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 اإلهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء
 

حينما تسير بنا الخطوات نحو عالم النجاح بخطى واثقة فإن هناك أياد بيضاء أذكرها منحتني كل 
ديها بين يدي ثمرة حلوه أهمعاني الثقة وسطرت معي لوحة اإلبداع ولونتها بألوان ملؤها المحبة ألحمل 

 لكم....
 إلى العطاء واألمان أبي....
 إلى الجنة والحنان أمي....

 إلى سندي ورفيق دربي زوجي ....
 إلى فلذات كبدي، ونور حياتي، محمد، أسيل، ريم، يمنى، والتوأمان شهد ووجد....

 إلى عزوتي في هذه الحياة، إخواني وأخواتي....

 ....يرعب، ندىإلى نبض العطاء 

 إلى كل من قدم لي يد العون والمساعدة في تقديم التسهيالت إلتمام هذا العمل المتواضع....

جهدا في الغرس الجميل في نفوس أبنائها لينبت  إلى كل أم سواء كانت عاملة أو غير عاملة ال تألو

 غرسها شبابا وشابات معطائين كعطائها....

 ....أهدي إليهم جميعا هذا العمل المتواضع
 
 
 
 
 
 

 الباحثة،،،
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  ـــــر وتقديـــــــــــــــــرشكـــــــــــــــــ 
 

الحمد هلل الذي تتم به الصالحات، الحمد هلل أن أنعم علي إتمام هذا العمل حتى خرج بصورته الحالية 

 .... وبعد،،

لرسالة، لما على هذه ا فإني أتقدم بالشكر والتقدير إلى الدكتورة/ هدى أحمد الضوي المشرفة الرئيسية

فقد منحتني الكثير من وقتها فلها مني كل الشكر  ،ت، ومتابعة إلتمام هذا العملقدمته لي من توجيها

 والتقدير واالحترام.

وأتقدم بالشكر والتقدير للدكتور/ أمجد محمد هياجنة، والدكتور/ محمد علي دقة المشرفين المساعدين 

 على هذه الرسالة. 

لشكر والتقدير لألساتذة المحكمين على منحهم جزء من وقتهم لتحكيم أدوات الدراسة بالرغم كما أتوجه با

 من التزاماتهم األكاديمية.

كما أوجه خالص شكري وتقديري لجميع أساتذة قسم التربية والدراسات اإلنسانية بجامعة نزوى، وكل 

 لمتواضع.من قدم لي يد العون، ومنحني من وقته وجهده، ألتم هذا العمل ا

 
 
 
 

 الباحثة،،،
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 ص الدراســــةملخــ

ي الضغوط النفسية والتوافق األسر  ىت وغير العامالت وعالقته بمستو أبعاد مفهوم الذات لدى العامال

 بمحافظة الداخلية

 منى بنت عبداهلل بن نبهان العامرية

 ( جامعة نزوىنفسيماجستير تربية )إرشاد 

 إشراف

 الضويهدى أحمد الدكتورة/

 

اتجاه أبعاد مفهوم الذات ومستوى الضغوط النفسية ومستوى التوافق دراسة هدفت هذه الدراسة إلى 
األسري لدى األمهات، والمقارنة بين األمهات العامالت وغير العامالت في أبعاد مفهوم الذات ومستوى 

ن أبعاد االرتباطية بيالضغوط النفسية ومستوى التوافق األسري، كما هدفت إلى الكشف عن العالقة 
مفهوم الذات ومستوى الضغوط النفسية، والكشف عن العالقة االرتباطية بين أبعاد مفهوم الذات ومستوى 

 التوافق األسري.
ولتحقيق األهداف السابقة اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي؛ حيث تم تطبيق أدوات الدراسة 

(، ومقياس 0690كبار من إعداد إسماعيل وغالي )والتي شملت ثالثة مقاييس: مقياس مفهوم الذات لل
لقياس مستوى الضغوط النفسية، ومقياس لقياس مستوى التوافق األسري من إعداد الباحثة، وتم تطبيق 
أدوات الدراسة بعد التأكد من صدقها بطريقة صدق المحكمين، وتم التأكد من ثباتها عن طريق حساب 

 ( أم غير عاملة.01( أم عاملة و )411ت عينة الدراسة من )معامل الثبات )ألفا كرونباخ(، وتكون
 ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يأتي:

( إن عينة البحث المتمثلة في األمهات العامالت وغير العامالت في محافظة الداخلية تتمتع بمفهوم 0
 ، مفهوم الشخص العادي، مفهوم الذاتذات إيجابي على أبعاد مفهوم الذات الستة )مفهوم الذات الواقعية

 المثالية، مقياس التباعد، مقياس تقبل الذات، مقياس تقبل اآلخرين(.
لعامالت على  ,( بين العامالت وغير اα≤ 10( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )4 

س تقبل ياس التباعد، ومقياالواقعية، مفهوم الشخص العادي، مفهوم الذات المثالية، مقأبعاد مفهوم الذات 
 ,( على مقياس تقبل اآلخرين لصالح العامالت.α≤ 10الذات، لكن توجد فروق ذات داللة إحصائية عند )



 ه

( إن مستوى الضغوط النفسية منخفض لدى عينة البحث كما أشارت الدرجة الكلية لمقياس الضغوط 0 
النفسية، ومتوسط في المجال الشخصي وفي مجال العمل، أما في مجال الصحة وفي المجال االقتصادي 

 وفي مجال األسرة كان مستوى الضغوط النفسية منخفض.
( بين العامالت وغير العامالت على ,α≤ 10ة عند مستوى )(  ال توجد فروق ذات داللة إحصائي2

مستوى الضغوط النفسية في درجة المقياس ككل وفي جميع مجاالت المقياس ما عدا مستوى الضغوط 
 النفسية في مجال األسرة فكان لصالح العامالت.

مستوى التوافق األسري لدى عينة البحث كبير كما أشارت الدرجة الكلية لمقياس التوافق األسري، (  إن 0
في محور التوافق مع الزوج، ومتوسط في  ا  على محاور المقياس كان كبير  التوافق األسريأما مستوى 

 محوري التوافق مع األبناء والتوافق مع األقارب.
( بين العامالت وغير العامالت على ,α≤ 10ة عند مستوى )ال توجد فروق ذات داللة إحصائي( 9

 مستوى التوافق األسري في جميع محاور المقياس، وفي درجة المقياس ككل.
( توجد عالقة ارتباطية سالبة ذات داللة إحصائية بين كل من مفهوم الذات الواقعية ومفهوم الذات 7

 د عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بينالمثالية وبين مستوى الضغوط النفسية، كما أنه توج
كل من مقياس التباعد ومقياس تقبل الذات وبين مستوى الضغوط النفسية، بينما ال توجد عالقة ارتباطية 
 دالة إحصائيا بين كل من مفهوم الشخص العادي ومقياس تقبل اآلخرين وبين مستوى الضغوط النفسية. 

ة ذات داللة إحصائية بين مفهوم الذات الواقعية ومستوى التوافق األسري، ( توجد عالقة ارتباطية موجب8
وتوجد عالقة ارتباطية سالبة ذات داللة إحصائية بين مقياس تقبل الذات ومقياس التباعد وبين مستوى 
التوافق األسري، بينما ال توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين كل من مفهوم الشخص العادي ومفهوم 

 ذات المثالية ومقياس تقبل اآلخرين وبين التوافق األسري.ال
ن  %00( إن 6 من أسباب التوافق  %07من أسباب الضغوط النفسية تعزى إلى أبعاد مفهوم الذات، وا 

األسري تعزى إلى أبعاد مفهوم الذات، وأن أكثر بعد له قدرة على تفسير مستوى الضغوط النفسية ومستوى 
 الذات الواقعية. التوافق األسري هو بعد
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 قائمة المحتويات
 
 الصفـــــــــحة المحتــــــــــــــــــــــــــــوى

  أ الرسالة ة مناقشةلجنـــ

 ب إهــــــــــــــــــــــــــداء

 ج شكر وتقدير

 د ملخص الرسالة باللغة العربية

 و قائمة المحتويات

 ط قائمة الجــــــــــــداول

 ك األشكالقائمة 

 ل قائمة المــــــالـحــق

 00-0 الفصل األول: خلفية الدراسة وأهميتها

 4-0  المقدمة
 9-0 مشكلة الدراسة وأسئلتها

 8-7 مبررات الدراسة وأهميتها

 8 أهداف الدراسة
 6-8 حدود الدراسة

 00-6 مصطلحات الدراسة
 98-04 الفصل الثاني: اإلطار النظري والدراسات السابقة

 47-04 مفهـــــــــــــــــــــــــوم اـلــــــــــــــــــــــــــــــــــــذات

 20-47 الضغـــــــــوط النفســـــــــــــــــــية
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 الصفـــــــــحة المحتــــــــــــــــــــــــــــوى
 07-20 التـــــــــــوافـــــــــق األســـــــــــــري

 97-08 الدراســــــــــــــــات السابقــــــة

 98-97 تعقيب على الدراسات السابقة
 80-96 الفصل الثالث: المنهجية واإلجراءات

 96 منهج الدراسة
 96 مجتمــــــــــــــــــــــع الدراســــــــــــــــــة
 71-96 عينــــــــــــــــــــــــــــــــة الدراســــــــــــــــة
 81-70 أدوات الــــــــــــــــــدراســـــــــــــــــــــــة

 84-80 إجراءات تطبيق أداة الدراسة
 84 متغيرات الدراسة

 80-84 األساليب اإلحصائية
 010-82 الفصل الرابع: نتائج الدراسة 

 89-82 نتائج السؤال األول
 87-89 نتائج السؤال الثانـــــي

 86-88 ثلـالسؤال الثانتائج 
 60-86 نتائج السؤال الرابـــــــع
 64-60 نتائج السؤال الخامس
 60-64 نتائج السؤال السادس
 60-62 نتائج السؤال السابـــع
 67-60 نتائج السؤال الثامــن
 نتائج السؤال التاسع

 
67-014 
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 الصفـــــــــحة المحتــــــــــــــــــــــــــــوى
 009-010 والتوصيات الخامس: مناقشة النتائج الفصل

 012-010 مناقشة نتائج السؤال األول
 010-012 مناقشة نتائج السؤال الثانـــــي
 019-010 مناقشة نتائج السؤال الثالث
 017-019 مناقشة نتائج السؤال الرابـــــــع
 018-017 مناقشة نتائج السؤال الخامس

 001-018 السادسمناقشة نتائج السؤال 
 004-001 مناقشة نتائج السؤال السابـــع
 000-004 مناقشة نتائج السؤال الثامــن
 002-000 مناقشة نتائج السؤال التاسع

 007-000 ملخص نتائج الدراسة
 008-007 التــــــــــــوصيـــــــــــــــــــــــــــــــــــات
 008 البحوث المقتــــــــــــــــرحة
 001-006 قائمة المراجع العربيــة
 004-000 قائمة المراجع األجنبية
 000-000 المــــــــــــــــــــــــــــالحـــــــــــــــــــــــــــــــــق

 a-b ملخص الرسالة باللغة اإلنجليزية
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 ـــداولــــالجـــــــــــــ ئمــــــــــــــــــــةقا
 

 الصفحة
 

 موضــــــــــــــــوع الجــــــــــــــــــــــدول
 

 ( توزيع أفراد عينة الدراسة وخصائصها0جدول ) 70

 ( معامل الثبات ألبعاد مفهوم الذات الستة4جدول ) 72

 ( معامل الثبات لمجاالت مقياس الضغوط النفسية0جدول رقم ) 77

 والمدى المتوسط( مستوى درجة الضغوط النفسية 2جدول رقم ) 78

 ( معامل الثبات لمحاور مقياس التوافق األسري0جدول رقم ) 81

 ( مستوى درجة التوافق األسري والمدى المتوسط9جدول رقم ) 81

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة 7جدول رقم )  82

 اليةمفهوم الذات المثمفهوم الشخص العادي، مفهوم الذات الواقعية، الدراسة على أبعاد 

80 
 

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة 8جدول رقم )

 خرينعلى مقياس التباعد، مقياس تقبل الذات، مقياس تقبل اآل

ستقلتين م ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار "ت" لعينتين6جدول) 87

 حدة من أبعاد مفهوم الذات الستة للعامالت وغير العامالت على كل بعد على

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة 01جدول ) 88

 على محاور مقياس الضغوط النفسية

61 
 
 
 

تقلتين "ت" لعينتين مس المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار (00جدول )

 ةور من محاور مقياس الضغوط النفسيللعامالت وغير العامالت على كل مح



 ي

 الصفحة
 

 وع الجــــــــــــــــــــــدولموضــــــــــــــــ
 

 ةيرات أفراد عينة الدراسالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقد( 04جدول ) 60

 على محاور مقياس التوافق األسري

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار "ت" لعينتين مستقلتين 00جدول ) 60

 للعامالت وغير العامالت على محاور مقياس التوافق األسري

الضغوط  ( معامالت االرتباط بين أبعاد مفهوم الذات وبين مستوى02جدول ) 62

 النفسية

 ( معامالت االرتباط بين أبعاد مفهوم الذات وبين التوافق األسري00جدول ) 69

 ( تحليل االنحدار المتعدد بين أبعاد مفهوم الذات وبين الضغوط النفسية09جدول ) 67

 ةقعية، ومقياس التباعد لمستوى الضغوط النفسيا( نسبة تفسير بعد الذات الو 07جدول ) 68

 ( تحليل االنحدار المتعدد بين أبعاد مفهوم الذات وبين الضغوط النفسية08جدول ) 011

 ريلمستوى التوافق األسوباقي األبعاد قعية ا( نسبة تفسير بعد الذات الو 06جدول ) 010
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 ( العالقة بين أبعاد مفهوم الذات ومستوى الضغوط النفسية4شكل) 014
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 الفصل األول

 خلفية الدراسة وأهميتها

  المقدمة:

هم بالشخصية والذي يساعد على فإن مفهوم الذات يعتبر من المتغيرات األساسية المرتبطة 

 السلوك اإلنساني.

ويتفق العلماء والباحثون على أن مفهوم الذات يعتبر حجر الزاوية في الشــــــخصــــــية وأنه هو 

الظاهر، ) نفســه ومع البيئة التي يعيف فيها أســاس تكامل واتســاق الشــخصــية ليكون الفرد متكيفا مع

4101 .) 

ذا كان محتوى مفهوم الذات الخاص  مهددا لبنية الذات بصفة عامة فإنه يؤدي إلى التوتر وا 

 (.4110والقلق وسوء التوافق النفسي )زهران، 

رصة ويتيح لها ف ذاتها وتفريغ ما لديها من طاقات، إن العمل يعطي المرأة فرصة لتحقيق

ه ين هذبالفرد كلما زادت خبراته يصبح لديه القدرة على إيجاد التكامل فيما فممارسة أدوار مختلفة، 

ية باهتمام ولقد شرفت المرأة العمان ،مفهوم ذاتالخبرات بأجزائها الفرعية لتساعد في تشكيل وتطوير 

واضحا  ويبدو هذا ،-حفظه اهلل ورعاه-ورعاية سامية من لدن حضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس 

العمانيات  وقد تزايد عدد ،نحو تعزيز دور المرأة وحفظ حقوقها بالمساواة مع الرجلجاللته في خطابات 

ألن جميع القوانين واألنظمة العمانية  ؛العامالت في الحكومة والقطاع الخاص في اآلونة األخيرة

بالرغم من تمكين ونجاح المرأة في و ،القائمة تمنح النساء فرص متكافئة في جميع قطاعات السلطنة

ا نهشكالت تعاني منها المرأة العاملة، مالعمل إال أن معظم الدراسات العمانية أجمعت على وجود م

صراع الدور المتمثل في صعوبة التوفيق بين مسؤوليات العمل و  مشكالت تتعلق بأعباء الوظيفة

ه ل ل مفهوم الذات لدى األمهات العامالتالمنزلي والعمل الوظيفي، والسؤال الذي يطرح نفسه ه
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 علىالعمل  ثيرتأتختلف في عالقة بمستويات الضغوط النفسية والتوافق األسري؛ ألن اآلراء ما زالت 

 ومدى قدرتها على التوفيق بين العمل واألسرة.حياتها 

ن ها، شخصيتوينمي  يوسع آفاقهارى أن العمل مهم في حياة المرأة؛ حيث أنه فالبعض ي  وا 

فع ي ر والعمل يســــــــــــاهم ف القومي،دة إضــــــــــــافية في الدخل المرأة نصــــــــــــف المجتمع، فعملها يعني زيا

ن بيتها بعيدا عفي حين يرى البعض اآلخر أن لخروج المرأة وعملها  المســتوى االقتصــادي ألســرتها،

يؤدي إلى اضـــــطراب العالقات األســـــرية؛ ألن المرأة العاملة تعيف تحت ضـــــغط فهو  كثيرة،أضـــــرارا 

علها األمر الذي يج دة؛مســــــؤوليات عدي والعمل؛ وذلك لتحملهاوحالة من التوتر واالنفعال في المنزل 

 (.0667؛ أبو صايمة، 0680ال يمكنها التوفيق بين عملها وحسن تربية أوالدها )ثابت، 

تكون أكثر توافقا مع األبناء  العامالت ليس بالضــــــــــــــرورة أن غيراألمهات وترى الباحثة أن 

نما والزوج من األمهات العامالت   .يعتمد ذلك على نوعية األم ومفهومها عن ذاتها أو العكس، وا 

ونوع  ،المشـــــــــــــــاكل التي تتعرض لها األم العاملة وأطفالها تعتمد على نوعية المرأة العاملةف 

فقد يقدم عملها الفرصـــــــــــــــة لألطفال التعاون والتعلم في المنزل واالعتماد  العالقة التي تقيمها معهم،

ة ال يتحملها إال البالغين. إن وجود األم في المنزل ال يضمن على النفس أو تفرض عليهم أعباء ثقيل

نجاح عالقاتها بزوجها وأطفالها، وهنا يرى الكثيرون أن الوقت الطويل الذي تقضــيه األم مع أطفالها 

الها وتشــعر أن أطف نت لدى المرأة رغبة شــديدة بالعملليس دليال على األمومة الصــالحة؛ ألنه إذا كا

ون في دراســــــة حســــــ وأشــــــارت اتها بهم تتأثر ســــــلبا إلى حد كبير،يعوقونها عن تحقيق ذلك فإن عالق

فهم  %00من األبناء لم يشــــــــــكل لهم عمل األم أي صــــــــــعوبة، بينما  %78بعض الدول العربية أن 

دين والتي كان اشــــــــــــــتكوا من نزاعات بين الوال %2عانوا من الوحدة واالكتئاب أثناء غياب األم، و

 (.4118سببها عمل األم )الداهري، 

 العملي واألسري.هو الذي يحدد مدى نجاحها  األمهاتويتضح مما سبق أن مفهوم الذات لدى 
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 مشكلة الدراسة وأسئلتها:

هو مفهوم الذات لذلك فإن  Rogersإن أهم عامل في الشـــــخصـــــية من وجهة نظر روجرز 

ترام ييم ســــيء للذات ونقص احاألســــاســــية للفرد ينتج عنه تق أي إحباط يعوق ويهدد إشــــباع الحاجات

دراكهو  الذات، الزيود، ) بوجوده الشــخصــي وما يقوم به أن مفهوم الذات يتكون مع نمو ووعي الفرد وا 

0668.) 

لمرأة في مجـــالي العمـــل وألهميـــة مفهوم الـــذات فـــإن البـــاحثـــة ترى أن لـــه أثر على نجـــاح ا

ابقة التي تم إجراءها على المرأة العاملة بســـــلطنة عمان أجمعت إن معظم الدراســـــات الســـــواألســـــرة. 

على وجود آثار إيجابية لعمل المرأة، فالمرأة العاملة تســــــهم في زيادة دخل أســــــرتها، والعمل أكســــــب 

حيث أصــــبحت أكثر مشــــاركة في الرأي وتحمل  ؛المرأة العمانية القدرة على حل مشــــكالتها األســــرية

ا أن معظم الدراســـات العمانية أجمعت على وجود مشـــكالت تعاني منها كم ية نحو األســـرة،المســـؤول

صـــــــراع الدور المتمثل في صـــــــعوبة التوفيق و المرأة العاملة، منها مشـــــــكالت تتعلق بأعباء الوظيفة، 

 تبين مسؤوليات العمل المنزلي والعمل الوظيفي، والقيود التي تفرضها العادات والتقاليد على مجاال

دراســة  حيث أوضــحت ا تباينت في مســألة تقدير الزوج ألعباء المرأة وتعاونه معهالكنهعمل المرأة. 

من عينة الدراســـــــــــــــة ترى أن الزوج ال يقدر أعباء المرأة وال يتعاون  %09( أن 0664)عبد النبي 

( عن مدى التعاون والتكامل بين الزوجة العاملة والزوج 0660) ، بينما كشفت دراسة المسلميمعها

وكذلك أشــــــارت دراســــــة  دات العينة،من مفر  %60في اتخاذ القرارات األســــــرية حيث كانت النســــــبة 

( أن الغالبية العظمى من عينة الدراسة ترى أن العمل يسهم في تقوية الروابط مع 4110) المعمري

عور بالقلق جة في الشــــــاآلثار النفســــــية الســــــلبية لعمل الزو وتمثلت  الزوج للظروف المشــــــتركة بينهم،

ى ة، والقلق عليســــــــبب لها المشــــــــكالت والضــــــــيق والعصــــــــبيالذي وعبء العمل الزائد  على األطفال

( اختلفت نتائجها في مســــــــــألة قدرة المرأة على 4116لكن دراســــــــــة الزدجالي ) ،المســــــــــتقبل الوظيفي
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من عينة الدراســـــة ترى أنه ال يوجد تعارض بين العمل  %07ن أ التوفيق بين العمل واألســـــرة حيث

ومســـــؤولية المرأة العاملة داخل أســـــرتها، ألن المرأة القيادية ما وصـــــلت إلى هذا المنصـــــب إال وهي 

 تها وتوزيعه بين العمل واألسرة. قادرة على تنظيم وق

ي أثر آراء الكتاب فوالحظت الباحثة اختالف نتائج الدراســــــات العربية واألجنبية، واختالف 

 عمل المرأة عليها وعلى أسرتها.  

( عن العنف ضـــــــــد المرأة العاملة في القطاع 4116فقد أوضـــــــــحت نتائج دراســـــــــة العوادة )

، %02، والالتي يشـــــــعرن بالعزلة %20الصـــــــحي أن نســـــــبة العامالت الالتي يتعرضـــــــن لالكتئاب 

، ونســبة %22أمراض نفس جســدية ، والالتي يعانين من %04والالتي يعانين من أمراض جســدية 

، واللواتي اعترفن بعدم قدرتهن على تأدية واجبات األســــرة %09اللواتي ينقلن مشــــاكل العمل للبيت 

 .%09بسبب التعب والتوتر

من النساء في أمريكا الشمالية الالتي يشغلن مناصب تنفيذية  %21الدراسات أن  وأشارت

، وأكثر من النصــــــــف ال أطفال زوجها أو مطلقة(غير متزوجات )لم تتزوج أصــــــــال، منفصــــــــلة عن 

أما العامالت المتزوجات الالتي لديهن أطفال ونتيجة للضــــــــــــــغط العالي الواقع عليهن تواجه  لديهن،

 (.  4111)هانسون،  ك الوظيفة نهائياالعديد منهن خيارات مهنية صعبة وبعضهن يؤثر تر 

فقد تهمل الزوجة زوجها  المشكالت،ى العمل قد يجر معه بعض إن خروج المرأة إلكما 

بحجة عدم وجود الوقت الكافي، كما أنها قد تهمل تربية أبنائها، أو توكل أمر تربيتهم إلى الخدم وما 

يجره ذلك من أخطاء، أو ترك تربية األبناء لألجداد المسنين مما يؤدي إلى خالفات متكررة بين 

  (. 4114 ،الزعبي) الزوجين

( أنه يجد بعض العامالت المتزوجات تعبر عن شقائها وتعاستها 0667أبو صايمة ) وذكر

غيب عن ق والتعب وتبدأ بالتبأســــاليب نفســــية ملتوية فتبدأ بالشــــكوى من وعكات صــــحية ومن اإلرها
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وفي المقابل يجد أن هناك من العامالت المتزوجات ناجحات في عملهن وتشعر باالستقرار  العمل،

 ن قادرة على التكيف مع ظروفها العملية واألسرية.العملي، وتكو 

 ا وعلىأن لعمل المرأة تأثيرات إيجابية وأخرى ســـــــلبية عليه Tracyوقد بينت دراســـــــة تراكي 

 .وعلى عالقتها بزوجها، بمعنى أن ذلك ينعكس على األســــــــرة بشــــــــكل عام عالقتها بأبنائها وتكيفهم

 (.     4110)المعمري، 

أبو سيف )دت( أن المرأة الموظفة ذات المكانة المهنية هي  رأتوعلى النقيض من ذلك   

وكم  ،األقدر على بناء أسرة ناجحة اقتصاديا بل وعلميا فيما يتعلق بأبنائها في الكثير من األحيان

قص؛ نمن السيدات المتعلمات تعليما عاليا يعانين بعد تقدم أبنائهن في العمر والعمل من الشعور بال

سات الجتماعية وهن جليألن زميالتهن توفرت لهن فرص االستقالل االقتصادي وتعزيز المكانة ا

ت ضرورة لمساعدته على القيام بمتطلبات البي هعلى أن لعمل المرأةودعم ذلك نظرة الشباب البيوت، 

 .االقتصادية

إيجابي، تختفي ( أن المرأة العاملة تواجه صـــــراع الدور بشـــــكل 0684وأظهرت دراســـــة آدم )

معه مشــاعر الذنب، ويختفي معه اإلحســاس بوجود المشــكالت أو الصــعوبات في أداء هذه األدوار، 

 وذلك حينما تكون المرأة متقبلة لذاتها واآلخرين، ولديها قدر من الثقة بنفسها.

من الهند أن أبناء األمهات العامالت أكثر اســــــــــتقاللية   junejaدراســــــــــة جونيجا  كما بينت

ـــأكثر سوية من أبناء األمه سلوكياتهمثر تكيفا  من الناحية االجتماعية، وكانت وأك ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ير ات غـ

 .(0667الت )أبو صايمة، ـــالعام

الدراسات الحديثة أن الحياة المزدوجة التي تعيشها المرأة العاملة بين وأوضحت نتائج بعض 

عملها وبيتها جعلتها ذات طبيعة مختلفة، فهي تعيف حياتها بثقة تجعلها تتحمل جميع مسؤوليات 
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المنزل والزوج واألطفال وال تتذمر أو تشكو بل تحاول تأدية عملها على أفضل وجه، وهي أفضل 

 (.4100وتعاني من الفراغ )أحمد،  تي تجلس في منزلهابكثير من المرأة ال

هومها عن ط بمفمرتبلألم العاملة ســتقرار النفســي واألســري والســؤال الذي يطرح نفســه هل اال

العاملة الناجحة والتي تشــــــــعر باالســــــــتقرار في العمل تشــــــــعر في قرارة نفســــــــها بأنها ذاتها؟ وهل األم 

تشــعر  غير العاملة طفالها والعناية بهم؟ وهل األمالرعاية ألوتوفير فقط بحاجة إلى ممارســة األمومة 

باالستقرار النفسي واألسري لممارستها األمومة فقط؟ أم أنها تشعر برغبة في تحقيق ذاتها من خالل 

وظيفة تمارســها خارج بيتها؟ ومن خالل هذا التباين في نتائج األبحاث واآلراء تتضــح مشــكلة البحث 

 حثة من خالله اإلجابة على األسئلة التالية:    التي سوف تحاول البا

 أبعاد مفهوم الذات الستة لدى عينة الدراسة؟ اتجاهما  .0

 هل توجد فروق دالة إحصائيا بين العامالت وغير العامالت في أبعاد مفهوم الذات؟ .4

 ما مستوى الضغوط النفسية لدى عينة الدراسة؟  .0

 ؟ير العامالت في مستوى الضغوط النفسيةهل توجد فروق دالة إحصائيا بين العامالت وغ .2

 ما مستوى التوافق األسري لدى عينة البحث؟ .0

 هل توجد فروق دالة إحصائيا بين العامالت وغير العامالت في مستوى التوافق األسري؟ .9

 هل توجد عالقة ارتباطيه بين أبعاد مفهوم الذات ومستوى الضغوط النفسية لدى عينة البحث؟  .7

ارتباطية بين أبعاد مفهوم الذات ومســــتوى التوافق األســــري لدى العامالت وغير هل توجد عالقة  .8

 العامالت؟

 ما مدى إسهام أبعاد مفهوم الذات في التنبؤ بدرجات الضغوط النفسية والتوافق األسرى؟ .6
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 مبررات الدراسة وأهميتها:

 من أهم مبررات الدراسة:

تعد األسـرة اللبنة األسـاسـية في المجتمع، والمرأة أهم دعامة فيها؛ لذا ال بد من االهتمام بدراسـة  (0

 كل ما يخص المرأة، وأهم ما يحدد شخصية المرأة هو مفهومها عن ذاتها.   

 .مهات غير العامالتندرة الدراسات العمانية التي تناولت دراسة األ (4

قد درســــت أبعاد مفهوم الذات -حســــب اطالع الباحثة - ليس هناك دراســــة في المجتمع العماني (0

 الستة.

 تباين الدراســـات الســـابقة مما يعني عدم االســـتقرار على حســـم األمور فيما يتعلق بالجانب المهني (2

      في سلطنة عمان. العامالتوالنفسي لدى 

 ومما سبق تخلص الباحثة إلى أهمية الدراسة:

وقد  ،دول تقدمية في منطقة الخليج بالنسبة إلى حقوق المرأةإن السلطنة تعتبر واحدة من أكثر ال (0

تزايـــد عـــدد العمـــانيـــات العـــامالت في الحكومـــة والقطـــاع الخـــاص في اآلونـــة األخيرة ألن جميع 

ولكن  ،القوانين واألنظمة العمانية القائمة تمنح النساء فرص متكافئة في جميع قطاعات السلطنة

الدراســــــــات العمانية كما أن له آثار إيجابية، أيضــــــــا له آثار  لعمل المرأة العمانية كما أوضــــــــحته

عاني منها ة التي تســـــلبية، وبالتالي فإن هذه الدراســـــة ســـــتحاول تلمس ارتباط المشـــــكالت النفســـــي

 .العامالت بمفهوم الذات

أثر عمل المرأة على أســــــــــــــرتها، وهل تأتي أهمية هذه الدراســـــــــــــــة في أنها تحاول التعرف على  (4

توافقــا مع أســــــــــــــرهن من األمهــات أكثر  ت المتفرغــات لبيوتهن وأســــــــــــــرهنالعــامالغير األمهــات 

 .   العامالت؟ أم أن ذلك مرتبط بمفهوم الذات لديهن
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الضغوط النفسية وهي  المرأة عمل مشكالت إحدى تناقف كونها في الدراسة هذه أهمية وتكمن (0

 الكلية اإلنتاجيةي هو جزء من والذ إنتاجيتها في العمل على وما لها من تأثير التي تعاني منها

 .للمجتمع

 أهداف الدراسة:

 تهدف هذه الدراسة إلى:

 .العامالتوغير  العامالتلدى  مفهوم الذاتأبعاد اتجاه التعرف على  (0

مقارنة بين العامالت وغير العامالت في أبعاد مفهوم الذات، ومســــــــــــتوى الضــــــــــــغوط النفســــــــــــية،  (4

 ومستوى التوافق األسري.

توى ومســـــوغير العامالت  العامالتالكشـــــف عن العالقة االرتباطية بين أبعاد مفهوم الذات لدى  (0

 الضغوط النفسية التي تعاني منها.

توى ومســـــ العامالتوغير  العامالتالكشـــــف عن العالقة االرتباطية بين أبعاد مفهوم الذات لدى  (2

 التوافق األسري.

التنبؤ بدرجات الضـــــــــغوط النفســـــــــية والتوافق مدى إســـــــــهام أبعاد مفهوم الذات في الكشـــــــــف عن  (0

 األسرى.

 حدود الدراسة:

 م. 4100/  يونيو /01م إلى  4100/ إبريل/0تم التطبيق في الفترة من ( الحدود الزمنية: 1

وبعض منازل األمهات غير . مدارس محافظة الداخلية في ســــــــــــــلطنة عمان( الحدود المكانية: 2

 العامالت.



9 

 

األمهات العمانيات العامالت في الحقل التربوي وحاصـــــــــالت على  من عينة( الحدود البشــــــرية: 3

مؤهــل عــالي )شــــــــــــــهــادة بكــالوريوس أو مــا يعــادلهــا فمــا فوق(، وعينــة من األمهــات العمــانيــات غير 

 العامالت وحاصالت على مؤهل عالي )شهادة بكالوريوس أو ما يعادلها فما فوق(.

 . كومترية ألدوات الدراسةكما تتحدد الدراسة بمدى دقة الخصائص السي( 2

 مصطلحات الدراسة:

 مفهوم الذات: 

هو مصــــــطلح نفســــــي يعبر عن مفهوم افتراضــــــي يشــــــمل جميع اآلراء واألفكار والمشــــــاعر "

واالتجاهات التي يكونها الفرد عن نفسه، ويشمل المعتقدات والقيم والقناعات والطموحات المستقبلية 

، 4112)الظــاهر،  "عــاليــة واالجتمــاعيــةوالعقليــة واالنف التي تتــأثر بحــد كبير بــالنواحي الجســــــــــــــميــة

 (.01ص

أنه إدراك الفرد لذاته، وهذه المدركات تتشكل على ( مفهوم الذات 4110وعرف الزيات )

خالل احتكاكات الفرد ومروره بالخبرات البيئية التي تتأثر بصفة خاصة بالتعزيزات التي تصدر عن 

 األشخاص ذوي األهمية في حياة الفرد. 

أنه هو ما تحمله من تقديرات عن نفســــــــك أيها اإلنســــــــان،  على ( فعرفه4118أما الحبيب )

 ا تقديرك لها؟ ما نظرتك لها؟ كيف ترى سلبياتك؟ كيف ترى إيجابياتك؟       هذه النفس م

 التعريف اإلجرائي لمفهوم الذات:

 وتعرف الباحثة مفهوم الذات وفقا ألداة الدراسة المستخدمة على أنه: 

قياس نظرة المرأة لواقعها، وقياس نظرتها للشــخص العادي، وقياس ما تحب أن تكون عليه، وقياس  

تباعد بين المرأة واآلخرين، وقياس تقبل المرأة لذاتها، وقياس تقبل المرأة للمجتمع الذي تعيف فيه ال

 وذلك على مقياس ذي خصائص سيكومترية جيدة.
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 :العامالت

في  نمى أجر مادي مقابل عملهن، ويقعل نحصلن خارج المنزل، ويعملالنساء الالتي ي هن

 . وكأمهات إلى جانب دورهن كموظفاتاألخرى كزوجات  ننفس الوقت بأدواره

 :للعامالتالتعريف اإلجرائي 

حد مدارس محافظة الداخلية، في أهن النســـــــــــــاء الالتي يعملن في هذه الدراســـــــــــــة  العامالت

ألخرى رهن ابأدوا ويقمن، )بكالوريوس أو ما يعادلها فما فوق( على مؤهل تعليمي عالي وحاصـــالت

 كزوجات وكأمهات إلى جانب دورهن كموظفات. 

 .ازلهنخارج منهن النساء الالتي ال يعملن  :غير العامالت

  :لغير العامالتالتعريف اإلجرائي 

العامالت في هذه الدراســـــة هن النســـــاء الالتي ال يعملن خارج المنزل، ويقمن بأدوارهن  غير

عالي )بكالوريوس أو ما يعادلها فما على مؤهل تعليمي  األخرى كزوجات وكأمهات، وحاصــــــــــــــالت

 .  فوق(

 الضغوط النفسية: 

هي عبارة عن اســـــتجابات نفســـــية لتأثير ســـــلبي وتوصـــــف باالســـــتمرارية وخبرة ذات مســـــتوى 

 (.4114عالي من القلق أو التوتر )بارون، 

الضغوط النفسية على أنها قوة خارجية تؤثر على   (Lazarus, 2006)وعرف الزاروس

اقف المهددة نتاج تقييم المو  ة هيط النفسيو النظام الفسيولوجي والنفسي واالجتماعي للفرد، والضغ

 والتي يتميز بها الفرد عن اآلخر. 
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أما طلعت عرفها بأنها حالة من التوتر االنفعالي تنشأ من األحداث والمواقف التي تحدث 

ر احياة الفرد، والتي تتطلب نوعا من إعادة التوافق عند الفرد وما ينتج عن ذلك من آث صدفة في

 (.4118جسمية ونفسية )النعاس، 

 التعريف اإلجرائي للضغوط النفسية:

 :وتعرف الباحثة الضغوط النفسية وفقا ألداة الدراسة المستخدمة على أنه

الشــــخصــــي، مجال الصــــحة، المجال االقتصــــادي، االضــــطرابات التي تعاني منها المرأة في المجال 

 .مجال األسرة، ومجال العمل

 التوافق األسري:

التوافق األسري هو قدرة أفراد األسرة على التآلف مع بعضهم البعض، ومع مطالب الحياة  

األسرية، ويظهر هذا التآلف من خالل سلوكيات وتصرفات كل منهم وأساليبه في القيام بواجباته 

شباع حاجاته والتعبير عن ان  رته،فراد أسفعاالته ومشاعره نحو أاألسرية وتحقيق أهدافه في األسرة، وا 

  (. 4118ومن خالل جهود أفراد األسرة في مواجهة األحداث العادية أو الطارئة )مرسي، 

( على أنه حالة تكون فيها المشــــــــاعر العامة بين أفراد األســــــــرة من 4118وعرفه أبو ســــــــعد )       

الرضــــــــــا، واالتفاق النســــــــــبي بينهم على الموضــــــــــوعات الحيوية المتعلقة بحياتهم المشــــــــــتركة، وكذلك 

 لمشاركة في أعمال وأنشطة مشتركة وتبادل العواطف.ا

  التعريف اإلجرائي للتوافق األسري:

جابات مجموع االست :وتعرف الباحثة التوافق األسري وفقا ألداة الدراسة المستخدمة على أنه

 المترتبة على أبعاد العالقة األسرية والمرأة مع أبنائها وزوجها وأقاربها.
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

يتضمن هذا الفصل األدب النظري المتعلق بمفهوم الذات من حيث تطوره التاريخي، وتعريف 

 يجابي والسلبي، وصفات األشخاص الذين لديهمنوعيه اإلوأبعاده، و ، وخصائصه، علماء النفس له

 ن، والعوامل الهامة في تكويسلبيمفهوم ذات لديهم إيجابي، وصفات األشخاص الذين مفهوم ذات 

، كما يتضمن هذا الفصل األدب النظري المتعلق بالضغط النفسي من حيث تعريفه، مفهوم الذات

والضغوط  ،في الضغط النفسي المهنية تعريفها ومصادرها، ونظرياتوأنواعه، وأعراضه، والضغوط 

غوط الذات على مواجهة الضأثر مفهوم و ومهارات التعامل مع الضغوط النفسية،النفسية عند المرأة، 

 ويتضمن الفصل أيضا األدب النظري المتعلق بالتوافق األسري ،وافقوعالقة الضغوط بالتالنفسية، 

كولوجية لألسرة، ومراحل دورة حياة األسرة، وتعريف التوافق، وتعريف التوافق من حيث األهمية السي

األسري، وأهمية التوافق األسري، وعمليات التوافق األسري، ومجاالت التوافق األسري، ومعايير األسرة 

تحقيق  ري، ودور المرأة فيالسوية، وأسباب التفكك األسري، وعوامل تسهم في تحقيق التوافق األس

حالية: غيرات األساسية للدراسة الكما يتضمن هذا الفصل الدراسات السابقة المتعلقة بالمت ،سرياأل

 مفهوم الذات، والضغوط النفسية، والتوافق األسري.

 مفهوم الذات:أوال: 

ي فمفهومنا عن ذواتنا أ ،إن الذات هي المحور الرئيسي للخبرة التي تحدد شخصية الفرد

تبر الذات جوهر وتع ،الطريقة التي ندرك بها ذواتنا هي التي تحدد نوع شخصيتنا وكيفية إدراكنا لها

 الشخصية الذي يحقق انسجامها، ومفهوم الذات حجر الزاوية فيها.
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 التطور التاريخي لمفهوم الذات:

ا حول قضية أو موضوع مثلما اختلفو لم يختلف المشتغلون بعلم النفس قديما  أو حديثا  حول 

مفهوم الذات سواء في عملية تمييزه عن المفاهيم األخرى كالتقدير الذاتي أو التقرير الذاتي أو اإلدراك 

الذاتي، أو في إيضاح تداخله مع مصطلحات مثل األنا أو الروح أو النفس أو في تحديد تعريفاته 

 كموضوع أو كعملية )الدليم، دت(.

ذه وهي تجمع ه ،ة تتجمع حولها جميع النظم األخرىت نقطة الوسط في الشخصيوتعد الذا

النظم معا وتمد الشخصية بالوحدة والثبات. إن الذات هي هدف الحياة، الهدف الذي يحاول الناس 

 الب،غوهي تحرك سلوك اإلنسان وتدفعه نحو البحث عن الكلية ) غه دائما لكنهم نادرا ما يبلغونه،بلو 

0660). 

الشــــــعور بالذات من أهم الســــــمات المميزة لةنســــــان عن بقية المخلوقات الذي يؤدي إلى  إن

التنظيم األســـاســـي للهوية في المعنى والتنظيم، وهذا الشـــعور بالذات يمثل الجوهر الموحد لشـــخصـــية 

 (. 4119كل فرد )الحوسني، 

ما عرفها اإلنسان الذات كولقد مر مفهوم الذات بتطور ديني وفلسفي عير التاريخ، ولم يعرف 

في الوقت الحاضر من حيث كونها مصطلحا نفسيا له دالالته، فال توجد لغة في العالم قديما وحديثا 

مثال فالفالسفة القدماء أ سي، ولي التي تدل على كنة النفس(،إال واستخدمت ألفاظا مثل )أنا، ونف

ر ومع ظهو  ،ديا وآخر غير مادي )روحي(انبا ماسقراط وأفالطون وأرسطو كانوا يرون أن لةنسان ج

ون من كية فالمسيحية تؤمن بأن اإلنسان مالديانات أصبح مفهوم الذات جزء من التفسيرات الدين

ومن الممكن أن تنفصل عنه عند  ،جزئيين متميزين هما الجسم والروح، وأن الروح تسكن الجسد

 (.4100مطر، و ير واالختبار )محمود بة والتفكويمكن النظر إليها على أنها مركز الرغ ،الموت
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وعند ظهور الدين اإلسالمي الحنيف علمنا اهلل عز وجل مالم نكن نعلم عن النفس، فقد ورد  

( مرة، ووصفها اهلل عز وجل بصفات عدة مثل )النفس المطمئنة، النفس 460ذكر النفس في القرآن )

ة معرفة اإلنسان للخالق تكون من خالل معرفاللوامة، والنفس البصيرة، والنفس األمارة بالسوء(، وأن 

( 7ا): )ونفس وما سواهفي سورة الشمسويقول عز وجل  والتي تكون من خالل معرفة العقل: النفس

(، فسبحانه يوضح مكانة 01( وقد خاب من دساها)6ها)( قد أفلح من زكا8فألهمها فجورها وتقواها)

 (. 4110)الطويل، النفس وعالقتها بالعقل 

اهتم العلماء العرب والمسلمون بموضوع النفس، فنجد ابن سينا يرى مفهوم الذات على ولقد 

أنه الصورة المعرفية للنفس البشرية إذ يقول: أننا نواجه نفسا واحدة ال أكثر، أي أن هذا ال يمنع أن 

، طرمو إذ أطلق عليها قوى النفس )محمود تكون لها مراتب تكاملية مرتبة الواحدة بعد األخرى، 

4100.) 

أما ابن حزم الذي يعتبر أول من طرح النسق العلمي لعلم النفس الظاهري الذي يقوم على 

الذات واآلخر، يرى أن النفس أعلم بغيرها وتجهل ذاتها، وأن الوعي محتوى يحمل في مجراه األنا 

 (.4110واآلخر في نفس الوقت )شتا، 

بالحقيقة، وأنها توصف بحسب اختالف أصولها؛ أما الغزالي فقد عرف ذات اإلنسان )النفس( 

ذا لم يتم سكونها وصارت م زايلها االضطراب سميت نفس مطمئنة،فإذا سكنت تحت أمر اهلل و  دافعة وا 

 أما إن تركت أمر اهلل وأذعنت لمقتضى الشهوات سميت النفس نية سميت النفس اللوامة،للنفس الشهوا

 (. 4114ء )المهدي، األمارة بالسو 

في أوروبا الغربية فقد ظهرت الثنائية بين الجسد والروح؛ أي أن هناك تفاعل بين الروح  أما 

 ،Descartوالجسد، وأول من ناقف المدرك أو الذات كجوهر مفكر هو الفيلسوف الرياضي ديكارت

وميل  Brownوبراون  Humeوم ـــــــــــــــوهي Berkeleyركلي ــــــــوبيJ.Lock وتحدث المفكر جون لوك  



15 

 

Mill أخذ و  ، والنفس تارة، والذات تارة أخرى،عن مفهوم الذات، وكانوا متذبذبين بين "الروح، واإلرادة

 Jeamsمفهوم الذات يحتل مكانه الصحيح في علم النفس كمفهوم سيكولوجي منذ أن كتب جيمس 

 (.   4110انسجاما" )عبد العلي،  قائال: "الذات جوهر الشخصية الذي يحقق

 الذات من وجهة نظر علماء النفس: مفهوم

تطيع اإلنسان أن يدعي أن له جسده جيمس الذات بأنها المجموع الكلي لكل ما يس عرف

ولقد صنفها في أربعة مستويات: الذات وسماته وقدراته وممتلكاته المادية وأسرته وأصدقاءه، 

الذات المادية: و  ينظر زمالؤه له،ماعية: وتمثل كيف الذات االجتو  ،الجسمانية: وتمثل نظرته إلى جسده

الذات الروحية: وتتكون من ممتلكاته النفسية ورغباته وميوله و  وتتكون من ممتلكات الفرد المادية،

(Burns, 1979.) 

 أنها تشمل جانبين: الذات حيث رأىفهوم الذات في علم النفس الحديث، لقد طور جيمس م

كمجموعة و  لذات كعملية؛ أي كحركة، وكفعل وكنشاطوا لها،ي معرفة الفرد لذاته وتقييمه أ كموضوع؛

 (. (Zurcher, 1977والتذكر طات، والعمليات العقلية كالتفكير واإلدراكمن النشا

 ورها أصحاب نظرية التحليل النفسي،األنا هو جزء من الشخصية الكلية؛ وذلك كما تص

إما  طوالذات على النقيض من ذلك، فهي عادة مفهوم أوسع وأكثر شموال، فمصطلح الذات مرتب

ان له ذات ن اإلنسلشخصية على االفتراض الذي يقول: إويوافق علماء ا بالشخصية الكلية أو باألنا،

يمنح الفرد  هوتشير الدالئل بأن مفهوم اإلنسان لذات التغيرات السلوكية كلما غير دوره،واحدة فقط رغم 

تلفا وتعدد أدوار الفرد تقتضي أن يسلك الفرد مسلكا مخ السلوك وفقا للدور الذي يقوم به، المرونة في

عن اآلخر حسب مقتضيات المواقف الحياتية، وهذا ال يعني أن له ذوات متعددة أو شخصيات متعددة 

 (.0678)األشول، 
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ناع، إنها حصيلة وليس أمرا موروثا، أن الذات ليست األنا وال هي الق Youngويرى يونج 

وأنها تتوسط الشعور والالشعور، وتمثل األنا مركز الشخصية قبل أن تتكون الذات، لكن اإلنسان 

يستطيع أن يحقق الوحدة لذاته بتكامل شخصيته، فالذات تمثل تكامل الشخصية بجوانبها المختلفة 

 .(0677الشعورية والالشعورية )الشماع، 

الذات بأنها تجريد للسمات والخصائص والموضوعات واألنشطة التي  Smithويعرف سميث 

 (.0678يمتلكها ويتبعها، وهذا التجريد يتمثل في فكرة الفرد عن ذاته نحو ذاته )األشول، 

 .(Suls, 1986, p.28) "الكيان الشخصي للفرد"مفهوم الذات بأنه   Cooleyويعرف كولي

ذاته،  أي مفهومه عن نجاح الفرد يرتبط بإدراكه لذاته؛ فترى أن فشل أو Horneyأما هورني 

ما يدركها الفرد: الذات المثالية والذات الحقيقية والذات الواقعية وتحدد هورني أربعة جوانب للذات ك

دراكا لذاته فال بد له من إقامة نموذج للصورة  والذات المحتقرة، وترى أيضا أنه لكي يحقق الفرد فهما وا 

لى زيادة عالية، وأن البحث عن الصورة المثالية قد يؤدي إلى حصول صراع داخلي يعمل الذهنية المث

 (.4118الجبالي، و أبو شعيرة و  السلوك العصابي )غباري

أن فكرة الذات الخالقة هي صاحبة السيادة في بناء الشخصية، وجعل  Adler ويرى آدلر

وء وفسر س وواع لمبررات سلوكه، ن شعوري مدركالشعور مركز الشخصية؛ حيث أن اإلنسان كائ

التوافق أنه ناتج من اعتقاد الفرد الخاطئ حول الذات والعالم؛ وهذا لكون الفرد لديه أهداف خاطئة 

وأسلوب حياة خاطئ، فالفرد يلجأ إلى أشكال مختلفة من السلوك الشاذ بهدف حماية اعتقاده عن ذاته 

 (.4116؛ غباري وأبو شعيرة، 0668)الزيود، 

يرى أن الذات تتكون من تفاعل الفرد مع اآلخرين   Harry Sullivanان هاري سوليفأما 

في المواقف الشخصية؛ إذ أن األساليب المتعددة التي تحكم تبادل العالقات الشخصية في مواقف 

تفاعل الفرد مع والديه، واألشخاص المحيطين به، هي المنبع الرئيسي لظهور الذات، فالذات عند 
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جيه و بارة عن آلية دفاعية الستبعاد الشعور بالقلق، والتكيف مع الواقع االجتماعي؛ لتسوليفان ع

فيعتقد بأن مفتاح السلوك يكمن في مركز الشخصية  Lecyأمـــــا لكي  الشخصية نحو القيم المقبولة،

 (.4101اإلنسان عن نفسه )السبعاوي، الذي هو مفهـــــــــــــــــــوم 

الذات بأنها عملية معقدة تشمل مجموعة أنشطة من العمليات  Allportرت لبو أويعرف         

  (Zurcher, 1977). ك، والتخطيط، والتقييم، واالختياركالتفكير، واإلدرا

لبورت أن مفهوم الذات مفهوم أساسي في دراسة الشخصية، غير أنه لم يفرق بين ويرى أ

مصطلح الذات، ويرى أن الذات تتألف من  الذات واألنا بسبب االضطراب الذي ساد في استخدام

أي  ؛سبعة جوانب هي: اإلحساسات، هوية الذات، تقدير الذات، التوكيد وحب الذات، امتداد الذات

 ؛أي التخطيط والتفاعل مع الظروف، الصورة الذهنية للذات، الكفاح ؛التوحد مع اآلخرين، العقالنية

 (. 4101ذهنية للذات )السبعاوي، أي اندفاع الفرد في سلوكه لتعزيز الصورة ال

فهوم الذات بأنه مجموعة التصورات واألفكار م Curt Levineويعرف كيرت ليفين 

دراك ويؤكد على أهمية إدراك الفرد للواقع، وأن اإل فاهيم التي يحملها الفرد عن نفسه،والم والمعتقدات

الذات بأنها كينونة  Rogersويعرف روجرز د للسلوك ال حقيقة الذات والواقع،للذات وللواقع هو المحد

عن  أما مفهوم الذات فيختلف تمل على جوانب شعورية وال شعورية،الفرد أو الشخص، وأن الذات تش

دراكه بوجوده الشخصي وما يقوم  الذات؛ حيث أنه يرى أن مفهوم الذات يتكون مع نمو ووعي الفرد وا 

 (.4119 )غيث،تماما فهو شعوري وواع  ،به

ي ف ن أهم عاملتبر مفهوم الذات هو مركز النظرية، وأفي الشخصية تع نظرية روجرزإن 

هو مفهوم الذات؛ لذلك فإن أي إحباط يعوق ويهدد إشباع الحاجات األساسية للفرد ينتج  الشخصية

فهوم الذات مفالحرمان أو اإلحباط ال يكون إال إذا ارتبط ب ونقص احترام الذات، للذاتعنه تقييم سيء 

ة والذات الذات الواقعي ويعتبر روجرز سوء التكيف حالة من التناقض بين فكرة الفرد عن نفسه،و 
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سه ام لآلخرين؛ لذلك يجد نفويحدث هذا عندما يجد الفرد صعوبة في إظهار الحب واالحتر  المثالية،

يقة التي لطر واإلدراك يتحدد با بناء على إدراكه في تمييز طبيعته،فالفرد يسير في حياته  محبطا،

يعكس الفرد بها نظرته إلى نفسه وما يحيط به؛ ولذا يظهر قدر كبير من سلوكه وكأنه موجه من 

 (.0668مفهومه لذاته وفكرته عن نفسه )الزيود، 

 وأكد روجرز على مفهومي الذات المثالية والذات المدركة ويرى أن خصائص الذات هي:

 البيئة التي يعيف فيها. تنمو الذات من التفاعل بين الكائن الحي وبين -0

 يمكن للذات أن تستوعب وتمثل قيم اآلخرين وتدركها بطريقة مشوهة. -4

 أن الكائن الحي يكافح ويسلك مسلكا من مفهومه لذاته. -0

 .(4110العلي،  أن الذات قابلة للتعديل نتيجة للنضج والتعلم )عبد  -2

أن الذات تحتوي  Fredrick Perls أما في نظرية الجشطالت فيرى مؤسسها فريدريك بيرلز 

فالهو يمثل الخلفية المعطاة من الطاقات األولية  هو والشخصية،على ثالثة مكونات هي: األنا وال

 أما الشخصية فهو الشكل المبتدع الذي المكتملة واإلدراك الغامض للبيئة،والخبرات الماضية غير 

فهو المنظم لالتصال مع البيئة فعندما تقابل أما األنا  الشكل الذي سوف تكون عليه الذات، يمثل

يرى أن و  لمجال الذاتي والمجال غير الذاتي،الذات شيئا غريبا فإن األنا تقوم بتحديد الحدود بين ا

 (.4116الفرد يكتشف ويعي ذاته من خالل تقدير اآلخرين له )الخطيب، 

هو أكبر الدوافع اإلنسانية يرى أن دافع تحديد الذات    Fredrick Thorneأما فريدريك ثورن 

 (.0668قوة، ويتضمن عدم الرضا مع الذات والعمل نحو تحسين الذات وبلوغ الكمال )الزيود، 

مؤسس نظرية العالج الواقعي فيرى أن الفرد يملك حاجة للهوية )تخيل  Jlaserأما جالسر 

ديهم إذ يعتقد الناس الذين ل ، وينظر إليها كقوة دافعة للسلوك،الذات(، وهذه الحاجة داخلية وموروثة

يعتقد هؤالء و  ل في العالم يهتم بهم ويهتمون به،تصور ذات إيجابي بأن هناك شخصا واحدا على األق
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م خرين الذين لديهاإليجابيون أن لهم قيمة في معظم األحيان؛ فهم يحرصون على االندماج مع اآل

ير ناجح غ نجاح فإنهم يشكلون تطور ذات أما الناس غير القادرين على تطوير هوية هويات إيجابية،

وغالبا ما يفشل هؤالء في االندماج مع اآلخرين، فيميلون إلى االنخراط  أو إلى تطوير هوية فشل،

 ذاته يأخذ شكل أعراض الذاتي أي البحث عن الراحة من ألم الفشل من خالل ذاته وانخراط الفرد مع

المخاوف المرضية و السلوك االجتماعي و إدمان الكحول اجتماعية و نفسية : مثل الكبت و فيزيائية و 

 (.  4101وبعض األمراض النفسية )برهوم، 

أن مفهوم الذات يستخدم لتنظيم المعلومة الجديدة المتعلقة بالذات،  Ersocويرى إيرسوك    

 طر،مو  ي الذاكرة لهذه المعلومات )محمودوهو يحوي قواعد استنتاج ومحاكمة وترميز استيعاب ف

4100).  

قدم إطارا جديدا لمفهوم الذات؛  Philip Vernon ( أن فيليب فرنون4110ذكر زهران )و 

مفهوم  ومحتوىاته االجتماعية التي تكشف للناس، حيث أوضح أن للفرد ذاتا خاصة تختلف عن ذ

الذات الخاص يتصف بأن معظمه مواد غير مرغوب فيها اجتماعيا )خبرات محرمة أو محرجة أو 

ات حسب ومستويات الذ لفرد،ووصفه زهران بأنه العورة النفسية ل أو معيبة أو مؤلمة ...إلخ(،مخجلة 

 هي: Vernonرأي فيرنون 

المستوى األعلى: ويتكون من عدد من الذوات االجتماعية العامة التي يعرضها الفرد للمعارف  -

 والغرباء واألخصائيين النفسيين.

شفها الفرد وهذه يك ،ويشعر بها يدركها الفرد عادة ويعبر عنها لفظياة الخاصة: كما الذات الشعوري-

 عادة ألصدقائه الحميمين فقط.

الذات البصيرة: التي يتحقق منها الفرد عندما يوضع في موقف تحليلي شامل مثل ما يحدث في  -

 عملية العالج النفسي المتمركز حول الفرد.
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 : والتي يتم كشفها عن طريق العالج النفسي التحليلي. الذات العميقة أو المكبوتة أو الخاصة -

صاحب نظرية مفهوم الذات االرتقائي للسلوك المهني  Super Dunalddأما دونالد سوبر

يرى أن مفهوم الذات يتطلب من الشخص أن يعرف نفسه كفرد متميز، وأن يدرك تشابهه مع اآلخرين، 

 (.4116تنسجم مع مفهومه عن ذاته )الخطيب،  مما يساعده على اتخاذ قرارات تربوية، ومهنية

( حيث 4110ومن العلماء العرب الذين اهتموا بدراسة مفهوم الذات في أبحاثهم زهران )

يمات تصورات والتقيعرف مفهوم الذات بأنه تكوين معرفي منظم ومتعلم للمدركات الشعورية وال

  .ويعتبره تعريفا نفسيا لذاته رديبلوره الف الخاصة بالذات

 خصائص مفهوم الذات:

ن البحوث والدراسات التي أجريت حول مفهوم الذات توصلت إلى أنه يتصف بسبع إ

 خصائص: 

أوال: مفهوم الذات بناء تنظيمي: أي أنه بنية أو تنظيم لخبرات الفرد على اختالفها أو تنوعها والتي 

ه يعيد تعقيد هذه الخبرات فإنتشكل معطيات الفرد إدراك الفرد لذاته، ولكي يخفف الفرد من درجة 

نما  ترميزها في تصنيفات أو صيغ أبسط. إن عملية تنظيم الخبرات ليست بشكل واحد ومحتوى واحد وا 

 تختلف تبعا للمتغيرات البيئية التي يتعرض لها الفرد والتي تمثل ثقافته الخاصة.

وانب متعددة وليس أحادي ثانيا: مفهوم الذات متعدد األوجه أو الجوانب: أي أن لمفهوم الذات ج

الجانب، فالفرد يصنف خبراته إلى مجاالت مثل الوضع المدرسي أو العملي، والتقبل االجتماعي، 

 والجاذبية الجسمية، والقدرة العقلية أو الذكاء العام .............إلخ. 

قف ي مواد فثالثا: مفهوم الذات هرمي: حيث تشكل الذات هرما قاعدته الخبرات التي يمر بها الفر 

الذات  ديمي ومفهومويقسم قمة الهرم إلى قسمين مفهوم الذات األكا خاصة وقمته مفهوم الذات العام،

وكل منها ينقسم إلى أجزاء، فالجانب األكاديمي يتفرع إلى مفاهيم تتعلق بمفهوم  غير األكاديمي،
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فهوم الذات أما م راسية المختلفة،ادة من المواد الدالذات القدرة، مفهوم الذات التحصيلي المتعلق بكل م

 غير األكاديمي فينقسم إلى:

الذات الجسمية: وتتفرع بدورها إلى مفهوم المظهر العام، مفهوم كل عضو من األعضاء، مفهوم  (أ

 لون البشرة. 

 لغير.مفهوم تقبل او مفهوم القبول االجتماعي، و شمل مفهوم تقبل الذات، جتماعية: وتالذات اال (ب

شمل مفهوم االنطباعات الشخصية، ومفهوم األحاسيس، والمشاعر الذاتية النفسية وتج( الذات 

مفهوم االتجاهات. والجدير بالذكر أنه ال يوجد اتفاق بين العلماء على تقسيم معين و الخاصة، 

لمفهوم الذات حيث أن البعض يقسم التدرج الهرمي إلى الجانب الجسمي، الجانب االجتماعي، 

 لي، الجانب العقلي.الجانب االنفعا

رابعا: مفهوم الذات ثابت نسبيا: يتسم مفهوم الذات بالثبات النسبي وخاصة في قمة الهرم ويقل ثباته 

ولكي  ،ات بشكل كبير وذلك لتنوع المواقفحيث يتنوع مفهوم الذ ؛كلما نزلنا من قمة الهرم إلى قاعدته

عددة، ومحددة، ومتزامنة، وغير متسقة يحدث تغيير في مفهوم الذات العام يتعين حدوث مواقف مت

فمثال خبرات النجاح والفشل ألحد تالميذ المرحلة االبتدائية في مادة التاريخ ربما يؤثر على مفهوم 

 الذات األكاديمي لديه، لكن تأثيرها على المفهوم العام للذات يكون ضعيفا.

 خاصية نمائية، فمفاهيم الذات لدى خامسا: مفهوم الذات نمائي أو متطور: بمعنى أن هذا المفهوم له

فالطفل يولد وال يدرك ذاته كتكوين نفسي فهو يستجيب  ة،صغار األطفال كلية أو شاملة أو متمايز 

تتطور مفاهيم و  أن يميز نفسه عن العالم الخارجي، إلى البيئة لةشباع البيولوجي السريع وال يستطيع

صبح له يالفرد كلما زادت مفاهيمه وخبراته حيث أن  ؛جديدة كلما تقدم العمر عبر المراهقة والبلوغ

 القدرة على إيجاد التكامل فيما بين هذه الخبرات بأجزائها الفرعية لتشكل إطارا مفاهيميا واحدا.
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سادسا: مفهوم الذات تقييمي: أي أن مفهوم الذات ذو طبيعة تقييمية ووصفية، فيعطي الفرد تقييما 

نما يقيم ذاته في لذاته في كل موقف من مواقف  حياته فهو ال يقتصر على وصف ذاته فحسب، وا 

المواقف التي يمر بها، وقد تصدر التقييمات لذاته باإلشارة إلى معايير مطلقة كالمقارنة مع المثالية، 

أو يعدد تقييماته باإلشارة إلى معايير نسبية كالمقارنة مع الزمالء، أو اإلشارة إلى تقييمات مدركة قام 

 خرون، وتختلف أهمية ودرجة البعد التقييمي تبعا الختالف األفراد والمواقف أيضا.بها آ

سابعا: مفهوم الذات متمايز أو فارقي: أي أنه متمايز أو مستقل عن األبنية األخرى التي يرتبط نظريا 

تبط ر بها، فهناك تمايز بين المفاهيم التي يوجد بينها ارتباط نظري، فمثال مفهوم الذات الجسمية ي

بمفهوم المظهر العام أكبر من ارتباطه بمفهوم االتجاهات، ومفهوم الذات للقدرة العقلية يرتبط 

؛ الظاهر، 4110)الزيات،  بالتحصيل األكاديمي أكثر من ارتباطه بالمواقف االجتماعية والمادية

4112) . 

 أبعاد مفهوم الذات:

 يأخذ مفهوم الذات ثالثة أبعاد مختلفة هي:

ي أنها أ كانته وأدواره في العالم الخارجي؛الواقعيةِ : هي عبارة عن إدراك الفرد لقدراته وم( الذات 0

مفهوم الفرد لنوع الشخص الذي يعتقد أنه عليه، فقد تكون لديه صورة إيجابية أنه شخص قادر على 

بأن و  النجاح، وقد تكون لديه صورة سلبية عن عجزه وفشله أو أنه قليل األهمية، ضعيف القدرات،

 فرص النجاح لديه ضئيلة.  

( الذات االجتماعية: وهي فكرة الفرد عن نفسه كما يعتقد إن اآلخرين يرونها، فإذا ما تكون لدى 4

الفرد انطباعا بأن اآلخرين يعتقدون بأنه غير مقبول اجتماعيا، فيتكون لديه اتجاها سلبيا نحو ذاته، 

ي أن أ وف يتخذ اتجاها ايجابيا نحو ذاته؛صيته فإنه سأما إذا رأى أن لآلخرين فكرة إيجابية عن شخ
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 مطر،و  اآلخرين ينظرون بها نحوه )محمود إدراك الفرد لذاته يتأثر بانطباعه للطريقة التي يشعر أن

4100). 

ويرى جيمس إن نظرتنا إلى أنفسنا وتقديرنا لها يعتمد كثيرا على نظرة وتقييمات اآلخرين لنا، 

ا ــــــــــــــــــة لنـــــــعندما يكون لهم اهتمامات مشابهة لنا ويكونون أشخاص مهمين بالنسبة ـــــــــــوخاص

(Burns, 1979). 

( الذات المثالية: وهي نظرة الفرد إلى نفسه كما يجب أن يكون، وهذه النظرة قد تكون واقعية أو قد 0

هم ألفراد ومدى عالقة ذلك بقدراتتكون منخفضة أو قد تكون مرتفعة طبقا لمستويات الطموح عند ا

والفرص المتاحة لهم لتحقيق الذات، فإذا كانت هذه النظرة واقعية فإن الفرد يكون متقبل لذاته، أما إذا 

كانت منخفضة فإن هذا يدل على أن الشخص ال يستغل جميع إمكانياته وال يقدر ذاته، أما إذا كانت 

، لفرد يضع لنفسه أهدافا أعلى من قدراته وامكاناته الواقعيةالنظرة المثالية مرتفعة فإن هذا يدل أن ا

 (.0684مما قد يؤدي إلى شعوره بخيبة األمل والفشل واإلحباط وتحقير الذات )آدم، 

مفهوم  فتشير البحوث والدراسات إلى أن اط بالسلوك بين الواقع والمثالية،ولمفهوم الذات ارتب

 رتباطا بطبيعة الفرد ذاته، بينما مفهوم الذات المثالي والسلوكالذات الواقعي والسلوك الواقعي أكثر ا

المثالي يرتبطان أكثر بالمفاهيم والقيم االجتماعية العامة، ومن المعلوم أن من يكون له مفهوما 

كون له مفهوما يمنخفضا للذات يكون لديه مشكالت سلوكية تماثل في حدتها تلك التي تكون لدى من 

والشخص العادي عندما يحدد مفهوم الذات المثالي فإنه يحدد الصورة المثالية التي  مبالغا فيه للذات،

وهذا  ا يمكن أن يحققه من هذا المفهوم،هو في حاجة إلى تحقيقها والتي يسعى إلى تحقيقه أقصى م

 (.0676يدفعه إلى تغيير وتعديل سلوكه إلى أفضل )زهران، 
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 السلبي:مفهوم الذات اإليجابي ومفهوم الذات 

يعمل كموجه للسلوك وقوة  أن مفهوم الذات Lapin& Grane لقد استنتج البين وجرين

فالمفهوم اإليجابي يدفع بالفرد إلى مواجهة المواقف الحياتية بشجاعة وثقة، في حين يشعر  دافــعة،

الدليم، ) عه في اضطرابات وانحرافات سلوكيةالشخص صاحب المفهوم السلبي بالعجز الذي قد يوق

 .دت(

 مفهوم الذات اإليجابي:

 ويتمثل مفهوم الذات اإليجابي في تقبل الفرد لذاته ورضاه عنها.

 صفات األشخاص الذين لديهم مفهوم ذات إيجابي:

إن األشخاص المتقبلين لذواتهم يقدرون تقديرا واقعيا بحدود قدراتهم، ويكونون مدركين  

ما ك قبل اآلخرين وما يبدونه من آراء، هناك أي تأثير عليهم منلمعاييرهم ومعتقداتهم دون أن يكون 

يدركون نواحي قصورهم دون اللجوء إلى لوم أنفسهم، إنهم ال يعتقدون أنهم يجب أن يكونوا فوق 

مشاعر الغضب أو الخوف أو أنهم خالين من الرغبات المتصارعة أو أنهم غير قابلين للخطأ فهم 

 وهؤالء األشخاص يكونون اتجاهاتهم تجاه القضايا واألحداث،هم و قادرون على التحكم في مشاعر 

اتية وقدرتهم ذمبادرين، سريعي االندماج واالنتماء في أي مكان كانوا، لديهم الكفاءة والشعور بقيمتهم ال

فهم واثقون من أنفسهم يتميزون باالستقالل الذاتي وقادرين على تحمل  على مواجهة التحدي،

؛ صايغ، 4110، ؛ عبد العلي4100مطر، و لين تجاه الحياة والناس )محمود ئالمسؤولية ومتفا

4117).    
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 مفهوم الذات السلبي:

يتكون مفهوم الذات السلبي نتيجة النبذ وعدم المحبة التي يبديها الوالدان للشخص في مرحلة         

تعرض هذا فعندما ي يتعرض لها الفرد في مرحلة النضج، الطفولة، ونتيجة للتجارب السلبية التي

الشخص لموقف محرض يؤدي إلى تحريك نقطة سلبية عنده لها عالقة بذاته؛ فإن هذا الموقف يولد 

توقعات سلبية منها فشله في التعامل مع الموقف، وهذه األفكار والتوقعات تخلق قلقا، مما يؤدي إلى 

بالفشل مما  سويزيد ذلك اإلحسا فشل التعامل مع الموقف، وبالتالي يؤكد التفكير السلبي عن الذات،

لتي تظهر اإن أقسى صورة لألفكار السلبية هي  وهكذا تبقى الدائرة مستمرة. يؤدي إلى كآبة وقلق،

ن النقد السلبي المتواصل من قبل اإلنسان لذاته أو  على شكل صوت نقد داخلي، وس ينخر شبه بسا 

حالة صراع  يعيف فيالذاتي بشكل مستمر فاإلنسان الذي يمارس النقد السلبي  في اإلنسان ويوجعه،

ويكون هذا النقد له صوت داخلي بكلمات محددة  مستمر مع نفسه، وغالبا ما يؤلم اإلنسان ويوجعه،

مثل أنا غبي، أنا قبيح ...إلخ. فالنقد الذاتي السلبي يجعل اإلنسان يدور في دائرة مفرغة ال مفر 

 (. 4118ثر )الدريع، لكسرها، بل هي تكسره يوما بعد يوم أكثر فأك

ويرتبط ميل الفرد إلى اإلقالل من ذاته أو حتى كراهيتها ارتباطا وثيقا بعجزه عن تمييز حرياته  

ه لفترة طويلة وتظل كراهيته لذات ه التي تكون محكومة بحتمية صارمة،واختياراته ومسؤولياته عن حيات

 (.0678ية )سيفرين، هذه الكراهبعد أن يكون قد ترك السياق األسري الذي وَلد 

 صفات األشخاص الذين لديهم مفهوم ذات سلبي:

 يتصف األشخاص الذين لديهم نقص في مفهوم الذات بـاآلتي:

  الشعور بالنقص تجاه أنفسهم: فهم يشكون في قدراتهم لذلك يبذلون قليل من الجهد في  
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 أنشطتهم.       

 .يعتمدون بكثرة على اآلخرين لمالحظة أعمالهم 

 .يلومون أنفسهم عند حدوث خطأ ما. ويعتذرون دائما عن كل شيء 

 .عدم االستحقاق للثواب واإلرضاء والنجاح 

 .يمنحون الثناء لآلخرين عندما يحققون النجاح 

 م فالمدح يسبب لهم جرح ألنه ،لقدرة على الرد عند الثناء عليهميشعرون بارتباك وعدم ا 

 حياة فال يستحقون الثناء.يشعرون أنهم ال قيمة لهم في ال       

  .ال يدافعون عن أنفسهم عند إهانتهم ألنهم يشعرون أنهم ال يستحقون ذلك 

 .يميلون إلى سحب أو تعديل آرائهم خوفا من سخرية ورفض اآلخرين 

  عدم الثقة بالنفس: فهم يشعرون بصراعات داخلية مع ذواتهم والتي تولد ذهنا مشوشا، فهؤالء

ويخططون لمستقبلهم لكن إرهاق العقل بصراع قبول الذات يمنع الرؤيا األشخاص قد يجلسون 

 (.4118الواضحة ومواجهة مواقف الحياة بثقة وبشكل صحيح )الدريع، 

 العوامل الهامة في تكوين مفهوم الذات:

 ( خمسة عوامل تساهم في تكوين مفهوم الذات وهي:4117صايغ ) ذكر

اته من خالل األدوار االجتماعية التي يقوم بها، ومن العوامل ( تحديد الدور: يعتبر تصور الفرد لذ0 

الهامة التي تساهم في تكوين مفهوم الذات لديه، والفرد في أدائه الدور المنوط به، فالصلة بين 

 ايير االجتماعية في إدراكاإلدراكات الذاتية وسلوك الدور دائمة، ونحن نعتمد بالضرورة على المع

ى المدى الذي يبلغه في ذلك اإلدراك فإننا يمكننا اتخاذ دور اآلخر وتوقع استجابات واعتمادا عل ،ذواتنا

 اآلخرين عنه.
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( المركز: يؤثر مركز الطبقة االجتماعية على تقبل الذات أو الشعور بقيمة الذات، أو ربما يرتبط 4

الية مطابقة الذات المثالتقسيم بأنماط لمتغيرات مفهوم الذات بمركز الطبقة، أو ربما تكون خصائص 

 لمركز الطبقة.

( المعايير االجتماعية: فالفرد عندما يحكم على نفسه فهو يحمل عليها بصفة من الصفات وفق 0

 درجة معينة، وبالنسبة لمعيار معين يشتقه الفرد من المعايير االجتماعية.

 Compesبس ( التفاعل االجتماعي: أوضحت نتائج العديد من الدراسات مثل دراسة كوم2

( أن التفاعل االجتماعي السليم والعالقات االجتماعية الناجحة يعزز الفكر السليم عن الذات، 0696)

 وأن مفهوم الذات الموجب يعزز نجاح التفاعل االجتماعي ويزيد من نجاح العالقات االجتماعية للفرد.

نما كأعضاء في  (0 الجماعات االجتماعية: ال يتفاعل الجنس البشري كأفراد منفردين فحسب وا 

 ية،الجماعجماعات أيضا، فتطور اإلدراكات الذاتية واتجاهات الذات إنما يحدث تحت ظروف الحياة 

  .يظهر الفرد أنماط فريدة ومختلفة من السلوكفي كل موقف اجتماعي ف

 ضغوط النفسية:ثانيا: ال

 فة؛ن تظهر في مواقف الحياة المختلتبر الضغوط النفسية إحدى الظواهر في حياة اإلنساتع

حيث أصبحت جزء من الحياة اليومية، مما يحتم علينا التعرف على أسبابها، وكيفية إدارتها والتخفيف 

 من حدتها. 

ن وأ ( من األمراض الحديثة سببها الضغوط النفسية،%81وتشير اإلحصاءات العالمية أن )

( من مشكالت المرضى المراجعين لألطباء والمستشفيات ناتجة عن الضغوط النفسية، وأن 01%)

 (. 4116أبو سعد، و   من أشكال الضغط النفسي )الغرير( من أفراد المجتمع يعانون شكال40%)

فالضغوط هي عملية نفسية واجتماعية واسعة، وتشير إلى إدراك الفرد لعدم قدرته على إحداث 

ا ا في البيئة، ويشعر أنها تهدد أمنه وسالمته، وتسبب له ضعفتجابة مناسبة للمواقف التي يواجهاس
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ضوية لدى الع وتوترا، فالضغوط بصفة عامة تنتج عن مثيرات خارجية تؤثر سلبيا على الوظائف

 (.4118علي، و  الكائن الحي )خليفة

ذا لم نشعر في أن الضغوط حقيقة مهمة في الحي (Bodger, 1999)بودجر وذكر اة، وا 

ما أن  فإن حياتنا تكون مملة وبال قيمة، حياتنا بضغط قط؛ فهي إما أن تكون حافزا لنا لةنجاز، وا 

 تقضي علينا.   

 تعريف الضغط النفسي:

 وذلك الرتباطه بعدة مفاهيم متقاربة من حيث المعنى، ال يوجد تعريف محدد للضغط النفسي؛

 ،احدو  وغالبا ما يستخدم للتعبير عن السبب والنتيجة في آن لفة،وارتباطه كذلك باتجاهات نظرية مخت

 وسوف تعرض الباحثة أهم هذه التعريفات.

الضغط النفسي: هو العملية التي تشمل أحداث ضاغطة تثير استجابات وتغيرات جسمية 

 .(Gregory, Burroughs ,1989)وسلوكية وانفعالية 

الضغط النفسي بأنها حالة تحدث عندما يتوقع الفرد خطر من  Mcgrath عرف ماكغراثو 

مكاناته الذاتية   (.(Koslowsky, 1998البيئة، ويجعله ذلك يزيد من استخدام قدراته وا 

 إلى أن كثير من -مؤسس مفهوم الضغط النفسي في جامعة هارفرد-  Canonكانون وأشار

 ،وأن استجابة اإلنسان ألي خطر تكون إما بالقتال أو بالهروب التغيرات النفسية سببها الضغوطات،

إثارة هذا الجهاز ف ،وأن هذه االستجابات تؤدي إلى تغيرات فسيولوجية في الجهاز العصبي السمبثاوي

نتيجة للضغط النفسي سوف تؤدي إلى زيادة في نشاط غدة األدرينالين، وزيادة ضربات القلب، وزيادة 

 .)Arden, (2002ضغط الدم، وسرعة في التنفس، وزيادة في كميات العرق 

التجاه ا اتجاهات في تعريف الضغوط النفسية، ة( في دراسته ثالث4101ذكر الشخانبة )و 

لثاني: يعرفها االتجاه ا ات تفوق قدرة الفرد على احتمالها،األول: يعرفها بأنها: وجود متطلبات أو تغير 
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 مالها،ات تفوق قدرة الفرد على احتبأنها: االستجابات السلوكية واالنفعالية الناجمة عن وجود متطلب

 خارجية.د وبين المتطلبات أو الظروف الاالتجاه الثالث: فيعرفها بأنها: العالقة التفاعلية بين الفر 

ر جه بمطلب ملح وحاد أو خطعرفها على أنها حالة يعانيها الفرد حين يواأما شاكر قنديل ف

ويرى أن الضغط النفسي يشير إلى وجود عوامل خارجية ضاغطة على الفرد بكليته أو على  شديد،

هذه  تكامل شخصيته، وحينما تزداد شدةجزء منه، وبدرجة توجد له إحساسا بالتوتر، أو تشويها في 

مط جديد عما هو عليه إلى نالضغوط فإن ذلك قد يفقد الفرد قدرته على التوازن ويغير نمط سلوكه 

 (4114)طه، 

اء عبارة عن: أعب"الجمعية األمريكية للطب النفسي أحداث الحياة الضاغطة بأنها  وعرفت

ن، أو بخبرة صارمة تتمثل في وقوع الفرد فريسة لمرض مزمزائدة تثقل كاهل الفرد نتيجة لمرور الفرد 

فقدان لوظيفته، أو دخوله في حالة صراع حاد ألدائه ألدواره المختلفة، أو الدخول في مشاكل حادة 

تتصل بحياته األسرية الزوجية، وأن عجز الفرد عن الفرد عن مواجهة مثل هذه األحداث يدخل الفرد 

 .(020ص ،4118)غانم،  "طراباتفي حالة من االرتباك واالض

 مصادر الضغوط النفسية:

اخلي، ويسمى ضغط دنفسه نتيجة األزمات التي يعيشها الضغط قد ينشأ من داخل الشخص 

، والعالقات الشخصية مع األصدقاء أو شريك أو قد يكون ناتجا عن ظروف خارجية مثل العمل

 (.4116أبو أسعد، و أو موقف صادم ويسمى ضغط خارجي )الغرير  الحياة أو موت عزيز

ار ة من المعتقدات واألفكسببين للضغوط، األسباب الداخلية: وتكون نابعMiller وحدد ميلر

م ي المواقف للضغوط مثل ضغوط القيواألسباب الخارجية: وه الخاطئة وهي افتراضات غير واقعية،

ه العادات والتقاليد التي يتمسك بها الفرد وبين الواقع مما يسبب لوالصراع بين  والمعتقدات والمبادئ

 (4118ضغوط عالية، وتتحدد الضغوط بالموقف الذي يسبب الصراع بين القيم والواقع )النعاس، 
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ت سأن الضغوط تعود في األساس ألسباب اجتماعية، ولي  (Totman, 1990)توتمان وذكر

لمؤلمة كموت ة امصدرين للضغوط النفسية: تغييرات الحيا وأهم مرتبطة بأسباب جسمية فيزيائية،

وقد تؤدي هذه األحداث المؤلمة إلى العزلة  ض للسجن أو التعرض لخسارة مالية،أو التعر  قريب

والمصدر اآلخر هو شخصية الفرد وقدرته على  ،االجتماعية وعدم المشاركة والتفاعل مع اآلخرين

لتي مع الضغوط اض األفراد لديهم القدرة على التعامل مواجهة الضغوط التي يتعرض لها، فبع

 والبعض اآلخر يستسلم لها.      تواجههم بواقعية

 ( أربعة مصادر للضغط النفسي وهي:4101) ذكر الدحادحةو 

 البيئة، مثل: الطقس، اإلزعاجات، التلوث وغيرها. (0

رابات اإلصابات، ضعف التغذية، اضطالعوامل الفسيولوجية، مثل: فترات النمو المختلفة، المرض،  (4

 النوم، وآالم المعدة والقلق الناتجة بسبب تهديدات البيئة االجتماعية والتغيرات الطارئة.

الضغوطات االجتماعية، مثل: المواعيد، المشكالت المالية العمل، إلقاء المحاضرات، عدم  (0

 ة منه.االتفاق، فقدان األقرباء واألصدقاء، متطلبات الوقت واالستفاد

أما المصدر الرابع فهو طريقة التفكير؛ فإن العقل يفسر تغيرات البيئة، والجسم يحدد متى يستجيب  (2

 كحالة طارئة.

 أنواع الضغوط النفسية:

تتعدد الضغوط النفسية تبعا لتعدد مدارس علم النفس؛ لذلك نجد عدة تصنيفات للضغوط 

 النفسية.

 ن نوعين من الضغوط:بي  Lazureus& Cohnفقد ميز الزورس وكوهن

أوال: الضغوط الخارجية والتي تعني األحداث الخارجية والمواقف المحيطة بالفرد، وتمتد من األحداث 

 البسيطة إلى الحادة.
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ثانيا: الضغوط الداخلية والتي تعني األحداث التي تتكون نتيجة التوجه اإلدراكي نحو العالم الخارجي 

 (.4116أبو سعد، و  يرلنابع من فكر وذات الفرد )الغر وا

الضغوط و بينما يحصرها بعض الباحثين في نوعين هما: الضغوط اإليجابية أو المفيدة،     

يجابية إويقصد بالضغوط اإليجابية: الضغوط المعتدلة التي تؤدي إلى ردود فعل  السلبية أو الضارة،

ل أما الضغوط السلبية فتحصل عندما يص والتغلب على التحديات، مثل: اإلنجاز والفخر لدى الفرد

حته مما يسبب له الضرر في ص فيه أنه غير قادر على تحمل الضغط؛الفرد إلى الحد الذي يشعر 

 (.4110وسلوكه )الرواس، 

 ومن أنواع الضغوط: 

 ( الضغوط االنفعالية والنفسية )القلق، االكتئاب، المخاوف المرضية(0

 الصراعات األسرية واالنفصال، والطالق وتربية األطفال.... الخ.الضغوط األسرية بما فيها  (4

الضغوط االجتماعية كالتفاعل مع اآلخرين، وكثرة اللقاءات أو قلتها، واإلسراف في التزاور مع  (0

 الحفالت...إلخ.

ضغوطات العمل: كالصراعات مع الرؤساء، وضغوط االنتقال كالسفر، والهجرة واإلساءة في  (2

 (. 4118ر والكحول...إلخ )عبيد، استخدام العقاقي

 الضغوط إلى نوعين وهما:  Apterولقد قسم أبتر  

ضغوط التوتر: وهي المشاعر التي تنشأ عندما يدرك الفرد أن دافعيته للقيام بعمل ما منخفضة،  (0

 ومستوى المثير أصبح عاليا، وهنا الفرد يحتاج إلى بذل جهد أكبر.

 هدا أكبر للتقليل من ضغوط التوتر. فالعالقة بين التوترضغوط الجهد: ويعني أن الفرد يبذل ج (4

والجهد إيجابية فكلما زاد التوتر زاد الجهد للتغلب عليه. كما أن ضغوط الجهد تحدث أحيانا في غياب 

ضغوط التوتر؛ كنتيجة للضغوط التي نؤدي ضغوط التوتر. مثال: الشخص ذي المسؤوليات الكثيرة 
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علي، و  المهام الضرورية لكي يتجنب مشاعر التوتر والقلق )خليفة ربما يبذل جهدا أكبر إلنجاز

4118.) 

 

 

 نوعين من الضغوط:  (Kleiner,& Ornelas, 2005)وذكر أورنيالس وكالينر

ضغوط حادة ومباشرة والتي يتكون نتيجة لحدث ضاغط يحدث لمرة واحدة، وغالبا ما يأتي وينتهي  (0

 ما أو التعرض لحادث سيارة عنيف.بسرعة مثل التعرض لمواجهة حادة مع شخص 

مثل:  يجة سلسلة مستمرة من أحداث ضاغطة( ضغوط مزمنة )طويلة األجل(: والتي تكون نت4

نجاز مهام صعبة.و  الشعور بالوحدة  ا 

 أعراض الضغط النفسي:

 يظهر الضغط النفسي من خالل عدة أعراض وهي:        

، يخفق القلب بقوة وبسرعة، تتشنج العضالتاألعراض الجسدية: في ردة فعل الضغط العادية،  (0

 تزداد سرعة التنفس، ويجف الحلق، تصبب العرق، واإلحساس باضطراب في المعدة.

 األعراض الذهنية: صعوبة في التركيز. (4

األعراض العاطفية: من الشائع أن يشعر من يتعرضون لضغوطات بالعصبية، القلق، التوتر،  (0

ومن جهة أخرى قد يجد بعض األفراد متباطئين،  ة أو اإلثارة،االنفعال، عدم الراحسرعة الغضب، 

 محبطين، حزينين أو كئيبين.

األعراض السلوكية: عند شعور الفرد بالضغط فإنه يحول التخلص منه القيام بسلوكيات، مثل: هز  (2

لغير، ا، اإلكراه على األكل، التدخين، التكلم بصوت عال، إلقاء المالمة على قضم األظافر الركبة،

  .(4112وغيرها )بيرغ، 
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شمل ألن جزء من عينة الدراسة ت نية بشيء من التفصيل؛وسوف تتناول الباحثة الضغوط المه   

 النساء العامالت.

لضغوط ولكن األفراد ال يستجيبوا لهذه ا ،ا آثار كبيرة ومعقدة على األفرادإن الضغوط المهنية له   

وتتوقف درجة االستجابة للضغوط  ،ة من شخص إلى آخرف درجة االستجاببنفس الدرجة، فتختل

على عدة أمور منها: طبيعة العمل، القدرة على التحكم والسيطرة، ووجود المساندة االجتماعية 

(Long, Kahn, 1993).. 

 تعريف الضغوط المهنية:

وتر وبالتتلك الظروف المرتبطة بالضغط "الضغوط المهنية بأنها  Mandler عرف ماندلر        

)النعاس،  "لتوافق عند الفردوبالشدة الناتجة عن المتطلبات أو التغيرات التي تستلزم نوعا من إعادة ا

 ( 00، ص4118

ضغوط العمل  Mosley& ,Megginson ,Pietriعرف كل من بيتري وميجستون وموسلي و 

بأنها ظروف تنشأ من التفاعل بين الفرد وعمله وتسبب بعض التغيرات داخل الفرد فيصبح الجسم 

 (.4101في حالة عدم توازن )السيسي، والعقل 

 مصادر الضغوط المهنية:

 يوجد مصدرين من مصادر الضغوط المهنية وهما:   

جموعة من المتغيرات الموجودة في مصادر الضغوط المهنية ذات العالقة ببيئة العمل: وهي م (0

بيئة العمل والتي قد تكون من أسباب ضغوط العمل وتشمل: عالقة العامل بمهنته، عالقة العامل 

بنظام العمل، عالقة العامل بالرؤساء، عالقة العامل بزمالئه، عالقة العامل بظروف العمل الفيزيائية، 

الدور وقلته، المساندة االجتماعية التي يتلقاه  خصائص الدور )غياب الدور أو غموضه(، زيادة عبء

الفرد من اآلخرين بالجوانب المختلفة للصحة واالستقرار النفسي واالجتماعي، عدم التطور والتقدم 
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نظيمي الهيكل والمناخ التو المهني كاالفتقار إلى فرص الترقية وعدم ضمان العمل في المستقبل، 

 امل الحرية في أداء المهمات.المتسم بالرسمية والتي ال تتيح للع

المصادر الشخصية للضغوط المهنية: حيث تلعب خصائص الفرد وشخصيته دورا مهما في تحديد  (4

معاناة وردود فعله نحو الضغط المهني، ومن ثم فإن األفراد ال يستجيبون بنفس الطريقة للمؤثرات 

 ومواقف الضغط، وفيما يلي أهم هذه المصادر:

: إن أي حدث يتعرض له الفرد قد يصبح ضغط كبيرا أو مجرد ضغط عادي إدراك الفرد للضغوط (أ

 طبقا إلدراك الفرد له.

غلب على تب( مفهوم إدراك الذات: إن الصورة الكلية التي يحملها الفرد عن نفسه تساعده على ال

بب لهذا قد يكون س ات لدى الفرد هو الذي يحدد سلوكه؛فمفهوم الذ المواقف التي يتعرض لها،

الضغوط هو شعور الفرد بالعجز من إحداث التوافق مع متغيرات البيئة من حوله، ويرى بروكز 

Brokis العائد وأكثر تأثرا ب ألحداث الخارجيةأن األفراد ذوي المفهوم المنخفض هم أكثر تجاوبا مع ا

 السلبي لسلوكهم.

 تعامله مع محيط حياته يمكن أن تلعب دوراج( نمط الشخصية: إن نمط شخصية الفرد التي تحدد 

وتتصف الشخصية ذات النمط )أ( بالتنافس والرغبة في  حاسما في تعرضه للضغوط واألمراض،

والعدوان، والقيام بأكثر من عمل في وقت واحد، وعدم القدرة على االسترخاء حتى ، تحقيق الفوز دائما

 منتج، وسهولة الغضب بسرعة، قلة الصبر، وفيفي أوقات الفراغ لشعورهم بالذنب لعدم عمل شيء 

غالق قبضة اليدين، مثل المواقف الضاغطة تظهر عليهم أعراض جسمية : توتر في العضالت، وا 

وتقطيب الحاجبين، واستخدام كلمات عدوانية بصوت مرتفع، ومقاطعة كالم اآلخرين، والسرعة في 

نهاء مقابلتهم. أما أصحاب نمط الشخص سوا ية )ب( فيتصفون بأنهم أكثر استرخاء، ليإنهاء الحديث وا 

تنافسيين، ال يميلون إلى إلحاحية الوقت والغضب، لديهم حماية ضد أمراض القلب، وأقل قياما 
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أما أصحاب نمط الشخصية )ج( فيتصفون أنهم ، بالشجارات اليومية ألنهم ال يحبطون بسرعة

ظهرون ال يواليأس، يكبتون انفعاالتهم، و يستجيبون للفشل المتكرر والضغط ويطورون شعور بالعجز 

وآخرون نمط شخصية آخر وهو الشخصية  Kobasaوحدد كوباسا  الغضب بل يستسلمون لمصيرهم،

يف، الضغط النفسي عندها ضع ومستوىنها شخصية سعيدة، المحتملة أو القوية والتي تتصف بأ

 الحياة.  تغيير وتحدي ومرونة وتكيف مع متغيرات العالقات، ولديهاتهتم ب

د( مركز التحكم في األحداث )داخلي وخارجي(: الفرد الذي يعتقد أنه يستطيع التحكم باألحداث 

والسيطرة عليها بدرجة كبيرة هو األكثر تحمال للتهديدات والضغوط التي يتعرض لها في حياته من 

صاحب  - Rotterويعد روتر  ،ذلك لشخص الذي ال يعتقد بأنه يستطيع التحكم بمراكز األحداث

يادة نوع الضبط من أكثر الصفات تأثيرا في ز  -مفهوم مركز التحكم في نظريته )التعلم االجتماعي(

 حدة الضغوط أو قلتها.

هـ( القدرة والكفاية الذاتية: إن التوافق بين قدرات الفرد وحاجاته مع متطلبات العمل أثرا في تحديد 

 وافق قدرات الفرد مع متطلبات الوظيفة، أشبعت حاجاتهفكلما زاد ت ،درجة معاناته من الضغط المهني

 المهنية وقلت درجة معاناته من ضغط العمل.

و( ظروف العامل الخاصة: فالعامل الذي ال يعاني من مشكالت في حياته الخاصة، يساعد ذلك 

عطائه كل جهده واهتمامه أما العامل غير المستقر في حياته  ،على تحمل مشاق وتبعات العمل وا 

؛ الغرير وأبو سعد، 4118)النعاس،  ويسوء تكيفه معه فتكثر مشكالته السلوكية في عمله الخاصة

4116).  

 نظريات في الضغوط النفسية:

 لقد انقسم العلماء في مجال دراسة الضغوط إلى ثالثة اتجاهات مختلفة هي:
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اه إلى الضغط كمثير، وأن هذا المثير قد يكون داخلي مثل االتجاه األول: ينظر أصحاب هذا االتج

 الصراعات، وقد يكون خارجي من البيئة المحيطة.

 االتجاه الثاني: ينظر علماء هذا االتجاه إلى الضغط كاستجابة ألحداث مهددة تأتي من البيئة.

تجاوز المطالب عندما تاالتجاه الثالث: هو االتجاه التفاعلي )تفاعل الفرد مع بيئته(، فالضغط يحدث 

مكاناته للمواجهة )عبيد،   (. 4118البيئية مصادر الفرد وا 

أبرز القائلين باالتجاه األول )الضــــــــــغوط كمثير( هما هولمز وراهي، حيث شــــــــــرعا في ومن 

حداث الحياة الضــــــــاغطة وأعدا نتيجة لذلك مقياســــــــا  لقياس تأثير أ ،تحديد أحداث الحياة الضــــــــاغطة

 مــــيــــز عــــلــــمـــــــاء هـــــــذا االتــــجـــــــاه نــــوعــــيــــن مــــن مصـــــــــــــــــــــادر الضــــــــــــــــــغــــط:وقـــــــد  عــــلــــى األفــــراد،

  مصادر الضغط السارة: وتعد ضغطا  صحيا ، والتي تؤدي إلى تحسن في جودة الحياة مثل أعباء

ـــــــــــــــــى. ـــــــــــــــــدرجـــــــــــــــــة أعـــــــــــــــــل ـــــــــــــــــتـــــــــــــــــرقـــــــــــــــــيـــــــــــــــــة ل   مـــــــــــــــــنصـــــــــــــــــــــــــــــــب جـــــــــــــــــديـــــــــــــــــد أو ال

  مصــــادر الضــــغط غير الســــارة: ويكون لها تأثير ســــلبي يفوق قدرة الفرد على التوافق، وتؤدي إلى

مثل وفاة شــــــــخص عزيز، أو يطلق عليها المشــــــــقة المحدثة للمرض جســــــــمية ومزاجية، ولذا تغيرات 

 .(4104)مجيد،  بة بمرض مزمن، أو التقاعد... الخاإلصا

 ومن النظريات التي تبنت االتجاه الثاني: 

لضغط ا بتفسير اكان هانز سيلي بحكم تخصصه كطبيب متأثر  :Hans Seeley نظرية هانز سيلي

ونتيجة لتجاربه على حيوانات برية؛ وجد أن الضغط متغير غير مستقل وهي  فسيولوجيا،تفسيرا 

استجابة لعامل ضاغط، ويعتبر سيلي أن أعراض االستجابة الفسيولوجية للضغط عالية وهدفها 

 .(Larkin, 2005)المحافظة على الكيان والحياة 

المراحل تمثل مراحل التكيف العام وحدد سيلي ثالث مراحل للدفاع ضد الضغط، ويرى أن هذه 

 وهي:
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مرحلة اإلنذار: وفيها يظهر الجسم تغيرات واستجابات عندما يتعرض الفرد لضاغط؛ ونتيجة  (0

 لهذه التغيرات تقل مقاومة الجسم، وقد تحدث الوفاة عندما تنهك مقاومة الجسم ويكون الضاغط شديدا.

ت متالزما مع التكيف، فتختفي التغيرا مرحلة المقاومة: ويحدث عندما يكون التعرض للضاغط (4

 التي ظهرت على الجسم في المرحلة األولى، وتظهر تغيرات تدل على التكيف.

 قةويكون فيها الجسم قد تكيف غير أن الطا ،اإلجهاد: وهي مرحلة تلي المقاومةمرحلة  (0

ذا كانت االستجابات الدفاعية شديدة ومستمرة لفتر الضرورية تكون قد استنفدت،  يلة قد ينتج ة طو وا 

 (.4110عنها أمراض التكيف كاليأس واإلحباط واالنطواء )عثمان، 

سبيلبرجر أن للضغوط دورا مهما في إثارة االختالفات على  رأى: Spelberger نظرية سبيلبرجر 

مستوى الدوافع كل حسب إدراكه للضغوط، وتتحد نظريته في ثالثة محاور: الضغط والقلق والتعلم. 

 وفي ضوء هذه المحاور يحدد محتوى النظرية ما يلي:

 .التعرف على طبيعة الضغوط في المواقف المختلفة 

 نتج عن الضغوط.قياس مستوى القلق الذي ي 

 .قياس الفروق الفردية في الميل للقلق 

 .توفير السلوك المناسب للتغلب على القلق 

 .تحديد مستوى االستجابة 

  .قياس ذكاء األفراد الذين تجرى عليهم برامج التعلم ومعرفة قدرتهم على التعلم 

دراك الفرد،وتركز هذه النظرية على المواقف المتع دة رد ومن هنا ترتبط ش لقة بالموقف الضاغط وا 

 (.  4118الفعل مع شدة المثير ومدى إدراك الفرد له )النعاس، 

 ومن النظريات التي تبنت االتجاه الثالث:
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الباحثان الزاروس وفولكمان إلى أن أشار   Folkman& ,Lazarus:نظرية الزاروس وفولكمان

الث مكونات للضغط ويوجد ث بادلية،ه يؤثر في البيئة بطريقة تالبيئة تؤثر في الشخص والشخص بدور 

كة ر حسب هذه النظرية وهي: الموقف الضاغط أو المطالب، والتقييم المعرفي للموقف، والمصادر المد

الفرد  ية على قدراتحيث تحدث الضغوط عندما تزيد المطالب البيئ لدى الفرد في مواجهة المطالب؛

 أساليب مواجهة الضغوط تتحدد من تقييم الفرد ويرى الباحثان الزاروس وفولكمان أن على المواجهة،

هنا ينشأ متحديا لتوافقه ف للموقف، فعندما يواجه الفرد ويتم تقييمه على أنه ضار أو مهدد ويكون

ويرى الباحثان أن تفسير الحدث الضاغط يركز على عمليتين أساسيتين هما: التقييم األولي  الضغط،

 له فهل الموقف لموقف وطريقة إدراكهيشير إلى عملية تقييم الفرد لوالتقييم الثانوي، فالتقييم األولي 

وعملية التقييم األولي تتأثر بالعوامل الشخصية للفرد مثل االعتقادات  لفرد أم ال،خطير ومهدد ل

م ما أما عملية التقييم الثانوي: فتشير إلى تقيي قفية، وتشمل طبيعة الموقف الضاغط،والعوامل المو 

ن المتاحة لدى الفرد والتي تكو ن مصادر للتعامل مع الحدث الضاغط؛ أي الخيارات يمتلكه الفرد م

فعالة التعامل مع الحدث الضاغط، أما مصادر المواجهة فتنقسم إلى نوعين هما: مصادر شخصية: 

انب البيئة و ومصادر بيئية: ترتبط بج ية للفرد،الشخصية والخصائص المعرفتتعلق بخصائص 

 .(4116أبو سعد، و  ؛ الغرير4118)عبيد،  االجتماعية والمادية

ن الفرد يهذه النظرية ترى أن الضغوط تكون نتيجة اختالل التوازن بظرية التوافق بين الفرد والبيئة: ن

ينتج سوء التوافق و  الفرد والبيئة، ن سوء التوافق بينأي أن الضغوط تنتج م والبيئة التي يوجد فيها؛

أو حسن التوافق من جانبين أساسين هما: مدى االنسجام بين قدرات الفرد ومهاراته الشخصية مع 

المطالب المطروحة، ومدى اإلشباع الفعلي للحاجات والتوقعات التي يطمح إليها الفرد )النعاس، 

4118.) 
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 النظرية المعرفية وتفسيرها للضغط النفسي:

على ثالثة مستويات من المعرفة، المستوى األول يشمل األفكار  Beckبيك  ركز

ذا كانت هذه األفك ة فإنها ار سلبياألوتوماتيكية ويطلق عليه الحوار الداخلي أو الحديث الذاتي، وا 

 أما في المستوى الثاني تأتي العمليات المعرفية وتشمل على كيفية تفاعل الفرد تكون مسببة للضغط،

 المستقبل، وب التنبؤ وتقييم أحداثالمثير، أي طرق تقديم وتنظيم المعلومات عن البيئة والذات وأسلمع 

كتسبها وهي عبارة عن معرفة وخبرات ي ات المعرفية أو المخططات،والمستوى الثالث يشير إلى التركيب

ذاالفرد أثناء نموه، ويخزن هذه المعرفة على شكل صيغ عقلية ثابتة تسمى مخططات،  كانت هذه  وا 

ي تأتي عقل الفرد دون أن يالحظها، وتؤدي إلى المخططات محبطة؛ فإنها تخلق أفكارا سلبية والت

 على أنه ناتج من اضطراب المعرفة، الضغط النفسي Beckويفسر بيك  تأثير عكسي على أدائه،

األشخاص  فعالويرى أنه ال نستطيع فهم ردود أ إلى إدراك مشوف للمشكالت والضغوط،والتي تؤدي 

 Beckج بيك ووفقا لمنه لم نفهم الطريقة التي يفكرون بها،تجاه األحداث والضغوط التي تمر بهم ما 

نما الشخص هو الذي يتولى إدراك وتفسير الحدث من  ونظريته المعرفية فان الحدث ال يفسر نفسه وا 

ف الضاغط دودنا لنفس الموقعلى ذلك تتباين ر وبناء  ه الخاص وعالمه وخريطته المعرفية؛خالل منطق

اتية حي الواحد من شخص آلخر بل من نفس الفرد إذا تغيرت وجهة نضره أو عدلت نتيجة خبرة

 (.   4101مختلفة )عطية، 

  الضغوط النفسية عند المرأة:

عليها  التيإن المرأة بصفة خاصة تواجه مزيدا من الضغوط النفسية نظرا لألدوار المتعددة 

ذا كانت تعمل عدد من الساعات بعيدا  القيام بها، فالمرأة هي المسؤول األول عن شؤون منزلها، وا 

 (. 4110عن منزلها؛ يجعل ذلك كثير من الضغوط النفسية والعصبية ملقاة على عاتقها )نوتس، 
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إن كثير  -بوالية كاليفورنيا orange countyكاتبة في مجلة  –وتذكر جين جلين هاس  

النوبات القلبية أكثر من أي سبب آخر، بالرغم أن قلوب النساء محمية  من النساء يمتن من

إلجهاد إلى ا ويرجع ذلك ى أن المخاطر تزداد بعد سن اليأس،باألستروجين لكن الدراسات تشير إل

 (. 4100وخاصة ضغوط العمل )صحتنا، في الحياة 

ن نتيجة مرور الوالدي ومن الضغوط التي تعاني منها المرأة الضغوط الوالدية والتي تنشأ 

لدية ومن النظريات التي فسرت الضغوط الوا تسبب لهم القلق واآلالم النفسية، بخبرات مع أطفالهم

والتي أشارت أن الضغوط الوالدية يمكن إرجاعها إلى ثالثة أمور، الخصائص  (P-C-R) نظرية

ــــات األبناء، وطبيعة العالقــــــــــــة بين الوالدين واألبنــــــــــــــاء الوالدية، وخصائــــــــــــــــــص وسلوكيـــــــــــــــــــــــ

Deater-Deckard, 2004)). 

والدية أكثر ( أن األم العاملة تعاني من الضغوط ال0662وأوضحت نتائج دراسة القماح ) 

ولكن األم غير العاملة أقل شعورا بالكفاءة في دورها الوالدي وتشعر أن الدور  ،من األم غير العاملة

 الوالدي مقيد لحريتها.     

وتختلف الدراسات في مسألة وجود اختالفات بين الرجل والمرأة في القدرة على مواجهة 

ة ت متشابهأن الرجل والمرأة يستخدمان استراتيجياRichard & Krieshok الضغوط، فيرى العالمان 

ما بعض بين ألسلوب المباشر في مواجهة الضغوط،في مواجهة الضغوط؛ حيث أن معظمهم يستخدم ا

الدراسات تؤكد أن المرأة أقدر من الرجل على مواجهة الضغوط االجتماعية والعاطفية؛ ألنها غالبا ما 

بالضغوط  أكثر تأثرا كي تحصل على المساندة االجتماعية، أما الرجلتلجأ إلى التنفيس االنفعالي ل

ــرات عند ـوغالبا ما يلجأ إلى تغيير العمــــــــــــــل أو مزاولة نشـــــــــــــاطات ترفيهيـــة أو اللجــــــــــــوء إلى المسكــــــــ

  (Long, Kahn, 1993). للضغــوطاتتعرضــــــــه 
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 مهارات التعامل مع الضغوط النفسية:

التحكم في الضغط النفسي أنه السيطرة على النفس وعلى  (Langer, 1985) النجر عرف

 حقيقة اإلدراك. 

ن م اإلدراك أي تغيير طريقة تفكيرنا وهناك طريقتان لعالج الضغوط. األولى: إعادة تنظيم

ما الطريقة أ ن؛ يتغير رد فعلنا العاطفي تجاهه،خالل تغييرنا للطريقة التي ننظر بها إلى وضع معي

 دوهناك أنواع عديدة من االسترخاء، أهمها نوعين هما "الش لعالج الضغوط: االسترخاء،الثانية 

الشد واالسترخاء يعتمد على شد وتقليص مجموعة عضلية معينة ف واالسترخاء" واالسترخاء العضلي،

 ءأما االسترخاء الفكري فإنه يماثل األول دون اللجو  لعضلية،في وقت واحد ثم إرخاء هذه المجموعة ا

 (.0667إلى شد العضالت )ماكمين، 

 ( عدة خطوات تساعدك على مقاومة ضغوطاتك النفسية وهي:4110) ذكر نوتسو 

 تدوين األسباب التي تؤدي إلى شعورك بضغط نفسي.  (0

سية فتقييم ردود أفعالك تجاه الضغوط النفسية: فعليك في البداية أن تقوم بتقييم حجم الضغوط الن  (4

مستويات مثال؛ بحيث  01ويمكن االستعانة بمقياس مقسم إلى  وقف ما،التي تشعر بها تجاه م

 يتم إعطاء الحدث الذي يسبب قدر هائل من الضغوط أعلى رقم، ثم يليه الحدث األقل فاألقل.

مخاطبة الذات: قم بتدوين األمور التي تتحدث بها مع نفسك لتحديد أسباب الضغوط النفسية   (0

سؤال التالي: ما األمور التي من الممكن أن أكون قد حدثت بها نفسي التي تعاني منها وذلك بطرح ال

 فيما يتعلق بهذا الموقف أو المشكلة؟

التعرف على أخطاء نمط التفكير المتبع: ويمكن حصرها في سبعة أخطاء: المبالغة في تقدير   (2

المواقف والمشكالت، توهم عدم القدرة على تحمل ومواجهة المصاعب والمشكالت، االفتراضات 
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اجات تالسلبية المتشائمة، التعميم المبالغ فيه لألمور واألحداث، قراءة أفكار اآلخرين والقفز إلى استن

 سلبية، تبني التوقعات التي ليس لها أساس من الصحة، تقييم الذات والقدرات بشكل سلبي.

 االسترخاء. (0

 أثر مفهوم الذات على مواجهة الضغوط النفسية:

جاهاته حاضر الفرد واتعلى عدة عوامل. من بينها تعتمد إن استجابة الفرد للضغط النفسي  

 (.4117ومفهومه عن نفسه وخلفيته الثقافية ومستوى تعليمه )روشان،  وتوقعاته

إن األشخاص الذين يرجعون األحداث السلبية التي تعرضوا لها في حياتهم أو أي إخفاق أو 

فشل إلى أسباب ذاتية، ويعتقدون أن نتائجها سوف تؤثر سلبيا في مختلف نواحي حياتهم، وأنها 

التل، و  قطيشاتكثر عرضة للعجز واالكتئاب في مواجهة الضغوط )ستالزمهم مدى العمر يكونون أ

4116.) 

( أن الفرد ال يلجأ إلى العمليات السلوكية الموجهة نحو مصدر 4118وذكر خليفة وعلي )

ي حين يلجأ ف لتحدي المناسب إلمكاناته وقدراته،المشكلة إال إذا كان تقديره للموقف أنه أقرب إلى ا

إلى العمليات المتمركزة حول الجوانب االنفعالية إذا كان تقديره للموقف أنه ضار ويتجاوز إمكاناته 

وقدراته. إن ردة الفعل الذي تصدر من الفرد تعتمد على كيفية تفسير الفرد أو تقييمه ألهمية الخطر 

ون مسببة األفراد وال تك ضغط لبعضوكل هذه األحداث ربما تكون مسببة لل ه،أو التهديد الذي يواجه

 فالضغوط هي نتيجة للتقديرات الشخصية.  لآلخرين،

 الضغوط والتوافق:

الضغوط النفسية لها أهمية خاصة في عمليات التوافق لدى الفرد ألنها تساعد على ترسيخ 

ت الها بداية من حل مواقف المشكأحداث الحياة الضاغطة التي يواج قدرة الفرد في التوافق مع
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 &,Frazierوبان ــــــــر وشـــــــرازيـــــــــوقد أكدت دراسات قام بها ف ة إلى المواقف المعقدة،ــــــــــالبسيط

Schauben واألعراض النفسية تشير في معظمها إلى سوء التوافق  ضغوط على أن العالقة بين ال

 .(4101)عطية، 

أهمية الذات رد ببناء األنا، وازدياد شعور الف إن التوافق النفسي االجتماعي الناجح يتجه نحو

ن ا تباع هذا األسلوب التوافقي يقوي من شخصية الفرد، ويجعله أفضل استعداد بشكل واضح، وا 

 (.4118لمواجهة المشكالت، وتجاوز األزمات واإلحساس بالرضا والسعادة في حياته )عبيد، 

ريقة نفسه وط األول للضغوط هو الفردومن العرض السابق فإن الباحثة ترى أن المصدر     

فشعور الفرد باإلحباط والعجز من إحداث التوافق مع متغيرات البيئة من حوله  إدراكه للظروف حوله،

ن لم يحدث خطر حقيق وأن مفهوم الفرد عن ذاته هو الذي  ي هو المصدر الحقيقي للضغوط،وا 

 .يواجهايساعده في التغلب على الضغوط التي 

 التوافق األسري:ثالثا: 

فيه تنشأ وتتكون. يقول اهلل تعالى: "ياأيها الناس اتقوا ربكم  الزواج أساس األسرة وعمادها

الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجاال كثيرا ونساء واتقوا اهلل الذي تساءلون 

 0به واألرحام إن اهلل كان عليكم رقيبا" سورة النساء، آية 

المية، ومراعاة اصد اإلسالم من تكوين األسرة تقوم على أساس مراعاة الفطرة اإلسإن مق

ن مومن هذه المقاصد التناسل، والمقصد الثاني هو عمارة األرض بما يشمله ذلك  الواقع االجتماعي،

أما المقصد الثالث لةسالم من تكوين األسرة فهو الحرص على التنشئة  بناء مجتمع متماسك،

رابع هو والمقصد ال فة والعدل والمساواة بين األبناء،ية السليمة الواعية في جو تسوده األلاالجتماع

تكوين النفس البشرية ورعايته فهي تتسم بالفردية وتتشكل عن طريق التربية والتعليم وحسب ما تسمح 

مكاناتها )الخرافي،   (.4110به قدراتها وا 
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 األهمية السيكولوجية لألسرة:

 كل أعضائها،ة والروحية والجسمية لكبيرة في التأثير على الحالة النفسية والعقلي لألسرة أهمية

خلق  لىتمتع بالصحة النفسية والعقلية وا  وقد يكون هذا التأثير األسري تأثيرا إيجابيا يؤدي إلى ال

ل  ىالشخصية السوية. وقد تكون المؤثرات سلبية فتؤدي إلى األمراض واألعراض النفسية والعقلية وا 

رة كراهية والحسد والغيتكوين مشاعر العزلة واالنطواء واالنسحاب واالنزواء والسلبية والحقد وال

 وذلك ألن مظاهر النمو األولية وخبرات الطفولة المبكرة تحدث في نطاق األسرة، فاألسرة واألنانية،

 .(4112، العيسوي) لنفسية سلبا أو إيجاباالتي تؤثر على صحته ا هي التربة التي ينشأ فيها الطفل

 مراحل دورة حياة األسرة: 

 ثمان مراحل لحياة األسرة:يوجد 

ة لوالدين واألخو وتشمل المحافظة على العالقات مع اخبرات األسرة األصلية:  ة األولى هيالمرحل

ك واألقران، مغادرة المنزل: ويكون فيها  أما المرحلة الثانية هي مال الدراسة المدرسية والجامعية،وا 

المرحلة و  ران، وبدء ممارسة العمل والمهنة،تمايز الذات عن األسرة األصلية، وتطوير عالقات مع األق

 ،حلة الرابعةالمر ثم  لحياة واتخاذ قرار الزواج،مرحلة ما قبل الزواج: وتشمل اختيار شريك ا الثالثة هي

ويا ب للعيف سل الزوجان في هذه المرحلة تطوير أسلو مرحلة الزواج والزوجان بدون أطفال: ويحاو 

عادة تنظيم العالقات مع األسرة األصلية وا استنادا إلى الواقع، ثم  يد،الشريك الجدألقران الحتواء وا 

األسرة مع األطفال: وتشمل: تكيف النظام الزواجي إلفساح مجال لألطفال، تبني  المرحلة الخامسة،

ظيم العالقات مع األسرة األصلية لتغطية أدوار األبوة والجد والجدة، ويبدأ أدوار الوالدية، إعادة تن

األسرة مع المراهقين: وهنا  أما المرحلة السادسة هي لصغار بتطوير عالقات مع األقران،األطفال ا

كيز ر يحاول الوالدان التوافق مع أبنائهم المراهقين ليكونوا أكثر استقاللية، وتكييف العالقات الزوجية للت

لة السابعة ثم المرح ،ل مسؤولية رعاية األسرة األصليةعلى قضايا المهنة وأواسط الحياة الزوجية، وتحم
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: وتشمل: التوافق مع الحياة كزوجين فقط، حل قضايا أواسط العمر، التكيف إطالق األوالد وهي

وأخيرا  ،يةقة باألسرة األصلوفاة المتعلالحتواء األحفاد ضمن دائرة األسرة، التعامل مع قضايا العجز وال

 ،بة للكبرالمصاح الفسيولوجية التعامل مع التغيرات ة: ويتم فيهاأواخر الحيا المرحلة الثامنة وهي

ل مع فقدان ـــعاموالت رة،ـــــألساالعتناء بازيا أكبر في استمرارية كيف لحقيقة اتخاذ األبناء دورا مركتالو 

 . (4101)عالء الدين،  اةــة الحيـــل ومراجعــؤ والتكامــــــــوالتهي ران، واالستعدادــــــــالزوج واألق

 تعريف التوافق:

عرف العناني التوافق بأنه العملية التي يمكن من خاللها أن يعدل الفرد بناءه النفسي أو 

مصطفى، سه الشعور بالتوازن )سلوكه ليستجيب لشروط المحيط الطبيعي واالجتماعي ويحقق لنف

4116.) 

جتماعية مع أما محمود الزيادي فقد عرف التوافق على أنه القدرة على إقامة عالقات ا

تتسم بقدرة الفرد على الحب والعطاء هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى القدرة  اآلخرين مثمرة وممتعة

 معلى العمل المنتج الفعال الذي يجعل من الفرد شخصا نافعا في محيطه االجتماعي، فالتوافق مفهو 

 (. 4119باهي، و  من النضج يصل إليها الفرد )حشمت شامل يرمز إلى حالة معينة

( التوافق هو إشباع الفرد لحاجاته النفسية وتقبله لذاته واستمتاعه 4117عرف أبو عوض )و 

بحياة خالية من التوترات والصراعات واألمراض النفسية، واستمتاعه بعالقات اجتماعية حميمة 

 شطة االجتماعية، وتقبله لعادات وتقاليد وقيم مجتمعه. ومشاركته في األن

 التوافق األسري:تعريف 

به دون  الموجودقيام الشخص بأداء دوره المنوط به في المجال يقصد بالتوافق األسري هو          

أي قيام كل طرف من أطراف األسرة بدوره الطبيعي المتوقع منه حتى يحافظ  اإلضرار باآلخرين،
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مة وأن تكون عالقته مع أفراد أسرته قائ ن يتحمل األعباء المختلفة داخلها،كيان هذه األسرة وأعلى 

 (. 4111على الود واالحترام )الرشيدي، 

 أهمية التوافق األسري:

األسرة مجال له خصوصية عالية وأهمية بالغة بين المجاالت التي يعيف فيها اإلنسان، 

مجال األسرة، ثم في مجال المدرسة، وفي مجال الرفاق والجيرة،  فاإلنسان في بداية حياته يعيف في

لكن يظل مجال األسرة أهم المجاالت من حيث تأثيره  م في مجال العمل وفي مجاالت أخرى،ث

ق في المجاالت حقيق التوافعلى شخصية الفرد ومن حيث تحقيق التوافق فيه يضمن إلى حد كبير ت

ألن األسرة هي الوسط التي ينشأ فيها الفرد وتؤثر عليه منذ صغره وتشكله تشكيال خاصا،  األخرى؛

 (.  4101مما يحدد إلى درجة كبيرة كيفية تفاعل الفرد في المجاالت األخرى )كفاني، 

 عمليات التوافق األسري:

وتسمى  ةر داهما تحدث في داخل أفراد األسيتكون التوافق األسري من عمليتين رئيسيتين: إح

عال أو األف وتسمى ردود ث في خارجهم وتالحظ في سلوكياتهمالتفاعل األسري، والثانية تحد

د بالتفاعل ويقص ،ترابطتان، وال يمكن الفصل بينهماوهاتان العمليتان م االستجابة في الموقف،

مواجهة  فيو األسري: عملية التأثير المتبادل بين أفراد األسرة في تعاملهم مع بعضهم البعض، 

وينقسم التفاعل األسري إلى: تفاعل أسري إيجابي: ويحدث عندما يشعر  أحداث الحياة األسرية،

ندما وتفاعل أسري سلبي: ويحدث ع ي األسرة بالرضا واالرتياح والحب،الفرد مع من يتفاعل معه ف

سري أربع ويضم التفاعل األ في األسرة بالتوتر وعدم االرتياح،يشعر الفرد مع من يتفاعل معه 

د أما ردود األفعال النفس حركية فيستجيب بها الفر  ظة، اإلدراك، االنفعال، والتقويم،عمليات: المالح

داخل األسرة بعد أن يتم التفاعل األسري، وتتضمن الكالم واإلشارات والحركات واإليماءات 

كون عملية عال تد األففردو  اآلخرين أو مع ما يحدث في األسرة،والتعبيرات الناتجة عن تفاعله مع 
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ة ية نفسيأما التفاعل فعمل نفس حركية إرادية تخضع إلرادة الفرد وهي التي يتم مالحظتها ولمسها،

حكم فكل فرد ال يتحكم في إدراكه وفهمه وانفعاالته ومشاعره، لكنه يت ال إرادية ال يتحكم فيها الفرد،

 (.4118في ردود األفعال )مرسي، 

 ي:مجاالت التوافق األسر 

نما يشمل عدة مجاالت وفق حجم األسرة، وتنوع العالقات  التوافق األسري ليس توافقا واحدا، وا 

 ومن هذه المجاالت:  ، وتعدد األدوار االجتماعية فيهابين أفرادها

ختلف روف تالتوافق الزواجي: إن الحياة الزوجية تقوم بين طرفين كل منهما وقد نشأ في ظ (0

ومع كل هذه الظروف المتباينة فإنهما قادران على التكيف والتوافق مع  تماما عن الظروف اآلخر،

تحدة ناجحة وسعيدة بعضهما إذا ما تراضيا على الزواج وكان لديهما استعداد على إقامة حياة م

 (.0671)المسلماني، 

التحرر النسبي من الخالفات والصراع، ومحاولة كال الزوجين أنه التوافق الزواجي ب ويقصد

صول إلى نقاط االلتقاء بينهما في األمور الحياتية، والمشاركة في الكثير من النشاطات الو 

 .(4117)الخطيب،  واالهتمامات

 ن التوافق بين الزوجين أكثر نجاحا في الحاالت اآلتية:إ

  انتماء الزوجين إلى ثقافة اجتماعية مماثلة: فعندما يكون الزوجان متفقان حول التصرفات المختلفة

تصبح الحياة المشتركة من األمور الهينة، أما إذا كان الزوج أو الزوجة ينتمي إلى بيئة اجتماعية 

 متباينة كل التباين فإن عملية التكيف تصبح أكثر صعوبة.

  الخبرات النفسية للزوجين: والجو النفسي الذي عاف فيه كل من الزوجين قبل الزواج يؤثر في إقامة

 عالقة زوجية سعيدة.
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 ضج االنفعالي: إن أفضل الزيجات هي التي تتم بين شخصين يقدران على الزواج ويرغبان، الن

ويتوفر لهما درجة من النضج تجعلهما يحتكمان إلى العقل والمنطق وتقبل المواقف المختلفة، أي 

 يتوفر لهما النضج االنفعالي.

 عن زوجيين تتعارض امل مهم في تحقيق التوافق بينهمااشتراك الزوجين في أهداف عامة: ع 

 وجهات نظرهما وفلسفتهما في الحياة.

  التعارف العميق: تحتاج رابطة الزواج إلى تعارف كامل بين الطرفين قبل الزواج حتى تتوفر له

 فرص النجاح، وهذا أفضل من الزواج الذي يجري في عجلة ورعونة ال تسبقه فترة تعارف حقيقي

 . (4116)محمد، 

  علماء النفس أن التوافق الزواجي يحدث في عدة مجاالت حياتية ترتبط بالشريكين وأشار

وهي: االتصال الفعال اللفظي وغير اللفظي، والقدرة على حل المشكالت معا بأساليب واقعية وعلمية، 

اإلشباع الجنسي في العالقة الحميمية بشكل مشترك، القدرة على التخلص من الخصال الشخصية 

الحادة، التخطيط معا إلدارة المصروف البيتي، رضا كل طرف عن أصدقاء الطرف اآلخر،  الفردية

رضا كل طرف عن التوجهات الدينية وأداء العبادات للطرف اآلخر، ومدى رضا الزوجين عن أقارب 

بعضهما والرغبة في التعامل معهم بلطف، وقيام كل من الزوجين بأدواره األسرية بشكل مرضي 

؛ 4118)أبو أسعد، منزلية والشؤون المتعلقة باألسرةر، ومدى التعاون في القرارات الللطرف اآلخ

 (.4101جامع، 

ندما يكون فع ق بين الزوجين هو التقدير الذاتي،إن من أهم األسباب المؤدية لسوء التواف        

ؤثر في ي ناشئ عن مفهوم ذاتي سلبي؛ فإن ذلكين أو كليهما تقدير ذاتي منخفض لدى أحد الزوج

 هويميل الشريك الذي ينقصه التقدير الذاتي إلى االعتقاد بأن مسؤولية شريك نهما،النسق والعالقة بي
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ذا ما حصل ذلك الشريك على التشجيع والمساندة من الشريك  يجعله يشعر بإيجابية تجاه نفسه، وا 

 (. 4119سميث، و  )سميث اآلخر فإن هذا يؤدي إلى التوافق بينهما

( عن عالقة التوافق الزواجي بتقدير الذات والقلق 0660وتوصلت دراسة مصطفى وحسين )         

واالكتئاب إلى أن منخفضي التوافق الزواجي لديهم تقدير ذات منخفض ودرجة مرتفعة من الشعور 

 (.4119بعدم األمن )محمود، 

 التوافق الوالدي: (4

يات وحقوقها، ويستدل عليه من سلوكويقصد به توافق كل من الوالدين مع واجبات الوالدية 

ه، ويرتبط التوافق الوالدي بالتوافق الزواجي ويتأثر ب ألم نحو أبنائهما ومعاملتهما لهم،كل من األب وا

أما  جيدة، ةومعاملتهم معاملنا قادران على العطاء ألبنائهما فالوالدان المتوافقان زواجيا توافقا حس

ا سيئا فقد تدفعهما دوافع شعورية وال شعورية إلى إهمال رعايتهم الوالدان المتوافقان زواجيا توافق

 (.4118)مرسي، 

 توافق البنوة: (0

المحبة و لتي يعيف فيها، فالترابط األسري فاألبناء بحاجة إلى الشعور باالنتماء إلى األسرة ا

يساهم في  ةكما أن إشباع الحاجات النفسي اء تجاه والديهم،التي تسود جو األسرة يحقق توافق األبن

الحاجة إلى الشعور باألمن وسط أسرته، والحاجة إلى  تحقيق هذا التوافق، ومن أهم هذه الحاجات

 (.  4117والحاجة إلى التقدير )فهيم،  شعر أنه شخص مرغوب فيه وسط أسرته،الحب بحيث ي

 توافق األخوة واألخوات: (2

رة إذا كان يحسن إليهم ويكون توافق األخ/ األخت مع األخوة واألخوات حسنا في األس

الدي ويرتبط توافق األخوة واألخوات معا بالتوافق الو  ه ويسود بينهم التعاون واالحترام،ويحسنون إلي
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سهمون في ي ، فاآلباء الذين يعاملون أبناءهم ويعدلون بينهممن ناحية وتوافق البنوة من ناحية أخرى

  (.4118تنمية التوافق الحسن بين األخوة واألخوات )مرسي، 

 معايير األسرة السوية:

 عدة معايير لألسرة السوية وهي: (4118أبو سعد )ذكر 

  شراك أفراد األسرة في كل ما يعترض من المشاركة في االنفعاالت سواء اإليجابية أو السلبية وا 

 أفراح وأتراح.

 .فهم االنفعاالت وقبولها لألسرة ككل 

  أفراد األسرة.قبول الفروق الفردية وعدم المقارنة بين 

  التعاون والمشاركة في المسؤوليات: وعدم تحميل مسؤولية ما يجري في البيت لشخص واحد فقط

مكاناته.  كاألم، بل يشترك كل أفراد األسرة، كل حسب قدراته وا 

 .االتفاق على قيم محددة يلتزم بها أفراد األسرة والتعاون في تنفيذها معا 

 :يصاله لآلخرين بحيث يشعر كل فرد بالحب وسط أسرته، ويبادلهم الحب  االهتمام بالحب وا 

 واالحترام، بغض النظر عن المشكالت التي يراها فيه.

  .يصالها لآلخرين  اإلحساس بالمرح والدعابة وا 

 

 أسباب التفكك األسري أو تصدع العالقات العائلية:

سية والعوامل النفمن أسباب التفكك األسري العوامل االجتماعية التي تتصل بالزوجين، 

 وأثرها في التكوين النفسي للزوج أو الزوجة.

 أوال: العوامل االجتماعية: ومنها:
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موت األب أو األم، الطالق، سجن الوالد، هجر أحد الوالدين أو كالهما للطفل، فعل  

ي ف استخدام أساليب خاطئةو  عدم استقامة الوالدين في سلوكهما،الوالدين المنكرات أمام األبناء، و 

تربية األوالد وعدم رعاية شؤونهم، وعدم االهتمام بظروفهم ومستقبلهم، وعدم العدل بينهم في 

المعاملة، وعدم إعاشتهم عيشة كريمة إما بسبب الفقر أو البطالة أو عدم اكتراث األب في إعالة 

 (. 0666أسرته، وعدم وجود سكن أو ازدحامه )البراشدي، 

 مل:ثانيا: العوامل النفسية: وتش

اضطراب الروابط االنفعالية بين الزوجين بسبب ما يسيطر عليهما من اتجاهات نحو الزوجية أو  (أ

الوالدية: فقد يكون اتجاه أحد الزوجين أو كالهما نحو الزوجية أو الوالدية أنها مسؤولة ال طاقة لهما 

 باحتمالها.

 المشاكل النفسية للزوجية وأثرها في استقرار الجو العائلي: (ب

بعض األزواج والزوجات بسبب تكوينهم النفسي الشاذ، والذي هو نتيجة ما مروا به من إن  

خبرات في طفولتهم ومراهقتهم، يتعرضون إلى مشاكل نفسية، إن هذه المشاكل تهدد كيان األسرة 

ومن  نمو،تكيف األبناء أثناء فترات الوتحيل الحياة الزوجية نحو الجحيم، وبالتالي تؤثر على درجة 

 نماط الزوجية المرضية:األ

إن هذا النوع من الزوجات يكون مشبعا بالرغبة في التسلط والتحكم في الجنس  الزوجة المسترجلة: (0

اآلخر، فالزوجة تحب أن يكون لها مركز الصدارة في األسرة، فتحاول جاهدة أن تظهر سيطرتها 

 آرائه ومحاولة التقليل منعلى هذا الزوج، فتعمل على مقاطعته أثناء الكالم واالعتراض على 

 سريات بينهما، فيختل التوافق األمما يؤدي إلى سوء العالق أهميته، فتصبح مصدر قلق للزوج؛

 وهو عامل هام في اضطراب الصحة النفسية لألطفال.
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إن الهستيريا مرض يصاب به النساء أكثر من الرجال، وهذا ما أكدته دراسة  الزوجة الهستيرية: (4

من المصابين بالمرض نساء متزوجات، وتظهر الهستيريا في  %04وجد أن  أحمد عكاشة حيث

صورة اضطرابين: اضطراب تحولي: أي يتحول القلق والصراع النفسي بعد كبته إلى أعراض 

جسمية، ويكون ذلك بطريقة ال شعورية، كاإلصابة بالعمى الهستيري والشلل الهستيري، واضطراب 

يبة صية المريض إلى شخصيات أخرى يقوم أثنائها بتصرفات غر انشقاقي: حيث تنفصل أثنائها شخ

 (.4100)غانم، 

الهستيرية دائمة الشكوى من صحتها، دائمة التردد على وفي بعض الحاالت تكون الزوجة 

وتلجأ هذه الزوجة إلى ذلك بطريقة ال شعورية للحصول على اهتمام زوجها الذي يهملها. إن  األطباء،

آثار ذلك  وتظهر قلق واالضطراب في الحياة الزوجية،تبر مصدرا من مصادر الالزوجة الهستيرية تع

وهذه كلها من العوامل التي تؤدي اختالل الصحة النفسية ألفراد  ،في تبرم الزوج وهروبه من المنزل

 األسرة جميعا كبارا وصغارا.   

لم  تربيته ونشأتهالزوج المدلل: إن سلوك زوج من هذا الطراز يشبه سلوك األطفال، ذلك أن  (0

تمكنه من أن يتعود على نفسه، فيظل دائم االرتباط بأمه وأسرته، وحين يتزوج هذا الرجل فإنه يتطلب 

من زوجته أن تكون له وحده، غير أن طبيعة الزوجة تختلف عن طبيعة األم، فالزواج تفاعل مشترك 

ج لبا ما تثور في وجه هذا الزو ولذلك فإن الزوجة العادية غا ؤولية معا؛بين الزوجين وتحمل للمس

 (. 4118المدلل، مما يؤدي إلى اضطراب التوافق بينهما )الداهري، 
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 عوامل مؤثرة في السعادة الزوجية واألسرية:

زوجة، وخاصة إذا كان عمل المرأة: تحدث إشكاليات في حاالت كثيرة بين األزواج حول عمل ال (0

 أمور:يؤثر عمل المرأة على عدة و لديها أبناء، 

   حجم األسرة: كثرة اإلنجاب قد تكون نعمة إذا كانت إمكانيات األسرة والمجتمع تساعد على حسن

ت إمكانيات أما إذا كان بية وتنمية منتجة وفعالة متوافقة،تربية واستثمار طاقات هؤالء األوالد في تر 

تربية الب حسن رعاية و مط المجتمع واألسرة ال تسمح بتربية األبناء يكون تنظيم األسرة مطلبا من

 األبناء.

  :ذا كان إ أطفال المرأة العاملة ن عمل المرأة ضرورة إذا كانت األسرة في حاجة إلى هذا العمل، وا 

أما إذا كانت حاجة األبناء إلى األم  معهم، ة ليسوا في أمس الحاجة إلى وجودهااألوالد داخل األسر 

عمل األم يؤدي إلى ترك فراغا ودمارا للبناء النفسي يفوق حاجتهم إلى ما ينتج عنه عمل األم، وكان 

خضر، ) لألبناء والزوج واألسرة كلها؛ يكون البيت واألوالد واألسرة هم األولى باالهتمام والعناية

4118) . 

 :صراع األدوار ومشاعر الذنب 

 يسيتين: مشاعر الذنب وصراع الدور،إن كثير من األمهات العامالت يعانين من معانتين رئ

فالنساء المضطرات للعمل يشعرن في الوقت نفسه بالذنب، بأنهن مقصرات في حق أطفالهن أو ال 

يواسين أنفسهن و  ئلهن في رعاية أوالدهن غير كافية،يمتلكن الوقت الكافي ألوالدهن، ويقلقن بأن وسا

تي ء الالاأما النس معقول من الحياة الكريمة، بأنهن إنما يعملن من أجل أوالدهن لتحقيق مستوى

ومن أجل تطوير مهاراتهن، فإنهن يشعرن بالذنب ألنهن تخلين عن  يعملن للتخلص من الملل

ما قبل  ر الرضاعة وفي سنأطفالهن، وتكثر هذه المشاعر مع النساء اللواتي يمتلكن أطفاال في طو 

الهتمام اكما أن النساء اللواتي يحملن مؤهالت عالية يشعرن بالذنب ألنهن ال يستطعن  المدرسة،
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تلك النسوة مع  وقد تكافح ،بالتنمية المهنية ألنفسهن بدرجة كافية كما ينبغي، بحيث يحققن النجاح

ال  نكن السبب الذي تعمل المرأة من أجله فإن عدد قليل منهومهما ي العدوانية تجاه األوالد، مشاعر

   (4116يعاني من مشاعر الذنب )رضوان، 

األدوار التي تقوم بها الزوجات العامالت التي تتعرض ألحداث ونتيجة للتعدد واالختالف في 

الحياة الضاغطة اليومية؛ تظهر بعض االضطرابات النفسية واألمراض العقلية الصادرة عن الرابطة 

األمريكية لألطباء النفسيين وهي: االضطرابات الوجدانية المتصلة بالحالة المزاجية للفرد وتبدأ 

ئاب، واضطراب القلق المتمثلة في المخاوف المرضية، واضطرابات ذات بمشاعر اإلحساس باالكت

ف واضطرابات عدم التكي نه مصاب بأمراض جسمية غير موجودة،تكوين جسمي وهي توهم الفرد أ

خدام واضطرابات الشخصية المتمثلة في است س بفقدان الهوية والشعور بالعزلة،وتظهر في االحسا

الفرد لحيل دفاعية لحماية نفسه من القلق الذي يشعر به والذي سببه الشعور بالدونية وانخفاض 

و فتور في أ ة وتظهر في إعاقة اإلشباع الجنسيتكيفه مع اآلخرين، واالضطرابات النفسية الجنسي

 (.  0667الرغبة الجنسية )علي، 

أن المرأة العاملة تواجه مشكالت أكثر من المرأة غير في دراسته ( 0688منسي ) وتوصل

العاملة نظرا لشعورها بضيق الوقت المخصص للزوج ولتربية االوالد وهذا يؤدي إلى صعوبة التوفيق 

بين العمل والبيت والزوج واألوالد، إال أن المرأة العاملة هي امرأة متعلمة في غالب األحوال وهذا 

 كاسا إيجابيا على أسلوبها في تربية أبنائها وتعليمهم أساليب السلوك االجتماعي. ينعكس انع

( أن خروج المرأة للعمل يساعد على 0686نتائج الدراسة التي أجراها عثمان ) وأشارت

همال األبناء، وضعف العالقات األسرية، واتجاه األبناء  حدوث مشكالت أهمها: الشعور باإلجهاد وا 

يدي، )الرش، وعدم االهتمام بمتطلبات الزوج خدرات، والخالفات الزوجية المتكررةنحو تعاطي الم

4111).  
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الدراسات الحديثة أظهرت أن الحياة المزدوجة التي تعيشها المرأة العاملة بين بعض بينما 

عملها وبيتها جعلتها ذات طبيعة مختلفة، فهي تعيف حياتها بثقة تجعلها تتحمل جميع مسؤوليات 

ل والزوج واألطفال وال تتذمر أو تشكو بل تحاول تأدية عملها على أفضل وجه، كما أنها تعمل المنز 

على ترتيب مطالبها حسب األولية ألنها بحكم عملها تعرف قيمة النقود جيدا وهي أفضل بكثير من 

 ا وتعاني من الفراغ.المرأة التي تجلس في منزله

 :المتسارع للمجتمعات ازدادت أهمية دور المرأة العاملة في في ظل النمو  مكانة المرأة العاملة

وانطالقا من مبدأ المساواة بين المرأة والرجل فإن المجتمع لتنموية في كافة مجاالت الحياة. المساهمة ا

يجب أن يقوم بدوره بشكل يتناسب مع تطور وخروج المرأة العاملة إلى العمل ودخولها في الدورة 

اعية والسياسية ومساهمتها في زيادة التنمية وذلك من خالل بعض المؤسسات االقتصادية واالجتم

 (.4100التي تستطيع التخفيف من األعباء الملقاة على عاتق المرأة )أحمد، 

  :ذلك أثر فلقد زاد عدد النساء العامالت وتبع ذلك تغيرات في نمط حياة األسرة، نمط حياة األسرة

فأصبحت بعضهن تساهم في دخل األسرة إما رغبة منها بذلك، أو إصرارا  على أسلوب حياة األسر،

ر من تص ويوجد من الزوجات لعملها ضمن الوقت المخصص له كزوج،من الزوج على ذلك نظرا 

فاق اإلن ء من دخلها بحجة أن الشرع جعلدون منح األسرة أو الزوج جز  على االحتفاظ بدخل عملها

 (.4119زوج )حمدان، على األسرة يقع على عاتق ال

قد تواجه األسرة ضغوطات ومشكالت كمرض أحد أفراد األسرة مرضا خطيرا،  الضغوط واألزمات: (4

اء أحد األبن أو إصابة أفرادها بحادث أليم، أو وفاة أحد أفرادها، أو مشكالت زوجية حادة، أو انحراف

 بر وهدوء دون توتر وقلقمشكالت بصولكن األسرة الناجحة تواجه هذه ال وغيرها من المشكالت،

ودون تحميل اآلخرين المسؤولية، وقد يلجأ الزوجان أحيانا إلى استشارة من يثقوا فيهم إذا لم يكن 

  .(4117بمقدورهم حل المشكلة بمفردهم )الخطيب، 
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 دور المرأة في تحقيق التوافق األسري:

انها؟ والطمأنينة بين أحضما هو السر الذي يكمن في األم، وألي سبب يشعر الطفل بالراحة 

 ؟دولماذا تصبح بالنسبة له أغلى شيء في الوجو  تستطيع األم كسب ود ومحبة الطفل؟ وبأية وسائل

ر من أهم والذي يعتب رجة األولى محبتها المجردة للطفل،يؤكد أغلب الباحثين أن السبب يعود بالد

 (. 4111ن، عالء الديبيعي للمجال االنفعالي )أبو سيف و عوامل النمو الط

ولذلك إذا حدث اضطراب نفسي ألي فرد من أفراد األسرة فإن عبء ذلك االضطراب يقع 

تتحمل و  ترعى شيخوخته هي التيعلى األم مباشرة، فإذا أصاب الزوج عته الشيخوخة كانت الزوجة 

ذا واجه لكن الكارثة و  قف بجانبهم وتعمل المستحيل لحلها.ت أبناؤها أي مشكلة اضطراب سلوكه، وا 

األكبر تقع حين تتزلزل األم ويتصدع بنيانها، أي حين تصاب بمرض نفسي فهنا يهتز المركز 

 .، دت(لمهديا)وبذلك يصبح البنيان األسرى بأكمله معرض للتناثر 

إن اكتئاب األمهات يؤثر على األبناء في سن الطفولة والمراهقة، فغالبا ما تكون أمزجة 

صعبة ألنها غير قادرة على السيطرة على انفعاالتهم وتهدئتهم، أما أبناءها في  أطفال األم المكتئبة

فترة المراهقة فغالبا ما يكون لديهم تقدير ذات منخفض، ويشعرون باضطراب انفعالي، وغالبا ما 

     (Pinsof, & Lebow, 2005).يكونون غير قادرين على التوافق مع أقرانهم في المدرسة 

في التوافق عند حدوث أعراض انفعالية أو سلوكية استجابة لضاغط نفسي ويحدث اضطراب 

وتظهر هذه األعراض على شكل  ،ل ثالثة أشهر من بدء هذا الضاغطمحدد )واحد أو أكثر( خال

جتماعي اء االواختالل كبير في األد متوقع من التعرض لمثل هذا الضاغط،كرب ملحوظ زائد عما هو 

 (.4110ى، مصطفأو المهني )السماك و 
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 :القيام باألدوار التالية عليها التوافق األسري لها وألسرتهااألم حتى تحقق و    

  م أمينة على حاجاتهم وممتلكاتهم وحقوقهم في غيابهو  حانية وعطوفة على زوجها وأبنائها،أن تكون

 وحضورهم دون تهاون أو إهمال.

  .احترام الزوج األب، والمحافظة على مكانته في األسرة، واالتفاق معه على األهداف والقيم األسرية 

 ة على القرار والتصرف.ر قادرة على القيام بمهام األسرة، وقاد  أن تكون مسؤولة 

 ازن تجنبا لةخالل بنظام وتو  ؛أن تكون قوية الشخصية، ذا شخصية سوية، حكيمة وغير متسلطة

 األسرية. الحياة

 ال تغيب عنها سوى في الحاالت الضرورية المنطقية كالعمل  أن تكون متواجدة دائما مع أسرتها

سري ستقرار األألن غيابها يؤدي إلى زعزعة اإل ة واألنشطة االجتماعية المهمة؛أو الزيارات العائلي

 . (4119)حمدان،  وحرمان األبناء من المتابعة والتوجيه
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 الدراسات السابقة:

عامالت ولها عالقة بمتغيرات الدراسة مفهوم العامالت وغير الدراسات عن الباحثة  تعرض

 الذات، الضغوط النفسية، والتوافق األسري.

دراسة الصراع النفسي الناشئ عن أداء المرأة العاملة  إلى( دراسة هدفت 0684أجرى آدم )

ودراســـة الصـــراع النفســـي الناشـــئ عن أداء  المرأة نفســـها،ة في ضـــوء ما تتصـــوره ألدوارها االجتماعي

واشــــــتملت عينة لدراســــــة على  )مفهومها عن ذاتها(.المرأة العاملة في ضــــــوء الصــــــورة النفســــــية لها 

، وقد قســـــــــم الباحث عينته تبعا لمتغير الســـــــــن، ومتغير التعليم، ومتغير الســـــــــن عاملة   ( امرأة  042)

دوار، اع األواســــتخدم مقياســــان هما: مقياس صــــر  ومتغير عدد األوالد،تغير المهنة، والتعليم معا، وم

 للكبار اتكما اســــتخدم اختبارين لقياس الشــــخصــــية هما: اختبار مفهوم الذ ومقياس أســــلوب الحياة،

ومن أبرز النتائج التي  ين إســــــــــــــماعيل، ومقياس الثقة بالنفس،من إعداد الدكتور محمد عماد الد

رة الســن أو متوســطة التعليم، صــغي مرأة العاملة بكل فئاتها: عالية التعليمتوصــل إليها الباحث: إن ال

ن المرأة العاملة تواج أدائها لدور الزوجة أو دور األم، تعاني من صراع الدور في أو كبيرة السن ه وا 

صــراع الدور بشــكل إيجابي، تختفي معه مشــاعر الذنب، ويختفي معه اإلحســاس بوجود المشــكالت 

ا قدر ين، ولديهوذلك حينما تكون المرأة متقبلة لذاتها واآلخر  في أداء هذه األدوار؛أو الصــــــــــــــعوبات 

كذلك تكون هذه المواجهة ايجابية مع ارتفاع مســـــتوى التعليم، أو مع زيادة الســـــن  من الثقة بنفســـــها،

 المقترنة بتجاوز األطفال للسن الصغيرة. 

سلوك االجتماعي ألبناء العامالت ( دراسة هدفت إلى دراسة مقارنة ال0688وأجرى منسي )

من  وتلميذة   ا  ( تلميذ211وطبق الباحث دراسته على ) ،ت من تالميذ المرحلة االبتدائيةوغير العامال

وضع لواستخدم الباحث مقياس ا ،ئي في بعض مدارس المدينة المنورةتالميذ الصف الرابع االبتدا

 طفال، واختبار رسم الرجل للذكاء،االجتماعي لألمقياس السلوك و  االجتماعي الثقافي للسعودية،
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النتائج إلى أنه ال توجد فروق ذات دالله احصائية بين أبناء العامالت وأبناء غير العامالت  وأشارت

ناو من الجنسين )ذك أي ان عمل األم ال يؤثر سلبا على  ؛ث( على السلوك االجتماعي لألطفالر وا 

 السلوك االجتماعي لألطفال.

دراسة هدفت إلى دراسة العالقة بين عدد األدوار التي تقوم بها قامت ب( 0686خولي )الأما 

لى دراسة العالقة بين درجة توافقها العام بأبعاده  األم ودرجة شعورها بصراع األدوار،المعلمة  وا 

 مهني(،فق سري، توافق انفعالي، تواالمختلفة )توافق شخصي، توافق اجتماعي، توافق زواجي، توافق أ

( من أزواج 497( من المعلمات األمهات وعلى )497وأجرت الباحثة دراستها على عينة قوامها )

اختبار التوافق النفسي واستخدمت  ( من أبناء المعلمات األمهات،497)المعلمات االمهات وعلى 

قياس صراع دوار المرأة العاملة، ومات عامة، ومقياس أالعام، واختبار القلق، واستمارة جمع بيان

ائيا باط موجب دال احصوأشارت النتائج إلى وجود ارت زوجة،األدوار، ومقياس اتجاه الزوج نحو عمل ال

ة درجإلى أن كما أشارت  مهات ودرجة شعورهن بصراع األدوار،دوار لدى المدرسات األبين عدد األ

الشعور بصراع األدوار  على أداء ألدوارهن أكبر من درجةمعلمات األدوار لدى الالشعور بصراع األ

بين صراع الدور لدى  وجود ارتباط سالبإلى وأشارت أيضا  دى المعلمات األقل أداء ألدوارهن،ل

مهات وتوافقهن النفسي العام بأبعاده )شخصي، اجتماعي، زوجي، أسري، مهني، المعلمات األ

ورا مهات االقل شععن األ ثر شعورا بصراع الدور أقل توافقاكمات األمهات المعلوأن األ ،انفعالي(

مهات المعلمات األكثر شعورا بصراع الدور أكثر قلقا من أبناء المعلمات وأن أبناء األ ،ربصراع الدو 

 االقل شعورا بصراع الدور.

والدية ومفهوم دراسة هدفت إلى دراسة العالقة بين الضغوط الب( 0662القماح )وقامت  

وهل هناك اختالف بين األم العاملة وغير العاملة في مستوى ضغوط الوالدية  الذات لدى األطفال،

وطبقت  دى أطفال العامالت وغير العامالت،كما تدركها األمهات، ودراسة أبعاد مفهوم الذات ل
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واستخدمت الباحثة ثالثة مقاييس  ( طفلة وأمهاتهم،69( طفال و )012)الباحثة دراستها على قوامها 

اسة، استمارة المستوى االجتماعي االقتصادي، ومقياس الضغوط الوالدية، ومقياس مفهوم كأدوات للدر 

ي على حو سلبأن ارتفاع الضغوط الوالدية يؤثر على ن إلى وأشارت النتائج ،(0682الذات لألشول )

ت فاع معدالارت إلى كما أشارت النتائج عوق تكوين صورة إيجابية عن الذات،وي مفهوم الطفل عن ذاته

ق المرأة بية على نحو يفو الضغوط الوالدية لدى األم غير العاملة حيث أنها تكتفها المشاعر االكتئا

كما أنه يوجد فروق بن أطفال العامالت وغير العامالت على المقياس الكلي لمفهوم الذات  العاملة،

 لصالح األمهات العامالت.

ؤ بإشراك الزوج في العمل األسري دراسة هدفت إلى التنب (Rhonda, 1996)هوندا ر وأجرى 

( من الرجال المتزوجين 014وأجرت الدراسة على ) زواجي،من خالل تقدير الذات والرضا ال

وزوجاتهم، وأشارت النتائج إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة بين مشاركة الزوج في العديد من المهام 

الح، )ص عامالت بالتوافق الزواجي العام األسرية وتقدير الذات لدى الرجال المتزوجين من نساء

4117). 

دة مرتفعي المسان ى مقارنة بين العامالت المتزوجات( دراسة هدفت إل0667) عليأجرى  كما

منخفضي المساندة االجتماعية في مواجهة أحداث الحياة  جتماعية وبين العامالت المتزوجاتاال

( 01ينة الدراسة من مجموعة تجريبية قوامها )تكونت عصابة باضطرابات نفسية، و وفي اإل طةالضاغ

( من العامالت المتزوجات غير 01و ) ات مدعمات بمساندة اجتماعيةمن العامالت المتزوج

واستخدمت الباحثة استبيان  واء من األسرة أو من جماعة العمل،المدعمات بمساندة اجتماعية س

وأظهرت  الحياة، وقائمة مراجعة األمراض،ث المساندة االجتماعية، استبيان أساليب مواجهة أحدا

النتائج عن وجود فروق دالة إحصائيا بين المجموعتين في أساليب مواجهة أحداث الحياة واإلصابة 

 باالضطرابات النفسية لصالح المتزوجات الالتي يحظين بمساندة اجتماعية.
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هدفت إلى دراسة أثر عمل المرأة على توافقها األسري  أجرى دراسةفقد ( 4111الرشيدي )أما 

وأعد الباحث مقياس لقياس أثر عمل المرأة  ،( من األمهات العامالت011نة من )على عينة مكو 

نجاز المهام المنزلية، والعمل وتأثيرهو على العالقة مع الزوج، والعمل وتأثيره على الصحة،   العمل وا 

وتوصل الباحث إلى أن عمل المرأة له تأثير سلبي على كل  الجتماعية،اية األبناء والتنشئة اعلى رع

 من الزوج، وعلى صحة المرأة نفسها، وعلى رعايتها لألبناء والتنشئة االجتماعية.

( التي هدفت إلى دراسة العالقة بين بعض مشكالت صراع الدور 4114وفي دراسة خليفة )

 درة لدى المرأة العاملة والتوافق النفسي لألم واألوالمن حيث عدد األوالد والمستوى الثقافي والخب

( 400عاملة وأوالدهن ) ( امرأة  400وكانت عينة الدراسة مؤلفة من ) ،ومقارنتها بالمرأة غير العاملة

( 087( امرأة غير عاملة وأوالدهن واقع )087( ومن )400، إلى جانب مدرسات األوالد )ا  واناث ا  ذكور 

وأعدت الباحثة المقاييس المستخدمة في الدراسة بنفسها  (،087ومدرسات األوالد بواقع )، ا  اثوان ا  ذكور 

وهي: مقياس مشكالت صراع الدور لدى المرأة غير العاملة ومقياس التوافق النفسي لألم، ومقياس 

وتوصلت إلى أن األعباء المنزلية هي أكثر  وذاتيا، من الوالدين ومن المدرس تقدير سلوك الطفل

كالت صراع الدور لدى المرأة العاملة وغير العاملة في دولة قطر، وأن مشكالت صراع الدور مش

تؤثر سلبا على التوافق النفسي بالنسبة للمرأة العاملة وغير العاملة، وأن المرأة العاملة تعاني أكثر من 

قا لدور أكثر توافمشاكل صراع الدور من المرأة غير العاملة، وأن األم العاملة التي تشعر بصراع ا

ووجدت أن نوع المؤهل العلمي العالي  لعاملة التي تعاني من صراع الدور،نفسيا من األم غير ا

والخبرة في العمل يقلل من مشاكل صراعات الدور بالنسبة لألم العاملة بينما لم تجد فروق داله 

أوالد واألمهات العامالت ( 0-0احصائيا على مقياس مشكالت صراع الدور عند األمهات التي لديها )

 ( أوالد. 6-2االتي لديهن)



62 

 

( التي هدفت إلى إبراز الصورة العامة التي تختزنها ثقافة الشباب 4110وفي دراسة العمري )

( 07على عينة بلغت )  والتي طبقها العماني من الجنسين عن المرأة العمانية العاملة في السلطنة

أظهرت  ؛( شابة غير متزوجة70ر متزوج، و )غي ا  ( شاب014و)( شابة متزوجة، 26، و)ا  متزوج ا  شاب

 ة والخصائصؤيد قدرة المرأة العمانية على العمل رغم الحياة األسريعينة الدراسة تأن  نتائجها

تنكر التحاق سمناسبة لها كالتدريس والتمريض، وتؤيد عملها في الوظائف الالفسيولوجية لديها، وت

كما أظهرت النتائج أنه كلما زاد المستوى التعليمي  ال تتناسب معها، عمانية بمهن أخرىالمرأة ال

 للشباب كلما كانت نظرته أكثر إيجابية نحو عمل المرأة في الوظائف التي يراها مناسبة.

هدفت إلى دراسة التوافق الزواجي لدى  فقد أجرى دراسة( 4110الطاهات )و  الصماديأما 

( 409اسة من )وتكونت عينة الدر  مستوى الدخل، مكان السكن،المهنة، العامالت في ضوء متغيرات 

وأظهرت النتائج أن مستوى التوافق الزواجي لدى النساء العامالت في المهن  امرأة عاملة متزوجة،

المختلفة كانت بدرجة متوسطة، كما بينت وجود فروق دالة إحصائيا في التوافق الزواجي تعزى لمتغير 

 لصالح العامالت في التعليم. المهنة حيث كانت الفروق

دراسة هدفت إلى الكشف عن وجود  (Gassman-Pines, 2007) جاسمان بينز وأجرى

يث ح وبين تعاملهن مع أطفالهن الصغار؛عالقة بين عبء األمهات العامالت ذات الدخل المنخفض 

والتفاعل مع ( من األمهات أن يقدمن تقريرا عن حجم العمل الخاص بهن والمزاج 90) طلب من

حيث ذكرت األمهات ذوي الدخل  المدرسة في كل يوم لمدة أسبوعين؛ األطفال في سن ما قبل

غير  وجود نمط سلبي كبير في حجم العمل يوما بعد يوم، وأظهرت النتائج  المنخفض وجود تقلب

المزاج  اضمباشر في المنحنى لعمل أفراد األسرة مع زيادة الحالة المزاجية السلبية والتعب وانخف

ة والضغوطات وتختلف الحالة المزاجي تأثيرات السلبية بين األم والطفل،وبالتالي زيادة اللألم؛  اإليجابي
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عند األمهات األصغر واألكبر سنا من حيث الخبرة، فاألمهات األصغر سنا تزيد عندهن الحالة 

 رة. مل ومتطلبات األسألنهن الزلن يتعلمن كيفية تحقيق التوازن بين الع ؛المزاجية السلبية

الزواجي والتعبير  ( التي هدفت إلى كشف العالقة بين الرضا4117وفي دراسة صالح )

( 007( من الرجال المتزوجين من نساء عامالت و)004عينة من ) والتي طبقتها على ،االنفعالي

 واستخدمت استبيان الرضا الزواجي، واستبيان التعبير نساء غير العامالت،لمتزوجين من من الرجال ا

باطية موجبة إلى وجود عالقة ارت هانتائجاالستثمار المتنوع لشريك الحياة؛ أشارت  االنفعالي، واستبيان

أنه ال توجد و  الستقرار المتنوع لشريكة الحياة، بين الدرجة الكلية للرضا الزواجي وبين الدرجة الكلية

ئيا بين الرجال المتزوجين من نساء عامالت والمتزوجين من غير العامالت في فروق دالة احصا

 الدرجة الكلية للرضا الزواجي.

   (Garaigordobil, Perezm,& Mozaz, 2008) وموزاز وأجرى جرايجوردوبل وبيريز

فسية ناألعراض المرضية البين تقدير الذات و  ى دراسة العالقة بين مفهوم الذات وهدفت إلدراسة 

-04( شخص تتراوح أعمارهم بين )0076وتكونت عينة الدراسة من ) وفقا لمتغيري الجنس والعمر،

وأشارت النتائج أنه ال توجد فروق دالة  ،( من اإلناث827( من الذكور و)704( سنة، منهم )90

وال توجد  ،لمتغير العمر إحصائيا في مفهوم الذات، وتقدير الذات، واألعراض المرضية النفسية يعزى

دالة  بينما توجد فروق ،وتقدير الذات يعزى لمتغير الجنس فروق دالة إحصائيا في مفهوم الذات،

كثر من نين أحيث أن النساء يعا مرضية النفسية تعزى لمتغير الجنس؛إحصائيا في األعراض ال

القة عكسية ود عوأكدت النتائج عن وج ية التفاعلية واالكتئاب والقلق،والحساساالضطرابات الجسدية 

 األعراض المرضية النفسية. بين تقدير الذات و ت داللة إحصائية بين مفهوم الذات و ذا

هدفت إلى  والتي( 4118الجمالي ) وفي دراسة عن العامالت في الحقل التربوي أجرتها

التعرف على العالقة بين مهارات التعايف مع ضغوط الحياة والعمل والرضا المهني لمديري مدارس 
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واستخدمت الباحثة مقياس  بمحافظة مسقط، ومديرة   ا  ( مدير 092التعليم األساسي على عينة قوامها )

 ائجها؛ أشارت نتاة والعمل وهما من إعداد الباحثةالرضا الوظيفي، ومقياس التعايف مع ضغوط الحي

ما ك ن برضا كبير عن حياتهم وعن عملهم،مدارس محافظة مسقط يتمتعو  إلى أن مديرات ومديري

التعايف مع ضغوط الحياة والعمل توصلت إلى أن هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين مهارات 

وأنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عن الرضا  ألساسي،بين الرضا الوظيفي لمديري التعليم او 

ي مهارات فبينما ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  مديرين والمديرات لصالح المديرات،المهني لدى ال

 .التعايف مع ضغوط العمل والحياة

دراســـــــــــــــــة بعنوان )تمكين المرأة العمــــانيــــة والتحــــديــــات فقــــد أجرى ( 4116الزدجــــالي ) أمــــا

ح االمجتمعية( والتي هدفت إلى التعرف على دور الزوج والمســـــــــــؤوليات األســـــــــــرية في الحد من نج

والتعرف على التحديات المجتمعية والمعوقات التي واجهتها المرأة  المرأة مهنيا أو تدعيم نجاحها،

ي واســــــــــــــتخدمت الباحثة ثالثة مناهج ف لى تهميف دورها وكيف تغلبت عليها،العمانية والتي أدت إ

ســــة وتمثلت عينة الدرا دراســــة الحالة، والمســــح االجتماعي، دراســــتها، المنهج االنثروبولوجي، منهج

القياديات الناجحات مهنيا شاغالت المناصب العليا، ويشاركن في اتخاذ المسحية من مجموعة من 

وأظهرت نتائج الدراســـة  ( ســـيدة،041تخصـــصـــات وحاالت اجتماعية مختلفة وعددهن )القرار ومن 

الميدانية أن خروج المرأة العمانية إلى العمل أدى إلى تغيير مكانتها ودورها في األســــــرة، وأن المرأة 

ة تقوم باإلشـــــــــراف على كل شـــــــــؤون األســـــــــرة، مما يعني أنها قادرة على الموازنة بين العمانية العامل

يـة ومن النتــائج اإليجــاب بــدور الزوجــة واألم في نفس الوقــت، متطلبــات العمــل واألســــــــــــــرة، فهي تقوم

إال أن هناك ضــريبة ال بد من  ة الزوج في تحمل مســؤوليات األســرة،لخروج المرأة للعمل هو مشــارك

ائج وكشــــــــــــــفت نت لخدم والمربيات األجانب في البيت،املة أن تدفعها وهي االســــــــــــــتعانة باالمرأة الع

أن اإلنجاب ال يقلل من نجاح المرأة في  ( من عينة الدراســــــــــة ترى%74,0ة أن )الدراســــــــــة الميداني
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 ، والمهمات الوظيفية ورعاية األطفالالعمل، وأنهن قادرات على تنظيم الوقت، وعلى التوفيق بين 

ولية المرأة العاملة داخل ( من عينة الدراســــــــة ترى أنه ال يوجد تعارض بين العمل ومســــــــؤ 09,7%)

توزيعه و  ألن المرأة القيادية ما وصــــلت إلى هذا المنصــــب إال وهي قادرة على تنظيم وقتها أســــرتها؛

أن للزوج دور كبير في النجاح المهني للزوجة بين العمل واألســـــــــــرة، كما كشـــــــــــفت نتائج الدراســـــــــــة 

 كينها.وتم

ـــــــــا، كينيــــــــــــــــــــــــــدي و بيســــــــــــــــــــــــادا وأجــــــــــــــــــــــــــــــــرى دمدنكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو، تاسكـــــــــــــــــــــــــــــ  

(Demidenko, Tasca, Kennedy,& Bissada, 2010)   دراسة هدفت إلى اختبار العالقة بين

ينة وتكونت ع ذات، وتأثيره على اضطرابات األكل،القلق وسلوك االنسحاب )الهروب( ومفهوم ال

يم واستخدم الباحث استبانات التقي الالتي يعانين من اضطرابات األكل،( من النساء 001الدراسة من )

وب( هو )الهر  وأشارت النتائج أن أعلى مصادر سلوك االنسحاب الذاتي لقياس القلق ومفهوم الذات،

وأن عالج النساء من  القلق مرتبط بانخفاض مفهوم الذات،وأن ارتفاع  انخفاض مفهوم الذات،

ذات يعتمد كثيرا على تحسين مفهوم ال والذي يدل على شعورهن بالضغط النفسي اضطرابات األكل

 لديهن.

( هدفت إلى الوقوف على العالقة بين أحداث الحياة 4100وفي دراسة أجرتها حماد )

ط ضغو -ضغوط اقتصادية-ضغوط اجتماعية-الضاغطة لدى ربة األسرة ومحاوره )ضغوط أسرية

( ربة أسرة من 089وطبقت الباحثة دراستها على ) وبين إدارة بعض الموارد األسرية، عاطفية(

اس واستخدمت الباحثة مقي الشيخ في مصر،فظتي المنوفية وكفر العامالت وغير العامالت من محا

األسرة  ستبيان بعض مواردأحداث الحياة الضاغطة لدى ربة االسرة، استمارة البيانات العامة لألسرة، وا

ين غطة وبوأظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة دالة موجبة بين أبعاد أحداث الحياة الضا ومحاوره،
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راسة وجود فروق دالة إحصائية بين المرأة العاملة وغير العاملة كما أظهرت الدإدارة الموارد األسرية، 

 سرية لصالح المرأة العاملة.وأحداث الحياة الضاغطة وبين إدارة بعض الموارد األ

عن العالقة التي بين إدارة ربة هدفت إلى الكشف  بدراسة( 4104يوسف وفرحات ) وقام

( 411وأجرت الباحثتان الدراسة على عينة قوامها ) لها،لي بأسرتها والتوافق الزواجي ألسرة للدخل الماا

 ،استمارة البيانات العامة، ومقياس ربة األسرةالباحثان  ة منزل أمهات عامالت وغير عامالت، وأعدرب

وأشارت النتائج إلى وجود عالقة ارتباطية بين إدارة ربة األسرة للدخل المالي  زواجي،ومقياس التوافق ال

لى عدم وجود فروق دالة احصائيا بين إدو  يوالتوافق الزواج ستوى مارة ربة االسرة للدخل المالي و ا 

 التوافق الزواجي لدى العامالت وغير العامالت. 

وأساليب  ى دراسة العالقة بين مفهوم الذات( دراسة هدفت إل4104) وأجرى عبد الوهاب

( معلما  20كونت عينة الدراسة من )وت ي المرحلة اإلعدادية بمحافظة قنا،مواجهة الضغوط لدى معلم

وتكونت أدوات الدراسة من مقياس تنسي لمفهوم الذات، ومقياس أساليب مواجهة  ،( معلمة  00و )

ي بين درجات المعلمين والمعلمات ف موجبةالضغوط، وأظهرت نتائج الدراسة وجود عالقات ارتباطية 

دراسة كما كشفت نتائج ال اس مفهوم الذات،ودرجاتهم على مقي األساليب اإليجابية لمواجهة الضغوط

ا أظهرت كم يب مواجهة الضغوط لصالح المعلمات،عن وجود فروق بين المعلمين والمعلمات في أسال

 ة الضغوط بين المعلمين والمعلمات وفقا لمتغيرات العمر والخبرةنتائج الدراسة اختالف أساليب مواجه

 والحالة االجتماعية.

 ســــــــافيدرا  وفرانسيســــــــــــــــــــكو  وباسكــــــــــــــــــــــــــــــــــــون  وميغيــــــــــــــلرى ــــــــــــــــــــــــا أجـــكمــــــــــــــــ

(Saavedra, Francisco, Bascón,& Miguel, 2013)    هدفت إلى دراسة أثر برنامج دراسة

ت وأظهر  ،من بينهم أمهات يقومون بتقديم رعاية لألسرة شخص( 406إرشادي إلدارة الضغوط لدى )
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وأن  ،النتائج أن األشخاص الذين يقومون برعاية أسرهم يعانون من مستوى عال من الضغوط النفسية

 .حضور البرنامج اإلرشادي له أثر إيجابي على إدارة هذه الضغوط

موليرو وزاجــــــــــــــاالس سانشيـــــــــــــــــــــــــــز  أجراهـــــاعن مفهوم الذات الجسمية وفي دراسة 

 (Molero, Zagalaz-Sánchez,& Cachón-Zagalaz, 2013)  ســـــــون زاجـــــــــــــاالوكاتشـــــــــ

صائية حراسة الفروق اإلالتي هدفت الى دراسة مفهوم الذات الجسمية ومكوناته على فترة الحياة، ود

( شخص تم تقسيمهم 004وقد طبقت الدراسة على ) ،وفقا لمتغير العمر والجنس لدى عينة الدراسة

 ،ةنالمراهقين، البالغين، ومجموعة تضم أشخاص أعمارهم تزيد عن خمسين س :الى ثالث مجموعات

صائية يوجد فروق دالة احوأنه  الذات الجسمية يتحسن بتقدم السن، وتوصلت الدراسة الى أن مفهوم

 إلناث.صالح المفهوم الذات الجسمية ل

هدفت إلى الكشف عن العالقة بين  دراسة عن مفهوم الذات( 4100صبيح ) تكما أجر 

مفهوم الذات لألمهات وتدريب أبنائهن في رياض األطفال على اإلنجاز في ضوء متغيرات الخلفية 

( من األمهات العامالت وربات 011وتكونت عينة الدراسة من ) ،االبنالثقافية وعمل األم ونوع 

وأعدت الباحثة مقياس مفهوم  (،2,0-0,0الروضة تتراوح أعمارهم )البيوت ممن لديهن أطفال في 

باط وأشارت النتائج إلى وجود ارت إلنجاز لتطبيقه على عينة الدراسة،الذات ومقياس التدريب على ا

موجب دال إحصائيا بين أبعاد مفهوم الذات ألمهات أطفال رياض األطفال وتدريب أطفالهن على 

 اإلنجاز.

 تعقيب على الدراسات السابقة:

لها عالقة بمتغيرات الدراسة التي ة دراسات عن العامالت وغير العامالت و تناولت الباحث

مفهوم الذات، الضغوط النفسية، والتوافق األسري؛ حيث استفادت الباحثة من الدراسات التي تناولت 

( كأداة مناسبة للدراسة 0690ار مقياس )إسماعيل، في تحديد مشكلة البحث وفي اختي الذات مفهوم
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 بتلك الدراسات افي تفسير نتائجها،كما استعانت الباحثة  (،0684آدم ،)الحالية والذي طبقته دراسة 

 فسية،ر على كثير من المتغيرات النويتضح من الدراسات المتعلقة بمفهوم الذات أن مفهوم الذات يؤث

 . االجتماعي للفردو وافق النفسي وأن مفهوم الذات له أثر كبير على الت

عرضت الباحثة دراسات تناولت الضغوط النفسية لدى العامالت في الحقل التربوي؛ ألن كما 

كما تم عرض دراسات تناولت الضغوط  تشمل العامالت في الحقل التربوي، جزء من عينة الدراسة

الوالدية لدى المرأة، ولقد استفادت الباحثة من تلك الدراسات في إعداد مقياس الضغوط النفسية وتفسير 

حصائيا جود فروق دالة إعلى و  دراسات المتعلقة بالضغوط النفسيةوأجمعت النتائج الدراسة الحالية، 

لدراسات كما أوضحت ا في العمل. والخبرة تبعا لمتغير المؤهل العلميفي مستوى الضغط النفسي 

ضغوط  أو ضغوط والدية أو ضغوط مهنية كانت سواء التي تعاني منها المرأة الضغوط النفسيةأن 

 .اجتماعية لها أثر سلبي عليها وعلى أسرتها

م منها اهتما تبين العامالت وغير العامالت قارنت بيندراسات أيضا عرضت الباحثة و 

لدراسات فيما يتعلق انتائج فاختلفت  ،هما فيما يتعلق بالجانب النفسي واألسريالباحثين بالمقارنة بين

أكثر  لعامالتافبعض الدراسات توصلت إلى أن  واألسري للمرأة،ى التوافق النفسي بتأثير العمل عل

(، خليفة 0684مثل دراسة كل من آدم ) غير العامالت بالرغم من شعورهن بصراع الدورتوافقا من 

يوسف وفرحات (، 4116الزدجالي ) (،4117(، صالح )0662القماح ) (،0688منسي )(، 4114)

 إلى أن العمل يؤثر سلبا على المرأة مثل دراسة كال منبينما بعض الدراسات توصلت  ،(4104)

 (.4100حماد )و (، 4111(، الرشيدي )0686الخولي )
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 الفصل الثالث

 المنهجية واإلجراءات      

اسة من حيث وصف منهجية الدر  الدراسة،يتضمن هذا الفصل االجراءات التي تم اتباعها في 

اة مت للتحقق من صدق األدومجتمع الدراسة وعينتها، ووصف أدوات الدراسة واالجراءات التي استخد

 والخطوات المتضمنة لتطبيق هذه الدراسة، وتحديد األساليب االحصائية المستخدمة. وثباتها،

 منهج الدراسة:

لمناهج اطي يعتبر أنسب افإن المنهج الوصفي االرتب انطالقا من األهداف الرئيسية للدراسة

، وهو منهج يقوم بوصف الظواهر ويحللها للوصول إلى استنتاجات تمكن هذه الدراسة مشكلةلدراسة 

 الباحث من إيجاد حلول للمشكلة.

 مجتمع الدراسة:

العمانيات العامالت في الحقل التربوي في مدارس  األمهاتمجتمع الدراسة من جميع  تكوني 

كالوريوس أو ما يعادلها محافظة الداخلية في سلطنة عمان، والحاصالت على مؤهل عالي )شهادة ب

( مدرسة حسب نتائج اإلحصاءات 006( موزعات على )0202والذي يبلغ عددهن) فما فوق(،

م، كما يشمل 4104/4100بالداخلية للعام الدراسي  السنوية التابعة للمديرية العامة للتربية والتعليم

الحاصالت على مؤهل عالي و غير العامالت بمحافظة الداخلية  العمانيات األمهاتمجتمع الدراسة 

 (. 0017)شهادة بكالوريوس أو ما يعادلها فما فوق( والبالغ عددهن )

 عينة الدراسة:

مدارس محافظة الداخلية في وظائف ( أم عاملة يعملن في 411تكونت عينة الدراسة من ) 

دارية ( سنة وحاصالت على مؤهل عالي )شهادة البكالوريوس 00-40وتترواح أعمارهن )، تدريسية وا 
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والذي يشمل  ( من مجتمع الدراسة%0,7أو ما يعادلها فما فوق(، وتشكل هذه العينة نسبة مقدارها )

( أم 01تكونت عينة الدراسة أيضا من )و  ،العامالت في الحقل التربوي بمحافظة الداخليةاألمهات 

البكالوريوس أو  )شهادة( سنة، وحاصالت على مؤهل عالي 00-40غير عاملة تتراوح أعمارهن )

 ،األمهات غير العامالتمن مجتمع  2.7%)، وتشكل هذه العينة نسبة مقدارها )ما يعادلها فما فوق(

 د تمفقأما عينة العامالت في الحقل التربوي  ،القصدية العامالت بالطريقة غير عينةاختيار  وتم

مدارس ( مدرسة من 011العشوائية البسيطة حيث تم إجراء القرعة على ) المدارس بالطريقةاختيار 

( أم عاملة 011وقامت الباحثة بتوزيع االستبانات على ) ،مدارس محافظة الداخلية وتم اختيار عشر

م استبعاد ت باناتوبعد فرز االست ،يعملن في وظائف إدارية وتدريسية في مدارس محافظة الداخلية

( أو يقل عن 00واالستبانات التي تكون فيها عمر المفحوصة يزيد عن ) االستبانات غير المكتملة

 كل استبانة تشمل ثالثة مقاييس( بالطريقة العشوائية. ( استبانة )411وتم أخذ ) ،(40)

خصائص عينة العامالت وغير العامالت من حيث العمر، والمؤهل بإيجاد الباحثة  قامتوقد 

ودلت النتائج على تقارب هذه الخصائص بالنسبة  ،العلمي، وعدد سنوات الزواج، وعدد األبناء

 خصائص بالنسبة لعينة العامالت وغير العامالت فيللعينتين. وترى الباحثة أهمية تقارب هذه ال

لعمل على أبعاد مفهوم الذات ومستوى الضغوط النفسية والتوافق األسري بالنسبة ا دراسة أثر متغير

 للعينتين.

 .صائصهاتوزيع أفراد عينة الدراسة وخيوضح ( 0وجدول )
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 (0جدول )

 وخصائصهاتوزيع أفراد عينة الدراسة 

 01، عدد غير العامالت ن=411ن=عدد العامالت 

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  الخصائص المؤهل لعينةا

مؤهل عالي  عامالت 

)شهادة 

البكالوريوس 

أو ما 

يعادلها فما 

 فوق(

 

 3.8 31.5 العمر

 4.6 30.6 غير عامالت

عدد سنوات  عامالت

 الزواج

8.1 4.6 

 4.2 8.7 غير عامالت

 عدد عامالت

 األبناء

2.6 1.4 

 2.1 3.5 غير عامالت

عدد سنوات  عامالت

 العمل

8.9 4.5 

 _ _ غير عامالت

 

 أدوات الدراسة:

ثالثة مقاييس: مقياس مفهوم الذات، مقياس الضغوط النفسية، في أدوات الدراسة  تمثلت

 مقياس التوافق األسري.و 

 أوال: مقياس مفهوم الذات:

ويتكون المقياس من  (،0690الذات للكبار إلسماعيل وغالي ) تبنت الباحثة مقياس مفهوم

 ويشمل هذا المقياس ستة أبعاد وهي:  ( عبارة011)
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 مفهوم الشخص العادي -0مفهوم الذات المثالية        -4مفهوم الذات الواقعية       -0

 مقياس تقبل اآلخرين-9مقياس تقبل الذات          -0  التباعد            مفهوم-2 

أما البعد األول فهو عبارة عن التقديرات التي يعطيها المفحوص للصفات التي تتضمنها 

بالقلم  مفحوص عن العباراتويجيب ال رها في ذاته كما يراها في الواقع،العبارات من حيث درجة توف

ن التقديرات التي يعطيها المفحوص لنفس الصفات من حيث أما البعد الثاني فهو عبارة ع األسود،

 زرق،ص عن نفس العبارات باللون األويجيب المفحو  عليه،درجة توفرها في ذاته كما يجب أن تكون 

ص خوأما البعد الثالث فهو عبارة عن تقديرات المفحوص لنفس الصفات من حيث درجة توفرها في الش

ل وأما درجة مقياس التباعد نحص العبارات لكن باللون األحمر،نفس  ويجيب المفحوص على ،العادي

عليها من خالل إيجاد درجة الفرق المطلق بن التقديرات التي تكون مفهوم الذات الواقعية والتقديرات 

التي تكون مفهوم الشخص العادي، وذلك بأن تقوم الباحثة بطرح درجات مفهوم الذات الواقعية من 

 ،فقرة من فقرات االختبار على حدة لعادي أو العكس، وذلك بالنسبة لكلدرجات مفهوم الشخص ا

وأما درجة مقياس تقبل الذات نحصل عليها من خالل إيجاد الفرق المطلق بين التقديرات التي تكون 

قرة من فقرات ف وذلك بالنسبة لكل التي تكون مفهوم الذات المثالية، مفهوم الذات الواقعية والتقديرات

وبالنسبة إلى درجة مقياس تقبل اآلخرين نحصل عليها من الفرق المطلق بين  االختبار على حدة،

التقديرات التي تكون مفهوم الشخص العادي والتقديرات التي تكون مفهوم الذات المثالية، وذلك بالنسبة 

 لكل فقرة من فقرات االختبار على حدة. 

 ؛8درج من صفر إلى استجابات ألسئلة المقياس تت تسع( 0690) غاليو  ماعيلسإوقد وضع 

 أما الباحثة فوضعت أربع استجابات ممكنة، أي من عدم وجود الصفة بالمرة إلى توفرها بأكبر درجة

 وذلك تسهيال للمفحوصين )ال توجد بالمرة، بدرجة كبيرة، بدرجة متوسطة، بدرجة قليلة(؛ :للمقياس

نة البحث تستخدم عيحيث  ،الث مراتالمقياس يتم اإلجابة عليه ثأن حيث  ؛وتحقيقا ألهداف الدراسة
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القلم األسود لةجابة عن العبارات بناء على فكرتها عن نفسها كما هي في الواقع، وتستخدم القلم 

األحمر لةجابة عن العبارات كما تراها متوفرة لدى الشخص العادي، وتستخدم القلم االزرق لةجابة 

ن العينة ستجيب على مقياسين أخريين ضمأن هذا فضال عن  عليه، رات كما تحب أن تكونعن العبا

 أدوات الدراسة.

 صدق مقياس مفهوم الذات للكبار:

( من األكاديميين من حملة شهادة الدكتوراه 00للتحقق من صدق المقياس تم عرضه على )

 باإلضافة إلى محكمين من حملة بوس،في كل من كلية التربية بجامعة نزوى، وجامعة السلطان قا

( يوضح قائمة بأسماء المحكمين ودرجاتهم العلمية. 0شهادة الدكتوراه بوزارة التربية والتعليم. والملحق )

وذلك للحكم على مدى مناسبة المقياس للبيئة العمانية، وعلى مدى وضوح العبارات، وكون العبارة 

الحظات ية. وفي ضوء متقيس مفهوم الذات الواقعية ومفهوم ذات الشخص العادي ومفهوم الذات المثال

المحكمين تمت إعادة صياغة بعض العبارات، وحذفت عبارات أخرى. وبالتالي أصبحت عبارات 

 ( يوضح المقياس في صورته النهائية.4( فقرة. والملحق )88المقياس )

 ثبات مقياس مفهوم الذات للكبار:

لة في مدرسة الجيلة ( أم عام01للتحقق من ثبات المقياس تم تطبيقه على عينة مكونة من )

للتعليم األساسي بوالية سمائل بمحافظة الداخلية، يعملن في وظائف إدارية وتدريسية من غير أفراد 

عينة الدراسة. وقد تم حساب معامل االتساق الداخلي )ألفا كرونباخ( لستة أبعاد: مفهوم الذات الواقعية، 

قياس مو اس التباعد، مقياس تقبل الذات، مفهوم ذات الشخص العادي، مفهوم الذات المثالية، مقي

 تقبل اآلخرين.

 وفيما يلي جدول يوضح معامل الثبات لكل بعد كما حصلت عليه الباحثة. 
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 (4جدول )

 معامل الثبات ألبعاد مفهوم الذات الستة

 معامل الثبات )ألفا كرونباخ( البعــــــــــد

  1, 69 مفهوم الذات الواقعية

 1, 67 مفهوم الشخص العادي

  1, 62 مفهوم الذات المثالية

 1, 69 مقياس التباعد

 1, 67 مقياس تقبل الذات

 1, 67 مقياس تقبل اآلخرين

 

 تصحيح مقياس مفهوم الذات للكبار:

، 06، 09، 00، 0، 0عبارة. العبارات اإليجابية هي  88مقياس مفهوم الذات يشتمل على 

40 ،40 ،47 ،46 ،01 ،00 ،04 ،00 ،22 ،20 ،29 ،27 ،26 ،01 ،02 ،07 ،08 ،06 ،

لي: ال كما يفي العبارات اإليجابية وتم استخدام تدرج رباعي لمقياس مفهوم الذات  ،92، 90، 91

 وباقي العبارات سلبية،، 2، بدرجة كبيرة = 0، بدرجة متوسطة =4، بدرجة قليلة= 0توجد بالمرة =

، 2المرة =ال توجد ب يلي:كما  العبارات السلبية في وتم استخدام تدرج رباعي لمقياس مفهوم الذات

وقد حسبت الباحثة الوسط الفرضي لألبعاد  ،0، بدرجة كبيرة = 4، بدرجة متوسطة =0بدرجة قليلة= 

 4, 0 =   0+ 4+ 0+ 2 =الوسط الفرضي    ،الثالثة األولى

                                         2 
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يكون كل من مفهوم الذات الواقعية ومفهوم الشخص العادي ومفهوم الذات وبناء على الوسط الفرضي 

، ويكون مفهوم الذات سلبي إذا 4,0المثالية إيجابي إذا كانت الدرجة التي نحصل عليها أكبر عن 

 .4,0كانت الدرجة أصغر من 

أما بالنسبة للوسط الفرضي لألبعاد الثالثة األخرى مقياس التباعد، ومقياس تقبل الذات، ومقياس تقبل 

 0, 0=      1+0+4+ 0 اآلخرين تساوي 

                    2 

فإذا كانت درجة مقياس التباعد أصغر  رضي؛ يتم الحكم على درجة المقياس،وبناء على الوسط الف

؛ فإن هذا يدل على أن   مفهوم الفرد عن ذاته أنه شخص عادي، أما إذا كان درجة مقياس 0,0عن 

؛ فإن هذا يدل على سوء في التكيف االجتماعي )إما شعور بالنقص أو شعور 0,0التباعد أكبر عن 

ذا كانت درجة مقياس تقبل الذات أصغر عن ،بالتفوق( ؛ فإن هذا يدل على أن الفرد متقبل 0,0 وا 

درجة  أما إذا كانت فالدرجة المنخفضة في مقياس تقبل الذات تدل على تقبل أكبر للذات، لذاته،

ح و ألن مستوى طم ؛؛ فإن هذا يدل على سوء في التكيف االنفعالي0,0مقياس تقبل الذات أكبر عن 

ذا كانت درجة ت عال ال يتناسب مع قدرات الفرد، ؛ فإن هذا يدل على 0,0قبل اآلخرين أصغر عن وا 

ين تدل فالدرجة المنخفضة في مقياس تقبل اآلخر  ،ف فيهيلمجتمع الذي يعمتقبل لآلخرين ولأن الفرد 

ذا كانت درجة تقبل اآلخرين أكبر عن  على تقبل أكبر لآلخرين، ؛ فإن هذا يدل على أن الفرد 0,0وا 

 غير متقبل للمجتمع الذي يعيف فيه.

 يا مقياس الضغوط النفسية:ثان

اس وذلك لتحديد مقي سابقة؛والدراسات ال أدبيات علم النفس قامت الباحثة باالطالع على

وقد خلصت الباحثة بعد االطالع على قائمة هوبكنس ألعراض  ،يناسب العينة وأغراض البحث

( لقياس الضغوط النفسية لدى الشرطة 4110(، ومقياس الرواس )0662)الطريري، الضغط النفسي 
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( لقياس الضغوط النفسية في العمل، خلصت إلى إعداد مقياس 4101والمعلمين، ومقياس دحادحة )

درجة مقياس الضغوط النفسية مقياس خماسي )بو  ت الضغوط النفسية لدى عينة البحث،لقياس مستويا

كبيرة، بدرجة متوسطة، بدرجة قليلة، بدرجة قليلة جدا( ويهدف إلى قياس درجة  كبيرة جدا، بدرجة

 مجاالت:  خمسةالضغوط النفسية لدى عينة البحث وتحديد مصادره، ويشمل 

 المجال الشخصي: ويقصد به المؤشرات السلوكية الدالة على الضغط النفسي. -0

 غط النفسي.  ويقصد به المشكالت الصحية الدالة على الض: مجال الصحة  -4

 ويقصد به المشكالت االقتصادية الدالة على الضغط النفسي.: المجال االقتصادي -0

 .مجال األسرة: ويقصد به الضغوطات الناجمة عن العالقة مع الزوج واألوالد واألقارب -2

 مجال العمل: ويقصد به الضغوطات الناجمة عن العمل.  -0

 صدق مقياس الضغوط النفسية: 

( من األكاديميين من حملة شهادة الدكتوراه 00المقياس تم عرضه على )للتحقق من صدق 

باإلضافة إلى محكمين من حملة  امعة نزوى، وجامعة السلطان قابوس،في كل من كلية التربية بج

 أسماء المحكمين ودرجاتهم العلمية؛( يوضح قائمة ب0والملحق ) والتعليم،شهادة الدكتوراه بوزارة التربية 

ة المجال المدرجم على مدى وضوح العبارات، وكون العبارة تقيس المجال أو ال تقيس وذلك للحك

 بعض العبارات، وحذفت عبارات أخرى،وفي ضوء مالحظات المحكمين تمت إعادة صياغة  تحته،

، عبارات( 01وبالتالي أصبحت عبارات المقياس موزعة حسب المجاالت كاآلتي: المجال الشخصي:)

( عبارة، مجال 02( عبارات، مجال األسرة: )9: )، المجال االقتصاديعبارات( 7ل الصحة: )مجا

( 4والملحق ) ،وبالنسبة لغير العامالت فقد تم حذف مجال العمل من المقياس، ( عبارة04العمل: )

 يوضح المقياس في صورته النهائية.
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 ثبات مقياس الضغوط النفسية:

( أم عاملة في مدرسة الجيلة 01عينة مكونة من )للتحقق من ثبات المقياس تم تطبيقه على 

وقد  ة،ريسية من غير أفراد عينة الدراسللتعليم األساسي بوالية سمائل، ويعملن في وظائف إدارية وتد

( وفيما يلي جدول يوضح 1, 60للمقياس وبلغ ) تم حساب معامل االتساق الداخلي )ألفا كرونباخ(

 ت المقياس.معامل الثبات )ألفا كرونباخ( لمجاال

 (0جدول رقم )

 معامل الثبات لمجاالت مقياس الضغوط النفسية

 معامل الثبات )ألفا كرونباخ( المجال

 1, 70 المجال الشخصي

 1, 98 مجال الصحة 

 1, 90 المجال االقتصادي

 1, 89 مجال األسرة

 1, 72 مجال العمل

 1, 60معامل الثبات لمقياس الضغوط =

 

 الضغوط النفسية:تصحيح مقياس 

( في المجال 8جميع عبارات المقياس سلبية تعبر عن وجود ضغط نفسي ما عدا العبارة ) 

والمقياس  ( في مجال العمل.8(، في المجال االقتصادي، والعبارة )2(، )4الشخصي، والعبارة )

، بدرجة 2، بدرجة كبيرة=0بدرجة كبيرة جدا= خماسي تم توزيع الدرجات على االستجابات كاآلتي:
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وقد حدد مستوى الضغوط استنادا إلى المعيار ، 0=، بدرجة قليلة جدا4، بدرجة قليلة=0متوسطة=

 المشتق من المقياس الخماسي على النحو اآلتي:

 (2جدول رقم )

 مستوى درجة الضغوط النفسية والمدى المتوسط

 

 

 

 

 

 

 

 مقياس التوافق األسري:

أعدت الباحثة مقياس التوافق األسري بعد االطالع على مقياس التوافق الزواجي للجهوري   

( والذي هدف إلى 4110، ومقياس المعمري )(4111) ومقياس التوافق األسري للرشيدي(، 4118)

(، ومقياس عبد 0684معرفة أثر عمل الزوجة على األوضاع األسرية، ومقياس صراع األدوار آلدم )

افق عداد مقياس للتو إووفقا لذلك انتهت الباحثة إلى  ؛المقصود )دت( لقياس جودة الحياة األسرية

: التوافق مع األبناء، التوافق مع األقارب، والتوافق مع الزوج. ومقياس يشتمل ثالثة محاوراألسري 

 التوافق األسري مقياس ثالثي يشمل ثالث استجابات: دائما، أحيانا، أبدا.

 

 المدى المتوسط مستوى الضغوط النفسية

   0- 2, 41 درجة كبيرة جدا

 2, 06 – 0, 21 درجة كبيرة

 0, 06 – 4, 91 درجة متوسطة

 4, 06 – 0, 81 درجة قليلة

 0, 76 - 0 درجة قليلة جدا
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 صدق مقياس التوافق األسري:

( من األكاديميين من حملة شهادة الدكتوراه 00تم عرضه على ) للتحقق من صدق المقياس

باإلضافة إلى محكمين من حملة  امعة نزوى وجامعة السلطان قابوس،في كل من كلية التربية بج

 أسماء المحكمين ودرجاتهم العلمية،( يوضح قائمة ب0والملحق ) والتعليم،شهادة الدكتوراه بوزارة التربية 

أو ال تقيس المجال المدرجة  ى وضوح العبارات، وكون العبارة تقيس المجالوذلك للحكم على مد

 ين تمت إعادة صياغة بعض العبارات وحذفت عبارات أخرى،وفي ضوء مالحظات المحكم تحته،

( 01وبالتالي أصبحت عبارات المقياس موزعة على ثالثة محاور: محور التوافق مع األبناء ويشمل )

( 00( عبارات، محور التوافق مع الزوج ويشمل )9مع األقارب ويشمل )عبارات، محور التوافق 

 ( يوضح المقياس في صورته النهائية.4والملحق ) عبارة.

 ثبات مقياس التوافق األسري:

( أم عاملة في مدرسة الجيلة 01للتحقق من ثبات المقياس تم تطبيقه على عينة مكونة من )

ويعملن في وظائف إدارية وتدريسية من غير أفراد عينة الدراسة. وقد للتعليم األساسي بوالية سمائل، 

( وفيما يلي جدول يوضح معامل الثبات )ألفا كرونباخ( 1, 80تم حساب معامل الثبات للمقياس وبلغ )

 لمحاور المقياس. 
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 (0جدول رقم )

 معامل الثبات لمحاور مقياس التوافق األسري

 معامل الثبات )ألفا كرونباخ( المجال

 1, 72 محور: التوافق مع األبناء

 1, 04 محور: التوافق مع األقارب

 1, 80 محور: التوافق مع الزوج

 1, 80معامل الثبات لمقياس التوافق األسري =

 تصحيح مقياس التوافق األسري:

 ،األقارب، والتوافق مع الزوج يشمل المقياس ثالث محاور: التوافق مع األبناء، التوافق مع

( 0(، )2العبارة )( في محور التوافق مع األبناء، و 2وجميع عبارات المقياس إيجابية ما عدا العبارة )

ومقياس التوافق  ،( في محور التوافق مع الزوج6(، )7العبارة )في محور التوافق مع األقارب، و 

، 0األسري مقياس ثالثي، وقد وزعت الباحثة الدرجات على االستجابات على النحو اآلتي: دائما =

 على النحو اآلتي:وقد تم تحدد مستوى التوافق استنادا إلى المعيار المشتق  ،0، أبدا=4أحيانا=

 (9جدول رقم )

 مستوى درجة التوافق األسري والمدى المتوسط

 

 

 

 

 المدى المتوسط فق األسريمستوى التوا

 0 – 4,00 درجة كبيرة

 4,02 – 0,98 درجة متوسطة

 0, 97 -0 درجة قليلة
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 إجراءات تطبيق أداة الدراسة:

خراجها في صورتها النهائية الباحثة  توجهت ،بعد التأكد من صدق أدوات الدراسة وثباتها وا 

ة إحصائية بعدد مدارس اإلناث في محافظة الداخليإلى مكتب اإلشراف التربوي بسمائل للحصول على 

داريات،وعدد ا ربية مع المديرية العامة للتبالتواصل مكتب اإلشراف  قامو  لعامالت فيها من معلمات وا 

يق البريد باحثة عن طر وتم إرسال اإلحصائية لل ،للحصول على البيانات والتعليم بمحافظة الداخلية

( 011قامت الباحثة بإجراء قرعة على )ثم  العامالت في مجتمع الدراسة،د عدد وتم تحدي االلكتروني،

مدارس. وتم زيارة المدارس وااللتقاء بالعامالت  عشر مدرسة من مدارس محافظة الداخلية وتم اختيار

ن وأكدت للمفحوصات أ ،ريقة اإلجابة على مقاييس الدراسةبها، وأوضحت الباحثة للمفحوصات ط

ابت معظمهن لةجابة على وقد استج ،م ألغراض البحث الحد العلمي فقطهذه الدراسة تستخد

استبانة، كل استبانة تشمل ثالثة مقاييس )مقياس مفهوم الذات، مقياس  (011)وتم توزيع  ،المقاييس

 الضغوط النفسية، مقياس التوافق األسري(، وبعد فرز االستبانات، تم استبعاد االستبانات غير المكتملة

( 411. وتم أخذ )(40( أو يقل عن )00نات التي تكون فيها عمر المفحوصة يزيد عن )واالستبا

ارة القوى فقد توجهت الباحثة إلى وز أما بالنسبة لألمهات غير العامالت  استبانة بالطريقة العشوائية.

 والحاصالت علىبمحافظة الداخلية العامالت  غيراألمهات العاملة للحصول على إحصائية بعدد 

 إرسال اإلحصائية للباحثة عن طريقوتم  كالوريوس أو ما يعادلها فما فوق(،مؤهل عالي )شهادة الب

ف وبوسائل استعانت الباحثة بالمعار ولقد  مع الدراسة لغير العامالت،تحديد مجتوتم  البريد االلكتروني،

البعض اآلخر لهن، و حيث تم زيارة بعضهن في مناز  تماعي الحديثة للوصول إلى العينة،التواصل االج

ي لكن الباحثة القت صعوبة كبيرة ف البريد االلكتروني،و   ل معهن عن طريق الهاتفتم التواص

الحصول على عدد كبير من عينة غير العامالت؛ ألن من شروط العينة أن تكون المفحوصة أم 

ر في بعد القرار الوزاري الذي أصد هكما أن ،(00-40، وعمرها بين )ولديها مؤهل عالي
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قل عدد األمهات غير العامالت والحاصالت  توفير خمسين ألف وظيفةم والذي يقضي ب4100مارس/

 على مؤهل عالي.

( لديهم مؤهل جامعي و 0087( من النساء منهن )04002م )4100فقد تم تعيين في  

 .(4104)الكتاب اإلحصائي السنوي، العليا  ( من الدراسات77)

ومن جهة أخرى رفضت بعض من األمهات غير العامالت من اإلجابة على االستبانات؛  

وذلك ألنها تتعرض لبعض الخصوصيات األسرية بالرغم من محاولة الباحثة من إقناعهن بأن هذه 

الدراسة تستخدم ألغراض البحث العلمي فقط. ونظرا لهذه األسباب فقد اكتفت الباحثة بعينة مكونة 

 م غير عاملة.( أ01من )

 متغيرات الدراسة:

 أبعاد مفهوم الذات الستة -0

 مستوى الضغوط النفسية -4

 مستوى التوافق األسري -0

 األساليب اإلحصائية:

لقد تم استخدام أساليب إحصائية تتناسب وطبيعة أسئلة الدراسة، وذلك باستخراج نتائج 

 وذلك على النحو التالي:( SPSSالدراسة باستخدام الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية )

لةجابة عن السؤال األول: تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل بعد من   -0

 أبعاد مفهوم الذات الستة.

تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار "ت"  :لةجابة عن السؤال الثاني -4

 .لعينتين مستقلتين للعامالت وغير العامالت على كل بعد على حدة من أبعاد مفهوم الذات الستة
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استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية على مجاالت لةجابة عن السؤال الثالث: تم  -0

 نفسية.مقياس الضغوط ال

تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار "ت" لةجابة عن السؤال الرابع:   -2

لعينتين مستقلتين للعامالت وغير العامالت على كل مجال من مجاالت مقياس الضغوط النفسية 

سية لنفما عدا مجال العمل، كما استخرجت الباحثة االحصاءات السابقة على مقياس الضغوط ا

 ككل.

محاور ل تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريةلةجابة عن السؤال الخامس:  -0

كما استخرجت الباحثة االحصاءات السابقة على مقياس التوافق األسري  مقياس التوافق األسري،

 ككل.

تبار لمعيارية واختم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات الةجابة عن السؤال السادس:  -9

"ت" لعينتين مستقلتين للعامالت وغير العامالت على كل محور من محاور مقياس التوافق 

 األسري، كما استخرجت الباحثة االحصاءات السابقة على المقياس ككل.

لةجابة عن السؤال السابع: تم استخراج معامل االرتباط لبيرسون بين كل بعد من أبعاد مفهوم  -7

 مقياس الضغوط النفسية.الذات وبين 

لةجابة عن السؤال الثامن: تم استخراج معامل االرتباط لبيرسون بين كل بعد من أبعاد مفهوم  -8

 الذات وبين مقياس التوافق األسري.

كال وأش لةجابة عن السؤال التاسع: تم تحليل االنحدار المتعدد واستخراج معادالت االنحدار -6

 .نتشاراال
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 الرابعلفصل ا
 

 ة ـــــــــــج الدراســـــــنتائ
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 لفصل الرابعا

 
 نتائج الدراسة 

ي وذلك من خالل األساليب اإلحصائية الت الدراسة،يتضمن هذا الفصل النتائج التي توصلت إليها 

 استخدمت في اإلجابة عن أسئلة الدراسة.

 األول:نتائج السؤال 

تم  فقد "؟أبعاد مفهوم الذات الستة اتجاهما "لةجابة عن السؤال األول: والذي ينص على 

حيث تم استخراج المتوسطات الحسابية  فهوم الذات والذي يشمل ستة أبعاد،تحليل مقياس م

( يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 7وجدول ) نحرافات المعيارية لألبعاد الستة،واال

هوم الذات مفمفهوم الشخص العادي، مفهوم الذات الواقعية، لتقديرات أفراد عينة الدراسة على أبعاد 

 المثالية.

 (7)جدول رقم 

( على أبعاد 401المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة )ن = 

 مفهوم الذات المثاليةمفهوم الشخص العادي، م الذات الواقعية، مفهو 

 

 

 

 

 

 البعـــد المتوسط الحسابي االنحراف المعياري

 مفهوم الذات الواقعية 3.10 0.32

 مفهوم الشخص العادي 2.90 0.41

 مفهوم الذات المثالية 3.65 0.27
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-4, 61الثالثة تتراوح بين )يتضح من الجدول السابق أن المتوسطات ألبعاد مفهوم الذات 

(؛ تشير النتائج إلى أن 80( والموضح في صفحة )4,0وبناء على قيمة الوسط الفرضي) ،(0,90

ذا يعني أن وه جميع أبعاد مفهوم الذات الثالثة، أفراد عينة الدراسة تتمتع بمفهوم ذات إيجابي على

أفراد عينة الدراسة نظرتها لذاتها كما هي عليه في الواقع إيجابية، وأن نظرتها لآلخرين إيجابية، وأن 

 تتمنى أن تكون ذو مفهوم ذات إيجابي. والتي تمثل األمهات معظم أفراد العينة

مقياس  لىأما المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة ع

 (8التباعد، مقياس تقبل الذات، مقياس تقبل اآلخرين يوضحه جدول )

 (8جدول رقم )

( على مقياس 401المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة )ن = 

 التباعد، مقياس تقبل الذات، مقياس تقبل اآلخرين

 

 

 

 

 

-0.97) راوح بينــــــــــــة أبعاد تتـن الجدول السابق أن المتوسطات الحسابية للثالثـــــــــــــيتضح م

(؛ تشير النتائج أن 84في صفحة ) ( الموضح0, 0( وبناء على قيمة الوسط الفرضي )0.77

دل وت الدرجة منخفضة للمقاييس الثالثة، يدل أن ( وهذا0, 0) أصغر من متوسطات المقاييس الثالثة

 ي أو أنه مثل معظمأن الفرد قريب من الشخص العادعلى خفضة في مقياس التباعد نالدرجة الم

والتي تمثل مجموعة من األمهات -ن أفراد عينة الدراسة ول: إوعلى ذلك يمكن أن نق الناس اآلخرين،

 أبعاد مفهوم الذات المتوسط الحسابي االنحراف المعياري

 مقياس التباعد 0.79 0.28

 مقياس تقبل الذات 0.77  0.33

 مقياس تقبل اآلخرين 0.97 0.43
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ن الدرجة المنخفضة في وا   ء عاديات مثل األشخاص اآلخرين،مفهومهن عن ذواتهن أنهن نسا–

لدراسة متقبلة راد عينة اوبناء على ذلك يمكن القول إن أف ل الذات تدل عن تقبل الفرد لذاته،مقياس تقب

تعيف  قبل الفرد للمجتمع الذيلمقياس تقبل اآلخرين تدل على مدى تأما الدرجة المنخفضة  لذواتها،

 وبناء على ذلك فإن أفراد عينة الدراسة متقبلة للمجتمع الذي تعيف فيه. فيه،

 نتائج السؤال الثاني:

هل توجد فروق دالة إحصـــــــــائيا بين لةجابة عن الســــــــــــــؤال الثاني: والذي ينص على "  

تم أخذ عينة عشــــوائية من العامالت مكونة من  اد مفهوم الذات؟"العامالت وغير العامالت في أبع

عاملة؛ وذلك لمقارنتها مع عينة غير العامالت والمكونة من أم ( 411عاملة من أصـــل )أم ( 61)

وتم اســــــــــــــتخراج  (،0 :0غير عاملة؛ لتصــــــــــــــبح نســــــــــــــبة العامالت إلى غير العامالت )أم ( 01)

المتوســــــــــــــطات الحســــــــــــــابية واالنحرافات المعيارية واختبار"ت" لعينتين مســــــــــــــتقلتين للعامالت وغير 

                (.6جدول ) ، ويوضح ذلكالعامالت على كل بعد على حدة من أبعاد مفهوم الذات الستة
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 (6) جدول

عامالت لعينتين مستقلتين للعامالت وغير ال المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار"ت"

 على كل بعد على حدة من أبعاد مفهوم الذات الستة

 

 أبعاد مفهوم الذات

 العامالت

 61ن = 

 غير العامالت

 01ن = 

 

 قيمة "ت"

 

مستوى 

المتوسط  الداللة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 63.0 0.49 - 0.30 3.09 0.34  3.05 الواقعيةمفهوم الذات 

 0.12  1.57 0.42 2.78   0.41 2.92 الشخص العادي مفهوم

 0.71 0.37 -  0.24 3.69 0.27  3.66 مفهوم الذات المثالية

 0.19 1.31- 0.29 0.89 0.29  81.0 مقياس التباعد

 0.65 0.45- 0.33 0.84  0.36 80.0 مقياس تقبل الذات

 0.02 2.41- 0.42 1.17 0.42  95.0 تقبل اآلخرينمقياس 

يتضح من الجدول السابق أن المتوسطات الحسابية لغير العامالت أعلى قليال من   

المتوسطات الحسابية للعامالت على أبعاد مفهوم الذات الواقعية، مفهوم الذات المثالية، مقياس 

ليال بينما المتوسطات الحسابية للعامالت أعلى قالتباعد، مقياس تقبل الذات، مقياس تقبل اآلخرين. 

ة هذه لوللتأكد من دال مالت على بعد مفهوم الشخص العادي،من المتوسطات الحسابية لغير العا

ويتبين من الجدول السابق أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند الفروق تم حساب قيمة "ت"، 

بل تقالت على جميع أبعاد مفهوم الذات ما عدا مقياس ( بين العامالت وغير العام,α ≤10مستوى )
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بين العامالت وغير العامالت على ( ,α≤10عند مستوى )حيث توجد فروق دالة إحصائيا اآلخرين؛ 

 العامالت.   عد تقبل اآلخرين لصالحب

 نتائج السؤال الثالث:

" ما مستوى الضغوط النفسية لدى عينة لةجابة على السؤال الثالث والذي ينص على 

مقياس الضغوط النفسية، وهو مقياس خماسي )بدرجة كبيرة جدا، بدرجة كبيرة، تم تحليل الدراسة؟" 

يار د مستوى الضغوط استنادا إلى المعيحدتم توقد  (،بدرجة متوسطة، بدرجة قليلة، بدرجة قليلة جدا

وتم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات  (،2الموضح في جدول ) المشتق من المقياس الخماسي

   كالتالي:  وجاءت النتائج على عينة البحث المعيارية على مجاالت المقياس 

      

 (01جدول )

على محاور  (401)ن= المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة

 مقياس الضغوط النفسية

 

 

 

 

 

 

 المحور

 

الحسابيالمتوسط   

 

 االنحراف المعياري

 

 مستوى الضغط

 متوسط 0.49 3.14 المجال الشخصي 

 قليل 0.76 2.42 مجال الصحة

 قليل 0.58 2.15 المجال االقتصادي

 قليل 0.69 2.52 مجال األسرة

 متوسط 0.62 2.66 مجال العمل

 قليل 0.47 2.57 مقياس الضغوط
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- 4¸00)يتضح من الجدول السابق أن متوسطات الضغوط على المحاور تتراوح بين 

 وأن مستوى الضغوط في المجال الشخصي ومجال العمل كانت بدرجة متوسطة، بينما في ،(0¸02

ومن خالل إيجاد المتوسط الحسابي لجميع المجاالت كان مستوى  باقي المجاالت كانت بدرجة قليلة،

 منه عينة البحث درجته قليلة.الضغط التي تعاني 

 نتائج السؤال الرابع:

هل توجد فروق دالة إحصائيا بين العامالت لةجابة على السؤال الرابع والذي ينص على "  

( 61تم أخذ عينة عشوائية من العامالت مكونة من )وغير العامالت في مستوى الضغوط النفسية؟" 

أم ( 01عاملة؛ وذلك لمقارنتها مع عينة غير العامالت والمكونة من )أم ( 411عاملة من أصل )أم 

وتم استخراج المتوسطات الحسابية  (،0: 0غير عاملة؛ لتصبح نسبة العامالت إلى غير العامالت )

واالنحرافات المعيارية واختبار"ت" لعينتين مستقلتين للعامالت وغير العامالت على كل مجال من 

ط النفسية ما عدا مجال العمل، كما استخرجت الباحثة االحصاءات السابقة مجاالت مقياس الضغو 

 ( يوضح ذلك.00على المقياس ككل. وجدول )
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 (00جدول )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار"ت" لعينتين مستقلتين للعامالت وغير العامالت 

 على كل محور من محاور مقياس الضغوط النفسية

 

مجاالت مقياس 

الضغوط 

 النفسية

 العامالت

 61ن = 

 غير العامالت

 01ن = 

 

 قيمة "ت"

 

مستوى 

المتوسط  الداللة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المجال 

 الشخصي

3.19 0.48 3 0.57 1.76- 0.08 

 0.25 -1.17 0.78 2.27 0.79 2.46 مجال الصحة

 المجال

 القتصادي

2.16 0.62 2.10 0.67 0.42- 0.68 

 0.05 -1.96 0.75 2.31 0.66 2.60 مجال األسرة

 0.06 -1.88 0.51 2.42 048. 2.61 مقياس الضغوط

ويتضح من الجدول السابق أن مستوى الضغط لدى العامالت أعلى قليال من مستوى الضغط  

وتم حساب المتوسط الحسابي لمتوسطات  لعامالت على جميع مجاالت المقياس،لدى غير ا

المجاالت إليجاد درجة مقياس الضغوط، ويتضح من الجدول أن مستوى الضغط النفسي لدى 

روق وللتأكد من داللة هذه الف ى الضغط النفسي لدى غير العامالت،العامالت أعلى قليال من مستو 

وى وق ذات داللة إحصائية عند مستتم حساب قيمة "ت"، ويتبين من الجدول السابق أنه ال توجد فر 

(α≤ 10. بين العامالت وغير العامالت على مستوى الضغط النفسي في جميع مجاالت المقياس )
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ما عدا مقياس مجال األسرة، فقد أوضحت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا بين العامالت وغير 

 العامالت في مستوى الضغوط األسرية لصالح العامالت.

 ؤال الخامس:نتائج الس

 " ما مستوى التوافق األسري لدى عينة البحث؟"لةجابة عن السؤال الخامس والذي ينص على  

ويشمل المقياس ثالث محاور: التوافق مع األبناء، التوافق مع تم تحليل مقياس التوافق ألسري، 

: دائما، استجاباتث األقارب، والتوافق مع الزوج، ومقياس التوافق األسري مقياس ثالثي يشمل ثال

تم تحديد مستوى التوافق استنادا إلى المعيار المشتق من المقياس الثالثي الموضح  وقد أحيانا، أبدا،

وتم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية على محاور المقياس على  ،(9في جدول )

 ءت النتائج كالتالي:( أم غير عاملة وجا01( أم عاملة و )411عينة البحث المكونة من )

( 04جدول )  

( على محاور 401المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة )ن= 

 مقياس التوافق األسري

 محاور المقياس المتوسط الحسابي االنحراف المعياري مستوى التوافق

 التوافق مع الزوج 2.66 0.29 درجة كبيرة

 التوافق مع األبناء 2.34 0.31 درجة متوسطة

 التوافق مع األقارب 2.26 0.37 درجة متوسطة

 مقياس التوافق األسري 2.42 0.25 درجة كبيرة
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 ،(4¸99- 4¸49المحاور تتراوح بين )التوافق على ضح من الجدول السابق أن متوسطات يت  

 رعلى أن مستوى التوافق لدى عينة البحث متوسط في المحور الثاني والثالث، أما المحو  تدل النتائجو

لى عأما متوسط درجات المحاور والتي تمثل درجة المقياس فتدل  األول فمستوى التوافق فيه كبير،

 أن مستوى التوافق األسري لدى عينة البحث كبير.

 نتائج السؤال السادس:

هل توجد فروق دالة إحصائيا بين العامالت السادس والذي ينص على "لةجابة على السؤال  

( 61تم أخذ عينة عشوائية من العامالت مكونة من )وغير العامالت في مستوى التوافق األسري؟ " 

عاملة لتمثل عينة العامالت؛ وذلك لمقارنتها مع عينة غير العامالت أم ( 411عاملة من أصل )أم 

وتم  (،0 :0الت )ــــــالت إلى غير العامــــــــــــــــغير عاملة؛ لتصبح نسبة العامأم ( 01والمكونة من )

استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار "ت" لعينتين مستقلتين للعامالت وغير 

حصاءات العامالت على كل محور من محاور مقياس التوافق األسري، كما استخرجت الباحثة اال

 على النحو التالي: (00في جدول ) وجاءت النتائج السابقة على المقياس ككل،
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 (00جدول )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار "ت" لعينتين مستقلتين للعامالت وغير 

 العامالت على محاور مقياس التوافق األسري

 

محاور مقياس التوافق 

 األسري

 العامالت

 90ن = 

 غير العامالت

 30ن = 

 

قيمة 

 "ت"

 

 مستوى 

المتوسط  الداللة

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 0.16 1.40 0.29 2.39 0.29 2.30 التوافق مع األبناء

 0.98 0.02 0.34 2.25 0.38 2.24 التوافق مع األقارب

 0.63 0.48 0.26 2.68 0.28 2.65 التوافق مع الزوج

 0.43 0.79 0.23 2.44 0.23 2.40 مقياس التوافق األسري

  

ويتضح من الجدول السابق أن مستوى التوافق األسري لدى غير العامالت أعلى قليال من   

ات حساب المتوسط الحسابي لمتوسطوتم  ،محاور المقياس عامالت علىمستوى التوافق األسري لدى ال

المقياس، ويتضح من الجدول أن مستوى التوافق لدى غير العامالت أعلى محاور إليجاد درجة ال

وللتأكد من داللة هذه الفروق تم حساب قيمة "ت"، ويتبين  ، من مستوى التوافق لدى العامالتقليال

( بين العامالت ,α≤10من الجدول السابق أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )

 وفي درجة المقياس ككل. فق األسري في جميع محاور المقياسمستوى التواوغير العامالت على 
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 نتائج السؤال السابع:

" هل توجد عالقة ارتباطيه بين أبعاد مفهوم لةجابة عن السؤال السادس والذي ينص على   

قامت الباحثة بإيجاد عالقة كل بعد بمستوى  الذات ومستوى الضغوط النفسية لدى عينة البحث؟ "

 الضغوط النفسية من خالل إيجاد معامل ارتباط بيرسون وجاءت النتائج كالتالي:

 (02جدول )

 معامالت االرتباط بين أبعاد مفهوم الذات وبين مستوى الضغوط النفسية

معامل االرتباط بين أبعاد مفهوم  أبعاد مفهوم الذات

 يةضغوط النفسالذات وبين مستوى ال

 - 0.53** مفهوم الذات الواقعية

 0.07 - مفهوم الشخص العادي

   -0.15* مفهوم الذات المثالية

 0.45** مقياس التباعد

 0.48 ** مقياس تقبل الذات

 0.08 مقياس تقبل اآلخرين

 α≤0.01** دال إحصائيا عند                α ≤ 0.05دال إحصائيا عند  *

الجدول السابق أن العالقة بين مفهوم الذات الواقعية ومستوى الضغوط النفسية ويتضح من   

وهذا يعني إذا كان مفهوم الذات الواقعية إيجابي؛ كان  ،عالقة ارتباطية سالبة ذات داللة إحصائية

ة وأوضحت النتائج أنه ال توجد عالقة ارتباطية دال الضغوط النفسية قليل والعكس صحيح،مستوى 

المثالية  وأن العالقة بين مفهوم الذات خص العادي ومستوى الضغوط النفسية،بين مفهوم الش إحصائيا

م وهذا يعني إذا كان مفهو  إحصائية،ومستوى الضغوط النفسية عالقة ارتباطية سالبة ذات داللة 
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س ن مقياأما العالقة بي ،الضغوط النفسية قليل والعكس صحيحالذات المثالية إيجابي؛ كان مستوى 

يلة، أي أن إذا كانت درجة مقياس التباعد قل ؛التباعد ومستوى الضغوط النفسية عالقة ارتباطية موجبة

وهذ يعني كلما كان الشخص يشعر بأنه مثل  والعكس صحيح، كان مستوى الضغوط النفسية أقل

تائج الن وأوضحت خرين قل مستوى الضغط النفسي لديه،الشخص العادي أو أنه مثل معظم الناس اآل

أن العالقة بين مقياس تقبل الذات ومستوى الضغوط النفسية عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة 

العكس الضغوط النفسية قليل و أي أن إذا كانت درجة مقياس تقبل الذات قليلة، كان مستوى  ؛إحصائية

لنتيجة ا فالدرجة المنخفضة في مقياس تقبل الذات تدل على تقبل أكبر للذات، وتدل هذه صحيح،

رت النتائج بينما أظه أقل، لديه ته كان مستوى الضغوط النفسيةكان الشخص متقبل لذا على أنه إذا

 أنه ال توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين مقياس تقبل اآلخرين ومستوى الضغوط النفسية.

 نتائج السؤال الثامن:

هل توجد عالقة ارتباطية بين أبعاد مفهوم الذات لةجابة عن السؤال الثامن والذي ينص "  

قامت الباحثة بإيجاد عالقة كل بعد من أبعاد مفهوم الذات والتوافق األسري لدى عينة البحث" 

 بالتوافق األسري من خالل إيجاد معامل ارتباط بيرسون وجاءت النتائج كالتالي:
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 (00جدول )

 الذات وبين التوافق األسريمعامالت االرتباط بين أبعاد مفهوم 

معامل االرتباط بين أبعاد مفهوم  أبعاد مفهوم الذات

 الذات وبين التوافق األسري

 0.58** مفهوم الذات الواقعية

 0.05 مفهوم الشخص العادي

 0 مفهوم الذات المثالية

 **0.43- مقياس التباعد

 -0.53** مقياس تقبل الذات

 0.05- مقياس تقبل اآلخرين

 α≤0.01** دال عند                  α ≤ 0.05دال عند *              

ويتضح من الجدول السابق أن العالقة بين مفهوم الذات الواقعية ومستوى التوافق األسري   

وهذا يعني إذا كان مفهوم الذات الواقعية إيجابي؛ كان  ،عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية

ال توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا  وأوضحت النتائج أنه والعكس صحيح، التوافق األسري كبير

كما أنه ال توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين  والتوافق األسري،بين مفهوم الشخص العادي 

أما العالقة بين مقياس التباعد والتوافق األسري فهي عالقة  ق األسري،الذات المثالية والتواف مفهوم

األسري  كان التوافق ا كانت درجة مقياس التباعد قليلة؛أي أن إذ ؛ارتباطية سالبة ذات داللة إحصائية

وهذ يعني كلما كان الشخص يشعر بأنه مثل الشخص العادي أو أنه مثل  والعكس صحيح، كبير

وأوضحت النتائج أن العالقة بين مقياس تقبل  .أسرتمع  ين؛ كلما كان أكثر توافقامعظم الناس اآلخر 

 أي أن إذا كانت درجة ؛الذات ومستوى التوافق األسري عالقة ارتباطية سالبة ذات داللة إحصائية
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تدل  فالدرجة المنخفضة في مقياس تقبل الذات كان التوافق األسري كبير، قليلة مقياس تقبل الذات

مع  ر توافقاكان أكث تقبل أكبر للذات، وتدل هذه النتيجة على أنه إذا كان الشخص متقبل لذاتهعلى 

بين مقياس تقبل اآلخرين  عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائيةوأشارت النتائج أنه ال توجد ، أسرته

 التوافق األسري. ستوىوم

  نتائج السؤال التاسع:

مدى اسهام أبعاد مفهوم الذات في التنبؤ  ما“لةجابة عن السؤال التاسع والذي ينص على   

وم قامت الباحثة بتحليل االنحدار المتعدد بين أبعاد مفه “األسريبدرجات الضغوط النفسية والتوافق 

 الذات وبين الضغوط النفسية وكانت النتائج كالتالي:

 (09جدول )

 المتعدد بين أبعاد مفهوم الذات وبين الضغوط النفسية االنحدارتحليل 

معامل االنحدار  أبعاد مفهوم الذات

 الخام

معامل االنحدار 

 المعياري

 مستوى الداللة قيمة " ت "

 0 4.53- 50.- 73.- بعد الذات الواقعية

 87. 17. 03. 04. بعد الشخص العادي

 29. 1.06- 08.- 13.- بعد الذات المثالية

 04. 2.10 29. 49. مقياس التباعد

 27. 1.11- 18.- 26.- الذاتمقياس تقبل 

 95. 06.- 01.- -0.02 مقياس تقبل اآلخرين

  2R  =0.31مربع معامل التحديد

  5.04 ثابت االنحدار=
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(07جدول )  

قعية، ومقياس التباعد لمستوى الضغوط النفسية انسبة تفسير بعد الذات الو   

 

 R Square البعد

بعد الذات 

 الواقعية
0.28 

مقياس التباعد   0.03 

 

وهذا يعني أن أبعاد  ،1, 00تساوي  2Rويتضح من النتائج أن قيمة مربع معامل التحديد 

أن و  العينة في مقياس الضغوط النفسية، من التباين المشاهد بين أفراد %00مفهوم الذات تفسر 

وهذا يشير إلى أن بعد الذات  ،¸. 10مستوى الداللة لبعد الذات الواقعية ومقياس التباعد أقل من 

توى الضغوط )مس لهما أثر ذو داللة إحصائية للتنبؤ بقيم المتغير التابعالواقعية ومقياس التباعد 

وأشارت  ،%48لكن بعد الذات الواقعية له أكبر قدرة على التفسير؛ حيث بلغت نسبة تفسيره  ،النفسية(

 وبناء على النتائج السابقة تكون معادلة االنحدار كاآلتي: 0¸12النتائج أن قيمة ثابت االنحدار تساوي 

 0, 12التباعد +  سمقيا×  1, 26بعد الذات الواقعية + × 1, 70 -مستوى الضغوط النفسية = 

 والرسم البياني التالي يوضح هذه العالقة:
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 (0شكل )    

 مفهوم الذات ومستوى الضغوط النفسيةأبعاد العالقة بين 

 
ويتضح من شكل االنتشار أن العالقة بين أبعاد مفهوم الذات ومستوى الضغوط النفسية عالقة  

 خطية. 

 

 

Regression Standardized Predicted Value
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Dependent Variable: طوغضلا سايقم
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 تمن منبئات مستوى التوافق األسري" قام ولةجابة عن " هل يمكن أن تكون أبعاد مفهوم الذات 

  الباحثة بتحليل االنحدار المتعدد وجاءت النتائج كالتالي:

 (08جدول )

 تحليل االنحدار المتعدد بين أبعاد مفهوم الذات وبين الضغوط النفسية

معامل  أبعاد مفهوم الذات

االنحدار 

 الخام

معامل االنحدار 

 المعياري

 مستوى الداللة قيمة " ت "

 0 4.18 44. 34. بعد الذات الواقعية

 01. 2.60 50. 30. بعد الشخص العادي

 01. 2.54- 17.- 16.- بعد الذات المثالية

 28. 1.09- 14.- 13.- مقياس التباعد

 55. 60.- 10. 07.- مقياس تقبل الذات

 01. 2.51 50. 29. مقياس تقبل اآلخرين

 2R  =.37معامل التحديد 

  93.االنحدار =ثابت 
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(06جدول )  

لمستوى التوافق األسريوباقي األبعاد قعية انسبة تفسير بعد الذات الو   

 

 

 

 

 

 

وهذا يعني أن أبعاد  ، 1, 07تساوي  2Rويتضح من النتائج أن قيمة مربع معامل التحديد   

أن مستوى و  العينة في مقياس التوافق األسري، من التباين المشاهد بين أفراد %07مفهوم الذات تفسر 

وتشير النتائج أن بعد الذات الواقعية وبعد   ،¸. 10 ≥الداللة لبعد الذات الواقعية ومقياس التباعد 

يم لها أثر ذو داللة إحصائية للتنبؤ بق ياس تقبل اآلخرينالشخص العادي وبعد الذات المثالية ومق

اقعية؛ الو  قدرة على التفسير هو بعد الذاتلكن البعد األكثر  افق األسري(،)مستوى التو المتغير التابع 

وبناء على . 0.93وأشارت النتائج أن قيمة ثابت االنحدار تساوي  ،%02حيث بلغت نسبة تفسيره 

 معادلة اإلنحدار كاآلتي:النتائج السابقة تكون 

 1, 09-العاديبعد الشخص × 1, 01بعد الذات الواقعية + ×  1, 02مستوى التوافق األسري = 

 1, 60مقياس تقبل اآلخرين + ×  1, 46بعد الذات المثالية + × 

 

 

 

 

R2  البعد معامل التحديد 

الذات الواقعية  0.34  

الشخص العادي، الذات  0.03

 المثالية، وتقبل اآلخرين
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 والرسم البياني التالي يوضح هذه العالقة:

 (4شكل)

 الضغوط النفسيةالعالقة بين أبعاد مفهوم الذات ومستوى 

 
ويتضح من شكل االنتشار أن العالقة بين أبعاد مفهوم الذات ومستوى التوافق األسري عالقة 

 خطية.

 

 

 

Regression Standardized Predicted Value

20-2-4

ي
ر
س
أل
ا
 
ق
ف
ا
و
ت
ل
ا
 
س
ا
ي
ق
م

3.00

2.80

2.60

2.40

2.20

2.00

1.80

1.60

Scatterplot

Dependent Variable: يرسألا قفاوتلا سايقم



113 
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 مناقشة النتائج والتوصيات
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 الفصل الخامس

 والتوصيات مناقشة النتائج

 التي تم عرضها في الفصل الرابع، وملخص ل مناقشة نتائج الدراسةالفصيتناول هذا 

 .النتائج، والتوصيات، والبحوث المقترحة

 نتائج السؤال األول: مناقشة

م الذات أبعاد مفهو  اتجاه"ما  أظهرت نتائج الدراسة المتعلقة بالسؤال األول والذي ينص على 

المتوسطات الحسابية لتقديرات عينة البحث على أبعاد ( أن 7والمعروضة في جدول )   ؟"الستة

 ،(0,90-4, 61مفهوم الذات الواقعية، مفهوم الشخص العادي، مفهوم الذات المثالية تراوحت بين )

(، وهذا يشير إلى أن أفراد عينة الدراسة تتمتع بمفهوم 4,0أي أنها أعلى من قيمة الوسط الفرضي)

فهوم الذات أن مإلى  هذه النتيجة  تعزي الباحثةو  ،م الذات الثالثةجميع أبعاد مفهو  ذات إيجابي على

فمفهوم الذات    (Molero et al., 2013)يتحســــــــــــــــــن بتقدم العمـــــــــــــــــــر وهذا ما يؤكــــــــــــــده دراســـــــــــة

درك ما متمايزا وواقعيا عن ذاته، في مع تزايد النضج يبدأ الفرد بتكوين مفهوماو  ينمو من الخبرات،

كما يمكن إيعاز السبب إلى المستوى التعليمي العالي لعينة  ،ميزه عن غيره ويتقبل ذاته كما هيي

 ،(0684م )آدوهذا ما تؤكده دراسة ، الدراسة؛ حيث أن مفهوم الذات يتحسن مع ارتفاع مستوى التعليم

الحسابية لتقديرات عينة البحث على مقياس التباعد، ( فإن نتائج المتوسطات 8وبالنظر إلى جدول )

( وهي درجات 1, 67(، )1, 77(، )1, 76مقياس تقبل الذات، ومقياس تقبل اآلخرين كانت )

أن على وتدل الدرجة المخفضة في مقياس التباعد ، (0, 0منخفضة ألنها أقل عن الوسط الفرضي )

ثل ديات ماألمهات مفهومهن عن ذواتهن أنهن نساء عاأفراد عينة الدراسة والتي تمثل مجموعة من 

درجة أما ال ،الدراسةوهذه الدرجة تدل على التكيف االجتماعي لعينة  ،باقي النساء في مجتمعهن
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المنخفضة في مقياس تقبل الذات تدل على أن الفرق قليل بين تصور عينة الدراسة لذاتها كما هي 

ة متقبلة فراد عينة الدراسوهذ يدل على أن أ ،أن تكون عليه بين تصورها لما يجبعليها في الواقع و 

مكاناتها وقابلة للتحقيقفهي تضع لنفسها أهداف تتناسب مع قد ،لذاتها الدرجة المنخفضة  أما ،راتها وا 

لمقياس تقبل اآلخرين تدل أن الفرق قليل بين تصور عينة الدراسة لما يجب أن تكون عليه )الذات 

مع وهذا الفرق يدل على أن عينة الدراسة متقبلة للمجت ،رها للنساء في مجتمعهن( وبين تصو المثالية

 الذي تعيف فيه. 

 مناقشة السؤال الثاني:

هل توجد فروق دالة إحصائيا بين العامالت كشفت نتائج السؤال الثاني والذي ينص على " 

توجد فروق ذات داللة  ( أنه ال6جدول ) والمعروضة فيوغير العامالت في أبعاد مفهوم الذات؟" 

أبعاد مفهوم الذات االواقعية،  ( بين العامالت وغير العامالت على ,α≤ 10إحصائية عند مستوى )

يجة أنه الباحثة من هذه النت ستنتجوت ،تقبل الذاتومقياس مفهوم الشخص العادي، مقياس التباعد، 

ذه وتعزي الباحثة ه ،تقبل اآلخرينم الذات ما عدا بعد ال يوجد تأثير لعمل األم على أبعاد مفهو 

(، 0تقارب خصائص كل من األمهات العامالت وغير العامالت والمعروضة في جدول )النتيجة إلى 

يث حالمستوى التعليمي العالي لكل من العامالت وغير العامالت كما تعزي الباحثة هذه النتيجة إلى 

وأشارت  ،(0684آدم )ا ما تؤكده دراسة وهذ ع ارتفاع مستوى التعليم،أن مفهوم الذات يتحسن م

 ,( بين العامالت وغير العامالت علىα≤ 10فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) بوجود النتائج

أي أن الفرق بين تصور األمهات العامالت لما يجب أن  ؛اس تقبل اآلخرين لصالح  العامالتمقي

ور األمهات تصالفرق بين تكون عليه )الذات المثالية( وبين تصورها للنساء في مجتمعهن أقل من 

وكلما  ،( وبين تصورها للنساء في مجتمعهنغير العامالت لما يجب أن تكون عليه )الذات المثالية

فنظرة األم العاملة للنساء في مجتمعها في مدى  ،ثر للمجتمعقل دل ذلك على تقبل أككان الفرق أ
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ر األم العاملة أكثأي أن  ؛ي أفضل من نظرة األم غير العاملةارتفاعهن إلى مستوى الشخص المثال

أن مفهوم وتفسر الباحثة هذه النتيجة ب، العاملةغير  من األم لمجتمع الذي تعيف فيهل لآلخرين ولتقب

غير العامالت أعلى قليال من مفهوم الذات المثالية لدى العامالت، وأن مفهوم الذات المثالية لدى 

ر غيفاألمهات  ،مفهوم الشخص العادي لدى العامالتمن  قلالشخص العادي لدى غير العامالت أ

  .أفضل مما هو عليه تكون النساء في مجتمعهنلعامالت يطمحن أن ا

  مناقشة السؤال الثالث:

ما مستوى الضغوط النفسية لدى عينة أوضحت نتائج السؤال الثالث والذي ينص على"   

( أن المتوسطات الحسابية لتقديرات عينة البحث على مستوى 01؟" والمعروضة في جدول )الدراسة

( وهي درجات بمستوى 4,99( وفي مجال العمل )0,02الضغوط النفسية في المجال الشخصي )

( 4,04(، ومجال األسرة )4,00(، والمجال االقتصادي )4,24ل الصحة )متوسط، بينما في مجا

( فتدل على أن مستوى الضغط لدى 4,07أما درجة المقياس ككل ) ،منخفضوهي درجات بمستوى 

( التي أشارت أن مديرات 4118وتتفق هذه النتيجة مع دراسة الجمالي ) منخفض،عينة البحث 

لمستوى اوتعزى الباحثة هذه النتيجة إلى  ،اتها وعن عملهاع برضا كبير عن حيمحافظة مسقط تتمت

التعليمي العالي للعامالت وغير العامالت، والخبرة في العمل بالنسبة للعامالت، والذي له دور في 

لفرد وترى الباحثة أنه كلما زادت ثقافة ووعي اعامل اإليجابي مع الضغوط النفسية، قدرة المرأة على الت

دارة  وتعزي الباحثة هذه  ،(4114وتؤكد ذلك دراسة خليفة ) الضغوط،زادت القدرة على مواجهة وا 

توى فنجد أنها تحظى بمسإلى ما تحظى به المرأة العمانية من حياة كريمة في بلدها أيضا النتيجة 

عاملة وغير العاملة من وجود عاملة منزل، األمر الذي ويكاد ال يخلو منزل األم ال ،معيشي جيد

ذه النتيجة هكما يمكن إيعاز  ،وبالتالي يقلل من الضغوط النفسية ،يخفف الكثير من األعباء المنزلية

ن زوجها ماعية مطبيعة المجتمع العماني في محافظة الداخلية وأن المرأة تحظى فيه بمساندة اجتإلى 
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 أهل زوجها عندما تذهب إلى فاألم العمانية العاملة تترك أطفالها عند أهلها أو ،وأسرتها وأقاربها

واألم العمانية العاملة غالبا ما يوجد لديها عاملة منزل، وهذان السببان يخففان من صراع  ،عملها

 الدور التي يمكن أن تعاني منه أي امرأة عاملة في دولة أخرى والتي أشارت إليه دراسة الخولي

مهات ودرجة ( أنه يوجد ارتباط موجب دال احصائيا بين عدد األدوار لدى المدرسات األ0686)

( التي توصلت إلى وجود 0667علي )ويؤكد أثر هذه المساندة دراسة  ،شعورهن بصراع األدوار

فروق دالة إحصائيا بين المتزوجات الالتي يحظين بمساندة اجتماعية والمتزوجات الالتي ال يحظين 

صابتها باالضطرابات النفسية لصالح بمسان دة اجتماعية في أساليب مواجهة أحداث الحياة وا 

 .ت الالتي يحظين بمساندة اجتماعيةالمتزوجا

 مناقشة السؤال الرابع:

هل توجد فروق دالة إحصائيا بين العامالت أظهرت نتائج السؤال الرابع والذي ينص على "

( أن مستوى الضغط لدى 00والمعروضة في جدول )وغير العامالت في مستوى الضغوط النفسية؟" 

 وعلى لعامالت على جميع مجاالت المقياسالعامالت أعلى قليال من مستوى الضغط لدى غير ا

( ,α≤ 10داللة إحصائية عند مستوى )وأشارت النتائج أنه ال توجد فروق ذات  ،درجة المقياس ككل

ال االت المقياس ما عدا مجفي جميع مج ةط النفسيو مستوى الضغ فيبين العامالت وغير العامالت 

( لدى غير 0( مقابل)0,06ففي المجال الشخصي كان مستوى الضغوط لدى العامالت )، األسرة

 أما في مجال الصحة كان مستوى الضغوط ،العامالت، وهذه النتيجة تشير إلى مستوى ضغط متوسط

، وفي المجال منخفض( وهو يشير إلى مستوى ضغط 4,47( مقابل )4,29لدى العامالت )

( لدى غير العامالت، وهو 4,01( مقابل )4,09كان مستوى الضغوط لدى العامالت )االقتصادي 

ائية جود فروق دالة إحصأما في مجال األسرة أشارت النتائج إلى و  ،منخفضيشير إلى مستوى ضغط 

 فمستوى الضغوط لدى العامالت في ،لعامالت في مستوى الضغوط النفسيةبين العامالت وغير ا
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بينما مستوى الضغوط النفسية في مجال األسرة لدي غير  ،( بمستوى متوسط4,91مجال األسرة )

( بمستوى 4,90أما درجة المقياس ككل لدى العامالت ) ،منخفض( بمستوى 4,00العامالت )

لفروق لكن هذه ا منخفضبمستوى  (4,24متوسط، بينما درجة المقياس ككل لدى غير العامالت )

تقارب خصائص كل من األمهات العامالت وغير وتعزي الباحثة هذه النتيجة إلى  ،غير دال إحصائيا

تع التي تتمكما يمكن إيعاز السبب إلى مفهوم الذات اإليجابي  (،0العامالت والمعروضة في جدول )

فمهوم الذات اإليجابي يقلل من صراع الدور  ،نتائج السؤال األول أشارت ما به عينة البحث حسب

التي أشارت إلى أن المرأة ( 0684وهذا ما تؤكده دراسة آدم ) ،وبالتالي يقلل من الضغوط النفسية

س بوجود عه اإلحساالعاملة تواجه صراع الدور بشكل إيجابي، تختفي معه مشاعر الذنب، ويختفي م

تتفق و  ،ن المرأة متقبلة لذاتها واآلخرينوذلك حينما تكو  ؛في أداء هذه األدوار المشكالت أو الصعوبات

( التي أشارت إلى أن المرأة العاملة تعاني أكثر من مشاكل 4114مع دراسة خليفة ) هذه النتيجة

( التي أشارت إلى ارتفاع 0662) دراسة القماحمع تتعارض و  ،صراع الدور من المرأة غير العاملة

ة وتتعارض مع دراس، ة على نحو يفوق المرأة العاملةمعدالت الضغوط الوالدية لدى األم غير العامل

( التي أشارت إلى وجود فروق دالة إحصائية بين المرأة العاملة وغير العاملة وأحداث 4100حماد )

 صالح المرأة العاملة. الحياة الضاغطة وبين إدارة بعض الموارد األسرية ل

 مناقشة السؤال الخامس:

" ما مستوى التوافق األسري لدى عينة أظهرت نتائج السؤال الخامس والذي ينص على   

 فق معأن مستوى التوافق مع الزوج كبير، أما مستوى التوا (04والمعروضة في جدول )البحث؟ " 

ومن خالل النظر لدرجة مقياس التوافق األسري ككل فدلت أن مستوى  ،األبناء ومع األقارب متوسط

ليمي العالي توى التعوتعزى الباحثة هذه النتيجة إلى المس ،وافق األسري لدى عينة البحث كبيرالت

وهذا ما  ،ة في العمل بالنسبة لألم العاملةويمكن إيعاز هذه النتيجة أيضا إلى الخبر  ،لعينة البحث
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( التي توصلت إلى أن المؤهل العلمي العالي والخبرة في العمل يقلل من 4114ليفة )يؤكده دراسة خ

 يمكن إيعاز هذه النتيجة إلى طبيعة المجتمع العمانيكما  ،اعات الدور بالنسبة لألم العاملةمشاكل صر 

 ،عضالعاطفي واالجتماعي لبعضهم البوحرص أفراده على االحتفاظ بالعالقات الطيبة وتقديم الدعم 

زوجها  واالجتماعي إما من إن األم العمانية سواء كانت عاملة أو غير عاملة تتلقي الدعم العاطفي

والتي  (Rhonda, 1996) هوندار وتؤكد أثر هذا الدعم دراسة  ،أسرتها أو أقاربها أو منهم جميعاأو 

توصلت إلى أن وجود عالقة ارتباطية موجبة بين مشاركة الزوج في العديد من المهام األسرية لدى 

حور الدراسة في م وتفسر الباحثة نتيجة ،ق الزواجيالرجال المتزوجين من نساء عامالت بالتواف

التوافق مع األبناء في حصوله على مستوى متوسط أنه بسبب التحديات التي تواجهها األم في تربية 

أثير كبير على لها توسائل اإلعالم واإلنترنت أبنائها في ظل التطور التكنولوجي والمعرفي، فأصبحت 

هي تقضي ف ،متابعة مستمرة ألبنائهاواعية في أبناء هذا العصر، األمر الذي يجعل األم المثقفة وال

هذا قد تقصر ول ،كرتهم، وترعى شؤونهم وشؤون زوجهاأغلب وقتها مع أسرتها، تتابع أبنائها في مذا

وهذا هو السبب الذي يمكن إيعاز إليه حصول  ،لواجبات االجتماعية تجاه أقاربهافي تأدية بعض ا

( 4116هذه النتيجة مع دراسة الزدجالي )وتتفق  ،وافق مع األقارب على مستوى متوسطمحور الت

التي أشارت أن المرأة العمانية العاملة تقوم باإلشراف على كل شؤون األسرة، مما يعني أنها قادرة 

( التي أوضحت 4111لرشيدي )ابينما تتعارض مع دراسة  ،وازنة بين متطلبات العمل واألسرةعلى الم

 نفسها وعلى أسرتها.وجود تأثير سلبي لعمل المرأة على المرأة 

 مناقشة السؤال السادس:

هل توجد فروق دالة إحصائيا بين العامالت أظهرت نتائج السؤال السادس والذي ينص على "

( أنه ال توجد فروق ذات 00والمعروضة في جدول )وغير العامالت في مستوى التوافق األسري؟" 

( بين العامالت وغير العامالت في مستوى التوافق األسري ,α≤ 10داللة إحصائية عند مستوى )
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بالرغم أن مستوى التوافق لدى غير العامالت ، ر المقياس، وفي درجة المقياس ككلفي جميع محاو 

أعلى قليال من مستوى التوافق األسري لدى العامالت على جميع محاور المقياس وعلى درجة المقياس 

لدى  2.39)أي بدرجة متوسطة و ) ؛لدى العامالت (2.30)ء كانت فدرجة التوافق مع األبنا ،كلك

ويمكن إيعاز السبب إلى أن أعباء األم العاملة أكثر من أعباء األم  ،أي بدرجة كبيرة ؛غير العامالت

ألقارب أما درجة التوافق مع ا ،أن تكون أكثر توافقا مع األبناء غير العاملة، األمر الذي يتيح للثانية

، أي بدرجة متوسطة، كما أن درجة التوافق مع األقارب لغير العامالت (2.24)للعامالت جاءت 

وتفسر الباحثة ذلك أن المرأة العاملة بعدما تقضي سبع ساعات تقريبا  ،(2.25)كان بدرجة متوسطة 

لعامالت ا فنجد كثير من األمهات ،هاال بأسرتها عندما تعود إلى بيتفي عملها؛ تكون أكثر انشغا

ل تأدية قلياألمر الذي  ،ة أبنائها ومتابعتهم في المذاكرةتقضي فترة المساء في رعاي وغير العامالت

، أما غير (2.65)أما درجة التوافق مع الزوج كانت لدى العامالت  ،بعض الواجبات االجتماعية

 دى العامالتإلى مستوى توافق كبير مع الزوج ل، وكال الدرجتان تشير (2.68)العامالت فكانت 

( لدى 2.44لدى العامالت، و) (2.40)أما عن درجة مقياس التوافق ككل فكانت  ،وغير العامالت

 ،كبير لدى العامالت وغير العامالتوكالهما تشير إلى أن مستوى التوافق األسري  ،غير العامالت

كل من األمهات العامالت وغير العامالت  تقارب خصائصوتعزي الباحثة هذه النتيجة إلى 

إلى المؤهل العلمي العالي الذي يكسب (، كما يمكن إيعاز هذه النتيجة 0والمعروضة في جدول )

فاألم المتعلمة مثقفة وقادرة على التعامل اإليجابي مع المشكالت مستوى عالٍ من الثقافة، المرأة 

فهي قادرة على اإلمساك بزمام االمور بقدرة  ،على الحفاظ على العالقة الزوجية الزوجية وحريصة

وتنشر الدعة واألمان والحب مع  ،فائقة مع خلق أجواء أسرية صحية وسليمة تعم الحياة األسرية

كما  ،لى نواصي الرفعة واإلنجازوطموحاتهم إ بناءيد على فعل كل ما يدفع تطلعات األالحرص الشد

از نتيجة مستوى التوافق الكبير لدى المرأة العاملة إلى طبيعة العمل في الحقل التربوي أنه يمكن إيع
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لبيتها وزوجها  فرععمل في الفترة الصباحية، األمر الذي يتيح لألم العاملة في الفترة المسائية بالت

بوجود فروق دالة  ( التي أشارت نتائجها4110الطاهات )و  ويؤكد ذلك دراسة الصمادي ،وأبنائها

 ،تعليملفروق لصالح العامالت في الإحصائيا في التوافق الزواجي تعزى لمتغير المهنة حيث كانت ا

ويؤكد ، ية للعامالت في قطاع التعليميجابإلى نظرة المجتمع اإل أيضا كما أنه يمكن إيعاز هذه النتيجة

تؤيد قدرة المرأة العمانية على  ستهدرا ( والتي أشارت نتائجها أن عينة4110دراسة العمري ) ذلك

مناسبة لها ال العمل رغم الحياة األسرية والخصائص الفسيولوجية لديها، وتؤيد عملها في الوظائف

فقها النفسي، على توا وترى الباحثة أن دعم المجتمع للمرأة العاملة له أثر كبير ،كالتدريس والتمريض

رحات دراسة يوسف وفوتتفق نتيجة هذه الدراسة مع  ،األسري هاتوافقوالذي ينعكس بدوره على 

مالت واجي لدى العافي مستوى التوافق الز  ( التي أشارت إلى عدم وجود فروق دالة احصائيا4104)

 بينأنه ال توجد فروق دالة احصائيا ( التي أشارت إلى 4117اسة صالح )در ومع ، وغير العامالت

 ،في الدرجة الكلية للرضا الزواجي والمتزوجين من غير العامالتالت الرجال المتزوجين من نساء عام

( التي أشارت نتائجها إلى أنه ال توجد فروق ذات دالله احصائية بين 0689منسي )ومع دراسة 

ناث( على السلوك االجتماعي لألطفال.  أبناء العامالت وأبناء غير العامالت من الجنسين )ذكر وا 

 مناقشة السؤال السابع:  

" هل توجد عالقة ارتباطيه بين أبعاد مفهوم أشارت نتائج السؤال السابع والذي ينص على 

أن العالقة بين  (02والمعروضة في جدول )؟ النفسية لدى عينة البحث" الذات ومستوى الضغوط

وهذا  ،رتباطية سالبة ذات داللة إحصائيةمفهوم الذات الواقعية ومستوى الضغوط النفسية عالقة ا

كس النفسية لديها قليل والع يعني إذا كانت األم صورتها عن ذاتها إيجابية؛ كان مستوى الضغوط

وأوضحت النتائج أنه ال توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين مفهوم الشخص العادي  ،صحيح

ساء ال يؤثر نوتفسر الباحثة هذه النتيجة في أن نظرة المرأة لغيرها من ال ،وط النفسيةومستوى الضغ
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إذا كان نظرتها والتي لها األثر الكبير، ف مقارنة بنظرتها لنفسها ةط النفسيو غكثيرا في شعورها بالض

ط و لنفسها إيجابية كانت أقدر على مواجهة أحداث الحياة الضاغطة وكان مستوى شعورها بالضغ

سية عالقة مستوى الضغوط النفوأشارت النتائج أن العالقة بين مفهوم الذات المثالية و  ،قليل ةالنفسي

وهذا يعني إذا كان نظرة األم لذاتها كما يجب أن تكون عالية،  إحصائية،رتباطية سالبة ذات داللة ا

طموح بشرط أن يكون هذا ال، منخفضأي مستوى طموحها عالي؛ كان مستوى الضغوط النفسية لديها 

مكاناتها وظروفهايتواف تيجة ن ل نتيجة مقياس تقبل الذات فيويتضح ذلك من خال ،ق مع قدراتها وا 

ا موهذا يدل أن األمهات راضية عن نفسها وتطلع أن تكون أفضل ب ،السؤال األول جاءت منخفضة

ط النفسية و وأشارت النتائج أن العالقة بين مقياس التباعد ومستوى الضغ ،يتوافق مع إمكاناتها وقدراتها

نفسية الضغوط ال أي أن إذا كانت درجة مقياس التباعد منخفضة؛ كان مستوى ؛عالقة ارتباطية موجبة

ها عوهذ يعني كلما كانت المرأة تشعر بأنها مثل معظم النساء الالتي في مجتم ،أقل والعكس صحيح

تائج وأوضحت الن ،امرأة عادية أي أن مفهومها عن نفسها أنها ؛لديها ةط النفسيو قل مستوى الضغ

ة رتباطية موجبة ذات داللن مقياس تقبل الذات ومستوى الضغوط النفسية عالقة اأن العالقة بي

العكس الضغوط النفسية قليل و أي أن إذا كانت درجة مقياس تقبل الذات قليلة، كان مستوى  ؛إحصائية

رها لما يجب بين تصو وهذا يعني كلما قل الفرق بين تصور المرأة لذاتها كما هو في الواقع و  ،صحيح

غوط وره يقلل شعورها بالضوهذا بد ،ت راضية عن نفسها ومتقبلة لذاتهاكلما كان  كون عليهأن ت

 لبينما أظهرت النتائج أنه توجد عالقة ارتباطية موجبة غير دالة إحصائيا بين مقياس تقب ،النفسية

ون كوهذا يعني كلما قل الفرق بين تصور المرأة لما يجب أن ت ،اآلخرين ومستوى الضغوط النفسية

قة كن هذه العالل ،كلما قل شعورها بالضغوط النفسية عليه وبين تصورها لمعظم النساء في مجتمعها،

وتفسر الباحثة ذلك أن نظرة المرأة ألفراد مجتمعها وخاصة لمعظم  ،االرتباطية غير دالة إحصائيا

ر األكبر في ثالنساء في مدى ارتفاعهن إلى مستوى الشخص المثالي أو انخفاضهن عنه، ليس له األ
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شعورها هي بالضغوط النفسية مقارنة بمدى تباعدها هي عن مستوى الشخص العادي أو مدى 

 تباعدها عن مستوى الشخص المثالي.

نتائجها التي أوضحت  et al., 2008)  (Garaigordobilوتتفق هذه الدراسة مع دراسة  

 ،الذات واألعراض المرضية النفسية عن وجود عالقة عكسية ذات داللة إحصائية بين مفهوم

ت بين درجا موجبة( التي أشارت نتائجها إلى وجود عالقات ارتباطية 4104ودراسة عبد الوهاب )

 ،ودرجاتهم على مقياس مفهوم الذات مواجهة الضغوطل اإليجابية ساليبمعلمات في األالمعلمين وال

القلق مرتبط بانخفاض التي أشارت إلى أن ارتفاع  (Demidenko et al., 2010)  ودراسة

وتفسر الباحثة أن ارتفاع القلق ما هو إال بسبب الضغوط النفسية، وهذا ما تؤكده  ،مفهوم الذات

 الدراسات التربوية.

 مناقشة السؤال الثامن:

هوم بين أبعاد مف ارتباطيةهل توجد عالقة “أشارت نتائج السؤال الثامن والذي ينص على   

( أن العالقة بين مفهوم الذات 00جدول ) والمعروضة فيالذات والتوافق األسري لدى عينة البحث" 

إذا كانت  وهذا يعني أنه ،رتباطية موجبة ذات داللة إحصائيةالواقعية ومستوى التوافق األسري عالقة ا

ن وجود وأوضحت النتائج ع ،حيحس صصورة األم عن ذاتها إيجابية؛ كان التوافق األسري كبير والعك

تفسر الباحثة و  ،وم الشخص العادي والتوافق األسريعالقة ارتباطية موجبة غير دالة إحصائيا بين مفه

ة بنظرتها ا األسري مقارنهذه النتيجة في أن نظرة األم لغيرها من األمهات ال يؤثر كثيرا في توافقه

افق مع أبنائها و نظرتها لنفسها إيجابية كانت أقدر على التفإذا كان  ،روالتي لها األثر الكبي لنفسها

لذات المثالية ا وأشارت النتائج أنه ال توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين مفهوم ،وزوجها وأقاربها

ؤثر على عليه ال يوتفسر الباحثة هذه النتيجة في نظرة األم لما يجب أن تكون  ،والتوافق األسري

تباطية سالبة ر التوافق األسري فهي عالقة امستوى أما العالقة بين مقياس التباعد و  ،توافقها األسري
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كس التوافق األسري كبير والعأي أنه إذا كانت درجة مقياس التباعد قليلة، كان  ؛ذات داللة إحصائية

وهذ يعني أنه كلما كانت األم تشعر بأنها أم عادية مثل معظم األمهات في مجتمعها أو  ،صحيح

وأوضحت النتائج أن العالقة بين  ،كلما كانت أكثر توافقا مع أسرتهاثل معظم الناس اآلخرين؛ م

ي أنه إذا أ ؛رتباطية سالبة ذات داللة إحصائيةمقياس تقبل الذات ومستوى التوافق األسري عالقة ا

ق بين تصور ر وهذا يعني كلما قل الف ،قليلة، كان التوافق األسري كبير كانت درجة مقياس تقبل الذات

ن نفسها ت راضية عفي الواقع وبين تصورها لما يجب أن تكون عليه، كلما كان يالمرأة لذاتها كما ه

القة وأشارت النتائج أنه توجد ع ،ينعكس إيجابا على توافقها األسريوهذا بدوره  ،ومتقبلة لذاتها

وهذا يعني  ،افق األسريتو ارتباطية سالبة غير دالة إحصائية بين مقياس تقبل اآلخرين ومقياس ال

كلما قل الفرق بين تصور األم لما يجب أن تكون عليه وبين تصورها لمعظم األمهات في مجتمعها، 

سر الباحثة وتف ،قة االرتباطية غير دالة إحصائيالكن هذه العال ،كلما كانت أكثر توافقا مع أسرتها

ذلك أن نظرة األم لمعظم األمهات في مجتمعها في مدى ارتفاعهن إلى مستوى الشخص المثالي أو 

انخفاضهن عنه، ليس له األثر األكبر في توافقها هي مع أسرتها مقارنة بمدى تباعدها هي عن 

مع  سؤالا الهذ نتيجةتتفق و  ،عن مستوى الشخص المثاليمستوى الشخص العادي أو مدى تباعدها 

إلى وجود ارتباط موجب دال إحصائيا بين أبعاد مفهوم الذات  أشارت( التي 4100دراسة صبيح )

وافق تشير إلى وجود ت النتيجةوهذه  ،طفال وتدريب أطفالهن على اإلنجازألمهات أطفال رياض األ

 بين األم التي تتمتع بمفهوم ذات إيجابي وطفلها.

 مناقشة السؤال التاسع:

مدى إسهام أبعاد مفهوم الذات في التنبؤ  ما“أشارت نتائج السؤال التاسع والذي ينص على 

( يتضح أن أبعاد مفهوم 09" والمعروضة في جدول )يبدرجات الضغوط النفسية والتوافق األسر

 %00ن أي أ ؛العينة في مقياس الضغوط النفسية من التباين المشاهد بين أفراد %00الذات تفسر 
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وبالنظر ، تعزى إلى أسباب أخرى %96و ،فسية تعزى إلى أبعاد مفهوم الذاتاب الضغوط النمن أسب

( وهذا 1,10( نالحظ أن مستوى الداللة لبعد الذات الواقعية ومقياس التباعد أقل من )07إلى جدول )

ستوى الضغوط بم لهما أثر ذو داللة إحصائية للتنبؤيشير إلى أن بعد الذات الواقعية ومقياس التباعد 

أي نظرة  ؛%48ره نسبة تفسيلكن بعد الذات الواقعية له أكبر قدرة على التفسير؛ حيث بلغت  ،النفسية

يفسره مدى  %0وأن  ،من أسباب الضغوط النفسية %48فسر المرأة لذاتها كما عليه في الواقع ت

نتشار وبالنظر إلى شكل اال ،تها لغيرها من النساء في مجتمعهاتباعد نظرة المرأة لذاتها وبين نظر 

ى أنه وهذا يشير إل ،لضغوط النفسيةنالحظ وجود عالقة خطية بين درجة أبعاد مفهوم الذات ودرجة ا

سهام إأما بالنسبة لمدى  ،من خالل درجة أبعاد مفهوم الذات يمكن التنبؤ بدرجة الضغوط النفسية

أن ( 08من خالل النظر إلى جدول ) أبعاد مفهوم الذات في التنبؤ بدرجة التوافق األسري يتضح

أي  ؛العينة في مقياس التوافق األسري من التباين المشاهد بين أفراد %07أبعاد مفهوم الذات تفسر 

تعزى إلى أسباب  %90ات، وأن من أسباب التوافق األسري تعزى إلى أبعاد مفهوم الذ %07أن 

قعية وبعد الشخص العادي وبعد الذات ( نالحظ أن بعد الذات الوا06وبالنظر إلى جدول ) ،أخرى

لكن البعد  ،التوافق األسري لها أثر ذو داللة إحصائية للتنبؤ بدرجةالمثالية ومقياس تقبل اآلخرين 

أي أن نظرة المرأة  ؛%02اقعية؛ حيث بلغت نسبة تفسيره األكثر القدرة على التفسير هو بعد الذات الو 

من األسباب يعزى إلى  %0وأن  ،أسباب التوافق األسريمن  %02فسر لذاتها كما هي في الواقع ت

ي تعيف دى تقبلها للمجتمع الذنظرتها معظم النساء في مجتمعها ونظرتها لما يجب أن تكون عليه وم

ستوى هوم الذات ومومن خالل النظر إلى شكل االنتشار نالحظ وجود عالقة خطية بين أبعاد مف ،فيه

وهذا يشير إلى إمكانية التنبؤ بدرجة التوافق األسري من خالل درجة أبعاد مفهوم  ،التوافق األسري

 الذات.
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 :ملخص نتائج الدراسة

 توصلت نتائج الدراسة الميدانية إلى:

( إن عينة البحث المتمثلة في األمهات العامالت وغير العامالت في محافظة الداخلية تتمتع بمفهوم 0

م الذات الستة )مفهوم الذات الواقعية، مفهوم الشخص العادي، مفهوم ذات إيجابي على أبعاد مفهو 

 الذات المثالية، مقياس التباعد، مقياس تقبل الذات، مقياس تقبل اآلخرين(.

وغير العامالت  ( بين العامالتα≤ 1,10ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )( 4 

اعد، مقياس التبعلى أبعاد مفهوم الذات الواقعية، مفهوم الشخص العادي، مفهوم الذات المثالية، 

( بين العامالت α≤ 1,10توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) لكن ،مقياس تقبل الذات

 وغير العامالت على مقياس تقبل اآلخرين لصالح العامالت.

غوط جة الكلية لمقياس الضوط النفسية قليل لدي عينة البحث كما تشير الدر ( إن مستوى الضغ0

 أما نتائج مستوى الضغوط على مجاالت المقياس فقد أشارت: ،النفسية

  وفي مجال العمل. النفسية متوسط في المجال الشخصيإن مستوى الضغوط 

  رة.االقتصادي، وفي مجال األسفي مجال الصحة، وفي المجال قليل إن مستوى الضغوط النفسية 

( بين العامالت وغير العامالت على ,α≤ 10(  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )2

في درجة المقياس ككل وفي جميع مجاالت المقياس ما عدا مقياس مجال  ةط النفسيو مستوى الضغ

( بين العامالت وغير ,α≤ 10األسرة، فقد أوضحت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى )

 العامالت في مستوى الضغوط األسرية لصالح العامالت.

افق جة الكلية لمقياس التو مستوى التوافق األسري لدى عينة البحث كبير كما تشير الدر (  إن 0

 أما نتائج مستوى التوافق األسري على محاور المقياس فقد أظهرت النتائج: ،األسري

  األسري لدى عينة البحث كبير في محور التوافق مع الزوج.مستوى التوافق 
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  مستوى التوافق األسري لدى عينة البحث متوسط في محوري التوافق مع األبناء والتوافق مع

 األقارب.

 عامالت في( بين العامالت وغير ال,α≤ 10ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )( 9

 وفي درجة المقياس ككل. محاور المقياسفق األسري في جميع مستوى التوا

( فيما يتعلق بالعالقة االرتباطية بين أبعاد مفهوم الذات الستة ومستوى الضغوط النفسية فقد توصلت 7

 الدراسة إلى عدد من النتائج أهما:

  إن العالقة بين مفهوم الذات الواقعية ومستوى الضغوط النفسية عالقة ارتباطية سالبة ذات

 داللة إحصائية. 

  .ال توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين مفهوم الشخص العادي ومستوى الضغوط النفسية 

  الضغوط  ىتوجد عالقة ارتباطية سالبة ذات داللة إحصائية بين مفهوم الذات المثالية ومستو

 النفسية. 

  توجد عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بين مقياس التباعد ومستوى الضغوط

 النفسية.

  توجد عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بين مقياس تقبل الذات ومستوى الضغوط

 النفسية.  

 نفسية.توى الضغوط الال توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين مقياس تقبل اآلخرين ومس 

( فيما يتعلق بالعالقة االرتباطية بين أبعاد مفهوم الذات الستة ومستوى التوافق األسري فقد توصلت 8

 الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها:

  توجد عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بين مفهوم الذات الواقعية ومستوى التوافق

 األسري.
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  األسري. التوافقمستوى تباطية دالة إحصائيا بين مفهوم الشخص العادي و ال توجد عالقة ار 

  ألسري. التوافق امستوى ال توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين مفهوم الذات المثالية و 

  افق األسري.التو مستوى توجد عالقة ارتباطية سالبة ذات داللة إحصائية بين مقياس التباعد و 

  ألسري.التوافق اائية بين مقياس تقبل الذات و سالبة ذات داللة إحصتوجد عالقة ارتباطية 

  لتوافق امستوى ية بين مقياس تقبل اآلخرين و ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائ

 األسري.

ن  ،فسية تعزى إلى أبعاد مفهوم الذاتمن أسباب الضغوط الن %00( إن 6 من أسباب  %07وا 

وأن أكثر بعد له قدرة على تفسير مستوى الضغوط  ،ذاتالتوافق األسري تعزى إلى أبعاد مفهوم ال

 النفسية ومستوى التوافق األسري هو بعد الذات الواقعية.

 التوصيات:

  في ضوء نتائج الدراسة توصي الباحثة باآلتي:

مفهوم ذات سلبي لتغييره إلى مفهوم ذات إيجابي لما إعداد برامج إرشادية لألمهات الالتي لديهن -0

له من أثر في خفض مستوى الضغوط النفسية وزيادة مستوى التوافق األسري كما أشارت نتائج 

 الدراسة الحالية.

 إعداد برامج إرشادية للعامالت في الحقل التربوي إلدارة الضغوط النفسية.-4

أم من خالل فتح حضانات ألبناء العامالت في المؤسسة مساعدة األم العاملة على أداء دورها ك-0

 التي تعمل بها.

زيادة عدد المراكز االستشارية األسرية من أجل توعية األمهات بالتعامل مع المشكالت األسرية -2

 والزوجية والتغلب عليها. 
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عيات ات واتكثيف اإلعالم المسموع والمرئي للبرامج األسرية الموجهة لألمهات من أجل خلق أمه-0

 على تحقيق التوافق لها وألسرتها.قادرات 

 االهتمام بدراسة واقع المرأة في مجتمعنا وتلمس احتياجاتها وتوافر اإلمكانات التي تلزم ذلك.-8

تضمين مواضيع في مقرر المهارات الحياتية تشمل تنمية مفهوم الذات اإليجابي لدى الطالب -6

اضيع في العالقات األسرية إلخراج جيل متوافق نفسيا قادر وأساليب مواجهة الضغوط النفسية ومو 

 على تكوين أسر متوافقة ناجحة.

 البحوث المقترحة:

دراسة أبعاد مفهوم الذات وعالقته بمستويات الضغوط النفسية والتوافق األسري لدى العامالت  .0

 رة.وغير العامالت تبعا لمتغيرات العمر، المؤهل العلمي، عدد األبناء، دخل األس

 دراسة الضغوط النفسية وعالقتها بالتوافق األسري. .4

 دراسة مفهوم الذات وعالقته بأساليب مواجهة الضغوط النفسية. .0

 دراسة أساليب مواجهة الضغوط النفسية وعالقته بالتوافق األسري. .2

 دراسة التوافق األسري لدى األمهات وعالقته بمفهوم الذات لدى األبناء. .0

األمهات العامالت في سلطنة عمان وعالقته بمستويات الضغوط  دراسة مفهوم الذات لدى .9

النفسية والتوافق األسري تبعا للمحافظة، المهنة، العمر، المؤهل العلمي، عدد األبناء، الدخل، 

 نوع العمل )حكومي، خاص(.

دراسة مفهوم الذات لدى الفتيات العامالت في محافظة مسقط والمغتربات عن والياتهن  .7

 لتوافق النفسي.وعالقته با

 العامالت في الحقل التربوي في دول الخليج العربي.راسة مقارنة الضغوط النفسية لدى د .8
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 http://www.almostshar.com/web/Subject_Desc.php?Subject_Id       
  2136&Cat_Sub ject_Id=6&Cat_Id=1       

     
 . رةـــــــاألسي ـــر األطفال فــــتربية مشاع(. 4111لب وعالء الدين، ماجد )ـــــــــف، عبد المطـــــــــــأبو سي
 منشورات دار عالء الدين.ق: ــــــــــــــــــدمش      

 
 دار الكتاب الحديث.. عمان: 1المرأة في الوطن العربي ط(. 0667)أبو صايمة، عايدة 

 
 ، عَمان: دار أسامة للنشر والتوزيع.التوافق النفسي للمسنين(. 4117أبو عوض، سليم )

 
 ة ار ــــــــــــــــــــــــالزي خ ــــــــ. تاريالمرأة العاملة ودورها الفعال في المجتمع(. 40، يوليو 4100دى )ـد، نــــأحم

  http://www.mojtamai.com/la  عن موق مساء الخامسةالساعة  4104 ،01ـر نوفمب      
 

. القاهرة: دار المعارف.(1المرأة بين البيت والعمل )ط(. 0684) آدم، محمد   
 

ـــرة: .اختبار مفهوم الذات للكبار (. 0690)إسماعيل، محمد وغالي، محمد  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــمكتب القاهـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ةـ
 المصرية.        النهضة 

 
 . القاهرة: مكتبة االنجلو المصرية.  سيكولوجية الشخصية(. 0678)األشول، عادل 

 
    ارة ـــــــــــالمنـة ـــــــــــــــــــــــت: مكتبــــــــــــــــــويــ. الكدوافع واالنفعاالت والضغوط النفسيةلا(. 4114)بارون، خضر

 اإلسالمية.       
 
  

http://www.almostshar.com/web/Subject_Desc.php?Subject_Id
http://www.almostshar.com/web/Subject_Desc.php?Subject_Id
http://www.almostshar.com/web/Subject_Desc.php?Subject_Id=2136&Cat_Subject_Id=6&Cat_Id=1
http://www.almostshar.com/web/Subject_Desc.php?Subject_Id=2136&Cat_Subject_Id=6&Cat_Id=1
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 ـــرة دائـــــــــــــ ـــط:. مسقـــــات الشبابــــــره في انحرافــالتفكك األسري وأث(. 0666) ح ـــالبراشــــــــــــدي، صــــــال
 البحوث الدينية.      

 
 . القاهرة: الشروق.الموجز في اإلرشاد وتطبيقاته(. 4101) برهوم، موسى

 
  ة.  مجــــــــر ريب والبـمركز التعة ــــــــ. ترجمأسرار السيطرة على الضغوط الحياتية(. 4112بيرغ، ناتالي )

 الدار العربية للعلوم.بيروت:       
 
  ى ــة علـة ميدانيـــــــ(. المرأة والتنمية والتغيرات االجتماعية المرافقة ) دراس0680ر )ـــــــت، ناصــثاب

 الكويت: منشورات ذات السالسل.عينــــة من العامالت بدولة اإلمارات(،       
 

       األسـري. في والعنــــــق الزواجــــري وتحليل التوافــــــاع األســــعلم االجتم(. 4101)محمــد جامع،
 االسكندرية: دار الجامعة الجديدة للنشر.      

 
  مـالصحة والتعليالتوافق الزواجي لدى عينة من العاملين في قطــــــاع (. 4118) الجهـــوري، هالل 

  ةـــــــــــمنشــــورة، جامع رــــــــــــير غــــــــــــــــ. دراسة ماجستيعمان في ضوء بعض المتغيراتفي سلطنة       
 اليرموك، األردن.      

 
   ــدارســــــــــــمـري ــــــــــــــي لمديـــــــــــــ(. ضغوط العمل والحياة وعالقتها بالرضا المهن4118)ي، فوزية ـالجمال
 (، 4)11 ،ةـــــــــــة االسكندريــــــــــــة جامعـــــــمجلة كلية التربيالتعليم األساسي بمحافظة مسقط.       

      091 –412. 
 

 . الرياض: دار الهدى للنشر والتوزيع.نحو نفس مطمئنة واثقة(. 4118) الحبيب، طارق
 

   : ــرةــــــــــالقاهــــ .يـــــــــــوازن الوظيفــوالتالتوافق النفسي (. 4119) ىوباهي، مصطفـــسيــن حشمـــت، ح
 الدار العالمية للنشر والتوزيع.      
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  بعضرة وعالقتـــــــــهــا بــــــإدارة ــــــــــة األســـــــــــالضاغطة لدى ربأحداث الحياة  (.4100) اد، وجيدة ـــــــــــحم
  ن ـــــة عيــادس عشر لإلرشاد النفسي بجامعــــالســـ ويـــــــر السنــــــــالمؤتم ــرية.ــــــــوارد األســـــــالم     
رادة التغيي س )اإلرشادـــــــــــشم          : 0 ر،ــــــ، مصاير(ــــــــــــين 22ر، مصر بعد ثورة ـــــــــــالنفسي وا 

      096 -216.    
 

 . دمشق: دار التربية الحديثة. زواج سليم لبناء أسرة سليمة(. 4119)حمدان، محمد 
 

  ةــــــــالديمغرافـيرات ــــــــــــــــــوبعض المتغية ــــــــــات الوالديــــــر الممارســــأث(. 4119) الحوسني، بدريـــة
 د ــــــــــــات مرحلة ما بعـــدى طالبـــــــــــــوم الذات وتوكيد الذات لـــــبالوالديـــن على مفهالمتعلـــقة       
  ة، ــــــــــــــة األردنيــــــــــــالجامعر غير منشورة، ــــ. دراسة ماجستيعماناألساســـــي بسلطـنــة التعليـــــم       
 األردن.      
       

 االستشاريــــة العليــــا  ويت: اللجنةـــــــ. الكرةــــة األســـــــموسوع(. 4110الخرافي، عبد المحسن عبداهلل )
 علــــى استكمال تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية.للعمـــــــل       

 
 دارــرة: ـــــــــــ. القاهـــــري في عصر القلق والتفككـــاد األســـــاإلرش(. 4118) طـــــخضــــــــــر، عبد الباسـ

 الحديث. الكتـــــــاب      
 

 . الرياض: مكتبة الشقري.نظرة في علم االجتماع األسري(. 4117)الخطيب، سلوى 
 

   يـــن:الع .هـــــــه وتطبيقاتــــــــة أسسه ونظرياتالمدر  اإلرشاد النفسي في. (4116)الخطيب، صالح 
 لكتاب الجامعي. دارا      

 
   هــــعالقتــو ة ـــــــــالعاملـدور لدى المـــــــــــرأة القطـــــــــرية ـــــــــراع الــــ(. بعض مشكالت ص4114)خليفة، بتول 

 ،446-440:)0(ر، ــــــــــ، قطةــــــــــــوم التربويــــــــة العلــــــمجلـي لألم واألوالد. ــوافق النفســـــــــــــبالت      
 ــع ـــــــــــــــــــن موقـــــــــــــــــاء عـــــــــــمســـــ 2اعة ـــــــــــــــالســ 4100، 01ارس ـــــــــــــــــــــــــــــارة مـــــــــــــــــلزيـاخ ـــــــــــــــــــــــتاري       

      -http://niz.opac.mandumah.com.elib.unizwa.edu.om/cgi 
      download.pl?biblionumber=18892 -bin/koha/opac 
 
   

http://niz.opac.mandumah.com.elib.unizwa.edu.om/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=187601
http://niz.opac.mandumah.com.elib.unizwa.edu.om/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=187601
http://niz.opac.mandumah.com.elib.unizwa.edu.om/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=187601
http://niz.opac.mandumah.com.elib.unizwa.edu.om/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=au:%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9%20,%20%D8%A8%D8%AA%D9%88%D9%84%20%D9%85%D8%AD%D9%8A%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%20%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD
http://niz.opac.mandumah.com.elib.unizwa.edu.om/cgi-bin/koha/opac-download.pl?biblionumber=18892
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  اءـــــــــــدار الوف اإلسكندرية: .الضغوط النفسية والتخلف العقلي(. 4118)راد وعيسى، مخليفة، وليد 
 لدنيا الطباعة والنشر.      

 
  بـالجوانـض (. تعدد األدوار لدى المدرسات االمهات وعالقته ببع0686)ة فوزي زينالخولي، فاطم

 اريــــخ ، مصـــــــــــر، تالسجل العلمي الرابع )كلية التربية، جامعة المنصورة(النفسية داخل األسرة.     
 ـعـــــــــــــــــــــــــوقـــــــــــــــــــــم نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــاءمســــــــــــــــــــــــــــــــ 2  الســــــــــــــــــــــــــــــــــــاعة 4100، 2 ايرينــــــــــــــــــــــــــــ الزيارة    
    -http://niz.opac.mandumah.com.elib.unizwa.edu.om/cgi  
    1download.pl?biblionumber=9352  
 
   . عم ان: دار صفــــــــــــــاء ريـــــــــــي واألســــاد الزواجـــــأساسيات اإلرش(. 4118)ـــــــــــري، صالـــــــــح لداهــــا

 والتوزيع.للنشـــــــــــر       
 

 . العين: مكتبة الفالح.اإلرشاد والعالج النفسي(. 4101)الدحادحة، باسم 
 

 . الكويت: مجموعة فور فيلمز للطباعة.ثقتي بنفسي(. 4118الدريع، فوزية )
 
 كتوبرأة ار خ الزي. تاريلدى المراهقين والشبابالفروق في أبعاد مفهوم الذات )دت(.  م، فهدالدلي 

   http://faculty.ksu.edu.sa/12498/Pages/res.aspx ، عن موقع0410،  0     
  
 .ـريــــــــــــاألسا ـــــــــق توافقهـــــرأة لتحقيـط لعمل المــــــــحتمية التخطي(. 4111ــدي، محمــــــــــــد )يـــــــرشال

 . 77-0أكتوبر،   9الجتماعيــــــــة بجامعة االعلــوم  ةكليــــــمنشورات  القاهرة:       
 

 . عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع.3الصحة النفسية ط (. 4116رضوان، سامر جميل )
 

   .ة عمانـــي سلطنــــــــن فـــــــــة والمعلميـــدى الشرطــــة لـــــــالنفسيوط ــالضغ(. 4110الرواس، سالم )
 غير منشورة، جامعة السلطان قابوس، سلطنة عمان.دراســــــــــة ماجستــــــير       

 
 ــــرة:  ــالتيتــــــــــون. القاهـــة ــــــــ. ترجمة أميندليلك للتعامل مع الضغط النفسي(. 4117و )ــــــــــــــروشان، أرث

 العربية للتدريب والتسويق.المجموعــــــــة       
 

http://niz.opac.mandumah.com.elib.unizwa.edu.om/cgi-bin/koha/opac-
http://faculty.ksu.edu.sa/12498/Pages/res.aspx
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  رــــــــــماجستي . دراســـــــــــــــــــة ةات المجتمعيــرأة العمانية والتحديتمكين الم(. 4116) الزدجالي، خديجة
 غير منشورة، جامعة عين شمس، مصر.     

 
 . عمان: دار زهران.اإلرشاد النفسي نظرياته، اتجاهاته، مجاالته(. 4114) الزعبي، أحمد

 
 ة. ـــــــــــــــع والمثاليــــــــــــــــــــــــــاب بين الواقــــــــــــــبي للشــ(. مفهوم الذات والسلوك االجتماع0676) زهران، حامد

 ــــارة ـــخ الزيـــــــــــــ. تاريـــ062-000السعودية،  عبد العزيز،ة الملك ـــة بجامعـــة التربيـــكليمجلــة       
 ع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوقــــــــــــــــــمــــــــــــــــــن ــــــــــع اءــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمس 0ة ـــــــــــــــــــــــاعـــــــــــالس 4104، 7اكتوبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر       
      -http://niz.opac.mandumah.com.elib.unizwa.edu.om/cgi   
      bin/koha/opac-download.pl?biblionumber=8709 
 

 . القاهرة: عالم الكتب.الصحة النفسية والعالج النفسي(. 4110) زهران، حامد
 

 . مصر: دار النشر للجامعات.علم النفس المعرفي(. 4110)الزيات، فتحي 
 

 . عَمان: دار الفكر. نظريات اإلرشاد والعالج النفسي(. 0668)الزيود، نادر
 

رادة العطاء(. 4101)اوي، فضيلة ــــــــــــــــالسبع  ر ـــــــــاء للنشــــــــــ. عمان: دار صفتحقيق الذات وا 
 والتوزيع.      

 
   تاــــلالضطراب عــــــــــالدليل التشخيصي واإلحصائي الراب(. 4110السماك، أمينة ومصطفى، عادل )

 الكويت: مكتبة المنارة اإلسالمية.. النفسية، المعايير التشخيصية      
 

  د ــــــــــــــة فه. ترجمــريــــــــــي األسـاإلرشاد والعالج النفس(. 4119) ث، روبــرت وسميث، باتريشيا سميـــ
 الدليم، الرياض: جامعة الملك سعود.عبداهلل       

 
 .قـــــــــــوالتطبية ــي بين النظريــــــــــــوك اإلنسانــأسس السل، علم النفس (.4101) ي، شعبانالسيس
 اإلسكندرية: المكتب الجامعي الحديث.      
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    ، نــــعزالدي ور وعادلــــــــترجمة طلعت منص ي.ـــــــم النفس اإلنسانـــــلع(. 0678سيفرين، فرانك ت )
 األنجلو المصرية. رة: مكتبةـــــــالقاه       

 
 . اإلسكندرية: المكتبة المصرية.علم النفس الظاهري (.4110)شتا، السيد 

 
 والتوزيع.ـــر شللن دالحامـ. عمان: دار ةيوط النفسالتكيف مع الضغ(. 4101)أحمد ـة،الشخانبــــــــ

 
 ــــة ـــــــــالمنظمــــرة: ـــــالقــاه .ة النظرية، التقييم، مناهج البحثــالشخصي(. 0677ة )ـــــــــاع، نعيمـــــــــــــــالشم

 .والثقافة والعلوم، معهد البحوث والدراسات العربيةة العربيـــة للتربيـــــ      
     

 شريكــةل( . الرضا الزواجي وعالقته بالتعبير االنفعالي واالستثمار المتنـــوع 4117صالح، عواطف )
   التربية  ةـــلة كليـــــمجاء عامالت وغير عامالت. ـن من نســــــــــالحيــــــاة لــــــــدى الرجال المتزوجي      
  4100، 0ــــــر ــــــــــــــــــــــارة ينايــــــــــــــــــــــــــخ الزيــــــــــــــــــ، تاريــــ68-02(، 07) 2ر، ـــــــمص، بجامعة طنطا      

    ع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن موقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمسـ 0ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالساع      
 -http://niz.opac.mandumah.com.elib.unizwa.edu.om/cgi 
     bin/koha/opac download.pl?biblionumber=8007 
                     
  . وم الذات، دراسة ميدانية مقارنة بين السجناء واألحداثــمفه(. 4117د )ـــــــــــــــغ، محمــــــــــــصاي

 www.nesasy.orgمساء عن موقع  الخامسةالساعة  4104، 44نوفمبر الزيارة خ ــتـــــاري      
 

 ــــــــى ــــــــــن علــــــب أبنائهــــــــــــــــــــــيـه بتدرـــــــــمفهوم الذات لدى األمهات في عالقت (.4100) صبيــــح، إسعاد
 (،69) 22ر، ـــــــــ، مصســـم النفـــــــعل.ةــفي ضــــــــــوء بعض المتغيـــــــــرات الديموجرافياإلنجـــــــاز       

 ع ــــــن  موقــــــــــــــاء عـــــــــــــالساعـــة الثامنة مســ 4100، 01ديسمبـــــــر لزيارة ــخ ا، تاريـــ002 – 019     
     -http://niz.opac.mandumah.com.elib.unizwa.edu.om/cgi

download.pl?biblionumber=1636905 bin/koha/opac      
 

 .40-42(: 62) .النوبات القلبية هي القاتل رقم واحد للنساء .، يونيو(4100)صحتنا 
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 الت ــالعامـر ــــــنظــــــي من وجهـــــــــــــــة التوافـــق الزواجـــ  (.4110)الطاهات، لينا و  ــــــــــــادي، أحمدالصمـ
 ،07 –06 (،80)44ـارات، ــــــإلمــــة، اــــــــــؤون اجتماعيــش رات.ــــــــــــــــــــوء بعض المتغيفي ضـ      
 ع ــــــــــــــــــن  مــــــــوقــــــــــــــــــع  اءــــــمس  بعةاسالـــــة   الساعـ  1044، 00ـــرنـــــوفمبــ زيــــــــــــــارةالتاريـــــــــخ       
     -http://niz.opac.mandumah.com.elib.unizwa.edu.om/cgi  
      download.pl?biblionumber=20986-bin/koha/opac  
 

  هـــــــعالج ـرقـــــــــه، طـــمه، تشخيصـــــــــــوي، مفهــــــالضغط النفس(. 0662) الطريري، عبد الرحمن
 .. الرياض: عبدالرحمن الطريريومقاومته      

 
 . مصر: المكتب الجامعي الحديث.في النفس والقرآن الكريم(. 4110) الطويل، عزت

 
  ـــب ـــــدار الغريــرة: ــــــــــــــــــ. القاهيــــــــل النفسـموسوعة علم النفس والتحلي(. 4114) طه، فرج
  والنشر والتوزيعللطباعــة       

 
 ــل ـــــــــ. عمـان: دار وائ(2ق )طة والتطبــــــــــــــــالذات بين النظريوم ـــمفه(. 4101) انـــــ، قحطرالظاهـ
 للنشر.      

 
  ه ــة وعالقتــــــرات الديموغرافيــر بعض المتغيــــــــــــــوم الذات وأثـــــــــــــمفه(. 4110) مهندعبد العلي، 

 نين  ــــــــــــي حافظتي محـــــــالثانوية الحكومية في لدى معلمي المرحلة االحتراق النفسبظاهــرة       
 اء عن موقع ـــــــــــــــــــــــــمســـــــة الخامسة الساع 4100، 0 ر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة ينايــخ الزيـــتاري. ونابلس      

       thesis/2924786.pdf -http://scholar.najah.edu/sites/default/files/all 
               

 القاهـــــــــرة: مكتبة النهضة المصرية.. جودة الحياة األسريةعبد المقصود، أماني )دت(. 
 

 ورة، ـــــــــــــــر غير منشــــة ماجستيــــــــــ. رسالمشكالت المرأة العمانية العاملة(. 0664عبد النبي، محمد )
 جامعة السلطان قابوس، مسقط.      
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  ةوط )دراســـــــــــالضغة ـــــــــــــــــه بأساليـب مواجهـــــــــــــوم الذات وعالقتـــــــــــ(. مفه4104) عبد الوهـــاب، محمد
   0، مصــــــــــر، ـات نفسيــــــــةدراســــــــــــة قنا(. ــــــــــــي المرحلـــــــــة اإلعداديـــــــــــــــــــــة بمحافظــمعلى معل      
 ـوقـــــــــــــــــــــــــع ـــــــــــن معــــــــــــــــــ  4100، 04ـــر ايـــــــــينــــــــــــالزيـــــــــــــــــــارة  خــ. تاريـــــــــــــ028 - 010 (،44)      
     -.unizwa.edu.om/cgihttp://niz.opac.mandumah.com.elib  
     download.pl?biblionumber=468973 bin/koha/opac- 

 
  :  عمــان ة.يـــالنفسـة ـــــــره على الصحــــــــــــــالضغط النفسي ومشكالته وأث(. 4118) عبيــــد، ماجدة 

 صفاء للنشر والتوزيع.دار       
 

دارة الضغوط (. 4110)عثمان، فاروق   . القاهرة: دار الفكر العربي.النفسيةالقلق وا 
  

  ة ــــــــبرة: مكتـــــــــــــ. القاهمواجهتهاة ـــــــــــن والشباب وكيفيـــــــــوط المراهقيـــــضغ(. 4101ود )ـــعطية، محم
 المصرية.و ــــــــاألنجل      

 
    ع.   ـــــــوالتوزينشـــــــــر لل ةـعَمان: األهلي. نظريات وفنيات اإلرشاد األسري(. 4101ن، جهاد )ــــعالء الدي

     
 ها ـــــــــــا تدركـــــــــــة الحياة الضاغطـــــــــــــــــة كمة ومواجهـاالجتماعيــــ دةــــــ(. المسان0667) علي، عبد السالم

  .400 – 410(، 4) 7ـــــر، مصــــــــــــ، ةدراسـات نفسيالعامالت المتزوجات.       
 

 عمان:ة ن، سلط(1ة في ثقافة الشباب )طـــة العاملـــصورة المرأة العماني(. 4110) ري، قاسـم ـالعم
 المطبعة الشرقية ومكتبتها.      

 
  عمـــــان:. القطاع الصحــــيي ــــــــــــمرأة العاملة فــــــــــــــــــد الــــالعنف ض(. 4116) ــــلـــوادة، أمــــــــــــــعـــال

 العلمية.البـــــــــــارودي دار        
 

 . ــةـــج اإلرشاديـــــــــــــي، المشكالت والبرامعلم النفس األسر (. 4112، عبد الرحمن محمد )العيسوي
 أسامة للنشر والتوزيع.عمان: دار       

 
 ومكتبة الهالل. . بيروت: دارالشخصية الناجحة(. 0660، مصطفى )غالب
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 . القاهرة: مكتبة الدار العربية للكتاب. الشباب المعاصر وأزماته(. 4118)غانم، محمد 
 

 ـرـــــــــالنشو للطباعـــــة راك  ـرة: إيتـــــــــ. القاهـالمرأة واضطراباتها النفسية والعقلية(. 4100) غانم، محمد
 والتوزيع.      

 
  .ة والمراهـــــــقةــــسيكولوجيا النمو اإلنساني بين الطــــفول(. 4116غباري، ثائر وأبو شعيرة، خالد )

 مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع.األردن:       
 

  روقــــــــــالش عمان: دار .ةـوط النفسيـالتعامل مع الضغ(. 4116) ، أحمــدوأبـــــــو سعد الغريـــــــر، أحمد
   للنشر والتوزيع.      

 
 ع.. عمان: دار صفاء للتوزيالصحة النفسية للطفل(. 4119) غيث، سعاد

 
 و ـــــــــــــة االنجلــــــــــــــرة: مكتبــــــــــــــــ. القاهالصحة النفسية في مراحل العمر المختلفة (.4117فهيم، كلير )

 .المصرية      
 

 ة ــــــــــــي الصحـــــــــــ. كتاب قضايــــا ف(4116ـوسف )ــم والتل، أمل يـــــــــازك عبد الحليـــــــــــــــن ،اتــــقطيش
 كنوز المعرفة العلمية للنشر والتوزيع.عمان: دار  النفسيــة.      

 
  وط الوالدية )كما تدركها األمهــات(  ــــــــــ(. العالقة بين الضغ0662القماح، إيمان محمود عبد الحميد )

  .400 – 487(، مصر، 4)4، ةـدراسات نفسيـــال. ـــــــــــــذات لــــــــــــــــــدى األطفــــــوم الــــــمفه وبيـــــن      
 وقع ــــــــــاء عـــــــــــــــــــــــــــــــن مســــــــــــــــــم الثامنةالســــــــــــــــــــــــــــــــــاعة    4100، 0ــــر ينايـــالزيـــــــــــــــــــــــــــارة تاريخ       
       -http://niz.opac.mandumah.com.elib.unizwa.edu.om/cgi   
        download.pl?biblionumber=12136-bin/koha/opac 
 
 الفتح للطباعة والنشر.. اإلسكندرية: األسري علم النفس(. 4101كفافي، عالء الدين ) 
 

 . ةـــــــــاة اليوميـوط الحيـــــــالحل األمثل للضغوط، كيف تستفيد من ضغ(. 0667ماكمين، مارك ر )
 منير حبيب، القاهرة: دار الثقافة. ســالم مة ـــــــــترج      

 

http://niz.opac.mandumah.com.elib.unizwa.edu.om/cgi-bin/koha/opac-download.pl?biblionumber=12136
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   .اء النفســـــــــدى علمــــــــــــــتفسيرها لمصادر الضغوط النفسية واتجاهات (. 4104مجيد، سوسن )
 ع ــــــــن موقــــــــــــــعمســــــــــــــــــــاء  04الساعــــــــــــــــــــة  4100، 00رة مــــــــــــــــــــــارس اــــــــــــــــــــــــــخ الزيــــــــــــــــــــــــــــتاري      
      http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=309383  

 
  رة من منظــــــــور  ــــــرة والطفولة المعاصـــــظواهر ومشكالت األس(. 4116محمد، محمد عبد الفتاح )

 االسكندرية: المكتب الجامعي الحديث.. االجتماعيةالخدمــــــــة       
 

   ـرللنشــ يـــــــــ. عَمان: المجتمع العربوم الذاتــــــــــــمفه(. 4100) ومطر، شيماء محمود، غازي
 والتوزيع.      

 
 . القاهرة: دار النشر للجامعات.األسرة والتوافق األسري(. 4118مرسي، كمال إبراهيم )

 
 . اإلسكندرية: المكتب الجامعي الحديث.الزواج واألسرة(. 0671المسلماني، مصطفى )

 
 . عَمان: دار دجلة.بحوث معاصرة في علم النفس(. 4116) مصطفى، يوسف

 
 . مسقط: مطبعة المدينة.عمل الزوجة وأثره على أوضاعها األسرية(. 4110) المعمري، وفاء

         
  ةاالبتدائيــــة ـــــذ المرحلـــي لألبناء من تالميـــــــعمل األم والسلوك االجتماع (.0688)ود ـــــي، محمــــمنس
 (،2) 12ـت، ـ، الكويةــــــــــوم االجتماعيــــــــــــــة العلـــــــــــــمجل ة(.ــــــة مقارنــــة المنــــورة )دراسنبالمدي    
 ـــع ـــــــــمســــــــــــــــــــــــاء عن موقــــــــــ التاسعةــة الساعـــــــــ 1004، 2ـارس ـارة مــــيـــــــخ الز تاريــــــ. 010 –86     
    -http://niz.opac.mandumah.com.elib.unizwa.edu.om/cgi   
     download.pl?biblionumber=26655 bin/koha/opac 

 
 اء ــــــــــــــــة والذكــــــل الشخصيــوامــــــببعض عه ـــــــــــــي في عالقتــــــــ(. التوافق الزواج4119) محمود، عبداهلل

     ـارة ــــــــــــــالزيخ ــــــــــ. تاريــ001-04: 91،0ورة، مصر،ـــة التربية بالمنصــــكلي ةمجلــــي. ـــــاإلنفعالــ      
 ـــــــــعـــــــــــــــــــــاء عـــــــــــــــــــــــــــــــــن موقـــــــــــــــــــــــــمســـــــــ الرابعةة ــــــــــــــــــــــــــــــــــاعــــــــــــــــالس   4100، 41رــــــــــــــــــــــــــــــــــيناي      

      -http://niz.opac.mandumah.com.elib.unizwa.edu.om/cgi 
        bin/koha/opac-download.pl?biblionumber=8319  
 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=309383
http://niz.opac.mandumah.com.elib.unizwa.edu.om/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=26655
http://niz.opac.mandumah.com.elib.unizwa.edu.om/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=26655
http://niz.opac.mandumah.com.elib.unizwa.edu.om/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=26655
http://niz.opac.mandumah.com.elib.unizwa.edu.om/cgi-bin/koha/opac-download.pl?biblionumber=26655
http://niz.opac.mandumah.com.elib.unizwa.edu.om/cgi-bin/koha/opac-download.pl?biblionumber=8319
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  ة ـــــــــــــ. دراسا التقليديةـــــــه بتغير أدوارهـــفي العمل وعالقت رأةــــانخراط الم(. 0660المسلمي، شيخة )
 منشورة، جامعة السلطان قابوس، سلطنة عمان.ماجستير غيــر       

 
 . اإلسكندرية: الملتقى المصري لةبداع والتنمية.النفس مستويات(. 4114المهدي، محمد )

 
 الساعــــــــــة   4100، 01ارة مارســــــــــــــــــــخ الزيــــــــــــــــــــتاري .النفسيب ــالمرأة والطالمهدي، محمد )دت(. 

 http://www.elazayem.comموقع  مساء عن السابعة      
 

  القاهــــرة: منشورات .ةـــــة النفسيــــــــة وعالقتها بالصحــوط المهنيـــــالضغ(. 4118)ر ـــــــالنعاس، عم
 كتوبر.أ 9ة ـــــــــــجامع      

 
 لميــة عاللجنــة الة ـــــــــ. ترجملـــــــــكيف تتغلب على الضغوط النفسية في العم(. 4110نوتس، كويك )

 القاهرة: دار الفاروق للنشر والتوزيع. والتحرير والنشر.للتأليــف       
 

 الدوحة: مكتبة جرير.        (.1النجاح)طضغط العمل طريقك إلى (. 4111هانسون، بيتر)
 

 هـــــــــوعالقت ـيــــــــل المالــــــــــــــــــالدخدارة رة في إــــــسة األــ(. دور رب4104) يوسف، حنان وفرحات، شيرين
 جامعــــة النوعيةة التربية ـــــــــــــع لكليـــــــــــي الرابـــــــــالمؤتمر السنوي العربي. ـــــبالتوافق الزواج      
دارة رأس المال الفكالمنصـورة         ـــيالعالـــــي فــم ــــــــات التعليــــري في مؤسســــــ)إدارة المعرفة وا 
 الزـيــــــــــــــــــــارةخ ــــــــــــــــــــــتاريـ، 0964-0970، 3مصــــــــــــــــــــر، ، ي(ــــــــن العربـــــــــــــــوالوطر ـــــــمصـــ      
 ع ــــــــــــــــوقـــــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــــــــــــــاء عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمس ـــةــــــــــــالسادســـــــة الساعــــــــــــــــــــ 4100، 0ـــر ـــــــــــــــــــــــيناي      
      -http://niz.opac.mandumah.com.elib.unizwa.edu.om/cgi  
       download.pl?biblionumber=785285 bin/koha/opac 
 :المصادر    
                                                 سلطنة عمان. .اإلحصاء السنوي لموظفي الخدمة المدنية(. 4104وزارة الخدمة المدنية )   
 
 
 
 
 

http://niz.opac.mandumah.com.elib.unizwa.edu.om/cgi-bin/koha/opac-download.pl?biblionumber=785285
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 (1ملحق رقم )

 الدراسة في صورتها األوليةأدوات 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 

 

 أختي الفاضلة
 تحية طيبة ................ وبعد

 
بعنوان " أبعاد مفهوم الذات لدى العامالت وغير العامالت وعالقته تقوم الباحثة بإجراء دراسة 

والتوافق األسري بمحافظة الداخلية " وذلك استكماال لمتطلبات الحصول بمستويات الضغوط النفسية 

 على درجة الماجستير في اإلرشاد النفسي.

باإلجابة على الفقرات الواردة، مثمنة تعاونك البناء تطبيقا لآلية  –أختي األم -لذا يرجى تكرمك 

د في واهلل في عون العبد ما دام العبالكريمة " وتعاونوا على البر والتقوى "، ولسنة رسولنا الكريم " 

 عون أخيه" داعية المولى أن يكون كل جهد ووقت تبذليه في تعبئة هذا االستبيان في ميزان حسناتك.

 إال لغرض البحث العلمي فقط، ولكعلما أن البيانات الواردة سوف تعامل بكل سرية ولن تستخدم 

 مني أوفر الشكر والتقدير.

 تعليمات:
 ترك أي سؤال بدون إجابة.الرجاء عدم  (0

 يوجد في أسفل الصفحة بيانات عامة أرجو تعبئتها. (4

يوجد ثالثة مقاييس، مقياس مفهوم الذات، مقياس الضغوط النفسية، ومقياس التوافق األسري،   (0
 وموضح قبل كل مقياس تعليمات اإلجابة عن المقياس، الرجاء قراءتها جيدا.

 الباحثة: منى بنت عبداهلل بن نبهان العامرية                                        
 طالبة ماجستير بجامعة نزوى                                                 
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 :اس مفهوم الذاتأوال: مقي

 تعليمات اإلجابة عن المقياس:

 الرجاء التأكد من اإلجابة عن كل عبارة. (0

: أي أن الصفة غير موجودة، بدرجة قليلة: تعني الصفة موجودة خيارات اإلجابة، ال توجد بالمرة (4

بدرجة قليلة، بدرجة متوسطة: تعني أن الصفة موجودة بدرجة متوسطة، بدرجة كبيرة: تعني أن 

 الصفة موجودة بدرجة كبيرة.

ك لةجابة عن العبارات بناء على فكرت القلم األسودكل عبارة:  استخدمي ثالثة أقالم لةجابة عن (0

لةجابة عن العبارات كما تريها متوفرة لدى الشخص  القلم األحمرعن نفسك كما هي في الواقع، 

 وني عليه.لةجابة عن العبارات كما تحبي أن تك القلم االزرقالعادي، 

 مثال للتوضيح:  (4

 

 م

 

 الفقــــرات

 

 

ال توجد 

 بالمرة )أبدا(

 

 بدرجة قليلة

 

 بدرجة متوسطة

 

 بدرجة

 كبيرة

أحتاج    إلى شخص  0

آخر يدفعني إلى عمل 

 األشياء.

     

 

 باألزرق()√

   

 )باألحمر(√      

     

 )باألسود(√   

ي "بدرجة كبيرة" وهذا يعني أنه يرى نفسه فسود قلم األفي المثال السابق أجاب الشخص بال

درجة ب حمرقلم األاالواقع أنه يحتاج دائما إلى شخص آخر يدفعه لكي يعمل األشياء، وأجاب بال

قلم الوأجاب ب دي لديه هذه الصفة بدرجة متوسطة،وهذا يعني أنه يرى أن الشخص العا "متوسطة"
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شخص آخر يدفعه لكي ينجز  يحتاج أبدا إلى أي أنه يتمنى لو أنه ال "ال توجد بالمرة "زرقاأل

 األعمال.

  اآلن أجيبي عن المقياس مستخدمة ثالثة أقالم )األسود، األحمر، األزرق( في كل عبارة.
                             

 
 م

 
 الفقــــرات

ال توجد 

 بالمرة

 )أبدا(

 بدرجة

 قليلة

بدرجة 

 متوسطة

 بدرجة

 كبيرة

 

يدفعني إلى عمل أحتاج إلى شخص آخر  0
 األشياء.

    

     غالبا ما ألوم نفسي على أفعالي. 4
     عالقاتي باآلخرين قوية 0
     أعتبر نفسي مسؤولة عما أالقيه من متاعب. 2
     شخصيتي جذابة بالنسبة للجنس اآلخر. 0
     من الصعب التحكم في نزعاتي العدوانية. 9
     أنا متمركزة حول ذاتي. 7
     نفسي.إن أشد معاركي هي معركتي مع  8
 نجاز دفعا إلأشعر أن علي أن أدفع  6

 األشياء.
    

     غالبا ما أشعر أني غير راض. 01
 ذينى أن أكون حذرة بالنسبة للناس الأميل إل 00

مما كنت أشعر فيما بعد أنهم كانوا أكثر مودة 
 .أتوقع

    

     غالبا ما انتقد اآلخرين. 04
     أشعر بالذنب في معظم األحيان. 00
     أشعر بأنني عديمة النفع. 02
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 م

 
ـــراتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفقـ  

ال توجد 

 بالمرة

 )أبدا(

 بدرجة

 قليلة

بدرجة 

 متوسطة

 بدرجة

 كبيرة

 

     أتصرف مثلما يتصرف اآلخرون. 00
     أقدر ذاتي حق قدرها. 09
     أثق بنفسي. ال 07
     أشعر بأنني مهمشة. 08
     أشعر بأنني عصبية. 06
     أشعر بأنني متفوقة.  41
     أشعر بأنني مبلبلة الفكر. 40
     أنا محبوبة بين زميالتي. 44
     أشعر بأنني مختلفة عن اآلخرين. 40
     أنجز شيئا. الأشعر بأنني  42
     بالنسبة لي.ضبط النفس ليس مشكلة  40
     أنا مجدة في عملي. 49
     أطالب نفسي بالشيء الكثير. 47
     أنا أهل للثقة. 48
     أنا عنيدة إلى حد ما. 46
     أنا راضية عن نفسي. 01
     استغل وقتي فراغي استغالال طيبا. 00
     أستطيع أن أعبر عن نفسي بحرية 04
     أنا شخص يعتمد عليه 00
     بنفسي. قراراتيال أصل إلى  02
     أخاف من الجنس. 00
     حياتي مليئة بالمتاعب. 09
     أنا شخص خنوع. 07
     أكره الجنس في نفسي. 08
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 م

 
ــــراتـــــــــــــــــــــــــــــــالفق  

ال توجد 

 بالمرة

 )أبدا(

 بدرجة

 قليلة

بدرجة 

 متوسطة

 بدرجة

 كبيرة

 

     أنقاد بسهولة لرأي اآلخرين. 06
     اشعر دائما بالمهانة. 21
     اشعر باليأس. 20
     أنا فاشلة. 24
     أنا خجولة. 20
     انأ شخص متباعد عن الناس. 22
     اشك في قدراتي الجنسية. 20
     ا.س اآلخر كثير أنا أشبه الجن 29
     ة.الجنسيأجد صعوبة كبرى في ضبط نزعاتي  27
     أحاول أال أفكر في مشكالتي. 28
     اشعر بالنقص. 26
     يهمني أن اعرف كيف أبدو لآلخرين. 01
     أنا شخص عاقل. 00
     يمكنني أن أقرر شيئا وأثبت على قراري. 04
     إنني افهم نفسي. 00
أن أتحمل  )أستطيعأنا شخص يعتمد عليه  02

 .لية(و المسؤ 
    

     .أشعر برغبة في العدوان 00
     أحب أن أثبت ذاتي. 09
     مع من حولي. أستطيع أن أعيف في وئام 07
     .أنا مندفعة 08
     أنا متسلطة. 06
     أشعر بأنني عديمة الشعور. 91
     أخاف من االختالف مع اآلخرين. 90
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 م

 
ــــراتـــــــــــــــــــــــــــــــالفق  

ال توجد 

 بالمرة

 )أبدا(

 بدرجة

 قليلة

بدرجة 

 متوسطة

 بدرجة

 كبيرة

 

     ال أستطيع أن أصمم على شيء. 94
     أنا مضطربة. 90
     ال أشعر بأي حرج عند دخولي أي مكان عام. 92
     أنا متفائلة. 90
     أنا غير مستقرة. 99
     أنا مرتاحة البال. 97
     على التأثير في اآلخرين.أنا قادرة  98
     أنا في مركز طيب بالنسبة ألقراني. 96
     أنا ناجحة في حياتي.  71
عادة ما أشعر بالوحدة وأنا في وسط جميع من  70

 الناس.
    

     أشعر بعدم اآلمن. 74
     ال أشعر بارتياح وأنا أتحدث إلى شخص آخر. 70
     عني.أخاف مما يعتقده الناس  72
     ال أحترم نفسي. 70
     أبتعد عن مواجهة أزمة أو صعوبة. 79
     ال أشعر أنني أقل من أي شخص آخر. 77
أرى أنني أضطر إلى حماية نفسي عن طريق  78

 والتبريرات.االدعاءات 
    

     أخاف من المواقف الجديدة. 76
     إراداتي قوية. 81
     أنا يائسة. 80
     أنا عديمة الحيلة. 84
     أنا طموحة. 80
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 م

 
ـراتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفقـــ  

ال توجد 

 بالمرة

 )أبدا(

 بدرجة

 قليلة

بدرجة 

 متوسطة

 بدرجة

 كبيرة

 

     أنا أجيد االختالط باآلخرين. 82
     أنا أجيد المبادأة. 80
     أنا متسامحة. 89
     منافسه قوية.أنا  87
     .أنا أنانية 88
     أنا سريعة البديهة. 86
     أشعر بأنني معتمدة على نفسي. 61
     أشعر بأنني ناضجة عاطفيا. 60
     يحبني معظم الذين يعرفوني. 64
أستطيع أن أتقبل معظم القيم والمعايير  60

 االجتماعية.
    

     أنا ذكية. 62
     والمعايير الخاصة بي قليلةالقيم  60
     أنا متفائلة 69
     أستطيع أن أواجه الحقائق. الأشعر بأنني  67
     أحتقر نفسي. 68
أشعر بالخوف من الفشل في أي شيء أحاول  66

 أن أقوم به.
    

     أشعر باالسترخاء وال يؤرقني شيء. 011
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 ثانيا مقياس الضغوط النفسية: 

 تعليمــــــــــــات:

 الرجاء التأكد من اإلجابة عن كل عبارة.( 0

ر ( في المربع الذي يعب√بوضع عالمة )أجيبي عن كل عبارة بقلم واحد فقط ومرة واحدة فقط ( 4

 عن إجابتك.

( خيارات اإلجابة، "بدرجة كبيرة جدا": أي الصفة موجودة بدرجة كبيرة جدا، "بدرجة كبيرة": أي 0

موجودة بدرجة كبيرة، "بدرجة متوسطة": تعني أن الصفة موجودة بدرجة متوسطة، "بدرجة الصفة 

قليلة": تعني الصفة موجودة بدرجة قليلة، "بدرجة قليلة جدا": تعني أن الصفة موجودة بدرجة قليلة 

 جدا.

 اآلن أجيبـــــــــــــــي عـــــــــــــن المقياس.

 

 

 م

 

 العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات

 بدرجة

كبيرة 

 جدا

 بدرجة

 كبيرة

 بدرجة

 متوسطة

 بدرجة

 قليلة

 بدرجة

 قليلة

 جدا

 

 

 : الشخصي مجالال

 األشياء معظم عمل بضرورة أشعر 0

  .السرعة وجه على

     

 لبضع ولو أستريح أن الصعب من 4

 .ساعات

     

      ياةالح في حققته ماع راضية غير أنا 0
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 م

 

 العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات

 بدرجة

كبيرة 

 جدا

 بدرجة

 كبيرة

 بدرجة

 متوسطة

 بدرجة

 قليلة

 بدرجة

 قليلة

 جدا

 يف متعددة بأشياء أقوم أن في أرغب 2
 .الوقت نفس

     

 ياءاألش تؤدى ال حين باالنزعاج أشعر 0
 .الصحيحوجهها  على

     

 نم الكثير إلنهاء ضغط تحت أعمل  6
 .األمور

     

 ما غالبا اآلخرين لي يتحدث مادعن 7
 عومواضي بمهمات مشغوال ذهني يكون
 .أخرى

     

 أعمل عندما واالعتزاز بالفخر أشعر 8
 .الضغوط تحت أفضل بشكل

     

      .كثيرة نسيان حاالت تنتابني 9

      .بسرعة الكالم إلى أميل 01

      مجال الصحة

      .الوزن في مشاكل من أعاني 0

      .الصباح في بصعوبة استيقظ 2

      .العام الجسمي بالتعب أشعر  3

       .باألرق أشعر 4

      الهضمي. الجهاز اضطرابات من أعاني 5

      .الرقبة في بألم أشعر 6

 .الدائم الصداع مزاجي يعكر 7
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 م

 

 العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات

 بدرجة

كبيرة 

 جدا

 بدرجة

 كبيرة

 بدرجة

 متوسطة

 بدرجة

 قليلة

 بدرجة

 قليلة

 جدا

 االقتصادي المجال

 سدل يكفي ال عليه أحصل الذي األجر 0
 احتياجاتي

     

      الراحةب يشعرني االقتصادي استقاللي 2

      أسرتي أعول ألنيأشعر بالضغط  3

      زوجي علي يصرف أن يسعدني 4

 للترفيه قليلة أموال أدخر أو أوفر 5
 والنزهة

 

     

أصرف على  أشعر بالضيق لكوني 6

 .الخاصمالي أوالدي من 

     

 رة:ــــــــــــــــــــــــال األســـــــــــــــمج

      األسرة متطلبات كثرة ترهقني 0

 مع العاطفي االستقرار بعدم أشعر 2

 زوجي

     

      .أوالدي تجاه بالتقصير أشعر 3

 غير أوالدي مع أقضيه الذي الوقت 4
 .كاف

     

      .ةاألسر  داخل األدوار تناقض يزعجني 5

 القيام على قادرة غير بأني أشعر 6

 .االجتماعية المسؤولياتب
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 م

 

 العبـــــــــــــــــــــارات

 بدرجة

كبيرة 

 جدا

 بدرجة

 كبيرة

 بدرجة

 متوسطة

 بدرجة

 قليلة

 بدرجة

 قليلة

 جدا

 اصلالتو  عدم نتيجة بالتقصير أشعر 7
  .واألقارب األهل مع

     

 لىع قادرة غير تجعلني األعباء كثرة 8
 .دراستهم في أطفالي متابعة

     

 نوبي بيني الطالق يقع أن من أخاف 9
 .زوجي

     

 ادأفر  أحد يمرض عندما بالقلق أشعر 01
 .األسرة

     

      .لي عائلتي برفض أشعر 00

      ال أحبذ أن يكون لدي عاملة منزل  02

 ادرةق غير تجعلني العائلية المشاكل 03

 .أعمالي أداء على

     

      .أطفالي مع التوافق بصعوبة أشعر 04

      .أوالدي مستقبل على أخاف 05

األعمال المنزلية تأخذ ما تبقى لدي  06
 من وقت وجهد

     

 :لــــــــالعم الــــــــــــــــــــــمج

 
0 

 معد نتيجة الضمير بتأنيب أشعر

 عمل.ال بمتطلبات االيفاء على قدرتي

     

 لباس يؤثر عملي في المنزل عن غيابي 2

 .حياتي على

     



12 

 

  
 اراتـــــــــــــــــــــــــــــــــالعب

 بدرجة

كبيرة 

 جدا

 بدرجة

 كبيرة

 بدرجة

 متوسطة

 بدرجة

 قليلة

 بدرجة

 قليلة

 جدا

 فكيرالت دائم يجعلني العمل أعباء كثرة 3
 .فيها

     

      روتيني. أشعر أن عملي 4

 بمديري عالقتي عن راضية غير أنا 5
 .العمل في

     

 حاباةالم نتيجة الشديد باإلحباط أشعر 6
 .العمل في

     

       .زمالئي مع وفاق غير على أنا 7

      .العمل في والتأهيل الكفاية بعدم أشعر 8

      .غامضة وظيفتي مهام 9

 في وجودي أثناء بالسعادة أشعر ال 01
 العمل.

     

 التي المشاكل حل أستطيع ال 00
 .تواجهني

     

 بعض لممارسة السلطة تنقصني 02
  .العمل في المسؤوليات

     

       .الحالي العمل من أفضل لعمل أتطلع 03

 من هب أقوم لما المتدنية المجتمع نظرة 04
  .عمل

     

 دض عملي في بأشياء أقوم أن يجب 05
  .مبادئي

     

 
 
 



13 

 

 تعليمات:
 الرجاء التأكد من اإلجابة عن كل عبارة. (0

ر ( في المربع الذي يعب√واحد فقط ومرة واحدة فقط بوضع عالمة )أجيبي عن كل عبارة بقلم  (4
 عن إجابتك.

خيارات اإلجابة: دائما: إذا كانت السلوك يتكرر دائما، أحيانا: إذا كان السلوك يحدث أحيانا،  (0
 كان السلوك ال يحدث أبدا.   إذا : أبدا

 العبـــــــــــــــــــــــارات دائما أحيانا أبدا

 التوافق مع األبناء:   

 0 عالقتي مع أبنائي تتسم بالود والتفاهم.   
 4 أسلوبي مع أبنائي ال يتسم بالشدة.   
ن لي.و مطيعأبنائي      0 
 2 لدى أبنائي القدرة على تحمل المسؤولية.    
 0 ال يوجد تصرفات غير مألوفة تصدر من أبنائي.    
 9 لدي الوقت الكافي لمتابعة أبنائي في دروسهم.    
 7 لدي الوقت الكافي لمتابعة أبنائي في المدرسة.   
 8 أنا راضية عن التحصيل الدراسي ألبنائي   
 6 لدي الوقت الكافي لمناقشة أبنائي في أمورهم الخاصة   
 01 يصارحني أبنائي في كل ما يحدث معهم.   
ال تتعارض مع عنايتي بمظهري واجبات األمومة    

 وحياتي الخاصة
00 

 التوافق مع األقارب:   

 0 أنا راضية عن عالقاتي االجتماعية.    
 4 يشاركني أقارب زوجي في رعاية أبنائي.   
 0 يشاركني أقاربي في رعاية أبنائي.   
 2 ال أشعر بالتقصير تجاه أهلي.   
زوجي.ال أشعر بالتقصير تجاه أهل      0 
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 م العبـــــــــــــــــــــــارات دائما أحيانا أبدا
.لدي الوقت الكافي لزيارة األهل واألقارب     9 

 محور: التوافق مع الزوج
 0 أشعر بالسعادة عندما أكون مع زوجي.    
أحرص أنا وزوجي على تحقيق أعلى درجة إشباع    

 عاطفي لآلخر.
4 

 0 يساندني زوجي ويقف بجانبي في مواجهة مشاكلي.    
 2 يشاركني زوجي في تحمل مسؤولية األسرة.   
 0 يتعاون معي زوجي في العناية واالهتمام باألبناء.    
 9 أشترك مع زوجي في تحديد نفقات المنزل.    
 7 أشارك زوجي في اإلنفاق على المنزل.    
خالفات حول اإلنفاق على ال يوجد بيني وبين زوجي    

 األسرة.
8 

 6 نتقارب أنا وزوجي في المعتقدات واالتجاهات الدينية.    
 01 المستوى الثقافي لزوجي ال يؤثر على حياتنا.   
 00 يشاركني زوجي في اتخاذ القرارات المهمة.    
 04 يتقبل زوجي رأيي ويأخذ به.   
مع األبناء.أوقات النزهة والترفيه نحددها معا      00 
التوفيق بين مسؤوليات البيت والزوج واألوالد. ستطيع أ     02 
يحرص كل منا على توثيق عالقته بالمحيط االجتماعي    

 لشريكه اآلخر.
00 

 09 يحترم كل منا العادات والتقاليد االجتماعية لآلخر.   
 07 أنا راضية عن حياتي العائلية.   
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 أدوات الدراسة في صورتها النهائية
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 أختي الفاضلة

 تحية طيبة ................ وبعد

لدى العامالت وغير العامالت وعالقته بعنوان " أبعاد مفهوم الذات تقوم الباحثة بإجراء دراسة 
بمستويات الضغوط النفسية والتوافق األسري بمحافظة الداخلية " وذلك استكماال لمتطلبات الحصول 

 على درجة الماجستير في اإلرشاد النفسي.
باإلجابة على الفقرات الواردة، مثمنة تعاونك البناء تطبيقا لآلية  –أختي األم -لذا يرجى تكرمك 

، ولسنة رسولنا الكريم " واهلل في عون العبد ما دام العبد في ة " وتعاونوا على البر والتقوى "ريمالك
 عون أخيه" داعية المولى أن يكون كل جهد ووقت تبذليه في تعبئة هذا االستبيان في ميزان حسناتك.

ط، ولك لمي فقإال لغرض البحث الععلما أن البيانات الواردة سوف تعامل بكل سرية ولن تستخدم 
 مني أوفر الشكر والتقدير.

 تعليمات:
 الرجاء عدم ترك أي سؤال بدون إجابة. (2

 يوجد في أسفل الصفحة بيانات عامة أرجو تعبئتها. (0

يوجد ثالثة مقاييس، مقياس مفهوم الذات، مقياس الضغوط النفسية، ومقياس التوافق األسري،   (9
 س، الرجاء قراءتها جيدا.وموضح قبل كل مقياس تعليمات اإلجابة عن المقيا

 

 الباحثة: منى بنت عبداهلل بن نبهان العامرية                                        
 طالبة ماجستير بجامعة نزوى                                                 

 اإلرشاد النفسيكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية/ قسم التوجيه و                              
 ـــــــــــــــــــــــــــ

 الرجاء اكمال البيانات التالية. بيانات عامة:

                                       ..............آخر مؤهل دراسي:        العمر: .....................  .... الوظيفة: ..............

              عدد سنوات العمل: .......... عدد سنوات الزواج: .............. عدد األبناء: ...............                                    

 مهاتفقط لأل
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 أوال: مقياس مفهوم الذات :
 تعليمات اإلجابة عن المقياس:

 الرجاء التأكد من اإلجابة عن كل عبارة. (2

: أي أن الصفة غير موجودة، بدرجة قليلة: تعني الصفة موجودة بالمرةخيارات اإلجابة، ال توجد  (0
بدرجة قليلة، بدرجة متوسطة: تعني أن الصفة موجودة بدرجة متوسطة، بدرجة كبيرة: تعني أن 

 الصفة موجودة بدرجة كبيرة.

رتك كلةجابة عن العبارات بناء على ف القلم األسودكل عبارة:  استخدمي ثالثة أقالم لةجابة عن (9
لةجابة عن العبارات كما تريها متوفرة لدى الشخص  القلم األحمرعن نفسك كما هي في الواقع، 

 لةجابة عن العبارات كما تحبي أن تكوني عليه. القلم االزرقالعادي، 

 مثال للتوضيح:  (7

 

 م

 

 الفقــــرات

 

 

ال توجد 

 بالمرة )أبدا(

 

 بدرجة قليلة

 

 بدرجة متوسطة

 

 بدرجة

 كبيرة

أحتاج    إلى شخص  0

آخر يدفعني إلى عمل 

 األشياء.

     

 

 باألزرق()√

   

 )باألحمر(√      

     

 )باألسود(√   

 سود "بدرجة كبيرة" وهذا يعني أنه يرى نفسه فيقلم األفي المثال السابق أجاب الشخص بال

 "       حمراأل قلماالواقع أنه يحتاج دائما إلى شخص آخر يدفعه لكي يعمل األشياء، وأجاب بال

أجاب و  دي لديه هذه الصفة بدرجة متوسطة،وهذا يعني أنه يرى أن الشخص العا "بدرجة متوسطة

ينجز  شخص آخر يدفعه لكيأي أنه يتمنى لو أنه ال يحتاج أبدا إلى  "ال توجد بالمرة "زرققلم األبال

 األعمال.

 ر، األزرق( في كل عبارة.اآلن أجيبي عن المقياس مستخدمة ثالثة أقالم )األسود، األحم
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 العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات

ال توجد 

بالمرة 

 )أبدا(

بدرجة 

 قليلة

بدرجة 

 متوسطة

 بدرجة

 كبيرة

 

     أحتاج    إلى شخص آخر يدفعني إلى عمل األشياء. 0

     غالبا ما ألوم نفسي على أفعالي. 4

     عالقاتي باآلخرين قوية. 0

     أعتبر نفسي مسؤولة عما أالقيه من متاعب. 2

     شخصيتي جذابة بالنسبة للجنس اآلخر. 0

     من الصعب التحكم في نزعاتي العدوانية. 9

     أنا متمركزة حول ذاتي. 7

     نفسي.إن أشد معاركي هي معركتي مع  8

     نجاز األشياء.أشعر أن علي أن أد فع دفعا إل 6

أميل إلى أن أكون حذرة بالنسبة للناس اللذين أشعر  01

 فيما بعد أنهم كانوا أكثر مودة مما كنت أتوقع.

    

     أنا انتقد اآلخرين. 00

     أشعر بالذنب في معظم األحيان. 04

     أشعر بأنني عديمة النفع. 00

     أتصرف مثلما يتصرف اآلخرون. 02
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 العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات

ال توجد 

بالمرة 

 )أبدا(

بدرجة 

 قليلة

بدرجة 

 متوسطة

 بدرجة

 كبيرة

     أقدر ذاتي حق قدرها. 00

     أنا واثقة من نفسي. 09

     أشعر بأنني مهمشة. 07

     أشعر بأنني عصبية. 08

     أشعر بأنني متفوقة.  06

     بأنني مشتتة الفكر. أشعر 41

     أنا محبوبة بين زميالتي. 40

     أشعر بأنني مختلفة عن اآلخرين. 44

     أنجز شيئا. الأشعر بأنني  40

     ضبط النفس مشكلة بالنسبة لي. 42

     أنا مجدة في عملي. 40

     أطالب نفسي بالشيء الكثير. 49

     أنا أهل للثقة. 47

     عنيدة إلى حد ما.أنا  48

     أنا راضية عن نفسي. 46

     استغل وقت فراغي استغالال طيبا. 01
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  العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات

ال توجد 

بالمرة 

 )أبدا(

بدرجة 

 قليلة

بدرجة 

 متوسطة

 بدرجة

 كبيرة

     أستطيع أن أعبر عن نفسي بحرية. 00

     يعتمد عليه.أنا شخص  04

     بنفسي. يأصل إلى قرارات 00

     حياتي مليئة بالمتاعب. 02

     أكره الجنس في نفسي. 00

     أنقاد بسهولة لرأي اآلخرين. 09

     بالمهانة.شعر أ 07

     اشعر باليأس. 08

     أنا فاشلة. 06

     أنا خجولة. 21

     انأ شخص بعيد عن الناس. 20

     اشعر بالنقص. 24

     يهمني أن اعرف كيف أبدو لآلخرين. 20

     أنا شخص عاقل. 22

     يمكنني أن أقرر شيئا وأثبت على قراري. 20

     فهم نفسي.أإنني  29
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 العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات

 

 

ال توجد 

بالمرة 

 )أبدا(

 

بدرجة 

 قليلة

 

بدرجة 

 متوسطة

 

 بدرجة

 كبيرة

أن أتحمل  )أستطيعأنا شخص يعتمد عليه  27

 (.المسؤولية

    

     برغبة في العدوان أشعر 28

     أحب أن أثبت ذاتي. 26

     أستطيع أن أعيف في وئام مع من حولي. 01

     أنا مندفعة. 00

     أنا متسلطة. 04

     أخاف من االختالف مع اآلخرين. 00

     أستطيع أن أصمم على شيء. 02

     أنا مضطربة. 00

     أشعر بحرج عند دخولي أي مكان عام.  09

     أنا متفائلة. 07

     أنا مرتاحة البال. 08

     أنا قادرة على التأثير في اآلخرين. 06

     أنا في مركز طيب بالنسبة ألقراني. 91
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 م

 

  العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات

ال توجد 

بالمرة 

 )أبدا(

بدرجة 

 قليلة

بدرجة 

 متوسطة

 بدرجة

 كبيرة

     أنا ناجحة في حياتي.  90

     أشعر بالوحدة وأنا في وسط جمع من الناس. 94

     أشعر بعدم اآلمن. 90

     أشعر بارتياح وأنا أتحدث إلى شخص آخر. 92

     أخاف مما يعتقده الناس عني. 90

     أحترم نفسي. 99

     أبتعد عن مواجهة أزمة أو صعوبة. 97

     أشعر أنني أقل من أي شخص آخر.  98

ي عن طريق أرى أنني أضطر إلى حماية نفس 96

 االدعاءات والتبريرات.

    

     أخاف من المواقف الجديدة. 71

     إراداتي قوية. 70

     أنا عديمة الحيلة. 74

     أنا طموحة. 70

     أنا أجيد االختالط باآلخرين. 72

     أنا أجيد المبادأة. 70
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  العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات

ال توجد 

بالمرة 

 )أبدا(

بدرجة 

 قليلة

بدرجة 

 متوسطة

 بدرجة

 كبيرة

     أنا متسامحة. 79

     منافسه قوية.أنا  77

     .أنا أنانية 78

     أنا سريعة البديهة. 76

     أشعر بأنني معتمدة على نفسي. 81

     أشعر بأنني ناضجة عاطفيا. 80

     يحبني معظم الذين يعرفوني. 84

     أستطيع أن أتقبل معظم القيم والمعايير. االجتماعية. 80

     أنا ذكية. 82

     أستطيع أن أواجه الحقائق. الأشعر بأنني  80

     أحتقر نفسي. 89

أشعر بالخوف من الفشل في أي شيء أحاول أن  87

 أقوم به.

    

     أشعر باالسترخاء وال يؤرقني شيء. 88
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 ثانيا مقياس الضغوط النفسية: 

 تعليمــــــــــــات:

 الرجاء التأكد من اإلجابة عن كل عبارة.( 0

ر ( في المربع الذي يعب√بوضع عالمة )أجيبي عن كل عبارة بقلم واحد فقط ومرة واحدة فقط ( 4

 عن إجابتك.

( خيارات اإلجابة، "بدرجة كبيرة جدا": أي الصفة موجودة بدرجة كبيرة جدا، "بدرجة كبيرة": أي 0

ة متوسطة، "بدرجالصفة موجودة بدرجة كبيرة، "بدرجة متوسطة": تعني أن الصفة موجودة بدرجة 

قليلة": تعني الصفة موجودة بدرجة قليلة، "بدرجة قليلة جدا": تعني أن الصفة موجودة بدرجة قليلة 

 جدا.

 اآلن أجيبـــــــــــــــي عـــــــــــــن المقياس.

 

 م
 

 العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات

 بدرجة

كبيرة 

 جدا

 بدرجة

 كبيرة

 بدرجة

 سطةمتو

 بدرجة

 قليلة

 بدرجة

 قليلة

 جدا

      : الشخصي المجال 

أشعر بضرورة عمل معظم األشياء  0

 على وجه السرعة. 

     

من الصعب أن أستريح ولو لبضع  4

 ساعات.

     

      .ما حققته في الحياةعأنا غير راضية  0

أن أقوم بأشياء متعددة في  أرغب في 2

 .الوقت وبنفس الكفاءةنفس 
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 م
 

 العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات

 بدرجة

كبيرة 

 جدا

 بدرجة

 كبيرة

 بدرجة

 متوسطة

 بدرجة

 قليلة

 بدرجة

 قليلة

 جدا

تؤدى  الأشعر باالنزعاج حين  0
 األشياء على وجهها الصحيح.

     

شعوري بالضغط يدفعني إلنهاء    6
 الكثير من األمور التي تخصني.

     

عندما يتحدث معي اآلخرين يكون  7
ذهني مشغوال بمهمات ومواضيع 

 أخرى

     

أشعر بالفخر عندما أعمل بشكل  8
 أفضل تحت الضغوط.

     

      تنتابني حاالت نسيان كثيرة. 9

      أميل إلى الكالم بسرعة. 01

      مـجال الصـحة:

أعاني من زيادة أو نقصان في  0
 .الوزن

     

      استيقظ بصعوبة في الصباح. 2

      أشعر بالتعب الجسمي العام.  3

      أشعر باألرق.  4

أعاني من اضطرابات الجهاز  5
 الهضمي.

     

      أشعر بألم في الرقبة. 6

أشعر بعدم االرتياح بسبب الصداع  7
 المستمر.

     
 
 
 



11 

 

 

 م

 

 العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات

 بدرجة

كبيرة 

 جدا

 بدرجة

 كبيرة

 بدرجة

 متوسطة

 بدرجة

 قليلة

 بدرجة

 قليلة

 جدا

      المجال االقتصادي:

يكفي  الاألجر الذي أحصل عليه  0
 لسد احتياجاتي.

     

استقاللي االقتصادي يشعرني  2
 بالراحة.

     

 النفسي لتحملي أعباءأشعر بالضغط  3

 إعالة أسرتي

     

      زوجي. علي يصرف أن يسعدني 4

 للترفيه قليلة أموال أدخر أو أوفر 5
 والنزهة.

 

     

 ىعل أصرف لكوني بالضيق أشعر 6
 .الخاص مالي من أوالدي

     

       : األسرة مجال

      األسرة. متطلبات كثرة ترهقني 0

 عم العاطفي االستقرار بعدم أشعر 2
 زوجي

     

      .أوالدي تجاه بالتقصير أشعر 3

 غير أوالدي مع أقضيه الذي الوقت 4
 .كاف

     

 األدوار المتعددة التي  تزعجني 5
 .األسرة داخل أقوم بها

     

 القيام على قادرة غير بأني أشعر 6
 .االجتماعية بالمسؤوليات
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 العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات

 بدرجة

كبيرة 

 جدا

 بدرجة

 كبيرة

 بدرجة

 متوسطة

 بدرجة

 قليلة

 بدرجة

 قليلة

 جدا

 واصلالت عدم نتيجة بالتقصير أشعر 7
 . واألقارب األهل مع

     

 لىع قادرة غير تجعلني األعباء كثرة 8
 .دراستهم في أطفالي متابعة

     

 نوبي بيني الطالق يقع أن من أخاف 9
 .زوجي

     

      .لي عائلتي برفض أشعر 01

       منزل. عاملة لدي يكون أن يزعجني 00

 ادرةق غير تجعلني العائلية المشاكل 02
 .أعمالي أداء على

     

      .أوالدي مستقبل على أخاف 03

 يلد تبقى ما تأخذ المنزلية األعمال 04
 وجهد. وقت من

     

 : العمل مجال

 

0 
 دمع نتيجة الضمير بتأنيب أشعر
 .لعملا بمتطلبات االيفاء على قدرتي

 

     

 يؤثر عملي في المنزل عن غيابي 2
 .حياتي األسرية على سلبا

     

 دائمة تجعلني العمل أعباء كثرة 3
 .فيها التفكير

     

 .روتيني عملي أن أشعر 4
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 العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات

 بدرجة
كبيرة 

 جدا

 بدرجة
 كبيرة

 بدرجة
 متوسطة

 بدرجة
 قليلة

 بدرجة
 قليلة
 جدا

 يبمدير  عالقتي عن راضية غير أنا 5
 .العمل في

     

 محاباةال نتيجة الشديد باإلحباط أشعر 6
 .العمل في
 

     

أشعر بالضيق أثناء وجودي في  7
 العمل.

     

أستطيع حل المشاكل التي تواجهني  8
 في العمل.

     

تنقصني السلطة لممارسة بعض  9
 المسؤوليات في العمل. 

     

أتطلع لعمل أفضل من العمل  01
 الحالي. 

     

أرى أن نظرة المجتمع متدنية للعمل  00
 المهني الذي أزاوله

     

أضطر أن أقوم بأشياء في عملي  02
 ضد مبادئي. 
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 ثالثا : مقياس التوافق األسري
 تعليمات:

 الرجاء التأكد من اإلجابة عن كل عبارة. (8

ر ( في المربع الذي يعب√أجيبي عن كل عبارة بقلم واحد فقط ومرة واحدة فقط بوضع عالمة ) (6
 عن إجابتك.

كانت السلوك يتكرر دائما، أحيانا: إذا كان السلوك يحدث أحيانا، ( خيارات اإلجابة: دائما: إذا 0
 أبدا

 : إذا كان السلوك ال يحدث أبدا.

 أبــــدا
 

 

ــــــــــــــــــــــــــــاراتالعبــــــــــــــــ دائمـــا أحيـــانا  
              

 التوافق مع األبناء:

 0 عالقتي مع أبنائي تتسم بالود والتفاهم.   

 4 أبنائي مطيعون لي.   
أبنائي لديهم القدرة على تحمل المسؤولية.       0 
يوجد تصرفات غير مألوفة تصدر من أبنائي.       2 
لدي الوقت الكافي لمتابعة أبنائي في مذاكرة    

 دروسهم. 
0 

 9 لدي الوقت الكافي لمتابعة أبنائي في المدرسة.   
الدراسي ألبنائي. أنا راضيـة عن التحصـيل     7 
في أمورهم لدي الوقت الكافي لمناقشة أبنائي    

  الخاصة.
8 

 6 يصارحني أبنائي في كل ما يحدث معهم.   
واجبات األمومة ال تتعارض مع عنايتي بمظهري    

 وحياتي الخاصة.

01 
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 أبــــدا
 

 

 
 أحيـــانا

 
 دائمـــا

 

 
 العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات

 
 م

 

لتوافق مع األقاربا  

 0 أنا راضية عن عالقاتي االجتماعية.    
 4 يشاركني أقارب زوجي في رعاية أبنائي.   
 0 يشاركني أقاربي في رعاية أبنائي.   
 2 أشعر أني مقصرة تجاه أهلي.   
 0 أشعر أني مقصرة تجاه أهلي زوجي.   
 9 لدي الوقت الكافي لزيارة األهل واألقارب.   

 التوافق مع الزوج:

 0 أشعر بالسعادة عندما أكون مع زوجي.    
أحرص أنا وزوجي على تحقيق أعلى درجة إشباع    

 عاطفي لآلخر.
 
4 

  يساندني زوجي ويقف بجانبي في مواجهة مشاكلي.    
0 

 2 يتعاون معي زوجي في العناية واالهتمام باألبناء.    
 0 أشترك مع زوجي في تحديد نفقات المنزل.    
 9 أشارك زوجي في اإلنفاق على المنزل.   
يوجد بيني وبين زوجي خالفات حول اإلنفاق على    

 األسرة.
7 

 8 نتقارب أنا وزوجي في االتجاهات.   
بيني وبين زوجي يؤثر على اختالف مستوى الثقافي    

 حياتنا.
6 

 01 يشاركني زوجي في اتخاذ القرارات المهمة.   
 00 يتقبل زوجي رأيي ويأخذ به.   
 04 أوقات النزهة والترفيه نحددها معا مع األبناء.   
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 أبــــدا
 

 

 
 أحيـــانا

 
 دائمـــا

 

 
 العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات

 
 م

بين مسؤوليات البيت والزوج أستطيع التوفيق    
 واألوالد.

 
00 

يحرص كل منا على توثيق عالقته بالمحيط    
 االجتماعي لشريكه اآلخر.

 
02 

 00 يحترم كل منا العادات والتقاليد االجتماعية لآلخر.   
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 قائمة بأسماء المحكمين

 

 جهة العمل االســـم المجال م

 أمجد هياجنة د. اإلرشاد النفسي 0
 

-كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 
 جامعة نزوى

-كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  عبدالمجيد السامرائيد. عواطف  علـــــــم النفس 4
 جامعة نزوى

تربية طفل ما  0
 قبل الروضة

-كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  د. آمال محمد بدوي
 جامعة نزوى

جامعة السلطان -كلية التربية د. أحمد حسن حمدان علـــــــم النفس 2
 قابوس

 جامعة السلطان قابوس أحمد شبيبد.  علـــــــم النفس 0
جامعة السلطان -كلية التربية د. عبدالقوي سالم علـــــــم النفس 9

 قابوس
جامعة السلطان  –كلية التربية  د. جالل القارسي علـــــــم النفس 7

 قابوس
 يموزارة التربية والتعل-باحث تربوي د. محمد طالب الكيومي علم النفس 8
 المناهج وطرق 6

 لتدريسا
 جامعة السلطان قابوس-كلية التربية رضا ابو علواند. 

-ليموزارة التربية والتع-باحثة تربوية يد. زوينة بنت سعيد الكلبان اللغة العربية 01
 مكتب الوزيرة

 وزارة التعليم العالي-خبير  الباقي د. مصطفى أحمد عبد التربية 00
العلوم  04

 اإلسالمية
 التراث والثقافةوزارة  د. ابراهيم حسن البلوشي

 يمد. محمود مبارك السلي اللغة العربية 00
 

  -مستشار وزيرة التعليم العالي 
 وزارة التعليم العالي
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The aim of this study is to examine the direction of the self-concept dimensions, level 

of stress and the level of family adjustment for mothers, compare between employed and 

unemployed mothers according to the self-concept dimensions, level of stress and the 

level of family adjustment. This study aims to find out the relation between the self-

concept dimensions and the level of stress. It also aims to identify the relation between 

the self-concept dimensions and the level of family adjustment. 

This study is based on the descriptive approach to achieve these aims. Its tools include 

three scales, which are the Scale of elder people’s self-concept (Ismael, Ghali, 1961), the 

Scale of measuring the level of stress, and the Scale of measuring the level of the family 

adjustment prepared by researcher. The tools were applied after I had made sure of their 

 Reliability Coefficientbelieve arbitrators and of their stability through measuring the 

(alfa cronbakh). The sample of this study consists of 200 working mothers and 30 non-

working mothers.  

The most important findings reached by the field study are as follows: 

1. The sample of this study, which consists in the working and non-working mothers, is 

characterized by a positive self-concept regarding the six self-concept dimensions 

which include the realistic self-concept, the concept of normal person, the ideal self-

concept, the  measurement of spacing, the self-acceptance measurement and the 

measurement of acceptance with others. 

2. There are no differences relevant to statistics at the level (α ≤ 0.05) between working 

and nonworking mothers upon the dimensions of self-concept: realistic self- concept, 

the concept of normal person, the ideal self-concept, the measurement of spacing, the 

self-acceptance measurement. But There are differences relevant to statistics at the 

level (α ≤ 0.05) between working and non-working mothers upon measurement of 

acceptance with others for the benefit of working mothers. 

3. The level of stress is slight in the research sample as per the total mark of this level.  

Its scores upon the fields of measurement indicate that the level  of stress are average 

in the personal and job fields. As per the fields of health, economy and family this 

level is slight. 

4.  There are no differences relevant to statistics at the level (α ≤ 0.05) between working 

and nonworking mothers upon the level of stress in the total mark of  

measurement    and the whole fields of measurement except the measurement of 

family field in which the level of family stress is higher for working mother than 

for non-working.  

5. As per the total mark of the family adjustment measurement which refers that its 

level upon the research sample is high. As for the adjustment with husbands, its level is 
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high; whereas its level is average in accordance with the relation with children and 

relatives. 

6. There are no differences relevant to statistics at the level (α ≤ 0.05) between working 

and nonworking mothers upon the level of family adjustment regarding all corners and 

total mark of measurements. 

7.  There is a negative integral correlation relevant to statistic approach between  the 

realistic self-concept, the ideal self-concept and the level of stress. There is a positive 

integral correlation relevant to statistic approach between the spacing measurement, the 

self-acceptance measurement and the level of stress.There is no integral correlation 

relevant to statistic approach between the concept of normal person, the measurement of 

acceptance with others and the level of stress.  

8. There is a positive integral correlation relevant to statistic approach between     the 

ideal self-concept and the level of family adjustment. There is a negative integral 

correlation relevant to statistic approach between the self-acceptance measurement, 

spacing measurement and level of family adjustment. There is no an integral correlation 

relevant to statistic approach between the concept of normal person, the ideal self-

concept, measurement of acceptance with others and the level of family adjustment. 

9. 31% of the reasons of stress based on the dimensions of self-concept and 37% of the 

reasons  of   the   family  adjustment  related  to the  dimensions  of  self-concept.  The 

dimension of realistic self-concept has the highest impact of interpretation of the levels 

of stress and family adjustment. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 


