة، انبررياأل -والررزواج المخرررتلط الجزائرررري 

 .الجزائر

وب النفسرررية  رررين والررردي التعامرررل مرررع الضررغ اسرررتراتيجيات الفرررروي فرري (. 2008) العويضررة، خالرررد.

ة مااسرررتير غيرررر ، رسرررالالعررراديين فررري مدينررره الررردمام األطفرررالالمعررروقين والررردي  األطفرررال

 األردن.ردنية، عمان، منشورة، الجامعة األ
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التروا ن  رين العمرل واألسررة وعمقتره (. 2017ني. )ن، اهان، والشيراوي، أماالعيد، محمد، والعمرا

، مجلررة العلرروم التربويررة والنفسررية، معلمررات السررعوديات بررالتوافق الزواارري لرردى عينررة مررن ال

20(1)، 11-40. 

ااضةةو ا ذاريةيةةا عمقترره بذا  ذفةةا ذا يذ ةةي ي (. 2018خوااررة، عبررد الفترراح. )الغررافري، آسررياء، وال

، ذا ك ليةةةا فةةةي ل افزةةةا  ةةةة ل ذاباُةةةةا بذةةةل ةا ع رةةةاس ف  ذا اللةةةا فةةةي ذاةةة يذ   اةة ا ذارةةة

 .53-40 ،(9)2، يةمجلة العلوم اإلنسانية واالاتماب

صرادي وعمقتره برالت وافق االختمف فري المسرتوى التعليمري والنقرافي واالقت(.  2015فريزة، حامل. )

ر غيرر ، رسرالة مااسرتية تيرزي و الز وااي للزواين العاملين " دراسة لعشرة حاالت  والير

 .اامعة مولد معمري، الجزائر ،منشورة

للك يررررررف وعمقترررررره  رررررربعأ المتغيرررررررات النفسررررررية  ارررررريالت وافررررررق الز وا(. 2005) فهمرررررري، فاطمررررررة.

 .، مصراامعة عين شمس -ية التربية ، كلغير منشورة . رسالة مااستيرواالاتمابية

قتهرررا بقلرررق المررروت لررردى وعم الت كيرررف اسرررتراتيجيات و خبررررة البترررر الصرررادمة (. 2015) القررررا،  هيرررة.

تخصررص ، منشررورة، رسررالة مااسررتير غيررر خيرررة علررى غررزةحرراالت البتررر فرري الحرررب األ

 .، فلسطينغزة اإلسممية،الصحة النفسية واالاتمابية، الجامعة 

ر  نراء العراممت وغيرأدراسة مقارنة للتوافرق النفسري االاتمراعي لردى (. 2011)  ماني.أالكحلوت،  

الجامعة  ،ر غير منشورة، رسالة مااستيالخاصة في مدينة غزة  المؤسسات العاممت في  

 .، فلسطين، غزةاإلسممية
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المتررزواين لرردى عينررة مررن  الت وافق الز واارريعمقررة السررلوك التوكيرردي برر(. 2018) كهمرران، اهرراد.

 منشرررورة،غيرررر  ، رسرررالة مااسرررتيردراسررية وصررر ية ارتباطيرررة  ررردائرة الربررراح واليرررة الررروادي()

 .، الجزائربالواديشاد وتوايه، اامعة الشهيد حمة خضر ر إ التربية تخصص 

الملتقى الوطني  سرية،األالعاملة والعمقات  المرأة (. 2013) طوطن.يمان، وسليمة،  و إ ،محامدية

، اامعررة 2013 أ ريررل 09/10يررام أ، سرررةالنرراني حررول : االتصررال واررودة  الحيرراة فرري األ

 .، الجزائرواالاتمابية اإلنسانيةكلية العلوم  قاصدي مرباح ورقلة،

الحيررراة الضرررراغطة وعمقتهررررا  مرررع مواقررررف الت كيررررف اسررررتراتيجيات (. 2008) يري ية.مرررريم،  ررررن سررر 

رسررالة ، )دراسررة ميدانيرة علررى عينررة مرن المعلمررين بمدينرة ورقلررة( بالرذكاء االنفعررالي للمعلرم

 ائر. اامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجز  ،مااستير غير منشورة

مجلررة ، األسررري  ررره علررى التماسررا أميرردان العمررل و  إلررى المرررأة (. خررروج 2003) مصررطفى، عرروفي.

 (، اوان.29)1طينة، ن، منشورات اامعة قساألسريةالعلوم 

المعنفرات  الن سراءلردى  الت كيرف اسرتراتيجيات و عرراض الضرغط النفسري أ (.  2006)  مصطفى، نروار.

 ردن. ، األاألردنيةنشورة، الجامعة ، رسالة مااستير غير موالغير المعنفات 

 مررررن موقررررع 2013/  1/  18اسررررتراعت  ترررراريخ  ،السررررعادة الزوايررررة(. 2013) المطرررروع، ااسررررم.

Https://Twitter.com/drjasem/status/29145480089602049. 

دراسرررة ميدانيرررة  ،األسرررريةعمرررل الزوارررة وانع اسررراته علرررى العمقرررات (. 2004) ملكيرررة،  رررن  يررراد.

 نطينة. اامعة منتوري قس ،استير غير منشورةرسالة ما ،قسنطينة –وري بجامعة منت

(.2021م تب العمال. )
https://www.taasuka.gov.il/ar/About/EmploymentOffices/pages/rahat.aspx 

https://www.taasuka.gov.il/ar/About/EmploymentOffices/pages/rahat.aspx
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واارررري وفعاليررررة الرررذات و (. الرررذكاء االنفعررررال2007) ميخمرررر، هشررررام. لررردى عينررررة مررررن  يالت وافررررق الز 

اامعرررررة حلررررروان،  -، كليرررررة التربيرررررة ويرررررة واالاتمابيرررررةمجلرررررة الدراسرررررات الترب ،المترررررزواين

13(3) :58- 73. 

لتحسرررين لعرررأ المتغيررررات الشخصرررية لكرررم  إرشررراديفعاليرررة  رنرررامج (. 2007) ناصرررر، عائشرررة.

، معهررررد غيررررر منشررررورةرسررررالة دكترررروراه  .أل نرررراءالنفسرررري  الت وافررررق علررررى وتا يرهرررراالررررزواين 

 الدراسات التربوية، اامعة القاهرة.

 ، الشررررركة العربيررررة المتحرررردة للتسررررويقعلررررم االاتمرررراع األسررررري (. 2010مختصررررين. )نخبررررة مررررن ال

 .، مصروالتوريدات 

ذاضوال ا ا     ذنينيا ل ذ يا (. 2014هجرسي، خيرة، وخولوفي، لمياء، وبن بيسى، سمية. )

رسرالة مااسرتير غيرر  ،-ل ا ذارذسلابنا المحاضرات ل   عينة-  ا ذار  ي اذار ف  ذا الل

 ة المسيلة، الجزائر.منشورة، اامع

كمرررا يررردركها  ،الت وافرررق الز وااررريبعرررأ العوامرررل المسررراهمة فررري سررروء (. 2013) الهنائيرررة، ميمونررره.

ة رسرال ،ليهرا بمحافظرة مسرقطالمصالحة وبعرأ المتررددين ع  الت وافقالقائمون على لجان  

 عمان. مااستير غير منشورة، اامعة نزوى،

 الت وافررققررة  ررين تحقيررق التوقعررات مررن الررزواج وبررين (. العم2015) الء.آوتررد، صررمح، وحميرردة، 

 المجلررةفرري انررون الضررفة الغربيررة،  الفلسررطينيين واج والرضررا فرري الحيرراة الزوايررة لرردى األ

 .76 - 53 :(2)19، القدس، الجاملية

مرع مواقرف الحيراة الضراغطة  الت كيف ات استراتيجي(. 2011)  .، نليمةغزالمريم، و    ن س يري ية،

 .55 - 44 :(3)1، نسانية واالاتمابيةمجلة العلوم اإلطرف المعلم،  المستخدمة من
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(. اسرررررتراتيجيات التصررررررف فررررري المواقرررررف 2020اليحيررررراوي، نرررررور الهررررردى، وحاارررررب، سلسررررربيل. )

سرررة ميدانيرررة علرررى عينرررة مرررن النسررراء العررراممت المتزوارررات )دراالضررراغطة لررردى النسررراء 

مجلرررة أننروبولوايرررا ي الجزائرررر(، العررراممت فررري ميررردان التعلررريم والطرررب  واليرررة تلمسررران فررر

 .546-531(: 1)16، األديان

التعامل مع الضغوب النفسية لردى عينرة مرن طلبرة  استراتيجيات (.  2013)  اليماني، عبد الرؤوف.

مفتوحررة مجلررة اامعررة القرردس ال، األردنيررة يررات التربيررة فرري الجامعررات فرري كل الب ررالوريوس

 .(2)1، والدراسات التربوية والنفسية لألبحاث 
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 (: المقاييس بصورتها الولية 1ملحق رقم )

جا ع الخليل

ايلي الدراساتالعلي

تربوينفس ورشادى اجستير

ال حتر /ةحضرةالديتور/ة

وبعد.تحي طيب 

بعنوان   والتربوي  النفسي  اإلرشاد  في  المااستير  دراة  لنيل  دراسة  بإاراء  الباحنة  )التوافق تقوم 
وعالقته ال  الزواجي  منطقة  في  العامالت  النساء  لدى  التكيف  .  باستراتيجيات  لتحقيق  نقب( 

وإا الباحنة  بناء  الهدف  قامت  الدراسة  وقراء  التكيف  واستراتيجيات  الزوااي  التوافق  د  مقياسين 
(بان التوافق الزوااي 2016تبنت الباحنة تعريف التوافق الزوااي : كما عرف العدوان والنجار )

النسبة للطرف األخر وان  ب   واإليجا يةهو أن ي ونا الزواين متوافقين من حيث السلوكيات المقبولة  
والقيم  كمل واه والعمل على مشاركة الخبرات واالهتمامات  يقوم كل طرف بجميع وااباته على أ

استراتيجيات   وأما   ، األ ناء  وتربية  القرار  اتخاذ  على  والتعاون  والمسؤوليات  األدوار  وتوضيح 
  ( اللي   أ و  الفرد  2016التكيف عرف  يمارسها  التي  األساليب  بانه  موقف (  مع  يتعامل  لكي 

ما  لى أخر التي يستخدمها اتجاه أو حدث معين ونظرا لاة الضاغطة وأنها تختلف من فرد إالحي
رأي م   وإ داء  الفقرات  على  باالطمع  تفضلكم  يراى  المجال  هذا  في  خبرة  من  منكم  نعهده 

عديل ، علما بان  بصمحيتها وعمقتها بالمفهوم أعمه وتعديل ، وتعديل الفقرات التي بحااه إلى ت
 ع الش ر والتقدير والعرفان .       أهميه كبرى في إتمام هذا البحث ملرأي م  





الباحث 

لفراحي سلوىا
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 مقياس التوافق الزواجي للمرأة العاملة  

 تعديل   غير صالحة   صالحة   الفقرة   الرقم 
مع طفلها كافي   العاملةأن الوقت الذي تقضيه األم  1

 لمهتمام به . 
   

ن تكرس كل وقتها لصالح  يقال انه يجب على األم أ 2
ولو كان ذلا على حساب راحتها   طفلها حتى
 الشخصية . 

   

ضاء األم وقتا طويم في عملها ينع س سلبا على  ق 3
 تربية أطفالها . 

   

عدم توافقا األم العاملة  ين العمل المهني والعمل  4
الهتمام  المنزلي يضعف من دورها التربوي ) التربية وا

 بالطفل ( . 

   

    في مدخول األسرة. يجب على المرأة إن تشارك الرال 5
تعوض الحاايات المعنوية    يم ن للمرأة العاملة إن 6

 للطفل بالحاايات المادية . 
   

    يم ن إن تكون للمرأة العاملة مهتمة بطفلها .  7
يم ن لكنرة األطفال إن يمنع المرأة العاملة من تحقيق   8

 لعائلية والمسؤولية المهنية .التوا ن  ين المسؤولية ا
   

    ال نفاري بعضنا تقريبا إال في ساعات العمل .  9
    تنتظم عمقاتنا وفق قواعد الشرع والدين .  10
    نرسم مستقبلنا ونخطط لحاضرنا معا .  11
    اشعر إننا نتخاطب  لغة واحدة ونلفظ  لسان واحد . 12
أي  روف بحياتي   توكيد ذاتي عندما أوااه استطيع 13

 لية . الزواية أو العم
   

    دون خجل .  لدي القدرة على طرح أفكاري لآلخرين 14
    ال إميل إلى مقاطعة  واي عندما يتحدث معي .  15
    أقف مع  واي في المواقف الصلبة .  16
   اشعر بانني افهم  واي عندما يبدي أي تعاطف   17
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 نبرة صوته .  اتجاهي من
 بعأ   القدرة على سؤال  واي عندما اشا لدي 18

 تصرفاته . 
   

الممئم الذي يرغب  واي اشعر بانني اعرف المظهر  19
  رويتي علية . 

   

    استمتع عندما أكون في المنزل .  20
    اشعر بقدرتي على فهم  واي من تعا ير واهة .  21
المواقف التي تحصل في  أرى بانني قادرة على إدراك  22

 اتي الزواية . حي
   

    قادرة على االسترخاء داخل المنزل .  اشعر بانني 23
    بانني لدي القدرة على التواصل مع  واي . اشعر 24
اشعر بقدرتي على فهم ما يطلبه  واي مني باإلشارة   25

. 
   

    امتلا القدرة في كي ية التعامل مع المحيطين  ي .  26
    تعلقة بالو يفة العملية بالعمل . المشاركة بالقرارات الم 27
    أتحمل المسؤولية والمهام المنزلية .  28
تبادل األفكار والتخطيط للمشاريع المستقبلية مع   29

  واي .
   

    هل تقومان بالعمل سويا في مشروع مشترك . 30
    اعمل كل اهدي للتغلب على الخمفات الزواية . 31
  وأفكارنا ونتمقى وأطباعناقيمنا نتقارب في عاداتنا و  32

 في ميولنا األساسية والقيم الدينية . 
   

    ا و  واي متقاربان في العمر .إن 33
أحب المشاركة في المناسبات مع اآلخرين وفي كي ية   34

 اختيار األصدقاء إنا و  واي .
   

    بة . انتمي إنا و  واي لطبقة اقتصادية متقار  35
ن والتشارك  الحياة تقوم على التفاؤل والتعاو نظرتنا إلى  36

. 
   

    اي في اللباس والطعام. القترح على  و   الفرصةاغتنم  37
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يهتم  واي بسماع رأيي واتخاذ أي قرار في أي   38
 موضوع يخص األسرة . 

   

    يراعي  واي  روف عملي . 39
    يقا لني  واي با تسامة .  40
    في عمقتي الجنسية . اشعر بالرضا والسعادة  41
    ى إن يعاملني  واي كما إعماله . أتمن 42
    نزه في وقت الفرام . نخرج للت  43
يساعدني  واي في إعمال المنزل بعد يوم متعب  44

 بالعمل.
   

    أقوم  وااباتي تجاه  واي وأوالدي وعملي . 45
    الحياة الزواية . استطيع التكيف مع مسؤوليات  46
مات المالية  من خمل عملي أصبحت أوااه األ   47

 بشجاعة دون لوم  واي . 
   

    على  واانا عمقات المحبة والصداقة .يغلب  48
    أسامح  واي إن أخطا في حقي .  49
نحافظ على إسرارنا وال نطلع عليها احد مهما حدث   50

 من خمفات .
   

    التي نجتمع فيها معا . اسعد اللحظات  51
    ي حياتنا الزواية .إنا و  واي نشعر باألمان ف  52
    ياتنا الزواية .نشعر بالطمانينة في ح 53
    وااباتي الزواية بسعادة .  أؤدي 54
    أتجنب إرهاي  واي ب نرة الطلبيات المادية .  55
    يهتم  واي  ي رغم كنرة مشاغلة .  56
     واي .ودة المتبادل  يني وبين اشعر بالم 57
بعضنا بالهدايا في المناسبات  نتذكر إنا و  واي  58

 وغيرها . 
   

تاي كم منا لعودة األخر إلى المنزل ولقائه بعد  نش 59
 االنتهاء من العمل . 
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يشعرني  واي بانني سابقى المرأة الوحيدة في حياته   60
 مدى الحياة . 

   

    ا  بعضنا منذ  من طويل .نتمنى لو ارتبطن  61
    تقديره لي . يقدر  واي أهلي من منطلق  62
    لحياة .أتمنى لزواي االستمرار في ا 63
    اعمل ما استطيع إلقامة حياة  واية سعيدة .  64
    تداخل أدواري يشعرني بالتحدي .  65
    اعمل أل بت واودي . 66
    منزلية والمهنية . أصبحت اخلط  ين اميع وااباتي ال 67
    . أاد في عملي تحدي لظروف الحياة 68
    ت وتبادلها . لكنرة انشغالي أصبحت ال اهتم بالزيارا 69
    انشغالي بالعمل لم يؤ ر على أدائي لو ائفي األخرى.  70
    استمر من تداخل أدواري القديمة . 71
في  كلما تقدمت في السن أحسن التعامل مع أدواري  72

 الحياة .
   

    ي يخفف من حدة تعبي وإرهاقي .  وا 73
ته نتيجة  يرى  واي أن المرأة ال توفر له اميع متطلبا  74

 انشغالها بالعمل . 
   

    عملي خارج المنزل يسبب لي الخمفات الزواية . 75
 واي يشاركني في اميع اهتماماتي ونجاحاتي   76

 العملية .  وإنجا اتي
   

    في العمل والبيت . يقدر اهودي وانشغاالتي   واي 77
     يساعدني في أداء أدواري داخل المنزل .  واي ال 78
أصبحت ال اهتم  زواي كما ينبغي النشغالي بالعمل   79

 خارج المنزل .
   

    أوالدي يروني منال للصمود في الحياة .  80
    مساعدة أوالدي في دروسهم  ووااباتهم المدرسية . 81
    الحسبان إنني  واة وأم . عملي ال يضع في  82
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    أكنر التغيب عن العمل لكنرة انشغاالتي بالبيت . 83
    عملي أبعدني عن األهل والجيران . 84
    انشغالي في العمل  اد من حدة التوتر لدي .  85
    االهتمام بالعمل أهملني باقي أدواري .  86
    خذ ما تبقى من اهدي .إعمالي المنزلية تا 87
أفكر في إحضار من   لكنرة وااباتي المنزلية صرت  88

 يساعدني في أعمال المنزل .
   

أعمالي   إنجا لشدة إرهاقي في العمل ال استطيع  89
 المنزلية بإتقان . 

   

    وااباتي المنزلية تخفف من تعبي .  90
    يفهم  واي حالتي النفسية بش ل كبير   91
 تحتاج ألي تدخل من احد  ياتنا الزواية مستقرة والح 92

 ذلا .لتحقيق 
   

    ا . اعتقد أن مصروفاتنا تتناسب مع دخلن 93
    تشعر أن  واانا اآلن أفضل من أي وقت مضي . 94
    يحاول كل منا إن يبدو اميم في عيني األخر . 95
    ال يشعر احدنا بانه مقصر في حق األخر .  96
    ى نتجنب المشاكل .رك بعأ المشاكل معلقة حتنت 97
ااي  ادت لدي روح المشاركة في النشاطات  بعد  و  98

 ية . االاتماب
   

    نحرع على قضاء وقت اإلاا ة مع أ ناءنا .  99
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 استراتيجيات التكيف  مقياس

 تعديل  غير  صالحة  صالحة  الفقرة  الرقم 
ألمور حاولت إن انظر إلى الجانب المشري ل 1

مع  واي   بإيجا يةلنفسي   واالحتفاظ بمشاعري 
 . والعمل 

   

اعفت لقد كنت اعرف ما ينبغي إن افعله ولذلا ض 2
 اهودي كي تسير األمور  نجاح  .

   

إن من خمل عملي نموت كشخص يتصرف بش ل  3
 أفضل واقوى من السا ق في عمقتي الزواية . 

   

    .  وقفت صلبا وناضلت من اال ما أريد  4
ي  كل األمور السيئة أو المزعجة التحاولت إن أنسى  5

  تؤ ر على نجاحي وفي عمقتي الزواية وعدم إخبار
 اآلخرين عن األمور السيئة .

   

    لقد وضعت خطة عمل واتبعتها .  6
لقد طلبت النصيحة من بعأ األشخاع الذين أكن  7

 لهم االحترام . 
   

أفضل في المرة وعدت نفسي إن تكون األمور  8
 القادمة.

   

يالية واألماني عن  كان عندي بعد التصورات الخ 9
 كي ية انتهاء الموقف .

   

حاولت حدوث فرضيه ، حتى لو كانت تنطوي على   10
مخاطرة لموااهة المش لة سواء في العمل أو في 

 البيت .

   

  وأبقيت إن من خمل عملي كامرأة قطعت خط الراعة  11
 ات مفتوحة . اميع الخيار 

   

اميع  ن خمل استراتيجيات التكيف ركزت أن م 12
 اهودي لما يجب إن افعله الحقا . 

   

    تلقيت تعاطفا وتفهما من شخص ما . لقد  13
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    لقد اعتمدت أو فعلت شيئا ما لتصحيح الخطا .  14
أن من خمل عملي وتطبيقي الستراتيجيات التكيف   15

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

   

ف  أن من خمل عملي وتم نني الستراتيجيات التكي 16
 اكتشفت أمور اديدة وما هو الشيء المهم في الحياة. 

   

من خمل عملي  دأت باسترااع خبرات سابقه عندما   17
 كنت في موقف مشابه . 

   

اغطة سواء في العمل لقد أقوم  تحليل المواقف الض 18
 ى لي فهمه . ي البيت بالطريقة المنطقية ليتسنأو ف

   

ي في مرالية وتقيم  لقد أصبح لدي التفكير المنطق 19
 .  اإليجا يالموقف بالش ل 

   

إن من خمل تم نني باستراتيجيات التكيف أصبح   20
على تفسير الموقف الذي أتعرض له من  القدرةلدي 

 النتائج .  الذهنية وحلها وان أتحملالناحية النفسي أو 

   

تزان االنفعالي المعتاد عن طريق إدارة  أحافظ على اال  21
 عن الموقف . لناشئةاالمشاعر 

   

من خمل االستعانة باستراتيجيات التكيف أكون   22
صورة منالية للذات واستحضر الشعور بالكفاءة  

 والسيطرة على مشاعري السلبية . 

   

العمل ااعل   ااه المش مت الضاغطة فيحينما أو  23
ة وأعالجها بما لدي من خبرات  كل تفكيري في المش ل

 وتر . وقوة إرادة رغم الت

   

من خمل عملي أصبح لدي القدرة على محو الموقف  24
 الذي يزيد من حدة المش لة .

   

أتح م بالنتائج االنفعالية بالمش لة ضمن صدور   25
 ل . االستجابة النااحة للح

   

صدقاء  ية العمقات األسرية باألسرة واألاعمل على تقو  26
 . واآلخرين الذين يساهمون في حل ضغوب العمل
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إن من خمل عملي أقوم بجمع قدر كافي من   27
 المعلومات الكا ية قبل اتخاذ القرار .

   

ال أاد عيبا في مشاورة اآلخرين لمساعدتي في حل   28
 عمل أو األسرة .المش لة التي تخص ال

   

على الضغوب داخل استبعد األنشطة المتنافسة ألركز  29
 العمل أو الزواج . 

   

موة القران الكريم مساحه للتامل في حل  أاد ت 30
 المش لة .

   

ابحث عبر أسلوب حل المش مت لموااهة الموقف   31
 الضاغط . 

   

ا  من خمل اتقاني الستراتيجيات التكيف استجمع م  32
الموقف الضاغط وموااهته  لدي من طاقه قبل دخول 

 ملية وصحيحة . بطريقة ع

   

نااحين إ ناء  أفكر في تقمص شخصية بعأ ال 33
 عملي . 

   

استغري في التفكير في مراحل حياتي من خمل   34
 نجاحي في العمل و   وااي .

   

أحاول أيجاد أنشطة  ديلة لتجاو  ا ار الموقف   35
 الضاغط . 

   

 تعاد عمن يذكرني بضغط العمل  واال العزلةإميل إلى  36
 ألسرة .وا

   

ة والبرامج الخاصة  أتابع الدراسات والتقارير الصح ي 37
 والمتعلقة باستراتيجيات التكيف .

   

احرع على حضور ورشات العمل المتعلقة  38
 باستراتيجيات التكيف . 

   

 األنترنت و أقوم بجمع المعلومات من خمل الكتب أ 39
  ادات والنصائح الطبيلية التي لهاعن بعأ اإلرش

 عمقة باستراتيجيات التكيف .

   

   وار مع عائليتي حول الطريقة المنالية استخدم الح 40
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   العمل.للتعامل مع عائلتي ومع ضغوب 
ادر كان لكل مش لة اوانبها المختلفة التي ال  د من   41

 أهميتها . التفكير فيها وعدم التقليب من 
   

ااهة إن استفيد من خبراتي و قافتي لمو أحاول  42
 المواقف الضاغطة التي تخص العمل والزواج  

   

استمتع بما يم ن أن يخفف عني التوتر بقضاء   43
الوقت في ممارسة الهوايات من اللعب أو االستماع  

 إلى المذياع أو مشاهدة التلفا  .

   

 واي وااب ديني واتجاه  اشعر بان مسؤوليتي اتجاه  44
 ملي وااب ااتماعي . ع

   

ومصادر التسلية للتخ يف من   المتعةعن ابحث  45
 لبية لإلحداث اليومية الضاغطة . اآل ار الس

   

عندما أكون   العامةاذهب إلى المتنزهات والحدائق  46
 متوترة . 

   

عندما أعاني من الضغط النفسي فانني أقوم   47
 والتنفس  بطء .باالسترخاء  هدوء 

   

واالاتمابية  حاول تفادي بعأ المش مت النفسيةأ 48
 ة الضاغطة . التي يم ن أن تحد ها الحياة اليومي

   

أحاول أن ابحث عن اهتمامات أخرى تبعدني عن   49
 الموااهة المباشرة إلحداث العمل الضاغط . 

   

    أقوم بخفاء مشاعري عندما أتعرض للضغط النفسي .  50
في قضايا مختلفة ومتعددة  أحاول أن اشغل تفكيري  51

 قضايا التي يم ن أن تشغلني باستمرار .عدا ال
   

    متع بعمقات طيبه مع  ممئي في العمل .أت 52
من خمل العمل أصبح لدي القدرة على موااهة   53

الموقف  واقليه  وان استجيب لمتطلبات الموقف 
 الخاراي .

   

ر سارة التي  عن مشاعري السلبية الغي  اعبر لفظيا 54
 تخص العمل .
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اعبر بالب اء والصراخ عن المشاعر المؤلمة اراء   55
 لموقف الضاغط .ا

   

الجا إلى النوم أو مشاهدة التلفا  للتخ يف من حدة   56
 الضغوب العملية .
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 (: أسماء المحكمين 2ملحق رقم )

 

 م ان العمل االسم 
  يت لحم  األهليةفلسطين  د. محمد ع ة  1
  يت لحم  األهليةفلسطين  ان صباحسليمأ.  2
 كلية سا ير / النقب د.  ديع القشاعلة   3
 اامعة  ن غريون / النقب كف  أ ود. سارة  4
 القاسمي/ النقب أكاديمية سعد أ ود. حسن   5
 اامعة الخليل   د. محمد عجوة   6
 اامعة الخليل  هاني أ ود. شريف  7
 الخليل اامعة  المصري  راهيمإ . د 8
 كلية مركز النقب  قرن  أ ود. يوسف  9
 اامعة الخليل   عا دين  د. حاتم 10
 اامعة الخليل  مري  أ ود. امال  11
 مفتوحة اامعة القدس ال مان كتلود. خالد سلي 12
 اامعة القدس المفتوحة   ا. د محمد عبد الفتاح شاهين 13
 ة القدس المفتوحة  اامع ا.د عادل عطية ريان  14
  يت لحم  األهليةفلسطين  شوي ي  رولى  .أ 15
 اامعة الخليل    ن سعيدد. سمير  17
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 (: المقاييس بصورتها النهائية 3رقم )ملحق 

 اامعة الخليل  

 كلية الدراسات العليا  

 رشاد نفسي وتربوي إمااستير 

 عزيزتي/ السيدة 

 تحية طيبة وبعد. 

 : اإلرشاد النفسي والتربوي بعنوان لنيل دراة المااستير في تقوم الباحنة بإاراء دراسة
التكيف    باستراتيجيات  وعالقته  الزواجي  النقب(.  )التوافق  منطقة  في  العامالت  النساء  لدى 

 من اامعة الخليل.  –النفسي والتربوي  اإلرشاد وذلا لنيل شهادة المااستير في 
االستبانة. يراى  هذه   أسئلةعن  اإلاابةي  من حضرتكن المشاركة الفاعلة والجادة عن طر  أراو
ا بان أي  يانات وفي الخانة المخصصة لذلا، علم اإلاابةا حول رمز صح / خط إشارةوضع 

ومعلومات ستدلي  ها ضمن هذا السياي ستعامل بسرية تامة وسيتم استخدامها ألعراض البحث 
 العلمي فقط.

 نكن   شاكرين لكن لحسن تعاو                                                 
 

                                                                                  
 

 الباحنة                                                                         
 سلوى الفراحين  
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   القسم األول:

   الشخصية :المعلومات 

3500-40003600-5000فا ل1500اري:الدخلالش

6000-8000

ثقث أطفالفأيثر.طفلي فلواحدطعدداألطفال:

فأيثر18–2324–30  30الع ر:

 دين  ري  يا السي :



 لعامالت قياس التوافق الزواجي لدى النساء ام

 مجال التوافق االجتماعي والثقافي  

 ابدأ نادرا أحيانا غالبا دائما الفقرة  م  الرق

          آنللحاضر والمستقبل في  أخطط  .1

         لدي القدرة على طرح أفكاري لآلخرين دون خجل .   .2

         . لتعامل مع المحطين بنانمتلك القدرة على ا  .3

         وزوجي. أناقائنا أصدمعايير الختيار  أحدد  .4

      . معاالفراغ نخرج للتنزه في وقت   .5

      نتمنى لو ارتبطنا ببعضنا منذ زمن طويل .  .6

      يقدر زوجي أهلي من منطلق تقديره لي .  .7

      .لألخرين قلت مشاركتنا وزياراتنا األسرة أمورانشغالنا في   .8

      بعدني عن األهل والجيران .عملي أ  .9

      جتماعية .بعد زواجي زادت لدي روح المشاركة في النشاطات اال  .10

 

 التوافق العاطفي  

 ابدأ نادرا  أحيانا  غالبا دائما  الفقرة   الرقم

          اتجاهي.يبدي أي تعاطف  اشعر بأنني افهم زوجي عندما  .11

         وأوالدي. اتي تجاه زوجيأقوم بواجب  .12

         الطلبيات المادية . أتجنب إرهاق زوجي بكثرة  .13

         .والمحبة أكن لزوجي كل الود  .14
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         بالهدايا في المناسبات وغيرها .  نتذكر إنا وزوجي بعضنا  .15

المنزل ولقائه بعد االنتهاء من العمل  نشتاق كال منا لعودة األخر إلى  .16

. 

        

         دى الحياة .الوحيدة في حياته م ي سأبقى المرأةيشعرني زوجي بأنن  .17

         العملية . وإنجازاتيونجاحاتي  ماماتيزوجي يشاركني في جميع اهت   .18

         العمل والبيت . زوجي يقدر جهودي وانشغاالتي في  .19

         تحتاج ألي تدخل من أحد.   حياتنا الزوجية مستقرة وال  .20

 

 التوافق النفسي  

 ابدأ نادرا اأحيان  غالبا  دائما  الفقرة   لرقما

         ة الزوجية .الحيا أستطيع التكيف مع مسؤوليات  .21

         داخل المنزل.  ضبط انفعاالتياشعر بأنني قادرة على   .22

         الخالفات الزوجية .  اعمل كل جهدي للتغلب على  .23

         .سرياألتوافقي النفسي  ر علىانشغالي بالعمل لم يؤث  .24

         الزوجية.حياتنا  في  من النفسيباألإنا وزوجي نشعر   .25

         . بين عملي وبيتي أوفق الراحة النفسية عندما اشعر ب  .26

         المنزلية والمهنية .  أصبحت اخلط بين جميع واجباتي  .27

         العمل واألسرة وال يؤثر على حالتي النفسية. أن  .28

         الزوجية . ينة في حياتنانشعر بالطمأن  .29

          زوجي يقدر حالتي النفسية. أناشعر   .30
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 مقياس استراتيجيات التكيف لدى النساء العامالت  

 تقييم الموقف   إعادة

 ابدأ نادرا أحيانا غالبا دائما الفقرة الرقم  

         جاهدا تنفيذها. وأحاولخطة للعمل  ادع  .1

         .أخطائيلتصحيح   عمل أي شيء إلى أميل  .2

         .راتي السابقة في المواقف المشابهةخب أوظف  .3

         . تبعد أي جانب يزيد من حدة مشكالتياس  .4

5.  
الدراسات والكتابات المتعلقة  أتابع

 .باستراتيجيات التكيف
        

 التعبير عن المشاعر 

  ابدأ نادرا أحيانا غالبا دائما الفقرة الرقم   

6.  
ومتوافقة بيني وبين   إيجابيةاعري مش

 .وجي والعملز
        

7.  
 األسرةبادرت مشاعري لنجاح  أقوم

 .والعمل
        

8.  
تقديري لذاتي مرتفع لسبب نجاحي في  

 .التكيف الزواجي
        

9.  
مشاعري عندما أتعرض للضغط  خفيأ

 النفسي.
        

10.  
  لخاصةا لزوجي مشاعري السلبية ناعبر ع

 عمل. بال
        

11.  
بط المواقف لدي القدرة على التحمل وض

 .الضاغطة بالعمل
        

 

 لتأملي  التفكير ا

 ابدأ نادرا أحيانا غالبا دائما الفقرة الرقم  

         .وعملي أسرتيأفكر قبل اتخاذ أي قرار يخص   .12

         .وأخرىبين فترة  واألسريالمهني  أدائيتقيم  إلى أميل  .13

14.  
ي أكثر من مرا واحدة في التحديات التأفكر وأتأمل 

 . تواجهني
        

15.  
لمنطقي في مرجعية وتقيم التفكير االقدرة على لدي  

 . اإليجابيالموقف بالشكل 
        

16.  
أجد تالوة القران الكريم مساحة للتأمل في حل 

 . والوظيفية األسريةمشكالتي 
        

        ني في وجود المشاكل التي تواجهأتأمل دائما حتى ب  .17
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 ابدأ نادرا أحيانا غالبا دائما الفقرة الرقم  

 .والعمل األسرة

18.  
الذين هم نماذج  األشخاصلب النصيحة من بعض اط

 ة لي.بالشب
     

      المحطين بي. األشخاصألقى تعاطفا وتفهما من   .19

20.  
لمساعدتي في حل المشكلة التي   اآلخريناستشير 

 .األسرة أوتخص العمل 
     

      ض الناجحين في الحياة.أفكر في تقمص شخصية بع  .21

22.  
لمتعلقة احرص على حضور ورشات العمل ا

 باستراتيجيات التكيف لألسرة والوظيفي. 
     

23.  
المتنافسة ألركز على الضغوط داخل   األنشطةاستبعد 

 الزواج.  أوالعمل 
     

24.  
 اآلثارابحث عن المتعة ومصادر التسلية للتخفيف من 

 طة.السلبية لألحداث اليومية الضاغ
     

25.  
عندما  التسوق  أوتنزهات والحدائق العامة الم إلىاذهب 

 متوترة.  أكون
     

   

 تجنب المشكالت  

 ابدأ نادرا أحيانا غالبا دائما الفقرة م  الرق

         . ستكون أفضل في المستقبل األمور  أن أرى  .26

27.  
مررت باستراتيجيات التكيف التي زادت من قدرتي على  

 . يات المستقبليةالتعامل مع التحد
        

28.  
ة باألسرة واألصدقاء اعمل على تقوية العالقات األسري 

 حل ضغوط العمل .واآلخرين الذين يساهمون في 
        

29.  
تفادي بعض المشكالت النفسية واالجتماعية التي يمكن  ل 

 .والعمل  األسرةضغوط أن تحدثها 
        

         . وعملي تيأسرتهم  أحاول أن اشغل تفكيري في قضايا  .30

31.  
ي تواجهني في أي مواقف الت إزاء إيجابيةر بصورة أفك

 حياتي. 
     

32.  
المشكالت لمواجهة المواقف  حل أسلوبابحث عن أي 

 الضاغطة في حياتي. 
     

33.  
تبعدني هن   أخرىابحث عن اهتمامات   أن أحاول

 المواجهة المباشرة ألحداث الحياة الضاغطة. 
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 لوم الذات:

 ابدأ نادرا أحيانا غالبا دائما الفقرة رقم ال

34.  
رعة في اتخاذ القرارات الخاصة  اشعر أنني متس

 . بالعمل وزوجي
        

35.  
تجاربي السابقة في الحياة  يالتفكير فاستغرق في 

   الزوجية والعملية.
        

36.  
إميل إلى العزلة واالبتعاد عمن يذكرني بضغط  

 العمل واألسرة .
        

37.  
قصير اتجاه زوجي ر نفسي المسؤولة عن أي تاعتب

 عملي.  أو
        

38.  
اشعر بان مسؤوليتي اتجاه زوجي واجب ديني  

 ه عملي واجب اجتماعي .واتجا
        

39.  
عندما أعاني من الضغط النفسي فأنني أقوم 

 باالسترخاء بهدوء والتنفس. 
        

40.  
  الجأ إلى النوم أو مشاهدة التلفاز للتخفيف من حدة

 الضغوط العملية .
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 لغوي(: شهادة تدقيق 4ملحق رقم )




