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أزمة منتصف  الدعم األسري المدرك لدي الزوجة في ضوء محدثات
           وعالقتة بأساليب مواجيتيا لمضغوط الحياتيةالعمر 

عامر السيد المنعم عبد نادية د.                                                    

                                                                 ممخصال
الدعم األسري المدرك لدي يدف البحث إلى التعرف عمي ي                      

ضغوط مل بأساليب مواجيتيامنتصف العمر وعالقتو ضوء محدثات أزمة في الزوجة 
تم إعداد أدوات الدراسة والمتمثمة في)استمارة البيانات اليدف ، ولتحقيق ذلك الحياتية
 إستبيان أساليب ألسري،إستبيان محدثات أزمة منتصف العمر، إستبيان الدعم االعامة، 
زوجة عاممة وغير ( 280)تطبيق ىذه األدوات عميال( وتم الضغوط الحياتيةمواجية 
، وتم تويات اجتماعية واقتصادية مختمفةمن مسو  في مرحمة منتصف العمرعاممة 

، وتم تحميل البيانات اختيارىن بطريقة صدفية غرضية واتبع المنيج الوصفي التحميمي
 .(Spss) إحصائيًا باستخدام برنامجومعالجتيا 

فروق دالة إحصائيًا في محدثات أزمة منتصف العمر  إلي وجودوتوصمت النتائج     
في الدعم إحصائيًا كما وجدت فروق دالة ،  لدي الزوجات تبعًا لعمرىن ومدة الزواج

لدي الزوجات تبعًا لمكان السكن وعدد أفراد األسرة والمستوي التعميمي  األسري المدرك
، كما وجدت فروق دالة في أساليب مواجية الضغوط )اإليجابية والسمبية( تبعًا  لمزوجة

لعدد أفراد األسرة والمستوي التعميمي لمزوج والزوجة، كما أسفرت النتائج عن وجود 
بين الدعم األسري واألساليب اإليجابية لمواجية  عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائياً 

 الضغوط، بينما وجدت عالقة سمبية دالة إحصائيًا بين الدعم األسري واألساليب السمبية
بضرورة تخصيص برامج توعية إرشادية لممرأة في  وأوصي البحث، الضغوط لمواجية

مرحمة منتصف العمر تؤىميا لتجاوز عقبات المرحمة ومتغيراتيا، والتعرف عمي 
األساليب اإليجابية في مواجية الضغوط مع التركيز عمي أىمية المساندة والدعم 

 . األسري في تجاوز تمك المرحمة
 مواجية، أساليب منتصف العمرت أزمة محدثا: الدعم األسري، الكممات المفتاحية 
 .الضغوط الحياتية
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Perceived family support for wife  in light of the 

midlife crisis and its relationship to methods of facing 

her life Stress 
Nadia Abdelmonem Elsaid Amer 

       Abstract 
       The research aims to identify the perceived family support for 

wife  in light of the midlife crisis and its relationship with the 

methods of facing her life Stress , to achieve that goal, the study 

tools were prepared, namely (ageneral data form, ascale of midlife 

crisis events, ameasure of family support, ameasure of stress 

facing methods(,These tools were applied to (280) working and 

non-working wives in middle age, from different socio-economic 

levels, they were chosen in a random and purposeful manner, and 

followed the descriptive analytical approach,The data were 

analyzed and Statistically Processed using (Spss) program. 

    The results found statistically significant differences in the 

events of midlife crisis of wives according to their age, marriage 

duration , Significant differences were found in the family support 

perceived according to residence, family members, and 

educational level of wife. there were statistically significant 

differences of Stress (positive and negative) according to family 

members, and educational level of wife and husband , results also 

resulted in a positive statistically significant correlation between 

family support and positive methods of stress facing , while 

anegative relationship was found statistically significant  Between 

family support and negative stress facing methods, The research 

recommended the necessity to allocate counseling awareness 

programs for women in the middle age stage, that qualify her to 

overcome the obstacles of the stage and the variables that abound 

in them and to identify positive methods in facing Stress with a 

focus on the importance of family support in overcoming that 

stage. 

key words : Family support, Causes of the midlife Crisis, 

Methods of facing life Stress. 
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:الدراسة مقدمة ومشكمة  
التقدم نحو الكبر ىو حقيقة من حقائق الحياة تتنافي معيا فكرة ثبات نمو اإلنسان       

عند مراحل النضج فقط، وألن مسيرة الحياة تتألف من عدد من المراحل، فقد اختص 
بعضيا بمراحل النمو والنضج كالطفولة والمراىقة والرشد، واختص بعضيا اآلخر برصد 

ل مرحمة منتصف العمر ومرحمة الكبر، لذا تمثل تغيرات انكماش النمو وتراجعو مث
مرحمة منتصف العمر فترة حرجة في حياة اإلنسان، فيي المرحمة التي تتوسط بين 
مراحل النمو والنضج وبين مرحمة الكبر، ومن ثم فيي تمثل بدايات النصف الثاني من 

 (. 2001عمر الفرد)عزيزة السيد،
أكثر مراحل النمو اإلنساني إفزاعًا لمفرد، حيث وُتعد مرحمة منتصف العمر من       

تتناقص القوي الحيوية الجسمية والجنسية لدي الفرد وتقل قدرتو عمي اإلنجاب ويبدأ 
الفرد بالتخمي عن الخصائص الجسمية والسموكية لمرشد ليبدأ الدخول في عيد جديد 

طمب إعادة تكيف تنشأ فيو خصائص جسمية وسموكية جديدة واإلنتقال ليذه المرحمة يت
(، ومن أىم ىذه 2017لمتغيرات الجسمية واألدوار المتغيرة)آمال صادق وآخرون،

انقطاع الطمث لدي النساء أو ما يسمي بسن اليأس، وتعاني المرأة خالل ىذه  التغيرات
(، من بينيا تغيرات نفسية 2014(عرضًا صحيًا فسيولوجيًا)دعاء توفيق،150الفترة )

وفقدان التركيز والمشكالت المتعمقة بالذاكرة ونوبات الخوف الشديد كاإلكتئاب والقمق 
 (. 2006والتقمبات المزاجية)جانيت ىروود،

وتتميز مرحمة منتصف العمر بتفاعل معقد لألدوار والمسؤوليات المتعددة ويحاول       
مي التوازن بين العمل واألسرة واإلحتياجات الشخصية، كذلك التركيز ع األفراد تحقيق

الشباب والنظرة السمبية لمشيخوخة تخمق ضغطًا إضافيًا خاصة عند النساء، وترجع أزمة 
منتصف العمر إلي أن األفراد في منتصف العمر يشرعوا في تقييم حياتيم فيما يتعمق 
بالمرحمة التي وصموا إلييا وىل استطاعوا تحقيق طموحاتيم ورغباتيم ويشمل ىذا 

األىداف الشخصية والعالقات األسرية والوظيفية والمستقبل  اإلستجواب إعادة لتقييم في
ومعني الحياة ،وىذه التساؤالت قد تسبب لكثير من األشخاص عدم اإلرتياح والخوف 

 .Ryan&Caltabiano,2009)والقمق واإلكتئاب)
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كما توجد بعض الخصائص لتمك المرحمة والتي تؤثر بدرجة كبيرة في سموك       
يرات في القدرات الجسمية والعقمية والسعي لمحصول عمي التميز األفراد وىي التغ

واإلنتاجية في العمل والعالقات األسرية الجديدة، مع وجود فروق فردية بين األفراد في 
مستوي التعامل كذلك وجود فروق بحسب الجنس إذ تشير الدراسات إلي أن مقدار 

يًا وىذه الضغوط تنتج من تعرض المرأة لمضغوط في المرحمة المتوسطة يكون عال
اإلحساس بعدم تحقيق األىداف والطموحات وضعف القدرة عمي التحكم في أمور الحياة 
وتراكم األعباء والمسؤوليات األسرية وتبدأ المرأة بالشعور بالكبر والمشكالت الصحية 
وفقدان السيطرة عمي حالتيا البدنية، وبيذا وضمن مجال الصحة النفسية عمي الفرد 

مكانياتو المتاحة وعمي وفق سو  اء أكان ذكرًا أم أنثي رسم طموحاتو في مجال قدراتو وا 
الدعم االجتماعي والنفسي الذي يوفره المجتمع ومثل ىذا النمط من التفكير يتيح لمفرد 

 (.Hutchison,2004الحماية من التعرض لمضغوط النفسية)
ضج نتيجة التأثيرات الشخصية وتمتاز أيضًا المرحمة المتوسطة من العمر بالن      
الفرد قباًل في مرحمة الشباب والطفولة، حيث نجد إن مستويات بيا ة التي مر يوالبيئ

التفاعل والمسؤوليات واإلرتباطات تزداد إتساعًا وتعقيدًا لألدوار والواجبات وتصبح أكثر 
ة عمي اتخاذ عمقًا ولذلك يواجو الفرد تحديات تتطمب نوعًا من التوازن النفسي والقدر 

تقديم ميارة أكبر وتعامل  االقرارات الصعبة وتتطمب التفاعل مع مستويات يراد مني
 (. 2016أفضل)رقية نصيف،

إن العوامل األساسية والجوىرية في تحقيق الشخصية ىي تمك التي تقع في       
نيا فترة  النصف الثاني من العمر وىي مرحمة ُتخضع الفرد إلي إعادة تقدير وتقويم، وا 

التعمم التي تعطينا الفرصة إلحداث التغيرات بحيث نصبح أكثر إىتمامًا بدواخمنا التي 
لم نكتشفيا من قبل وتطوير معارفنا والشعور بالقوة من الداخل وتقميل اإلعتماد عمي 
اآلخرين وتحل اإلىتمامات الروحية محل اإلعتبارات المادية التي كانت سائدة في 

 (. 2012ياة)رقية نصيف،النصف األول من الح
كما أن اإلنخفاض في الوظائف والموارد التي يستمد منيا الفرد الراشد جيده       

وطاقتو في قدرة إدارة ذاتو واآلخرين يبدأ بالتدريج بتقدم العمر، وىنا يبدأ الفرد في إدارة 
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ذاتو والمحافظة عمييا نظرًا لتقدم سنو وقمة عالقاتو االجتماعية 
  (.Cramm&others,2012والمعرفية)

عمي ضرورة التفريق بين المرحمة اإلنتقالية لمنتصف  Bertini(2011)وتؤكد      
العمر وأزمة منتصف العمر، فما ىي إال فترة قصيرة يمر بيا الفرد في مرحمة الرشد 
المتوسط، إال أن ليا تأثيرًا قويًا عميو، وعمي ذلك ُتعرف أزمة منتصف العمر عمي أنيا 

الصحية واإلىتمامات أزمة تحدث خالل سنوات منتصف العمر تتمثل في المشكالت 
 Boston(2005)الذي يمثمو العاممون األصغر سنًا، بينما عرفتياالجنسية والتيديد 

 .عمي أنيا الوقت الذي يشكك فيو الفرد في القيم القديمة ويسعي وراء اتجاىات جديدة
عرف بأنيا حالة تحدث فييا العديد من التغيرات العقمية والنفسية كما تُ       
تعمم األشياء  ، وىي المرحمة التي تتراجع فييا قدرة الفرد عميوالفسيولوجية اعيةواإلجتم

 (. 2007الجديدة وتزداد رغبتو في الوحدة)غسان جعفر،
عمي أنيا صدمة يمر بيا الفرد، تحدث  Andersen&Taylor(2010)وعرفيا    

عمي نتيجة شعوره بأن ىناك نقصًا في حياتو، تجعمو يركز عمي ما فشل في تحقيقو 
الصعيدين الميني واألسري، أو أن تسمط تركيزه عمي أشياء لم يسعي أساسًا إلي 

 تحقيقيا.
وُيستخدم مصطمح أزمة منتصف العمر لوصف العديد من التجارب الشائعة في      

ىذه المرحمة من اضطرابات في الشخصية وتغيرات مفاجئة في األىداف ونمط الحياة 
بتقدميم في العمر وتأخر الوظائف الجسدية والتزاميم  والتي تنتج عن إدراك األفراد

فيي محاولة الفرد إلعادة (، Wethington,2000بأدوار مزعجة أو حتي غير مرغوبة)
ومدي قيمتيا تقييم حياتو وترتيب أولوياتو التي تحدث نتيجة لتغير نظرتو نحو إنجازاتو 

 يشوأىميتيا في إطار الحياة التي عاشيا وما تبقي منيا لمع
(Staudinger&Bluck,2001.) 

ومن أسباب أزمة منتصف العمر عدم الشعور بالرضا عن الحياة الزوجية وعدم      
، والشعور بقمق الموت واإلحساس بانخفاض القوي الحيوية لمصحة والجسم الثقة بالنفس

دراك الزمن والفجوة بين الطموحات ومحاولة البحث عن  واإلحساس بكبر السن وا 
 (. 4102ديدة)معاوية أبو غزال،منطمقات ج



 

 1152 

2022 مارسـ  والثالثون التاسعـ العدد  الثامنالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

كما أن ىناك أسباب كامنة خمف أزمة منتصف العمر يأتي في مقدمتيا الخوف      
دراك حقيقة الفناء ومن ثم اإلحساس بضيق الوقت وقمة اإلنجازات أو عدم  من الموت وا 
الرضا عنيا والبحث عن أىداف جديدة وظيور بعض الغرائز الغائبة وتغير األدوار 

)نايف الحربي عمر وتأثيره عمي الجوانب الجنسيةماعية واإلحساس بالتقدم في الاإلجت
 (. 4102وآخرون،

إن الغرض من وجود أزمة منتصف العمر ىو تقوية الفرد ال إضعافو، فحينما      
يدرك مدي تقدمو في حياتو، وعندما تتغير نظرتو لممستقبل لنظرة إيجابية سيشعر بطاقة 

 .(Stone,2008وحيوية أكبر لممارسة ما تبقي لو)
العمر ىي مرحمة نعمة مرحمة منتصف ( عمي أن 4112وتؤكد إجالل محمود)     

وليست أزمة، فقد سماىا القرآن بمرحمة الشكر وليس بأزمة منتصف العمر حيث يقول 
 ٱلَِّتي ِنعَمَتكَ  َأشُكرَ  َأن َأوِزعِني َرب   َقالَ  َسَنة َأرَبِعينَ  َوَبَمغَ  ۥَحتَّٰى ِإَذا َبَمَغ َأُشدَّهُ } اهلل تعالي 

ِلَديَّ  َوَعَمىٰ  َعَميَّ  َأنَعمتَ   ، فبسبب ىذه المرحمة تنتاب األفراد مخاوف [15األحقاف:]{  وَٰ
ألمراض والفزع من التغيرات الفسيولوجية وعدم كثيرة كالشيخوخة والموت واإلصابة با

تحقيق األىداف، وحتي ال يميل سموك الفرد نحو الطالق أو اإلنحراف أو ارتكاب 
يمان. الشكر والصبر والدعاء والتعامل مع ىذ المحرمات يحتاج إلي  ه المرحمة بحكمة وا 

( أن السعادة في بداية الحياة الزوجية تكون في قمة 2007ويري أحمد أبو أسعد)    
توقدىا ويقضي الزوجان وقتًا ال بأس بو بالحديث وتبادل األفكار والتخطيط لحياتيما 
ن المستقبمية، وبعد فترة يبدأ الزوجان باإلعتياد عمي بعضيما، وتبدأ حالة من الروتي

تتكون لدييما، ويستمر مستوي السعادة الزوجية باإلنحدار إلي أن يصل أدني مستوياتو 
في منتصف العمر حيث يكون األبناء في مرحمة المراىقة، مما يترتب عميو العديد من 
 الضغوطات النفسية والمادية، ثم تعود لمتوقد مرة أخري عند استقالل األبناء بحياتيم. 

( أن ىناك تفاوت في مستوي الرضا والسعادة 2009عبد الغني) رباببينما أكدت     
ما بين ارتفاع وانخفاض خاصة في السنوات المتأخرة من الحياة الزوجية، كما أن 
الضغوط الحياتية التي يشعر بيا األفراد خالل السنوات المبكرة من الحياة الزوجية قد 

 تتناقص في منتصف العمر. 
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كما يري العمماء والباحثون إن الضغوط قد أصبحت من سمات العصر الحديث      
لألفراد في منتصف العمر إذ يتعرض األفراد إلي الشعور بعدم األمان المستقبمي 
واإلحباط واليأس ويسبب ليم ردود أفعال معينة التي تكون وسيمة من وسائل التكيف مع 

 .(Hutchison,2004)ىذه التغيرات أو عدم التكيف معيا
وتتسم ىذه المرحمة من النمو بشكل عام بالنضج العقمي والوجداني الذي يوصل      

الفرد إلي مستوي اإلنتاجية والنجاح، فاإلنتاجية تأتي من إحساسو باإلتقان وتحقيقو 
دارتو ألمور الحياة واألنشطة التي يمارسيا جميعيا، لذلك  لألىداف وحسن إختياراتو وا 

ياتو واألعمال التي يؤدييا تسيم في تحقيق إرتقاء األجيال يشعر أن ح
 . (Adams&Logan,2004) Mcالمقبمة
فالعالقة التي يسودىا الحب والدفء باإلضافة إلي أنيا تمثل مصدرًا لموقاية من       

اآلثار السمبية الناتجة عن تعرض الفرد لألحداث الضاغطة فاءنيا ترفع من تقدير الفرد 
ميتو، وىما عامالن واقيان يساعدان الفرد عمي مواجية األحداث الضاغطة لذاتو وفاع

ويخفف من اآلثار المترتبة عمي التعرض ليا، أما إدراك الفرد لعدم وجود مساندة ودعم 
(، حيث 2006أسري فاءنو يشعره بعدم القيمة وعدم القدرة عمي المواجية)مروان دياب، 

ضدة والمؤازرة والتقوية حين يدرك الفرد أن ىناك تحمل المساندة في طياتيا معني المعا
من يقدمون لو يد العون حينما يكون في حاجة إلي ذلك فيي تجعل الفرد أكثر سعادة 
وتوافقًا مع ذاتو وأقدر صالبة في مواجية المشكالت وأحداث الحياة)ىويدا 

 (. 2007محمود،
ث إلعادة التوازن والتوافق، وىو ما يتطمب ضرورة تبني أساليب مواجية تمك األحدا     

( أن ىذه األساليب ما 2003(،)عمي عبد السالم،Shields,2001وقد أوضح كاًل من)
ىي إال جيود الفرد التي يقوم بيا بقصد التغمب عمي اآلثار السمبية لمضغوط أو التقميل 

لفرد منيا وتتوقف مقوماتيا اإليجابية أو السمبية نحو اإلقدام أو اإلحجام عمي قدرات ا
طاره المرجعي لمسموك ومياراتو في تحمل أحداث الحياة الضاغطة واستجاباتو  وا 

 التوافقية نحو مواجية األحداث دون إحداث آثار سمبية. 
ومن األبعاد التي تمعب دورًا في التأثير عمي العالقات األسرية في مرحمة منتصف      

زامن ىذه المرحمة مع حاجة والدييا العمر، عالقة المرأة بوالدييا ووالدي زوجيا، إذ تت
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المتقدمين في السن إلي رعايتيا في الوقت الذي تحتاج ىي فيو إلي الرعاية واالىتمام، 
وفي دراسة عمي ثالثة أجيال مكونة من جيل األجداد وجيل اآلباء ثم جيل األبناء 
توصمت إلي أن جيل منتصف العمر)جيل اآلباء( يعطي أكبر قدر من المساعدة 

معنوية والمادية لجيل األجداد، بينما يتمقي ىو الحد األدني من ىذه المساعدة من جيل ال
 األبناء وىو ما جعل البعض يطمقون عمي ىذه المرحمة "ابتزاز جيل منتصف العمر"

 (.2001،)عزيزة السيد
وتظير الضغوط في األنشطة واألحداث اليومية ولذلك ال يمكن عزليا عن نظام      

، فاألسرة (2001لتكيف معيا)فيوال الببالوي،األسرة ولكن بمساعدة أفرادىا يمكن حميا وا
ىي أول رابط يربط الفرد بالوجود وىي المكان الذي يتوفر فيو األمن والمالذ النفسي 

ارجية من خالل نظام التعاضد والتعاون الداخمي الذي يشيع والضمانة ضد األخطار الخ
حصل عمي فييا ، فالفرد يمكنو إذا حمت بو مواقف ضاغطة أن يمجأ إلي أسرتو وي

(، فيي المؤسسة االجتماعية األولي 2006)شيماء البديري،الدعم ممن يممكون تقديمو
تي تضم كل األشخاص التي تقدم الدعم لمفرد من خالل شبكة عالقاتو االجتماعية ال
 (.2001الذين ليم اتصال اجتماعي منتظم كأفراد أسرتو)حسين فايد،

وتتميز مرحمة منتصف العمر بعدد من التغيرات في كم الطاقة ونمطيا، إذ       
تصاحب ىذه الفترة تغيرات في بناء األسرة وتكونيا، فمم يعد ىناك األطفال الذين 

رعاية الدائمة ليم، كما تشيد المرحمة تغيرات تخص يحتاجون إلي طاقة الوالدين في ال
الحالة الوظيفية لمفرد، قد تتمثل في تغيير نوع العمل أو مكانو، وىو ما يفرض نوعًا 
خاصًا من الضغوط عمي الفرد، وقد يسيم المجتمع في زيادة ىذه الضغوط بسن 

سسات اإلنتاجية التشريعات والقوانيين التي تنص صراحة عمي عدم قبول الفرد في المؤ 
أحد المخاوف  Uselessnessفي ىذه الفترة العمرية، ويمثل الشعور بعدم النفع 

األساسية في ىذه المرحمة، حيث تقل الفرص، كما تقل القدرة عمي إحداث إضافات 
، لذا تعتبر اإلنتاجية في مرحمة منتصف العمر ىي  حقيقية في مجال العمل أو غيره

نما يعد اإلنغماس في الذات وفقر العالقات مع اآلخرين الشكل السوي لمشخصية، بي
صورة من صور اإلخفاق في التكيف السوي مع ىذه المرحمة، وقد يكون عدم وعي 
الزوج بخصائص ىذه المرحمة لدي المرأة من أسباب اضطرابات العالقة بينو وبين 
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)عزيزة ةوالقمق والتوتر لدي المرأ زوجتو، باإلضافة إلي زيادة معدل اإلكتئاب
  (. 4110،السيد

( أن السيدة التي تتمتع بمرونو 4141كما أكدت دراسة مجدة الكشكي وآخرون)      
نفسية عالية تستطيع التعامل مع المتغيرات الفسيولوجية والنفسية التي تحدث ليا في 

 منتصف العمر وبالتالي تنخفض لدييا أزمة منتصف العمر. 
وبناء عمي ما سبق نفرد ىذه الدراسة لتناول مرحمة منتصف العمر لدي الزوجة        

بيدف الكشف عن بعض الغموض الذي يكتنفيا خاصة في تحديد أسباب التغيرات التي 
تزخر بيا، واليزات الحقيقية التي قد تعود إلي جيل المرأة وعدم وعي المحيطين بيا 

غيرات ال تمارس تأثيراتيا السمبية عمي المرأة إال في بطبيعة المرحمة، إال أن ىذه الت
ضوء وجود المتغيرات الوسيطة النفسية واإلجتماعية التي تزيد من فاعمية التأثير كاتجاه 
المرأه نحو ىذه المرحمة ومعتقداتيا في نواحي القوة والضعف بيا، ثم مدي وعي الزوج 

ة تقديم المساندة النفسية واإلجتماعية ليا واألبناء بتبعات ىذه المرحمة عمي المرأة، وأىمي
لتتخطاىا بنجاح، خاصًة أن العصر الحاضر لم يعد عصر الحياة السيمة بما يشيده 
من تغيرات سريعة ومتالحقة أدت إلي االصطدام بتحديات وأحداث ضاغطة تسير 
ر جنبًا إلي جنب مع واقع الحياة، ويواجو الفرد الراشد في منتصف عمره الضغوط أكث

من غيره مقارنة باألفراد في فئات عمرية أخري لكثرة األدوار التي يجب أن يؤدييا وما 
ولذا تتبمور مشكمة الدراسة في اإلجابة عمي السؤال الرئيسي يتوقعو المجتمع منو، 

ضوء محدثات أزمة الدعم األسري المدرك لدي الزوجة في  ما العالقة بين  التالي:
والذي ينبثق منو ، الحياتيو ضغوطمل ليب مواجيتيابأسامنتصف العمر وعالقتو 

 :مجموعة من األسئمة الفرعية عمي النحو التالي
 ما مستوي محدثات أزمة منتصف العمر لدي الزوجات عينة البحث؟  .1
 أساليب مواجيةو  (بمحاوره)ما مستوى الدعم األسري المدرك لدي الزوجة  .2

 ؟ النسبية لمحاور كل منيما(، واألىمية بمحاورىا)الضغوط الحياتية 
في محدثات  الزوجاتتوجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات درجات ىل  .3

)مكان السكن، عمل لمدراسة مر تبعًا لممتغيرات الديموغرافيةأزمة منتصف الع
 ؟ ، مدة الزواج، عدد أفراد األسرة(الزوجة، نوع الدخل، عمر الزوجة
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في كٍل من  الزوجاتسطات درجات ىل توجد فروق دالة إحصائيًا بين متو  .4
الضغوط  أساليب مواجيةو  (بمحاوره)الدعم األسري المدرك لدي الزوجة 

مكان السكن، عمل )دراسةالديموغرافية لممتغيرات متبعًا ل( بمحاورىا)الحياتية 
 ( ؟، مدة الزواج، عدد أفراد األسرةالزوجة، نوع الدخل، عمر الزوجة

في كٍل من  الزوجاتىل يوجد تباين دال إحصائيًا بين متوسطات درجات  .5
الضغوط  أساليب مواجيةو ( بمحاوره)الدعم األسري المدرك لدي الزوجة 

)المستوى التعميمي دراسةلم الديموغرافية متغيراتمتبعًا ل (بمحاورىا)الحياتية 
  ؟، الدخل الشيري لألسرة(لمزوج والزوجة

الدعم األسري المدرك لدي الزوجة إلرتباطية بين ما طبيعة العالقة ا .6
ومنيا الضغوط الحياتية  أساليب مواجيةو األبناء( دعم ، الزوجدعم بمحاوره)

األساليب اإليجابية بمحاورىا)المواجية وحل المشكالت، طمب المساعدة 
، واألساليب السمبية بمحاورىا )لوم الذات، اليروب لدعم، المجوء إلي الدين(وا

 ؟ موقف أو تجنبو، التنفيس اإلنفعالي)العدوانية((من ال
 : البحث ىدف
الدعم األسري تحديد العالقة بين إلى  رئيسية   بصفة   تيدف الدراسة الحالية       

المدرك لدي الزوجة في ضوء أزمة منتصف العمر وعالقتة بأساليب مواجيتيا 
 من خالل األىداف الفرعية التالية: لمضغوط الحياتية، وذلك 

 . عينة البحث تحديد مستوي محدثات أزمة منتصف العمر لدي الزوجات .1
 أساليب مواجيةو  (بمحاوره)الدعم األسري المدرك لدي الزوجة مستوى تحديد  .2

 (، واألىمية النسبية لمحاور كل منيما .بمحاورىا)الضغوط الحياتية 
في محدثات أزمة منتصف البحث بين متوسطات درجات عينة الفروق  دراسة .3

، نوع الزوجة)مكان السكن، عمل لمدراسة العمر تبعًا لممتغيرات الديموغرافية
 . ، مدة الزواج، عدد أفراد األسرة(الزوجةالدخل، عمر 

في كٍل من الدعم األسري  البحثالفروق بين متوسطات درجات عينة دراسة  .4
متغيرات متبعًا ل( بمحاورىا)الضغوط الحياتية اليب مواجيةأسو ( بمحاوره)المدرك



 

 1157 

2022 مارسـ  والثالثون التاسعـ العدد  الثامنالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

، الزوجة، نوع الدخل، عمر الزوجةدراسة)مكان السكن، عمل الديموغرافية لم
 .مدة الزواج، عدد أفراد األسرة(

الدعم األسري في كٍل من البحث دراسة التباين بين متوسطات درجات عينة  .5
 متغيراتمتبعًا ل (بمحاورىا)الضغوط الحياتية أساليب مواجيةو ( بمحاوره)المدرك

 .، الدخل الشيري لألسرة(لمزوج والزوجة)المستوى التعميمي دراسةلم الديموغرافية
دعم بمحاوره)الدعم األسري المدرك لدي الزوجة دراسة العالقة اإلرتباطية بين  .6

ومنيا األساليب الضغوط الحياتية  أساليب مواجيةو األبناء( دعم ، الزوج
لدعم، المجوء اإليجابية بمحاورىا)المواجية وحل المشكالت، طمب المساعدة وا

، واألساليب السمبية بمحاورىا )لوم الذات، اليروب من الموقف أو إلي الدين(
 . تجنبو، التنفيس اإلنفعالي)العدوانية((

 أىمية البحث:
 :األىمية النظرية في مجال التخصص -1
إلقاء الضوء عمي مرحمة منتصف العمر باعتبارىا من أىم وأصعب المراحل  -

التي تمر بحياة المرأة ، حيث تتميز بأنيا مرحمة اكتمال النضج وصقل 
الشخصية وتحقيق الذات، كما أن ىذه المرحمة تتأثر بما حدث في مراحل 

تحدثو  العمر السابقة من ضغوط وأزمات وتؤثر عمي نفسية المرأة وسموكيا بما
 من تغيرات فسيولوجية وجسمية.  

زيادة وعي المرأة بذاتيا وبحاجاتيا وبالضغوط االجتماعية والثقافية في ىذه  -
المرحمة، باستخدام إمكانياتيا لمواجية متطمبات مرحمة منتصف العمر، ويمكن 

عادة صياغة تعميميا بعض الميارات العقمية كأسموب حل المشكالت  وا 
 بالذات والثقة بالنفس.  واإلعتداداألىداف 

إلقاء الضوء عمي أىمية العالقات والتفاعل اإليجابي بين أفراد األسرة في تنمية  -
الشعور بالدعم والمساندة في مواجية ضغوط الحياة لتجنب تأثيراتيا السمبية، 
نشاء العالقات الجديدة مع  ومعاونة الزوجة عمي تعميق عالقتيا باآلخرين وا 

 . ىتماماتيا الخاصةتنمية االمحيطين و 
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توعية الزوج واألبناء بخصائص وتبعات ىذه المرحمة عمي المرأة وتقديم  -
المساندة النفسية واإلجتماعية ليا لتتخطاىا بنجاح، وتوجيو النصح لألبناء بعدم 

 ابتزاز جيل منتصف العمر. 
تبرز أىمية الدراسة في أنو بإمكانيا أن تفتح الباب لمزيد من الدراسات  -

حاث التي تتناول مثل ىذه المدركات الحديثة التي تكسب اإلدارة المنزلية واألب
 عمقًا وتفاعاًل مع المتغيرات المعاصرة.

 التطبيقية في مجال خدمة المجتمع:األىمية  -2
اإلستفادة من نتائج الدراسة من الناحية العممية في إعداد وتصميم برامج  -

ومسبباتيا وكيفية تفادي حدوث إرشادية لتوعية المرأة بمرحمة منتصف العمر 
أزمة مع التأكيد عمي أىمية الدعم األسري خالل تمك المرحمة لكي تستطيع 

 مواجية الضغوط بطريقة إيجابية.
يمثل البحث إضافة لممكتبة العربية في مجال إدارة المنزل نظرًا لمحدودية  -

ُيعد  ولذا،  الدراسات التي تناولت ىذه المرحمة العمرية الحرجة من حياة المرأة
 . فيم شخصية المرأة ومراحل تطورىابغرض الموضوع إضافة عممية جديدة 

: يةفروض البحثال  
في محدثات أزمة  البحثبين متوسطات درجات عينة توجد فروق دالة إحصائيًا  .1

، الزوجة)مكان السكن، عمل لمدراسة منتصف العمر تبعًا لممتغيرات الديموغرافية
 . ، مدة الزواج، عدد أفراد األسرة(الزوجةنوع الدخل، عمر 

في كٍل من الدعم  البحثتوجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات درجات عينة  .2
تبعًا )بمحاورىا( الضغوط الحياتية أساليب مواجيةو ( بمحاوره)األسري المدرك 

، نوع الدخل، عمر الزوجةمكان السكن، عمل ة )مدراسالديموغرافية لمتغيرات امل
 . (مدة الزواج، عدد أفراد األسرة، الزوجة

في كٍل من الدعم  البحثبين متوسطات درجات عينة  يوجد تباين دال إحصائياً  .3
تبعًا )بمحاورىا( لضغوط الحياتية( وأساليب مواجية ابمحاوره)ألسري المدرك ا
، الدخل لمزوج والزوجةمدراسة )المستوى التعميمي الديموغرافية لمتغيرات مل

 .الشيري لألسرة(
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ألسري المدرك لدي الزوجة الدعم ابين  دالة إحصائياً  ارتباطيوتوجد عالقة  .4
الضغوط الحياتية  أساليب مواجيةو  (،اإلجمالياألبناءدعم ، الزوجدعم بمحاوره)

ساعدة ومنيا األساليب اإليجابية بمحاورىا)المواجية وحل المشكالت، طمب الم
)لوم الذات، واألساليب السمبية بمحاورىا(، ، اإلجماليوالدعم، المجوء إلي الدين

 . (، اإلجمالياليروب من الموقف أو تجنبو، التنفيس اإلنفعالي)العدوانية(
 :األسموب البحثي -
 البحثمنيج : أوالً 
يتبع ىذا البحث المنيج الوصفي التحميمي، باستخدام الدراسات المقارنة والعالقات      

اإلرتباطية، وذلك لتحميل الدعم األسري المدرك لدي الزوجات في ضوء محدثات أزمة 
مع تحديد مدي تأثرىما  الحياتيةمنتصف العمر وارتباطو بأساليب مواجيتين لمضغوط 

 مدراسة.بالمتغيرات الديموجرافية ل
  اإلجرائيةالمفاىيم و  البحث مصطمحات:  ثانياً   

 Family supportالدعم األسري  

( بأنو مقدار ما يتمقاه الفرد من دعم وجداني ومعرفي 2002ُتعرفو أمينة رزق)    
 وسموكي ومادي من اآلخرين في بيئتو االجتماعية عندما يكون بحاجة إليو . 

وُيعرف إجرائيًا بأنو إدراك الزوجة لمعالقات والتفاعالت اإليجابية بينيا وبين زوجيا     
وأبنائيا، بحيث يمكن اإلعتماد عمييم في تقديم الدعم السموكي والوجداني واإلرشادي 
والمادي ليا لتعزيز قدراتيا ومياراتيا خالل مرحمة منتصف العمر حتي تستطيع مواجية 

 بطريقة إيجابية.  ضغوطيا الحياتية
 Middle ageمرحمة منتصف العمر 

سنة وتتميز بالتراجع في الوظائف الحيوية،  60-40الفترة ما بين  ُتعرف بأنيا      
(، وىي 2003وىي أكثر تحديدًا في المرأة نظرًا النقطاع الدورة الشيرية)لطفي الشربيني،

مرحمة تتمثل في التغيرات الصحية واإلىتمامات الشخصية والمينية)مريم 
 (. 2020العنزي،
( 60-35لعمرية لمزوجات عينة البحث وىي من)وُتعرف إجرائيًا بأنيا المرحمة ا    
 سنة.
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 Midlife Crisisأزمة منتصف الُعمر 
بأنيا فترة من الكرب النفسي تحدث لبعض األفراد خالل  APA(2015)ُتعرفيا     

سنة تقريبًا، قد تتعمق  65-35السنوات الوسطي من مرحمة البموغ وتمتد من سن 
 األسباب بأحداث الحياة اليامة والمخاوف والمشكالت الصحية والمينية. 

مق يشعر بأنيا حالة نفسية يغمب عمييا الشك والق Weaver(2009)كما ُتعرفيا       
خالليا الفرد بعدم الراحة عند إدراك أن نصف العمر قد انتيي وىي فترة مميئة 

عادة تقييم اإلنجازات.   بالضغوط، حيث أنيا تشتمل عمي التأمل وا 
وُتعرف إجرائيًا بأنيا فترة تتخمل منتصف العمر لدي الزوجة تشعر فييا      

فييا الضغوط وتتغير فييا أولوياتيا باإلضطراب النفسي والخوف والقمق والحزن وتزداد 
 وقناعاتيا تجاه األحداث واألفراد المحيطين بيا.

 Causes of the midlife Crisisمحدثات أزمة منتصف العمر 

إجرائيًا بأنيا األسباب التي تؤدي إلي حدوث أزمة منتصف العمر لدي ُتعرف      
كاستقالل األبناء والخيانة الزوجية وممارسة أدوار  وتشمل أسباب أسريةالزوجات، 

وأسباب األسرية وعقوق األبناء، اآلخرين والشعور الزائد بالمسؤولية والخالفات 
كانقطاع الحيض والضعف الجنسي وقمة الخصوبة وظيور الشيب  فسيولوجية

 اإلجتماعيةالمساندة  كفقد وأسباب إجتماعيةوالتجاعيد والترىالت وقمة اليمة والنشاط ، 
توتر الدائم وفشل كال  وأسباب نفسيةمن األصدقاء،  واليأس من اآلخرين والخيانة 
والخوف من الشيخوخة ومن وصراع القيم والمبادىء تحقيق األىداف وقمة الطموح 

وتشمل جميع الضغوطات الخاصة بالعمل وفقدان الوظيفة أو  وأسباب مينية، الموت
 .والتقديرالتقاعد وغياب الثناء 

 Stressالضغوط : 
ُتعرف بأنيا الصعوبات التي يتعرض ليا الكائن البشري بحكم الخبرة والتي تنجم       

 (. 4112عن إدراكو لمتيديدات التي تواجيو)أحمد العزيز وآخرون،
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 أساليب مواجية الضغوط : 
ُتعرف بأنيا الطرق التي يقاوم بيا الناس ضغوطيم ويتعاممون بيا مع مواقف      

التيديد والتحدي، وُتعد بمثابة حواجز تحمي الفرد من النتائج الضارة لمضغط عمي 
 (. 4104الصحة البدنية والنفسية والعقمية)فاضل خميفة،

سموكية المتنوعة بأنيا الطرق واألساليب المعرفية وال Litman(2006)وُيعرفيا      
التي يستخدميا األفراد إلدارة الضغوطات التي يواجيونيا في حياتيم اليومية لمتخفيف 

 من آثارىا عمييم. 
كما ُتعرف بأنيا مجموعة من األساليب أو الوسائل التي يتصدي بيا الفرد      

و سموكيًا لمضغوط ويتكيف معيا ويكون أسموبو في احتواء الموقف إما إقداميًا معرفيًا أ
ما إحجاميًا معرفيًا أو سموكيًا)خميل شحادة،  (. 4112وا 

 األساليب اإليجابية لمواجية الضغوط : 
ُتعرف بأنيا مجموعة األنماط السموكية المتعممة التي يبذل فييا الفرد جيدًا إقداميًا        

يجابيًا لمتخمص من الضغوطات النفسية في الحياة اليومية وتعزز م النفسية ن صحتو وا 
 .(4102)أصالن المساعيد،عمي المدي البعيد

وُتعرف إجرائيًا بأنيا الطرق واألساليب التي تتبعيا الزوجة في مواجية ضغوطيا      
الحياتية مما يؤدي إلي التخمص من تمك الضغوط أواًل بأول مما ُيحسن من صحتيا 

المساعدة والدعم، المجوء إلي المواجية وحل المشكالت، طمب النفسية والبدنية ،وتشمل)
 (. الدين
بأنيا تعامل الزوجة مع مشكالتيا بشكل  ُتعرف المواجية وحل المشكالت إجرائياً  -

دراكيا أن المواجية ىي أولي خطوات الحل وتعتمد  مباشر وعدم اليروب منيا وا 
 عمي معرفتيا بمصدر المشكمة. 

الزوجة بأحد أفراد أسرتيا بأنو استعانة  ُيعرف طمب المساعدة والدعم إجرائياً  -
كالزوج أو األبناء لمساعدتيا في مواجية الضغوط وتأدية األعباء والميام 

 األسرية والحياتية. 
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بأنو توجو الزوجة إلثراء الجانب الروحي والديني من  ُيعرف المجوء لمدين إجرائياً  -
عدة خالل التمسك بأداء العبادات لمتقميل من تأثير الضغوط واألعباء والمسا

 عمي تفريغ اليموم والمشاكل مما يمنحيا إرادة قوية لممواجية. 

 األساليب السمبية لمواجية الضغوط : 
الفرد لمتخمص  يمجأ إليياُتعرف بأنيا مجموعة األنماط السموكية المتعممة التي        

عمي  بشكل سريع وتؤدي إلي سوء التكيفمن الضغوطات النفسية في الحياة اليومية 
 .(4102)أصالن المساعيد،المدي البعيد

وُتعرف إجرائيًا بأنيا الطرق واألساليب التي تتبعيا الزوجة في مواجية ضغوطيا       
الحياتية بشكل سريع غير قائم عمي الدراسة ألىم القرارات، مما يعود بالسمب عمي 

لوم الذات، حياتيا ويؤدي إلي تراكم المشكالت وزيادة الضغوط النفسية والبدنية، وتشمل)
 (. تجنبو، التنفيس اإلنفعالي)العدوانية(اليروب من الموقف أو 

بأنو استمرار الزوجة في إلقاء الموم عمي نفسيا بشكل  ُيعرف لوم الذات إجرائياً  -
مرضي يؤثر عمي أدائيا ويشعرىا بالضيق واإلكتئاب مما يعوق تفكيرىا ويزيد 

 من ضغوطيا. 

جة بأنو عدم مواجية الزو  ُيعرف اليروب من الموقف أو تجنبو إجرائياً  -
 لمشكالتيا وتركيا دون حل مما يؤدي إلي تراكميا وصعوبة حميا.

: بأنو أسموب من أساليب التعامل مع الضغوط يمجأ  ُيعرف اإلنفعال)العدوانية( -
إليو بعض الناس وفقًا لنمط الشخصية، والسموك العدواني ىو سموك يعبر عنو 

ذي واأللم بالذات الفرد بأي رد فعل اتجاه أي موقف ضاغط ييدف إلي إيقاع األ
)خديجة متمكات الذات أو ممتمكات اآلخرينأو باآلخرين أو تخريب م

 (. 8103سممان،

بأنو شعور الزوجة بالغضب وُيعرف التنفيس اإلنفعالي أو العدوانية إجرائيًا  -
واإلنفعال عند مواجية أعبائيا وضغوطيا مما يؤثر بالسمب عمي عالقتيا 

     بأسرتيا ويزيد من ضغوطيا. 
 : حدود البحث  ثالثاً     

 :  الدراسة فيما يمي تتحدد
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 : الحدود البشرية -
( زوجة في مرحمة منتصف العمر 50عددىن)وبمغ عينة البحث اإلستطالعية :  - أ

 يانات العامةاستمارة البولدييا زوج وأبناء وذلك بيدف تقنين أدوات البحث)
أساليب مواجية  -الدعم األسري-محدثات أزمة منتصف العمر -لألسرة

 الضغوط الحياتية( وذلك بعد تحكيم السادة المحكمين ألدوات البحث. 
بطريقة صدفيو  نزوجة وقد تم اختيارى( 280)وبمغت : عينة البحث األساسية  - ب

غرضية من العامالت وغير العامالت في مرحمة منتصف العمر، ومن 
مستويات اجتماعية واقتصادية مختمفة ولديين زوج وأبناء وذلك بعد 

( استمارة منين بسبب عدم استكمال االستجابات عمى بنود 20استبعاد)
 االستبيان.

المنصورة وبعض المراكز والقرى التابعة مدينة  أجريت الدراسة فى الحدود المكانية : -
وأجا وطمخا وبعض القري التابعة ليم( بمحافظة محمة دمنة ليا)كمراكز دكرنس و 

الدقيمية، وقد تم اختيار الزوجات أفراد العينة من العامالت في بعض مؤسسات الدولة 
بالمحافظة، والزوجات غير العامالت من أقارب وأصدقاء ومعارف الباحثة، وتم 

 التطبيق بالمقابمة الشخصية معيم. 
التطبيق الميداني ألدوات البحث في صورتيا النيائية خالل  تم: الحدود الزمنية  -

 .م 2020م ، وحتى بداية شير ديسمبر  2020من بداية شير نوفمبر الفترة 
 وتقنينيا : أدوات البحثإعداد وبناء :  رابعاً 

 وىم كما يمي:)إعداد الباحثة( أدوات اشتممت أدوات الدراسة الحالية عمي أربع
 لألسرة :  استمارة البيانات العامة -1

استمارة البيانات العامة بيدف الحصول عمى بعض المعمومات التي تم إعداد       
تفيد في إمكانية تحديد بعض الخصائص االجتماعية واالقتصادية لمزوجات وأسرىن 

ريف(، ُعمر –مكان السكن)حضروقد شممت بيانات خاصة باألسرة من حيث: 
مرتفع(،عمل -متوسط-الزوجة، المستوى التعميمي لرب وربة األسرة)منخفض

متوسطة(، نوع -ال تعمل(، مدة الزواج، عدد أفراد األسرة)صغيرة–الزوجة)تعمل
 مرتفع(.-متوسط-متغير(، إجمالي الدخل الشيري)منخفض –الدخل)ثابت
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 دي الزوجاتمحدثات أزمة منتصف العمر ل إستبيان -2
في صورتو محدثات أزمة منتصف العمر لدي الزوجات  تم إعداد إستبيان     

النيائية في ضوء المفاىيم والمصطمحات البحثية وفى إطار المفيوم اإلجرائي 
بو والمتمثمة في دراسة كٍل من عزيزة الدراسات السابقة المرتبطة و 

(، ىويدا 6004ىروود)، جانيت Almeida&Horn(4002)(،2001السيد)
، إجالل  (6005(، غسان جعفر)6005(، أحمد أبو أسعد)6005محمود)
 ، Andersen&Taylor(2010) (،6007(، رباب عبد الغني)6006محمود)

Bertini(2011) (،4004 )Cramm&others(معاوية أبو 6002، دعاء توفيق ،)
آمال صادق (، 2016(، رقية نصيف)2014نايف الحربي وآخرون) (،6002غزال)

(، حيث 2020مجدة الكشكي وآخرون)، (2020مريم العنزي)،  (2017)وآخرون
وتشمل)أسباب خبرية تقيس محدثات أزمة منتصف العمر ( عبارة 30)شمل اإلستبيان

جتماعية ونفسية(  من حيث)شعور الزوجة بضيق الوقت أسرية ومينية وفسيولوجية وا 
المتبقي في الحياة وقرب انتياء العمر وتأخر الوظائف الجسدية والخوف من تدىور 
الصحة واإلصابة بالمرض وانعدام الطموح واألمل وقمة اإلنجازات وعدم الرضي عنيا 

في  وتدني األداء الوظيفي والفراغ العاطفي والفتور الجنسي وانعدام اليدف وفقد المتعة
الحياة واإلحساس بالفراغ والمسؤولية الزائدة وممارسة أدوار اآلخرين وفقد المساندة 

المعاناه من كثرة الخالفات األسرية وعقوق األبناء ومن صراع  –األسرية واإلجتماعية 
القيم والمبادئ مع األبناء مع تغير النظرة لإلنجازات ومدي قيمتيا في الحياة وانعدام 

زوج واألبناء مع الشعور باليأس من اآلخرين وتغير مجري الحياة التواصل مع ال
ونظرًا ألن اإلستبيان يتناول محدثات أزمة  ،ومرارة الواقع( تجيب عمييا ربات األسر

منتصف العمر لذا فغالبيتو عباراتو سمبية ولذلك سنتعامل مع اإلجابة )بنعم( بالدرجة 
عمي، ولذلك يتم التصحيح وفق ثالث األعمي وتكون الدرجة األعمي ىي األزمة األ

التجاه العبارة السمبي ( 1-2-3)متصل مقياسعمى ( ال،أحياناً ،نعم)استجابات
ات، ( عبار 3)وعددىم التجاه العبارة اإليجابي( 3-2-1و) ،ة( عبار 27)وعددىم

( 90)ووضعت درجات كمية الستجابات أفراد العينة حيث كانت الدرجة العظمى
وقد تم تقسيم مستوي المقياس)ككل(  ،( درجة30)الصغرى، بينما الدرجة درجة

مرتفع( من خالل حساب المدى وأبعاده وفقًا لمبيانات  –متوسط –إلى)منخفض
 المشاىدة نتيجة تطبيق االستبيان من المعادالت اآلتية : 

 (3/ ىطول الفئة = )المد            الدرجة الصغرى( –المدى = )الدرجة العظمى
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 :  تقسيم االستجابات إلى ثالث مستويات كالتاليوعميو تم 
 .مستوى منخفض: من الدرجة الصغرى إلى أقل من )الدرجة الصغرى + طول الفئة( -
: من )الدرجة الصغرى + طول الفئة( إلى أقل من )الدرجة الصغرى +  ستوى متوسطم -

 .(2×طول الفئة 
 .فأكثر (2×: من )الدرجة الصغرى + طول الفئة  مستوى مرتفع -

متوسط  أزمة(، مستوى 50>30)منخفض أزمةمستوى  :فكانت النتائج كالتالي     
 . فأكثر( 70)مرتفع أزمة(، مستوى 70>50)
 الدعم األسري إستبيان-3

في صورتو النيائية في ضوء المفاىيم  الدعم األسري إستبيانتم إعداد      
 المرتبطة بوي والدراسات السابقة والمصطمحات البحثية وفى إطار المفيوم اإلجرائ

(، ىويدا 2006مروان دياب)،  Edwards,et al(2001) والمتمثمة في دراسة كٍل من
(، سموي عيد 2013(، أحمد الخاكمي)2013( ، إيناس بدير)2007محمود)
تجيب  الدعم األسري( عبارة خبرية تقيس 33)اإلستبيان حيث شمل(، 2018وآخرون)
،ال( عمى أحياناً تجابتين عمييا وفق ثالث استجابات)نعم،وتتحدد اس، الزوجاتعمييا 

( 3-2-1،و) عبارة (21التجاه العبارة االيجابى وعددىم)(1-2-3مقياس متصل)
، ووضعت درجات كمية الستجابات أفراد بارة( ع12التجاه العبارة السمبى وعددىم)

( درجة ، وقد 33لصغرى)، بينما الدرجة ا( درجة99العينة حيث كانت الدرجة العظمى)
( وقد تم تقسيم مستوى دعم األبناء ، دعم الزوج)ماوى ينرئيسي محورينتضمن المقياس 

مرتفع( من خالل حساب المدى وفقًا لمبيانات  –متوسط  –)ككل( إلى)منخفضالمقياس
دعم مستوى اله كاآلتي:المشاىدة نتيجة تطبيق االستبيان كما سبق ذكره أع

 فأكثر(، 77)مرتفعدعم مستوى (،77>55)متوسطدعم ى (، مستو 55>33)منخفض
 :الدعم األسريوفيما يمي عرضًا تفصيميًا لمستويات محاور 

 دعم الزوج :  -أ
( عبارة خبرية تقيس دعم الزوج من حيث)مشاركة 17ىذا المحور عمى) اشتمل    

الزوج في تحمل المسؤولية وفي اتخاذ القرارات األسرية والحياتية وفي األفراح واألحزان 
وجود تواصل فكري وعاطفي  -وفي أداء بعض األعمال مع تخفيف الضغوط واآلالم
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العالقة مع فقد المساندة والدعم من  الشعور بفراغ عاطفي وفتور في-بيني وبين الزوج 
الزوج وانشغالو باإلنترنت ووسائل التواصل االجتماعي مع المعاناه من غياب الشكر 

قضاء الزوج وقت -واإلمتنان والخوف من اإلحتياج لو ماديًا وتعصبو عمَي ألتفو األمور
ه(، وكانت الفراغ مع األسرة مع مساعدتة في التغمب عمي المشاكل واإلطمئنان لوجود

( درجة، أما مستويات دعم 17( درجة، بينما الدرجة الصغرى)51الدرجة العظمى)
 دعم(، مستوى 29>17)منخفض دعممستوى الزوج تبعًا لطريقة المدى فكانت كاآلتي: 

 .فأكثر( 41)مرتفع دعم(، مستوى 41>29)متوسط
 : دعم األبناء -ب

مساعدة من حيث)دعم األبناء ( عبارة خبرية تقيس 16ىذا المحور عمى) اشتمل     
األبناء في إنجاز الميام المنزلية والحياتية وفي التخمص من الضغوط ووقت الحاجة 
-وفي معرفة الوسائل التكنولوجية الحديثة والمساعده فيما أجيمو في استخدام اإلنترنت

الشعور بعقوق -دير األبناء واحتراميم ليالشعور بتق-تقبل األبناء لمنصح واإلرشاد
مشاركة األبناء أوقات الفرح والحزن  -يتقبل األبناء األراء باستيانة وسخرية-األبناء
القيام بأداء ميام وأدوار -إدمان األبناء لإلنترنت يتسبب في انعدام التواصل بيننا-معاً 

(، م األبناء يزيد الثقة بالنفسدع-الشعور بعقوق األبناء وعدم التقدير-األبناء نيابة عنيم
 ( درجة، أما مستويات16( درجة، بينما الدرجة الصغرى)48وكانت الدرجة العظمى)

(، مستوى 27>16)منخفض دعممستوى تبعًا لطريقة المدى فكانت كاآلتي:  دعم األبناء
 .فأكثر( 38)مرتفع دعم(، مستوى 38>27)متوسط دعم
 الحياتيةالضغوط مواجية أساليب  إستبيان -4

في صورتو النيائية في ضوء الضغوط الحياتية  مواجيةأساليب تم إعداد إستبيان       
الدراسات السابقة المرتبطة المفاىيم والمصطمحات البحثية وفى إطار المفيوم اإلجرائي و 

(، رشا 2004آمال جودة)،  Anathi&Haji(2000) والمتمثمة في دراسة كٍل منبو 
(، 2016(، رقية نصيف)2016(، شفاء ىوساوي)2013بدير)(، إيناس 2010راغب)

(، سعد العاني 2018(، محمد سمارة)2015(، شرين محفوظ)2015صفية عواريب)
( عبارة 72)اإلستبيان حيث شمل، (2019(،عبير الصبان وآخرون)2019وآخرون)

وتتحدد  ،تجيب عمييا الزوجاتالضغوط الحياتية  مواجيةأساليب خبرية تقيس 
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( 1-2-3)متصل مقياسعمى ( ال،أحياناً ،نعم)عمييا وفق ثالث استجابات يناستجابت
 التجاه العبارة السمبى( 3-2-1( عبارة ،و)42)وعددىم التجاه العبارة االيجابى

ووضعت درجات كمية الستجابات أفراد العينة حيث كانت الدرجة ، ة( عبار 30)وعددىم
تضمن المقياس محورين  وقد ،درجة( 72)، بينما الدرجة الصغرى( درجة216)العظمى

أساليب تم تقسيم مستوى  وقد األساليب السمبية(-)األساليب اإليجابيةرئيسيين وىما
مرتفع( من خالل حساب  –متوسط –)ككل( إلى )منخفضالضغوط الحياتية مواجية

 :المدى وفقًا لمبيانات المشاىدة نتيجة تطبيق االستبيان كما سبق ذكره أعاله كاآلتي
(، مستوى 168>120متوسط )مواجية (، مستوى 120>72)منخفضمواجية مستوى 
أساليب وفيما يمي عرضًا تفصيميًا لمستويات محاور ، فأكثر( 168مرتفع )مواجية 
 : الضغوط الحياتية مواجية
: األساليب اإليجابية لمواجية الضغوط الحياتيةأواًل   
( عبارة خبرية تقيس األساليب اإليجابية لمواجية 36ىذا اإلستبيان عمى) اشتمل     

( 108( عبارات سمبية، وكانت الدرجة العظمى)6( عبارة إيجابية،)30الضغوط منيم)
ثالث محاور رئيسية  ( درجة، وقد تضمن المقياس36درجة، بينما الدرجة الصغرى)

، أما المجوء إلى الدين( -والدعمطمب المساعدة  -)المواجية وحل المشكالتوىم
 :تبعًا لطريقة المدى فكانت كاآلتياألساليب اإليجابية لمواجية الضغوط مستويات 
 مواجية(، مستوى 84>60)متوسط مواجية(، مستوى 60>36)منخفض مواجيةمستوى 
 اإليجابية ساليباألوفيما يمي عرضًا تفصيميًا لمستويات محاور ، فأكثر( 84)مرتفع

 الضغوط الحياتية: لمواجية
 : المواجية وحل المشكالت -أ

من المواجية وحل المشكالت  خبرية تقيس ( عبارة12)اشتمل ىذا المحور عمى      
حيث)معرفة الزوجة بأن مواجية المشكالت واألعباء ىي الخطوة األولي لحميا ويكسبيا 

والتعامل  اليروب منيا أواًل بأول وعدم األبناء بمواجية المشكالت نصيحةمع  صالبة
مع المشكمة فور حدوثيا والتعرف عمي مصدرىا والسعي لحميا مع اإلستعانة باإلنترنت 

المجوء في بعض األوقات لميروب من المشكالت  -من خالل اليوتيوب ومواقع التواصل
مرور الزمن  -لعدم القدرة عمي مواجيتيا مع الشعور باإلحباط لكثرة الضغوط واألعباء
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( 12( درجة، بينما الدرجة الصغرى)36بحل أي مشكمة(، وكانت الدرجة العظمى)كفيل 
: تبعًا لطريقة المدى فكانت كاآلتيالمواجية وحل المشكالت درجة، أما مستويات 

مواجية (، مستوى 28>20)متوسط مواجية(، مستوى 20>12)منخفض مواجيةمستوى 
 .فأكثر( 28)مرتفع
   طمب المساعدة والدعم :  -ب
( عبارة خبرية تقيس طمب المساعدة والدعم من 04اشتمل ىذا المحور عمى)     

المساعدة من األسرة عند الشعور بكثرة الضغوط والشعور بالسعادة الزوجة حيث)طمب 
المسؤوليات -طمب المساعدة والسعادة برفقتيم عند أداء أي ميمة واألبناء الزوجعندما يمبي 

مساندة أفراد األسرة في تحمل أعبائي -رضيني مستوي أداؤىاالتي يؤدييا عني اآلخرون ال ي
المجوء إلي استشارة المتخصصين كنوع -المنزلية تكسبني شعور بالدافعية والقدرة عمي العمل
اإلستعانة باإلنترنت كاليوتيوب ومواقع -من طمب المساعدة في حل المشكالت واألعباء
دة لتسييل األعباء المنزلية كما يساعدني التواصل االجتماعي في معرفة أساليب وطرق جدي

في  وأبنائيعمي قضاء وقت فراغي بشكل ممتع ومفيد مع طمب المساعدة من زوجي 
تضايق الزوج واألبناء عند طمب المساعدة منيم(، وكانت الدرجة -معرفة الجديد

، أما مستويات طمب المساعدة ( درجة04( درجة، بينما الدرجة الصغرى)23)العظمى
مستوى دعم (، 41>04دعم منخفض) تبعًا لطريقة المدى فكانت كاآلتي: مستوىعم والد

 .فأكثر( 42دعم مرتفع)(، مستوى 42>41)متوسط
: المجوء إلى الدين -ج   

 جوءلتقيس المجوء إلى الدين من حيث)( عبارة خبرية 04اشتمل ىذا المحور عمى)    
-مما يقمل من تأثيرىا تأثير الضغوطإلي إثراء الجانب الروحي عند الوقوع تحت الزوجة 

تحمل األعباء -المجوء لمدين والقرب من اهلل يقوي العزيمة واإلرادة في مواجية الضغوط
تفريغ الطاقة السمبية الناتجو من كثرة -المنزلية وخدمة األسرة عمل أثاب عميو من اهلل
والسكينة والطمأنينة عند الشعور باألمان -األعباء والمسؤوليات في العبادة والتقرب من اهلل
المجوء الستشارة رجال الدين في األمور -المجوء لمدين مما يساعد عمي مواجية الضغوط

اإلستعانة -الشعور بالراحة النفسية عند اإلكثار من الصموات واألدعية-التي يصعب فيميا
حرص عمي نصح األبناء بال-باإلنترنت كاليوتيوب ومواقع التواصل في تنمية الجانب الديني
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( درجة، بينما الدرجة 23)(، وكانت الدرجة العظمىأداء الفرائض والتقرب من اهلل
: مستوى تبعًا لطريقة المدى فكانت كاآلتي المجوء لمدين، أما مستويات ( درجة04الصغرى)
 42مرتفع)لجوء (، مستوى 42>41)متوسطلجوء (، مستوى 41>04منخفض)لجوء 
 .فأكثر(

 الضغوط الحياتية لمواجية السمبية: األساليب ثانيا ً 
لمواجية  السمبية( عبارة خبرية تقيس األساليب 23عمى) اإلستبياناشتمل ىذا      

( 012)سمبية، وكانت الدرجة العظمى ةر ( عبا42)( عبارة إيجابية ،04الضغوط منيم)
، وقد تضمن المقياس ثالث محاور رئيسية ( درجة23درجة، بينما الدرجة الصغرى)

، أما مستويات (وىم)لوم الذات، اليروب من الموقف أو تجنبو، التنفيس اإلنفعالي)العدوانية(
 مواجية: مستوى تبعًا لطريقة المدى فكانت كاآلتيالضغوط  لمواجية السمبيةاألساليب 
 22مرتفع) مواجية(، مستوى 22>31)متوسط مواجية(، مستوى 31>23منخفض )

الضغوط  لمواجية السمبيةيًا لمستويات محاور األساليب وفيما يمي عرضًا تفصيم، فأكثر(
 : الحياتية

: لوم الذات -أ   

لوم النفس من حيث)لوم الذات ( عبارة خبرية تقيس 04اشتمل ىذا المحور عمى)          
باستمرار عند التعرض لألعباء والضغوط ولتضييع الوقت عمي اإلنترنت ووسائل التواصل 

اآلخرين بطيبة وُحسن نية دون تقدير ولإلفراط في العطاء  االجتماعي ولمتعامل مع
لوم الذات يؤثر عمي األداء بشكل سمبي وسبب في -والتضحية لألبناء والزوج دون تقدير

التعامل مع اآلخرين بسذاجة وعفوية ىو -التوقف عن العمل ولمشعور بالضيق واإلكتئاب
اعتقاد -لمشكالت واألعباءالتقصير في العمل ىو سبب ا-سبب الضغوطات واألعباء

لقاء أفراد األسرة بالموم عمي ربة األسرة بالمسؤولية  الشخص أنو ىو السبب في الضغوط وا 
، أما ( درجة04( درجة، بينما الدرجة الصغرى)23الدرجة العظمى)(، وكانت في كل شيء
 (،41>04)منخفضلوم : مستوى تبعًا لطريقة المدى فكانت كاآلتي لوم الذاتمستويات 

   .فأكثر( 42)مرتفعلوم  (، مستوى42>41)متوسطلوم مستوى 
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:  اليروب من الموقف أو تجنبو -ب    
من  اليروب من الموقف أو تجنبو( عبارة خبرية تقيس 00اشتمل ىذا المحور عمى)      

بيا مع تمني حل  تجنب الزوجة مواجية المشكالت حتي ال يزداد اإلحساسحيث)
المشكالت دون الدخول لحيز التنفيذ وترك المشكالت دون مواجية ربما تحل دون تدخل 
واليروب من المشكالت بتمني تغيير الواقع مع إسناد حل المشكالت وتحمل األعباء ألفراد 

-تفضيل عدم مواجية الضغوط األسرية حتي ال تتفاقم وتتضخم -األسرة بداًل من الزوجة
المشاكل والضغوط عن أفراد األسرة لعدم إزعاجيم مع زيادة اإلحساس بالضيق لتراكم إخفاء 

(، وكانت أسموب اليروب من المشكالت والضغوط ىو األفضل لحميا-األعباء والضغوط
تبعًا اليروب ، أما مستويات ( درجة00)( درجة، بينما الدرجة الصغرى22الدرجة العظمى)

 ىروب(، مستوى 02>00منخفض) ىروبستوى : ملطريقة المدى فكانت كاآلتي
                                     .فأكثر( 47)مرتفعىروب  (، مستوى47>02)متوسط

:  التنفيس اإلنفعالي)العدوانية( -ج                                      
التعبير من حيث) التنفيس اإلنفعالي( عبارة خبرية تقيس 02اشتمل ىذا المحور عمى)    

الضغوط واألعباء المنزلية من أىم -عن التعرض لمضغوط واألعباء باإلنفعال والغضب
-التعصب عمي أفراد األسرة لمجرد التفكير بالمشكالت واألعباء-أسباب اإلنفعال والغضب

الطريقة الوحيدة لمتعبير عن الضغوط -ؤثر عمي العالقة باألسرةمشاعر الغضب واإلنفعال ت
الشعور بالضيق لمتعامل مع الضغوط بالغضب واإلنفعال مع -ىي العصبية واإلنفعال

يصعب التحكم بالغضب واإلنفعال عند التعرض -إدراك أنو ليس حاًل لمواجيتيا 
والنفسية نتيجة الغضب الندم بعد اإلنفعال والغضب مع تأثر الحالة الصحية -لمضغوط

يسبب السموك العدواني أذي وألم لي ولألخرين مع تخريب -واإلنفعال وزيادة الضغوط
، بينما الدرجة الصغرى ( درجة22(، وكانت الدرجة العظمى)ممتمكات الذات واآلخرين

: مستوى تبعًا لطريقة المدى فكانت كاآلتيالتنفيس اإلنفعالي  ، أما مستويات( درجة02)
 20)مرتفع انفعال(، مستوى 20>44)متوسط انفعال(، مستوى 44>02منخفض) لانفعا

 فأكثر(.
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  :الدراسة  تقنين أدوات
اإلستبيانأوال: حساب صدق   

  validity contentصدق المحتوى  -)أ( 
 ،محدثات أزمة منتصف العمر)إستبياناتلمتأكد من صدق المحتوي تم عرض      

( 10عدد)األولية عمي  في صورتيم( الضغوط الحياتية مواجيةأساليب  ،الدعم األسري
االقتصاد  اتتدريس في مجال إدارة المنزل بكمياألساتذة المحكمين أعضاء ىيئة ال من

تم ، وقد % 90وبمغت نسبة اتفاق المحكمين عمي اإلستبيان ، التربية النوعيةو ، المنزلي
وظل المجموع الكمي إجراء التعديالت المشار إلييا عمي صياغة بعض العبارات، 

                            وبذلك يكون قد خضع لصدق المحتوي.لمعبارات كما ىو ، 
                                                  : صدق االتساق الداخمي -)ب(  

 عمي عينة استطالعيةتم تطبيق االستبيانات اب صدق االتساق الداخمي لحس        
وحساب معامل  وبعد رصد النتائج تمت معالجتيا إحصائياً زوجة،  (50)اعددىبمغ 
تجانس العبارات  مما يدل عمي 1010الة عند مستوي وكانت جميعيا د، رتباط بيرسونا

الحالي،  البحثاميم في ويسمح باستخد ومحاور اإلستبيان والدرجة الكمية لو
. ذلكا يوضح( 2،)(1)وجدول  
      الدرجة الكمية(-العبارات)محدثات أزمة منتصف العمر الستبيانمعامالت االرتباط قيم ( 1جدول)
 (50)ن=

معامل  العبارات
معامل  العبارات الداللة االرتباط

معامل  العبارات الداللة االرتباط
 الداللة االرتباط

1 0.505** 0.01 11 0.774** 0.01 21 0.516** 0.01 
2 0.548** 0.01 12 0.599** 0.01 22 0.565** 0.01 
3 0.667** 0.01 13 0.509** 0.01 23 0.706** 0.01 
4 0.566** 0.01 14 0.731** 0.01 24 0.658** 0.01 
5 0.775** 0.01 15 0.775** 0.01 25 0.481** 0.01 
6 0.732** 0.01 16 0.560** 0.01 26 0.410** 0.01 
7 0.514** 0.01 17 0.496** 0.01 27 0.480** 0.01 
8 0.632** 0.01 18 0.550** 0.01 28 0.558** 0.01 
9 0.714** 0.01 19 0.521** 0.01 29 0.758** 0.01 
10 0.672** 0.01 20 0.767** 0.01 30 0.579** 0.01 
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-المحاور)الدعم األسري وأساليب مواجية الضغوط  الستبياني( معامالت االرتباط 2جدول)    
 (50)ن= الدرجة الكمية(

 الداللة مستوى االرتباط معامل العبارات عدد األسري الدعم محاور
 1110 **11400 02 دعم الزوج
 1110 **11300 01 دعم األبناء

لمواجية  اإليجابية األساليب محاور
 الضغوط

 الداللة مستوى االرتباط معامل العبارات عدد

 0.01 **0.758 12 المواجية وحل المشكالت
 0.01 **0.713 12 طمب المساعدة والدعم

 0.01 **0.665 12 الدين إلىالمجوء 
 لمواجية السمبية األساليب محاور

 الداللة مستوى االرتباط معامل العبارات عدد الضغوط

 0.01 **0.649 12 لوم الذات
 0.01 **0.709 11 تجنبواليروب من الموقف أو 
 0.01 **0.774 13 التنفيس االنفعالي

  Reliability ساييثبات المقثانيًا : حساب 
، Alpha cronbach ألفا كرونباخ معاملاستخدام بالثبات معامالت حساب تم     

 :( يوضح ذلك3)وجدول،  Split-Halfوالتجزئة النصفية 
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 بمحاورىما الضغوط الحياتيةمواجية أساليب و  الدعم األسري الستبيانيمعامل الثبات قيم ( 3جدول)
 (05)ن=

 معامل ألفا عدد العبارات الدعم األسريمحاور 
 التجزئة النصفية

 جتمان سيبرمان
 11310 11301 11320 02 دعم الزوج
 11201 11210 11313 01 دعم األبناء
 11102 11120 11340 00 ككلالدعم األسري 

محاور األساليب اإليجابية 
 معامل ألفا عدد العبارات الضغوطلمواجية 

 التجزئة النصفية
 جتمان سبيرمان

 0.740 0.740 0.549 12 المواجية وحل المشكالت
 0.738 0.742 0.586 12 طمب المساعدة والدعم

 0.713 0.715 0.782 12 الدين إلىالمجوء 
 0.727 0.732 0.795 36 ككل ةاألساليب اإليجابي

 لمواجيةمحاور األساليب السمبية 
 معامل ألفا عدد العبارات الضغوط

 التجزئة النصفية
 جتمان سبيرمان

 0.721 0.721 0.753 12 لوم الذات
 0.723 0.731 0.703 11 اليروب من الموقف أو تجنبو

 0.897 0.899 0.728 13 التنفيس االنفعالي
 0.792 0.792 0.816 36 األساليب السمبية ككل

التجزئة النصفية التي تشمل  –)ألفا معامالت ثباتأن قيم  (2)يتضح من جدول     
ثبات  يدل عميمما ، ككل مرتفعة  اإلستبيانمعامل سبيرمان، ومعامل جتمان( لألبعاد و 

 .النتائج التي تم التوصل إلييا عند إعادة تطبيق أدوات الدراسة مرة أخري
 اإلحصائية  خامسًا: األساليب

جراء ، (Spss)اإلحصائية باستخدام برنامج  اتلجالمعا تم تحميل البيانات وا 
وفيما يمي بعض األساليب اإلحصائية المستخدمة لكشف العالقة بين متغيرات الدراسة 

 الوزن النسبي، والمتوسطاتواختبار صحة الفروض: حساب العدد والنسب المئوية، 
، ومعامل ارتباط بيرسون وألفا كرونباخ والتجزئة النصفية الحسابية واالنحرافات المعيارية

إليجاد    One Way Anovaتحميل التباين أحادي االتجاه، T.test"ت"  اختبار، 
 .ت المتعددة لتحديد اتجاه الداللةلممقارنا LSDواختبار)ف(، قيمة
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:ةمناقشالالنتائج و   
بالخصائص اإلجتماعية واإلقتصادية لعينة البحثتتعمق أواًل: نتائج   

 (280)ن= واالجتماعية االقتصادية المتغيرات وفقا البحث لمزوجات عينة النسبي التوزيع( 4جدول)
 % العدد السكن مكان % العدد الزوجة عمل

 %80 224 ريف %63.2 177 تعمل
 %20 56 حضر %36.8 103 ال تعمل
 %100 280 المجموع %100 280 المجموع

 % العدد الدخل نوع % العدد  الزوجة مرعُ 
 %50.4 141 متغير %60.7 170 سنة 46ألقل من  35من 

 %49.6 139 ثابت %39.3 110 سنة 60إلي  46من 
 %100 280 المجموع %100 280 المجموع
 % العدد لمزوج المستوى التعميمي % العدد لمزوجة المستوى التعميمي

 -يقرأ ويكتب –أمي)منخفض
 -يقرأ ويكتب –أمي)منخفض %11.8 33 (اعداديةشيادة ابتدائية و 

 %17.5 49 (اعداديةابتدائية و 

 %47.5 133 مايعادليا(و ثانوية متوسط) %58.9 165 ثانوية ومايعادليا(متوسط)
 %35 98 (فوق جامعي،)جامعيمرتفع %29.3 82 (جامعي،فوق )جامعيمرتفع

 %100 280 المجموع %100 280 المجموع
 % العدد مدة الزواج % العدد عدد أفراد األسرة

 %71.1 199 سنة 25 قل منأل 15من  %19.6 55 (أفراد 4-3من صغيرة )
 %28.9 81 فأكثر ةسن 25من  %80.4 225 (أفراد 6-5من متوسط )

 %100 280 المجموع %100 280 المجموع
 % العدد لألسرة الدخل الشيريمستوي 
 %18.9 53 (نيوج 2000اقل من منخفض )

 %51.8 145 (نيوج 4000>  2000من متوسط )
 %29.3 82 (فأكثر نيوج 4000من مرتفع )

 %100 280 اإلجمالي

أي ( %63.2الزوجات العامالت نسبتيا) ة البحث من( أن عين4)جدوليتضح من  -
كما أن معظم ، (%36.8، بينما النسبة األقل لغير العامالت)العينة ما يقرب من ثمثي

، (%20)بنسبة حضرياتمل النسبة األقل بينما( %80)بنسبةمن الريفيات  الزوجات
 (%60.7)فقد أوضحت النتائج أن أعمى نسبة موضع الدراسة الزوجاتمر وبالنسبة لعُ 
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سنة(  60إلي  46يمييا فئة العمر)( سنة 46> 35كانت من نصيب الفئة العمرية)
تقاربت نسبة األسر ذات الدخل الثابت والمتغير فكانت عمي ، في حين (%39.3بنسبة)

(،أما بالنسبة لممستوي التعميمي لربة ورب األسرة فكانت %50.4(،)%49.6التوالي )
( عمي التوالي، يمييا %47.5(،)%58.9بنسبة) النسبة األعمى لممستوي المتوسط 

أقل النسب لممستوي ( عمي التوالي، بينما %35(،)%29.3المستوي المرتفع بنسبة)
، وبالنسبة لعدد أفراد األسرة كانت النسبة ( عمي التوالي%17.5(،)%11.8المنخفض)

( وال توجد في %19.6( يمييا األسر الصغيرة بنسبة)%80.4األعمى لألسر المتوسطة)
في مرحمة منتصف العمر فبعض األبناء قد يكون تزوج  الزوجاتالعينة أسر كبيرة ألن 

ىي النسبة  (سنة 25> 15)مل أعداد أفراد األسرة، أما مدة الزواجأو سافر مما ق
يمييا سنة(  46> 35)مفئة العمرية( وىو ما يتوافق مع النسبة األعمى ل%71.1األكبر)

عينة البحث فقد تبين ل، أما الدخل الشيري (%28.9)بنسبة سنة فأكثر( 25مدة الزواج)
الدخل الشيري  يمييا ذوات، المتوسطمن ذوات الدخل الشيري ( %51.8)نسبة أن أعمى

           %(. 18.9( وأقل النسب لذوات الدخل المنخفض)%29.3)ةالمرتفع بنسب
ضوء االستجابات عمي أدوات  في البحث عينةمستويات : نتائج وصف ثانياً    

                                                                               الدراسة
وصف مستويات محدثات أزمة منتصف العمر لدي الزوجات: -  

(085)ن=محدثات أزمة منتصف العمرالزوجات عينة البحث وفقا لمستوى  توزيع (0جدول)  

محدثات أزمة منتصف العمر مستوى  محدثات األزمة   % العدد 

محدثات أزمة 

 منتصف العمر

(01>  21منخفض ) مستوي  3 400%  

(71>  01مستوي متوسط )  040 2204%  

فأكثر( 71) مرتفعمستوي   002 0203%  

%011 421 المجموع  

محدثات أزمة منتصف العمر لمزوجات اختالف نسب مستوي  (5)جدوليتضح من  -
جتماعية ونفسية(وتشمل)أسباب أسرية ومينية وفسيولوجية   النسبة األعميفقد كانت ، وا 

وات مستوي األزمة المتوسط ، تمتيا ذ(%54.6ات مستوي األزمة المرتفع)لذو 
، المنخفض فكانت لذوات مستوي األزمة (%2.1(، بينما أقل النسب)%43.2بنسبة)

مما يدل عمي وجود أكثر من نصف العينو ُتعانين من أزمة منتصف العمر بشدة، وما 
، وقد يرجع يقرب من النصف اآلخر يعاني من أزمة منتصف العمر بدرجة متوسطة
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ذلك إلي التفكك األسري الناتج من اإلنشغال بالتكنولوجيا الحديثة واإلنترنت مما يؤدي 
إلي إنفصال غالبية أفراد األسرة عن األنشطة الجماعية وتدني قوة العالقات والروابط 

تزامن فترة تطبيق البحث مع جائحة كورونا وما يترتب  ، وقد يرجع أيضًا إلياألسرية
عمييا من كثرة الضغوط األسرية والمجتمعية مما يزيد من مسؤوليات ربة األسرة 

 ومخاوفيا عمي نفسيا وعمي أسرتيا مما يزيد من وجود أزمة منتصف العمر لدييا. 
وجود األزمة ( التي أكدت عمي 2018ويتفق ذلك جزئيًا مع دراسة محمد سمارة)    

( 2014ويختمف مع دراسة نايف الحربي وآخرون)بدرجة متوسطة لدي أفراد العينة، 
التي أوضحت أن مستوي أزمة منتصف العمر لدي العينة أقل من المتوسط وعممت ذلك 
لمطبيعة البشرية عامة والعربية خاصة التي ال تعترف بوجود النقص وغالبًا ما تدعي 

ائج عن وجود أثر دال إحصائيًا لألسباب المينية والنفسية الكمال، كما أسفرت النت
 واإلجتماعية والفسيولوجية واألسرية في إرتفاع أزمة منتصف العمر.

 وصف مستويات الدعم األسري لدي الزوجات :  -
والوزن النسبي لكل  الدعم األسريالنسبي لمزوجات عينة البحث وفقا لمستوى  توزيعال (6جدول)

(085)ن=  محور  
مستوي الدعم األسري   المحاور  الترتٌب الوزن النسبً % % العدد 

دعم 

 الزوج

(42>  07مستوي منخفض )  2 2040%  

2202%  الثاني 
(20>  42مستوي متوسط )  001 22042%  

فأكثر( 20) مرتفعمستوي   030 0700%  

%011 421 المجموع  

دعم 

 األبناء

(47>  03مستوي منخفض )  3 4002%  

0303%  األول 
(22>  47مستوي متوسط )  32 44023%  

فأكثر( 22) مرتفعمستوي   401 70%  

%011 421 المجموع  

إجمالً 

الدعم 

 األسري

(00>  22مستوي منخفض )  7 400%  

011%  
(77>  00مستوي متوسط )  34 44002%  

فأكثر( 77) مرتفعمستوي   400 70023%  

%011 421 المجموع  

فقد كانت الدعم األسري ككل لمزوجات، ( اختالف نسب مستوي 6)جدول يتضح من -
 وات الدعم األسري، تمتيا ذ(%75.36بنسبة) ات الدعم األسري المرتفعلذو  األولوية
 فكانت لذوات الدعم األسري (%2.5(، بينما أقل النسب)%22.14بنسبة) المتوسط
( التي أوضحت أن فئة 2018)، ويتفق ذلك مع دراسة سموي عيد وآخرونالمنخفض
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الدعم األسري المرتفع ىي النسبة األكبر تمتيا فئة الدعم األسري المتوسط وأقل النسب 
المرتبة محور دعم األبناء عامة فقط احتل  ةٍ وبصفلفئة الدعم األسري المنخفض، 

 ، وقد يرجع ذلك ألن األبناء يكونوا في مرحمة المراىقة أو الرشد وباستطاعتيماألولي
مساعدة والدتيم ودعميا نفسيًا وعمميًا ويكونوا أقرب لألم، يميو محور دعم الزوج، حيث 
تعتمد عميو الزوجة في مساعدتيا ودعميا نفسيًا وعمميًا وماديًا فيو شريك الحياة والسند 

 . عمى التوالى) 43.4)،)56.6وذلك وفقًا لألوزان النسبية لكل منيم بنسبة) ،بالنسبة ليا
 مواجية الضغوط الحياتية لدي الزوجات:اإليجابية لساليب األات وصف مستوي -
مواجية الضغوط اإليجابية لساليب األعينة البحث وفقا لمستوى النسبي لمزوجات توزيع ال( 7جدول)

 (280ن= )الحياتية

 الترتٌب الوزن النسبً % % العدد األسالٌب اإلٌجابٌة  مستوى المحاور

المواجهة وحل 
 المشكالت

 %4023 2 (41>  04مستوي منخفض )

 الثاني 20032%
 %40022 31 (42>  41مستوي متوسط )

 %70070 404 فأكثر( 42مستوي مرتفع )

 %011 421 المجموع

طلب المساعدة 
 والدعم

 %0072 0 (41>  04مستوي منخفض )

 الثالث 44003%
 %01023 020 (42>  41مستوي متوسط )

 %27023 022 فأكثر( 42)مستوي مرتفع 

 %011 421 المجموع

اللجوء إلى 
 الدٌن

 %002 2 (41>  04مستوي منخفض )

 األول 20070%
 %0101 42 (42>  41مستوي متوسط )

 %2203 422 فأكثر( 42مستوي مرتفع )

 %011 421 المجموع

إجمالً 
األسالٌب 
 اإلٌجابٌة 

 %2007 01 (31>  23مستوي منخفض )

011% 
 %40022 31 (22>  31مستوي متوسط )

 %70 401 فأكثر( 22مستوي مرتفع )

 %011 421 المجموع

األساليب اإليجابية لمواجية الضغوط ( اختالف نسب مستوي 7)جدوليتضح من  -
المرتفع الضغوط ات مواجية لذو  األولويةفقد كانت الحياتية ككل لمزوجات، 

(، بينما أقل %21.43المتوسط بنسبة)الضغوط وات مواجية ، تمتيا ذ(%75بنسبة)
عامة فقط احتل  ةٍ وبصف، المنخفضالضغوط فكانت لذوات مواجية  (%3.57النسب)

، وقد يرجع ذلك ألن المجوء لمدين وأداء العبادات المرتبة األوليمحور المجوء إلي الدين 
غ لمطاقة السمبية لدييا من من صالة وأدعية تعتبر بمثابة المتنفس لربة األسرة وتفري

ه محور ، تالضغوط الحياة مما يريحيا نفسيًا ويمدىا بالطاقة الالزمة إلكمال الحياة
المواجية وحل المشكالت وقد يرجع ذلك ألن مواجية المشكالت ىو أقصر الطرق 
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 ،لحميا وعدم تراكميا مما يقمل المشكالت الجديدة وبالتالي يقمل ضغوط ربة األسرة
محور طمب المساعدة والدعم وقد يرجع ذلك ألن طمب المساعدة ال تمجأ إليو  وأخيراً 

ربة األسرة إال إذا استحالت كل الحمول وعجزت عن إيجاد حمول بنفسيا فتمجأ لممساعدة 
 ،)35.69)، ) 41.75والدعم من اآلخرين، وذلك وفقًا لألوزان النسبية لكل منيم بنسبة)

التي  (2018ذلك جزئيًا مع دراسة خديجة سممان)، ويتفق عمى التوالي (22.56)
أوضحت أن الطالبات يعتمدن األساليب)المواجية وحل المشكمة،التقبل،طمب اإلسناد 
الديني الروحي( في تعاممين مع الضغوط أكثر من باقي األساليب، واختمفت مع دراسة 

ي تاله ( التي أكدت عمي أن حل المشكالت في المرتبة األول2015صفية عواريب)
 طمب المساعدة والدعم تاله إعادة التقييم. 

 مواجية الضغوط الحياتية لدي الزوجات:السمبية لساليب األوصف مستويات  -
مواجية الضغوط السمبية لساليب األعينة البحث وفقا لمستوى النسبي لمزوجات توزيع ال( 8جدول)

 (085ن= )الحياتية 
 الترتٌب الوزن النسبً % % العدد األسالٌب السلبٌة مستوى المحاور

 لوم الذات

 %203 02 (41>  04مستوي مرتفع )

 األول 04042%
 %2400 002 (42>  41مستوي متوسط )

 %0204 022 فأكثر( 42مستوي منخفض )

 %011 421 المجموع

الهروب من 
الموقف أو 

 تجنبه

 %300 07 (02>  00مستوي مرتفع )

 الثاني 24022%
 %3102 032 (47>  02) مستوي متوسط

 %2203 22 فأكثر( 47مستوي منخفض )

 %011 421 المجموع

التنفٌس 
 االنفعالً

 )العدوانٌة(

 %4002 70 (44>  02مستوي مرتفع )

 الثالث 02072%
 %0203 037 (20>  44مستوي متوسط )

 %0001 24 فأكثر( 20مستوي منخفض )

 %011 421 المجموع

إجمالً 
األسالٌب 
 السلبٌة 

 %204 2 (31>  23مستوي مرتفع )

011% 
 %7203 412 (22>  31مستوي متوسط )

 %4400 34 فأكثر( 22مستوي منخفض )

 %011 421 المجموع

األساليب السمبية لمواجية الضغوط ( اختالف نسب مستوي 8)جدوليتضح من  -
المتوسط الضغوط ات مواجية لذو  األولويةفقد كانت الحياتية ككل لمزوجات، 

(، بينما أقل %22.1المنخفض بنسبة)الضغوط وات مواجية ، تمتيا ذ(%74.6بنسبة)
محور عامة فقط احتل  ةٍ وبصفرتفع، المالضغوط فكانت لذوات مواجية  (%3.2النسب)

 ، وقد يرجع ذلك ألن أفراد األسرة يمقون بالموم عمي ربة األسرةالمرتبة األوليلوم الذات 



 

 1179 

2022 مارسـ  والثالثون التاسعـ العدد  الثامنالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

وأنيا المتسببة في حدوث المشكالت والضغوطات الحياتية مما يجعميا تمقي بالموم عمي 
ه محور اليروب من الموقف أو تجنبو، وقد ويرجع ذلك ألن ، تالنفسيا نتيجو لذلك

اليروب من المشكالت وتجنبيا وتجاىميا يعتبر أسيل الحمول القريبة لمتظاىر الوىمي 
وأخيرًا محور  ،ير والضغوطات لمبحث عن حمول حقيقيةبعدم وجود مشكمة وتجنب التفك

التنفيس اإلنفعالي)العدوانية(، وقد يرجع ذلك ألن التنفيس اإلنفعالي)العدوانية( تمجأ إليو 
ربة األسرة في حالة عدم وجود حمول لممشكالت بالطرق السممية والعقالنية وعدم تفيم 

، ) 52.28زان النسبية لكل منيم بنسبة)أفراد األسرة ليا ولمشكالتيا، وذلك وفقًا لألو 
( 2015، ويختمف ذلك مع دراسة صفية عواريب)عمى التوالي (14.74) ،)32.98)

 التي أكدت عمي أن التجنب في المرتبة األولي تاله العدوان تاله الموم. 
وصف مستويات أساليب مواجية الضغوط الحياتية)اإليجابية والسمبية( لدي -

 الزوجات:
االيجابية أساليب مواجية الضغوط الحياتية)النسبي لعينة البحث وفقا لمستوى  توزيعال (9جدول)

 (280)ن= (والسمبية
 الترتٌب الوزن النسبً % % العدد أسالٌب مواجهة الضغوط  مستوى المحاور

األسالٌب 
اإلٌجابٌة 

 (ككل)

 %2007 01 (31>  23مستوي منخفض )

 األول 77040%
 %40022 31 (22>  31مستوي متوسط )

 %70 401 فأكثر( 22مستوي مرتفع )

 %011 421 المجموع

األسالٌب 
السلبٌة 

 (ككل)

 %204 2 (31>  23مستوي مرتفع )

 الثاني 44072%
 %7203 412 (22>  31مستوي متوسط )

 %4400 34 فأكثر( 22مستوي منخفض )

 %011 421 المجموع

إجمالً 
األسالٌب 
اإلٌجابٌة 
 والسلبٌة 

 %0023 00 (041>  74مستوي منخفض )

011% 
 %22032 022 (032>  041مستوي متوسط )

 %20 043 فأكثر( 032مستوي مرتفع )

 %011 421 المجموع

الضغوط الحياتية ككل  مواجيةأساليب اختالف نسب مستوي  (9)جدوليتضح من    
الضغوط الحياتية المتوسط  مواجية، فقد كانت األولوية لذوات لمزوجات
الضغوط الحياتية  مواجيةتمتيا ذوات  وىو ما يقارب نصف العينة، %(49.6بنسبة)

الضغوط  مواجية%( فكانت لذوات 5.4بينما أقل النسب) %(،45بنسبة) رتفعالم
أكدت أن الغالبية ( التي 2015المنخفض،وىوما يتفق مع دراسة شرين محفوظ)الحياتية 

العظمي من ربات األسر عينة البحث لديين مستوي متوسط في أساليب مواجية 
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( التي أوضحت أن مستوي 2002،ومع دراسة فاطمة جاد اهلل) ضغوط العمل المنزلي
 معاناة المرأة المصرية من الضغوط بشكل عام متوسط.

األساليب اإليجابية والسمبية  اتاختالف نسب مستويكما يتضح من الجدول     
ت األساليب عامة فقط احتم ةٍ وبصف، األسرلربات لمواجية الضغوط الحياتية ككل 

( وىي أكبر من ثالث أرباع العينة، وقد %77.2بنسبة) المرتبة األولي اإليجابية ككل
يرجع ذلك ألن ربة األسرة تحرص عمي اتباع الطرق العقالنية والسوية لحل المشكالت 

فيف الضغوط وتحاول مرارًا وتكرارًا حل مشكالتيا بيذه الطرق فمو استحالت ىذه وتخ
الطرق لمحل قد تمجأ إلي األساليب السمبية كطوق نجاه لحل مشكالتيا ومواجية 
ضغوطاتيا ولذلك فيي تمثل النسبة األقل ألنيا الحل األخير لدي غالبية ربات األسر 

 روف المحيطة. وليس فيو اختيار بل تجبرىا عمييا الظ
 ثالثًا: النتائج في ضوء فروض البحث

توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات  األول: الفرضالنتائج في ضوء     
 في محدثات أزمة منتصف العمر تبعًا لممتغيرات الديموغرافية البحثدرجات عينة 

عدد أفراد ، مدة الزواج، الزوجة، نوع الدخل، عمر الزوجة)مكان السكن، عمل لمدراسة
 داللة الفروق، ولمتحقق من الفرض إحصائيًا تم إجراء اختبار)ت( لمتعرف عمي األسرة(

لممتغيرات  تبعاً محدثات أزمة منتصف العمر في  الزوجاتبين متوسطات درجات 
 وضح ذلك.ي( 10)لجدو و ، الديموغرافية لمدراسة
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في محدثات أزمة منتصف العمر تبعًا الزوجات داللة الفروق بين متوسطات درجات ( 10)جدول
    (، مدة الزواج، عدد أفراد األسرةالزوجةعمر ، نوع الدخل،الزوجةلممتغيرات)مكان السكن، عمل 

 (280)ن=                     

المتوسط  ن المجموعة المتغير اإلستبيان
 الحسابي

االنحراف 
 الداللة قيمة )ت( المعياري

محدثات أزمة منتصف العمر
 

مكان 
 السكن

 8.141 69.08 224 ريف
 غير  0.42

 7.95 68.57 56 حضر دالة
عمل 
 الزوجة

 8.952 68.56 177 تعمل
 غير  1.137-

 6.321 69.7 103 ال تعمل دالة

 نوع الدخل
 8.629 68.5 141 متغير

 غير  1.004-
 7.507 69.47 139 ثابت دالة

عمر 
 الزوجة

 6.461 70.42 170 سنة 46 > 35من 
 دالة 3.787

 9.728 66.75 110 سنة 60إلي  46من 
مدة 
 الزواج

 7.509 70.24 199 سنة 25 > 15من 
 غير  0.851

 9.39 65.33 81 فأكثر ةسن 25من  دالة
عدد أفراد 
 األسرة

 غير  0.796- 9.711 68.2 55 (أفراد 4-3من )صغيرة
 7.657 69.17 225 (أفراد 6-5من )متوسط دالة

 الزوجاتبين متوسطات درجات ( وجود فروق دالة احصائيًا 10يتضح من جدول) -
وىى ( 3.79) )ت(ة، حيث كانت قيملعمرىنتبعًا محدثات أزمة منتصف العمر فى 
وقد  ،(سنة 46> 35( لصالح فئة العمر)0.05)دالو احصائيًا عند مستوى داللة ةقيم

لكثرة الميام والمسؤوليات األسرية في تمك الفترة العمرية والتي تزيد من شعور يرجع ذلك 
ويتفق ذلك جزئيًا مع الزوجة بالضغوط مما يزيد من حدوث أزمة منتصف العمر، 

( التي أكدت عمي وجود فروق بين متوسطات استجابات 2018دراسة محمد سمارة)
يختمف مع دراسة نايف (، بينما 50-45العينة تعزي لمتغير العمر لصالح األعمار)

( التي أوضحت عدم وجود فروق جوىرية تبعًا لمعمر في أزمة 2014الحربي وآخرون)
 منتصف العمر.       

فى محدثات أزمة  الزوجاتبين متوسطات درجات عدم وجود فروق دالة احصائيًا  -
عممين، نوع الدخل، مدة الزواج ،عدد أفراد األسرة، ، تبعًا لمكان السكن منتصف العمر
 (0.796-،0.851، 1.004- ،1.137-، 0.42))ت( عمي التواليحيث كانت قيم
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( التي أكدت 2020ويختمف ذلك مع دراسة مريم العنزي)، ر دالو احصائياً وىى قيم غي
عمي وجود فروق في مستوي الطموح في مرحمة منتصف العمر لصالح العامالت، 

عزي ذلك ألن الفتيات في مرحمة منتصف العمر يزداد لديين مستوي الطموح إن كن وت
يعممن، وىذا يرتبط بوجود المينة فيي تشكل حالة إيجابية في حياة اإلنسان وتدفعو 

 لمرقي وتحسين مستوي معيشتو.
التي أوضحت وجود فروق  (2014)وآخروننايف الحربي تختمف مع دراسة كما    

في أزمة منتصف العمر لصالح زيادة عدد األبناء، وتتعارض أيضًا مع 
( التي أثبتت زيادة أزمة منتصف العمر بسبب قمة Almeida&Horn,2004دراسة)

  .عدد األبناء

محدثات أزمة منتصف العمر وجود فروق دالة احصائيًا فى نستخمص مما سبق: 
فروق (، بينما لم توجد سنة 46> 35لصالح فئة العمر) نلعمرىتبعًا لدي الزوجات 
عممين، نوع الدخل، مدة الزواج ،عدد أفراد األسرة، ، تبعًا لمكان السكندالة احصائيًا 

 .الفرض األول جزئياً  وبالتالي يمكن قبول
  :الثانيالفرض النتائج في ضوء 

في كل  من الدعم  البحثتوجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات درجات عينة      
الضغوط الحياتية  أساليب مواجيةاألسري المدرك بمحاوره)دعم الزوج، دعم األبناء( و 

ومنيا األساليب اإليجابية بمحاورىا)المواجية وحل المشكالت، طمب المساعدة 
والدعم، المجوء إلى الدين(، واألساليب السمبية بمحاورىا)لوم الذات، اليروب من 

)مكان الديموغرافية لمدراسة ممتغيراتلتبعًا ( نبو، التنفيس االنفعاليالموقف أو تج
، عدد أفراد األسرة(، ، مدة الزواجالزوجة ، نوع الدخل،عمرالزوجةالسكن، عمل 

بين  داللة الفروقلموقوف عمي  (ت)اختبار إجراءولمتحقق من الفرض إحصائًيا تم 
وأساليب مواجية الضغوط الدعم األسري  الزوجات في كٍل منمتوسطات درجات 

  .ذلك( توضح 16)( إلى11)من ولاوالجد،تبعًا لممتغيرات الديموغرافية لمدراسة الحياتية
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                                                                  لمكان السكن تبعاً  -أوالً 
 ،في الدعم األسري المدرك بمحاورهالزوجات ( داللة الفروق بين متوسطات درجات 11جدول)

 (280)ن=          مكان السكنلالضغوط الحياتية بمحاورىا تبعًا  أساليب مواجية

المتوسط  ن المجموعة المحور المقياس
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الداللة قيمة )ت(

 الدعم األسري
 المدرك

 دعم الزوج
 4.627 20.12 224 ريف

 دالة 6.666-
 4.105 21.37 56 حضر

 دعم األبناء
 2.601 20.36 224 ريف

غير  1.869-
 2.306 20.70 56 حضر دالة

إجمالي الدعم 
 األسري 

 00.652 60.71 224 ريف
 دالة 2.389-

 6.616 63.3 56 حضر

األساليب 
 اإليجابية
لمواجية 
 الضغوط

المواجية وحل 
 المشكالت

 1.603 66.56 224 ريف
 دالة 6.265-

 0.661 67.6 56 حضر
طمب المساعدة 

 والدعم
 1.360 65.60 224 ريف

 دالة 6.671-
 1.04 66.17 56 حضر

 المجوء إلى الدين
 1.566 10.00 224 ريف

 دالة 2.305-
 6.446 11.21 56 حضر

إجمالي األساليب 
 اإليجابية 

 6.056 64.72 224 ريف
 دالة 2.002-

 3.360 70.41 56 حضر

األساليب 
 السمبية
لمواجية 
 الضغوط

 لوم الذات
 1.767 65.17 224 ريف

غير  0.060
 4.066 65.16 56 حضر دالة

اليروب من 
 الموقف 

 1.502 62.10 224 ريف
 دالة 6.316-

 3.044 63.62 56 حضر

 التنفيس االنفعالي
 2.712 62.24 224 ريف

غير  0.551-
 2.207 63.06 56 حضر دالة

إجمالي األساليب 
 السمبية 

 7.025 54.04 224 ريف
غير  0.260-

 06.606 56.61 56 حضر دالة

 الزوجاتبين متوسطات درجات وجود فروق دالة احصائيًا  (11يتضح من جدول) -
بعًا لمكان السكن، حيث كانت قيم)ت( ( تدعم الزوج،ككل)بمحاوره الدعم األسريفى 

، 0,05و احصائيًا عند مستوى داللة وىى قيم دال (2.389- ،2.228-)عمى التوالى
لصالح الحضريات، وقد يرجع ذلك إلي مساندة الزوج لزوجتو في الحضر والمشاركة في 
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سموي عيد  الحياة بدرجة أكبر من الريف، ويتفق ذلك مع دراسةكل أمور 
التي أثبتت وجود فروق دالة إحصائيًا بين الحضريات والريفيات في  (2018)وآخرون

محور دعم الزوج والدعم األسري ككل لصالح الحضريات، في حين كان محور)دعم 
ء ألميم يرجع لطريقة األبناء( غير دال إحصائيًا، وقد يرجع ذلك ألن مساندة األبنا

سموي  التربية والتعود عمي ذلك بغض النظر عن مكان السكن، ويختمف ذلك مع دراسة
التي أثبتت وجود فروق دالة إحصائيًا بين الحضريات والريفيات  (2018)وآخرونعيد 

 في محور دعم األبناء لصالح الحضريات. 
األساليب اإليجابية فى  تالزوجابين متوسطات درجات وجود فروق دالة احصائيًا  -

المواجية وحل المشكالت، طمب المساعدة والدعم، المجوء )ابمحاورى لمواجية الضغوط
-، 2.427-)حيث كانت قيم)ت( عمى التوالى، تبعًا لمكان السكن إلى الدين، ككل(

، 0,05ى داللة ( وىى قيم دالو احصائيًا عند مستو 4.104-، 4.507-، 2.293
الزوجات الحضريات أكثر قدرة عمي مواجية  يرجع ذلك ألن وقدلصالح الحضريات 

ضغوط وأعباء العمل، ويستطعن طمب المساعدة بشكل أكثر مرونة لتوفر طرق 
( التي أوضحت 2015شرين محفوظ) مع دراسةذلك تفق يو المساعدة بشكل أسيل، 

مل وجود فروق بين الريفيات والحضريات في األساليب اإليجابية لمواجية ضغوط الع
( 2019المنزلي لصالح الحضريات، كما تتفق جزئيًا مع دراستي سعاد العاني وآخرون)

( المتان أكدتا عمي وجود فروق في استخدام أساليب مواجية 2004،آمال جودة)
( أن 2017ىند السيد) دراسةالضغوط النفسية تعزي لمتغير السكن، كما أوضحت 

 الحياة الضاغطة من ساكني الريف.  ساكني المدينة أكثر تعرضًا وتأثرًا بأحداث
 السمبيةفى األساليب  الزوجاتبين متوسطات درجات وجود فروق دالة احصائيًا عدم -

لوم الذات،التنفيس االنفعالي، ككل( تبعًا لمكان السكن، الضغوط بمحاورىا) لمواجية
دالو غير ( وىى قيم 1.421-،0.773-، 0.020)حيث كانت قيم)ت( عمى التوالى

( التي أوضحت وجود فروق 2015مع دراسة شرين محفوظ)ويختمف ذلك احصائيًا، 
لمواجية ضغوط العمل المنزلي لصالح  السمبيةبين الريفيات والحضريات في األساليب 

( دال إحصائيًا لصالح في حين كان محور)اليروب من الموقف أو تجنبو ،الحضريات
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اليروب من المواقف والقدرة عمي الحضريات، مما يدل عمي وعي الحضريات بعدم 
 مواجيتيا.

  الزوجةعمل تبعًا ل -ثانياً 
 ،في الدعم األسري المدرك بمحاورهالزوجات ( داللة الفروق بين متوسطات درجات 20جدول)
    (280)ن=            الزوجةعمل لالضغوط الحياتية بمحاورىا تبعًا  أساليب مواجيةو 

المتوسط  ن المجموعة المحور المقياس
 الحسابي

االنحراف 
 الداللة قيمة )ت( المعياري

 الدعم األسري
 المدرك

 دعم الزوج
 4.463 20.3 177 تعمل

غير  0.733-
 4.755 26.1 103 ال تعمل دالة

 دعم األبناء
 2.166 20.05 177 تعمل

غير  0.066
 3.141 20.25 103 ال تعمل دالة

إجمالي الدعم 
 األسري 

 7.100 66.35 177 تعمل
غير  0.035-

 00.136 66.55 103 ال تعمل دالة

األساليب 
 اإليجابية
لمواجية 
 الضغوط

المواجية وحل 
 المشكالت

 6.274 66.50 177 تعمل
غير  0.452-

 1.51 67.11 103 ال تعمل دالة
طمب المساعدة 

 والدعم
 1.666 64.72 177 تعمل

 دالة 1.640-
 1.425 66.16 103 ال تعمل

 المجوء إلى الدين
 1.323 10.64 177 تعمل

 دالة 0.156-
 1.756 10.67 103 ال تعمل

إجمالي األساليب 
 اإليجابية 

 4.563 64.7 177 تعمل
 دالة 2.742-

 7.66 67.32 103 ال تعمل

األساليب 
 السمبية
لمواجية 
 الضغوط

 لوم الذات
 1.572 65.05 177 تعمل

غير  0.324-
 3.132 65.76 103 ال تعمل دالة

اليروب من 
 الموقف 

 1.765 62.22 177 تعمل
غير  0.732-

 2.661 62.76 103 ال تعمل دالة

 التنفيس االنفعالي
 3.014 62.42 177 تعمل

غير  0.726-
 2.26 62.24 103 ال تعمل دالة

إجمالي األساليب 
 السمبية 

 7.476 54.03 177 تعمل
غير  0.102

 7.706 55.1 103 ال تعمل دالة

بين متوسطات درجات وجود فروق دالة احصائيًا عدم ( 12يتضح من جدول) -
 ،لعمل الزوجةتبعًا )دعم الزوج، دعم األبناء، ككل( فى الدعم األسري بمحاوره الزوجات
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و دالغير ( وىى قيم 0.157-،1.028، 0.955-حيث كانت قيم)ت( عمى التوالى)
مساندة الزوج واألبناء لربة األسرة تعتمد عمي التعود  ، وقد يرجع ذلك ألناحصائياً 

ذلك جزئيًا مع تفق ي، و واإلحساس بالمسئولية والمشاركة األسرية بغض النظر عن عمميا
التي أثبتت عدم وجود عالقة إرتباطية بين الدعم  (2018)وآخرونسموي عيد  دراسة

                          تبعًا لعدد سنوات عمل الزوجة.األسري ككل)الزوج ،األبناء( 
                                                         

 فى األساليب اإليجابية الزوجاتبين متوسطات درجات وجود فروق دالة احصائيًا  -
لعمل الضغوط بمحاورىا)طمب المساعدة والدعم، المجوء إلى الدين، ككل( تبعًا  لمواجية
( وىى قيم 2.742-، 1.378-، 3.261-حيث كانت قيم)ت( عمى التوالى) ،الزوجة

وقد يرجع ذلك الزوجة غير العاممة، ، لصالح 0,05و احصائيًا عند مستوى داللة دال
والدعم بشكل أكبر من العاممة وخاصة الزوجو غير العاممة قد تحتاج لممساعدة  ألن

( التي أوضحت أن األرممة 2017ىند السيد) دراسةذلك جزئيًا مع تفق ي، و الدعم المادي
العاممة أكثر تعرضًا وتأثرًا بأحداث الحياة الضاغطة من األرممة غير العاممة، بينما 

العامالت  ( التي أوضحت وجود فروق بين2015مع دراسة شرين محفوظ)تختمف 
وغير العامالت في أساليب مواجية ضغوط العمل المنزلي ككل لصالح العامالت، 

( التي أكدت عمي وجود فروق في األساليب اإلقدامية 2013ودراسة إيناس بدير)
في حين كان محور)المواجية وحل ، لمواجية أحداث الحياة الضاغطة لصالح العامالت

                                                                            . دال إحصائياً غير المشكالت( 
فى األساليب السمبية  الزوجاتبين متوسطات درجات عدم وجود فروق دالة احصائيًا  -

لوم الذات، اليروب من الموقف أو تجنبو، التنفيس الضغوط بمحاورىا) لمواجية
-، 1.546-)التوالي)ت( عمى كانت قيم ، حيثلعمل الزوجة( تبعًا االنفعالي، ككل

لجوء  ، وقد يرجع ذلك ألنو احصائياً ( وىى قيم غير دال0.304، 0.948-،0.954
الزوجة إلي األساليب السمبية لمواجية الضغوط يرجع إلي طبيعة شخصيتيا وتعودىا 

إيناس  مع دراسةذلك تفق يو عمي تمك الممارسات بغض النظر عن عمميا، 
ة لمواجية اإلحجاميفروق في األساليب  عدم وجود( التي أكدت عمي 2013بدير)

  بين ربات األسر العامالت وغير العامالت.أحداث الحياة الضاغطة 
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                                       الدخلنوع لتبعًا  -ثالثاً                        
                                           

 ،في الدعم األسري المدرك بمحاورهالزوجات ( داللة الفروق بين متوسطات درجات 23جدول)
 (280)ن=           نوع الدخللالضغوط الحياتية بمحاورىا تبعًا أساليب مواجية و 

المتوسط  ن المجموعة المحور المقياس
 الحسابي

االنحراف 
 الداللة قيمة )ت( المعياري

الدعم 
 األسري
 المدرك

 دعم الزوج
 4.563 20.31 141 متغير

غير  0.425-
 4.653 26.04 139 ثابت دالة

 دعم األبناء
 1.654 20.64 141 متغير

غير  1.435
 3.302 20.22 139 ثابت دالة

إجمالي الدعم 
 األسري 

 7.677 66.57 141 متغير
غير  0.241

 00.644 66.3 139 ثابت دالة

األساليب 
 اإليجابية
لمواجية 
 الضغوط

المواجية وحل 
 المشكالت

 6.616 67.01 141 متغير
غير  0.305

 1.075 66.62 139 ثابت دالة
طمب المساعدة 

 والدعم
 1.333 64.30 141 متغير

 دالة 2.500-
 1.016 66.2 139 ثابت

 المجوء إلى الدين
 1.614 10.2 141 متغير

غير  0.433-
 2.034 10.37 139 ثابت دالة

إجمالي األساليب 
 اإليجابية 

 5.017 64.72 141 متغير
 دالة 6.063-

 6.224 66.61 139 ثابت

األساليب 
 السمبية
لمواجية 
 الضغوط

 لوم الذات
 1.576 65.33 141 متغير

غير  0.413
 3.062 65.66 139 ثابت دالة

اليروب من 
 الموقف 

 1.342 62.7 141 متغير
غير  0.050

 2.367 62.11 139 ثابت دالة

 التنفيس االنفعالي
 2.672 62.17 141 متغير

غير  0.416-
 2.555 62.54 139 ثابت دالة

إجمالي األساليب 
 السمبية 

 0.241 6.600 54.62 141 متغير

 
غير 
 00.474 54.1 139 ثابت دالة

بين متوسطات درجات عدم وجود فروق دالة احصائيًا (13يتضح من جدول) -
، لنوع الدخلفى الدعم األسري بمحاوره)دعم الزوج، دعم األبناء، ككل( تبعًا  الزوجات



 

 1188 

2022 مارسـ  والثالثون التاسعـ العدد  الثامنالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

و غير دال( وىى قيم 0.241-،1.435، 0.647-)حيث كانت قيم)ت( عمى التوالى
ويدل ذلك عمي أن مساندة الزوج واألبناء لربة األسرة ترجع لمتعود واإلحساس ، احصائياً 

  بالمسؤولية والمشاركة وليس ليا عالقة بنوع الدخل سواء ثابت أو متغير.
فى األساليب اإليجابية  الزوجاتبين متوسطات درجات وجود فروق دالة احصائيًا  -

حيث كانت  ،لنوع الدخلالضغوط بمحاورىا)طمب المساعدة والدعم، ككل( تبعًا لمواجية 
داللة وىى قيم دالو احصائيًا عند مستوى ( 2.025-، 4.701-قيم)ت( عمى التوالى)

الزوجات في األسر ذات الدخل  وقد يرجع ذلك ألن الدخل الثابت،، لصالح 0,05
اجية الضغوط من ذات الدخل المتغير الثابت أكثر تطبيقًا لألساليب اإليجابية في مو 

ذلك تفق ي، و نظرًا لشعورىن باألمان المادي والقدرة عمي التخطيط لممستقبل بشكل أفضل
 اإليجابيةاألساليب في ( التي أوضحت وجود فروق 2015مع دراسة شرين محفوظ)

ربات األسر ذوات الدخل الثابت والمتغير لصالح ذوات الدخل بين لمواجية الضغوط 
 لثابت.ا
دال غير ، المجوء إلى الدين(  في حين كان محور)المواجية وحل المشكالت -  

يرجع ذلك إلي أن لجوء الزوجات إلي تنمية الجانب الروحي من خالل  ، وقدإحصائياً 
 الدين ليس مشروطًا بنوع الدخل بقدر ماىو مرتبط بعقيدة ربة األسرة ودرجة تدينيا.

فى األساليب السمبية  الزوجاتبين متوسطات درجات عدم وجود فروق دالة احصائيًا  -
الضغوط بمحاورىا)لوم الذات، اليروب من الموقف أو تجنبو، التنفيس لمواجية 

، 0.635)ت( عمى التوالي)، حيث كانت قيملنوع الدخلاالنفعالي، ككل( تبعًا 
 إلي أن، وقد يرجع ذلك ائياً و احص( وىى قيم غير دال0.463، 0.632-،1.171

اتباع الزوجات لألساليب السمبية في مواجية الضغوط مرتبط بسمات الشخصية بغض 
( التي أوضحت 2015مع دراسة شرين محفوظ)ذلك  ويختمف، النظر عن نوع الدخل

ربات األسر ذوات الدخل  بينالضغوط  لمواجيةاألساليب السمبية في وجود فروق 
 .لصالح ذوات الدخل الثابتالثابت والمتغير 
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 الزوجةمر عُ تبعًا ل -رابعاً 
 ،في الدعم األسري المدرك بمحاورهالزوجات ( داللة الفروق بين متوسطات درجات 21جدول)
 (280ن=الزوجة          )عمر لالضغوط الحياتية بمحاورىا تبعًا أساليب مواجية و 

المتوسط  ن المجموعة المحور المقياس
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة 
 )ت(

 الداللة

الدعم 
 األسري
 المدرك

 دعم الزوج
 4.507 20.74 170 سنة 46> 35من 

غير  0.508
 4.767 20.32 110 سنة  60إلي  46من  دالة

 دعم األبناء
 2.136 20.12 170 سنة 46> 35من 

 دالة 2.156
 3.651 20.07 110 سنة 60إلي  46من 

إجمالي الدعم 
 األسري 

 7.606 61.1 170 سنة 46> 35من 
غير  1.357

 00.653 60.41 110 سنة 60إلي  46من  دالة

األساليب 
 اإليجابية
لمواجية 
 الضغوط

المواجية وحل 
 المشكالت

 6.774 67.67 170 سنة 46> 35من 
 دالة 2.494

 6.76 66.16 110 سنة 60إلي  46من 
طمب المساعدة 

 والدعم
- 1.513 65.22 170 سنة 46> 35من 

0.066 
غير 
 1.036 65.24 110 سنة 60إلي  46من  دالة

المجوء إلى 
 الدين

- 1.521 10.26 170 سنة 46> 35من 
0.420 

غير 
 1.466 10.40 110 سنة 60إلي  46من  دالة

إجمالي األساليب 
 اإليجابية 

 5.521 66.03 170 سنة 46> 35من 
غير  0.720

 6.03 65.23 110 سنة 60إلي  46من  دالة

األساليب 
السمبية 
لمواجية 
 الضغوط 

 لوم الذات
 1.356 66.00 170 سنة 46> 35من 

 دالة 3.438
 3.131 64.65 110 سنة 60إلي  46من 

اليروب من 
 الموقف 

 1.436 62.51 170 سنة 46> 35من 
غير  0.569

 2.436 62.23 110 سنة 60إلي  46من  دالة
التنفيس 
 االنفعالي

- 2.21 62.00 170 سنة 46> 35من 
 دالة 2.015

 3.113 63.67 110 سنة 60إلي  46من 
إجمالي األساليب 

 السمبية 
 5.262 54.72 170 سنة 46> 35من 

غير  0.779
 06.314 54.00 110 سنة 60إلي  46من  دالة

بين متوسطات درجات (عدم وجود فروق دالة احصائيًا 14يتضح من جدول) -
، حيث كانت لعمر الزوجةفى الدعم األسري بمحاوره)دعم الزوج، ككل( تبعًا  الزوجات

يدل ذلك عمي ، و و احصائياً ( وىى قيم غير دال1.357 ،0.508ى التوالى))ت( عمقيم
بالمسؤولية أن الدعم األسري ودعم الزوج بصفة خاصة لمزوجة يرجع إلي إحساسو 
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في حين والمشاركة األسرية وأن لو أدوار البد من قيامو بيا وليس لذلك عالقة بعمرىا، 
                                               .( دال إحصائياً دعم األبناءكان محور)

       
فى األساليب  الزوجاتبين متوسطات درجات وجود فروق دالة احصائيًا عدم  -

ككل(  ،المجوء إلى الدين الضغوط بمحاورىا)طمب المساعدة والدعم، لمواجيةاإليجابية 
( وىى 0.720،0.420،0.066-)التوالي، حيث كانت قيم)ت( عمى الزوجةلعمر تبعًا 
( التي أثبتت 2016رقية نصيف) مع دراسةذلك جزئيًا تفق يدالو احصائيًا، و غير قيم 

( في إدارة الذات، كما 60-46(،)45-35عدم وجود فروق في العمر لدي العينة بين)
( 2016(، شفاء ىوساوي)2019تتفق جزئيًا مع دراسة كاًل من عبير الصبان وآخرون)

المتان أكدتا عمي عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات أفراد العينة في أساليب 
                                                  اجية الضغوط النفسية تبعًا لمتغير العمر.مو 
أن فئة ( التي أظيرت Schuurmans&others,2005بينما اختمفت مع دراسة) - 

( ،ويعزي 45-35( لدييم قدرة أعمي في إدارة الذات مقارنة بفئة العمر)65-46العمر)
ذواتيم ونجاحيم في تربية أوالدىم وأعماليم والتواصل مع ذلك إلي قدرتيم في إدارة 

 باإلضافة إلي تحمل ضغوطات الحياة. اآلخرين 
                           .في حين كان محور)المواجية وحل المشكالت( دال إحصائياً  -
فى األساليب السمبية  الزوجاتبين متوسطات درجات عدم وجود فروق دالة احصائيًا  -

، الزوجةلعمر ككل( تبعًا اليروب من الموقف أو تجنبو،الضغوط بمحاورىا) لمواجية
في ، احصائياً وىى قيم غير دالو ( 0.779،0.569))ت( عمى التواليحيث كانت قيم

                         .التنفيس االنفعالي( دال إحصائياً ، حين كان محور)لوم الذات
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 مدة الزواجل تبعاً  -خامساً 
 ،في الدعم األسري المدرك بمحاورهالزوجات ( داللة الفروق بين متوسطات درجات 20جدول)
 (280)ن=            مدة الزواجلالضغوط الحياتية بمحاورىا تبعًا أساليب مواجية و 

المتوسط  ن المجموعة المحور المقياس
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 الداللة )ت(

الدعم 
 األسري
 المدرك

 دعم الزوج
 4.660 20.74 199 سنة 25>15من 

غير  0.663
 4.524 20.15 81 فأكثر ةسن 25من  دالة

 دعم األبناء
 2.773 20.52 199 سنة 25>15من 

غير  0.611-
 2.056 20.06 81 فأكثر ةسن 25من  دالة

إجمالي الدعم 
 األسري 

 00.036 66.5 199 سنة 25>15من 
غير  0.157

 7.774 66.27 81 فأكثر ةسن 25من  دالة

األساليب 
 اإليجابية
لمواجية 
 الضغوط

المواجية وحل 
 المشكالت

 1.113 66.75 199 سنة 25>15من 
غير  0.296

 6.034 66.63 81 فأكثر ةسن 25من  دالة
طمب المساعدة 

 والدعم
 1.567 65.25 199 سنة 25>15من 

غير  0.157
 6.570 65.2 81 فأكثر ةسن 25من  دالة

 المجوء إلى الدين
 2.066 10.07 199 سنة 25>15من 

 دالة 2.914-
 6.362 16.27 81 فأكثر ةسن 25من 

إجمالي األساليب 
 اإليجابية 

 6.442 65.36 199 سنة 25>15من 
غير  1.177-

 3.116 66.52 81 فأكثر ةسن 25من  دالة

األساليب 
 السمبية
لمواجية 
 الضغوط

 لوم الذات
 2.143 65.22 199 سنة 25>15من 

غير  0.333
 2.427 65.63 81 فأكثر ةسن 25من  دالة

اليروب من 
 الموقف 

 2.054 62.22 199 سنة 25>15من 
غير  1.131-

 2.043 63.03 81 فأكثر ةسن 25من  دالة

 التنفيس االنفعالي
 2.671 61.53 199 سنة 25>15من 

 دالة 4.596-
 3.260 64.36 81 فأكثر ةسن 25من 

إجمالي األساليب 
 السمبية 

 7.664 53.42 199 سنة 25>15من 
 دالة 2.538-

 00.566 56.66 81 فأكثر ةسن 25من 

بين متوسطات درجات (عدم وجود فروق دالة احصائيًا 15يتضح من جدول) -
، لمدة الزواجككل( تبعًا  دعم األبناء، فى الدعم األسري بمحاوره)دعم الزوج، الزوجات

( وىى قيم غير دالو 0.157، 0.611- ،0.663)ى التوالى)ت( عمحيث كانت قيم
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ء لمزوجو يرجع إلي ويدل ذلك عمي أن الدعم األسري الموجو من الزوج واألبنااحصائيًا، 
ذلك تفق يو الشعور بالمسؤولية والمشاركة األسرية وأن عمييم أدوار البد من قياميم بيا، 

التي أثبتت عدم وجود تباين دال إحصائيًا  (2018)وآخرونسموي عيد  ةمع دراسجزئيًا 
بين ربات األسر في محور دعم الزوج تبعًا لمدة الزواج، بينما وجد تباين في محور 

 سنة(.  20ألقل من  15األبناء والدعم األسري ككل لصالح مدة الزواج) دعم
فى األساليب  الزوجاتبين متوسطات درجات احصائيًا وجود فروق دالة عدم  -

طمب المساعدة ،المواجية وحل المشكالت الضغوط بمحاورىا) لمواجيةاإليجابية 
-، 0.157،0.296)التوالي)ت( عمى لمدة الزواج، حيث كانت قيموالدعم،ككل( تبعًا 

تتفق جزئيًا مع دراسة كاًل من عبير الصبان و ، احصائياً دالو غير وىى قيم ، (1.177
( المتان أكدتا عمي عدم وجود فروق دالة 2016(، شفاء ىوساوي)2019وآخرون)

تبعًا لسنوات إحصائيًا بين متوسطات أفراد العينة في أساليب مواجية الضغوط النفسية 
 .ي حين كان محور)المجوء إلى الدين( دال إحصائياً فالخبرة ، 

فى األساليب السمبية  الزوجاتبين متوسطات درجات وجود فروق دالة احصائيًا  -
لمدة الزواج، حيث كانت ،ككل( تبعًا التنفيس االنفعالي الضغوط بمحاورىا) لمواجية

مستوى داللة و احصائيًا عند وىى قيم دال، (2.538-،4.596-))ت( عمى التواليقيم
(، وقد يرجع ذلك إلي أن مدة سنة فأكثر 25من لصالح مدة الزواج األطول) ،0,05

الزواج األطول تكسب الزوجة الخبرة والحكمو في مواجية الضغوط دون تيور 
 ةدالغير اليروب من الموقف أو تجنبو( ، في حين كان محور)لوم الذاتوعصبية، 
 . إحصائياً 
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 عدد أفراد األسرةتبعًا ل -سادساً 
 ،في الدعم األسري المدرك بمحاورهالزوجات ( داللة الفروق بين متوسطات درجات 16جدول)
 (280)ن=      عدد أفراد األسرةلالضغوط الحياتية بمحاورىا تبعًا أساليب مواجية وا  

 ن المجموعة المحور المقياس
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الداللة )ت(قيمة  المعياري

الدعم 
 األسري
 المدرك

 دعم الزوج
 4.306 20.4 55 صغيرة

غير  1.456-
 4.622 26.06 225 ةمتوسط دالة

 دعم األبناء
 4.004 17.11 55 صغيرة

 دالة 2.670-
 2.125 20.66 225 متوسطة

إجمالي الدعم 
  األسري

 00.244 57.71 55 صغيرة
 دالة 2.243-

 7.414 61.10 225 ةمتوسط

األساليب 
 اإليجابية
لمواجية 
 الضغوط

المواجية وحل 
 المشكالت

 1.066 66.03 55 صغيرة
 دالة 2.437-

 6.722 67.03 225 ةمتوسط
طمب المساعدة 

 والدعم
 1.361 65.06 55 صغيرة

غير  0.629-
 1.251 65.30 225 ةمتوسط دالة

 المجوء إلى الدين
 2.246 67.06 55 صغيرة

 دالة 5.826-
 1.622 16.0 225 ةمتوسط

إجمالي األساليب 
 اإليجابية 

 7.604 62.63 55 صغيرة
 دالة 3.908-

 5.622 66.54 225 ةمتوسط

األساليب 
 السمبية
لمواجية 
 الضغوط

 لوم الذات
 2.01 64.63 55 صغيرة

غير  0.989-
 2.314 65.36 225 ةمتوسط دالة

اليروب من 
 الموقف أو تجنبو

 2.05 62.13 55 صغيرة
غير  0.552-

 2.066 62.46 225 ةمتوسط دالة

 التنفيس االنفعالي
 1.43 66.67 55 صغيرة

 دالة 2.916-
 3 62.76 225 ةمتوسط

إجمالي األساليب 
 السمبية 

 6.752 52.07 55 صغيرة
 دالة 2.116-

 7.662 55.06 225 ةمتوسط

 الزوجاتبين متوسطات درجات وجود فروق دالة احصائيًا  (16جدول)يتضح من  -
، حيث كانت لعدد أفراد األسرةككل( تبعًا  دعم األبناء،فى الدعم األسري بمحاوره)

ائيًا عند مستوى داللة ( وىى قيم دالو احص2.243- ،2.670-)ى التوالى)ت( عمقيم
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األسرة المتوسطة وترابطيا لصالح األسرة المتوسطة، ويدل ذلك عمي تماسك ، 0,05
التي أثبتت وجود تباين دال  (2018)وآخرونسموي عيد ويتفق ذلك مع دراسة ، معاً 

إحصائيًا بين ربات األسر في محور دعم األبناء والدعم األسري ككل تبعًا لعدد أفراد 
( غير دال دعم الزوج)في حين كان محورأفراد(،  4األسرة لصالح األسر المكونة من)

التي أثبتت عدم  (2018)وآخرونسموي عيد ، وىو ما يتفق أيضًا مع دراسة إحصائيا
 وجود تباين دال إحصائيًا بين ربات األسر في محور دعم الزوج تبعًا لعدد أفراد األسرة. 

فى األساليب اإليجابية  الزوجاتبين متوسطات درجات  وجود فروق دالة احصائياً  -
،ككل( تبعًا  المجوء إلى الدين ،مواجية وحل المشكالتالالضغوط بمحاورىا)لمواجية 

(، 3.908 -،5.826-،2.437-)التوالي)ت( عمى لعدد أفراد األسرة، حيث كانت قيم
ذلك تفق يلصالح األسرة المتوسطة، و ، 0,05و احصائيًا عند مستوى داللة وىى قيم دال

( التي أثبتت وجود تباين دال إحصائيًا بين 2015شرين محفوظ) مع دراسةجزئيًا 
متوسط درجات ربات األسر عينة البحث في مستوي األساليب اإليجابيو لمواجية 

في حين كان محور)طمب المساعدة والدعم( األبناء،  لعددضغوط العمل المنزلي تبعًا 
 . دال إحصائياً غير 
فى األساليب السمبية  الزوجاتوجود فروق دالة احصائيًا بين متوسطات درجات  -

الضغوط بمحاورىا)التنفيس االنفعالي ،ككل( تبعًا لعدد أفراد األسرة، حيث  لمواجية
وىى قيم دالو احصائيًا عند مستوى ، (2.116-،2.916-كانت قيم)ت( عمى التوالي)

شرين  مع دراسةذلك جزئيًا تفق ياألسرة المتوسطة، و لصالح  ،0,05داللة 
( التي أثبتت وجود تباين دال إحصائيًا بين متوسط درجات ربات األسر 2015محفوظ)

لعدد لمواجية ضغوط العمل المنزلي تبعًا  السمبيةعينة البحث في مستوي األساليب 
 ةدالغير اليروب من الموقف أو تجنبو( ، في حين كان محور)لوم الذاتاألبناء، 
 . اً إحصائي

بعًا ت الدعم األسري بمحاورهوجود فروق دالة احصائيًا فى  نستخمص مما سبق:
وتبعًا لعدد أفراد األسرة لصالح األسرة المتوسطة،  لصالح الحضر، لمكان السكن

، ونوع الدخل، ومدة الزوجةوُعمر لعمل فروق دالة احصائيًا تبعًا بينما لم توجد 
 األساليب اإليجابية لمواجية الضغوطوجود فروق دالة احصائيًا فى الزواج، 
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لصالح الحضر، وتبعًا لعمل الزوجة لصالح غير  تبعًا لمكان السكنا بمحاورى
العاممة، وتبعًا لنوع الدخل لصالح الثابت، وتبعًا لعدد أفراد األسرة لصالح األسرة 

وجود ومدة الزواج،  الزوجةمر لعُ  فروق دالة احصائيًا تبعاً المتوسطة، بينما لم توجد 
لمدة تبعًا  الضغوط بمحاورىا لمواجيةفروق دالة احصائيًا فى األساليب السمبية 

لصالح األطول، وتبعًا لعدد أفراد األسرة لصالح األسرة المتوسطة، بينما لم  الزواج
 الدخل،ونوع  وعمل وُعمر الزوجة، ،تبعًا لمكان السكنفروق دالة احصائيًا توجد 

 .جزئياً الثاني الفرض  وبالتالي يمكن قبول
 : الفرض الثالثالنتائج في ضوء 

في كل  من الدعم  البحثيوجد تباين دال إحصائيًا بين متوسطات درجات عينة     
الضغوط الحياتية أساليب مواجية و  دعم األبناء(األسري المدرك بمحاوره)دعم الزوج،

ومنيا األساليب اإليجابية بمحاورىا)المواجية وحل المشكالت،طمب المساعدة والدعم، 
المجوء إلى الدين(، واألساليب السمبية بمحاورىا)لوم الذات،اليروب من الموقف أو 

، الدخل لمزوج والزوجةتجنبو،التنفيس االنفعالي( تبعًا لمتغيرات المستوي التعميمي 
 اإلتجاه أحاديتحميل التباين ولمتحقق من الفرض إحصائيًا تم استخدام ، سرةالشيري لأل

في كٍل  الزوجاتلموقوف عمي داللة الفروق بين متوسطات درجات  إليجاد قيمة )ف(
اليموغرافية متغيرات متبعًا ل الدعم األسري وأساليب مواجية الضغوط الحياتيةمن 

( 17)جاه الفروق إن وجدت، والجداول منة اتلبيان دالل LSDدراسة، وتطبيق اختبار لم
 ( توضح ذلك.22)إلي
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 لمزوجةممستوى التعميمي ل تبعاً  : أوالً 
في كل  من الدعم الزوجات فروق بين متوسطات درجات تحميل التباين أحادي اإلتجاه لم( 17جدول)

ممستوى التعميمي ل تبعاً بمحاورىا الضغوط الحياتية  أساليب مواجيةو ، األسري المدرك بمحاوره
                                                 (  280ن= )          لمزوجة  

 مصدر التباين المحور المقياس
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
 (ف)

مستوى 
 الداللة

الدعم األسري المدرك 
 دعم الزوج 

 بين المجموعات
 المجموعاتداخل 

 التباين الكمى

1679.936 2 839.968 20.785 
0.01 11194.05 277 40.412  

12873.99 279   

 دعم األبناء
 بين المجموعات
 داخل المجموعات
 التباين الكمى

87.334 2 43.667 1.933 
غير 
 دالة

6258.366 277 22.593  
6345.7 279   

إجمالي 
الدعم 
 األسري 

 بين المجموعات
 داخل المجموعات
 التباين الكمى

2226.856 2 1113.428 11.782 
0.01 26177.43 277 94.503  

28404.29 279   

األ
ساليب 

اإليجابية لمواجية 
الضغوط الحياتية
  

المواجية 
وحل 
 المشكالت

 بين المجموعات
 داخل المجموعات
 التباين الكمى

51.791 2 25.896 2.882 
 غير
 دالة

2489.052 277 8.986  
2540.843 279   

طمب 
المساعدة 
 والدعم

 بين المجموعات
 داخل المجموعات
 التباين الكمى

343.465 2 171.732 15.68 
0.01 3033.732 277 10.952  

3377.196 279   

المجوء إلى 
 الدين

 بين المجموعات
 داخل المجموعات
 التباين الكمى

191.691 2 95.846 7.253 
0.01 3660.295 277 13.214  

3851.986 279   
إجمالي 
األساليب 
 اإليجابية 

 بين المجموعات
 داخل المجموعات
 التباين الكمى

1165.059 2 582.529 10.045 
0.01 16063.57 277 57.991  

17228.63 279   

األ
ساليب 

السمبية لمواجية 
الضغوط 

الحياتية
 

 لوم الذات
 بين المجموعات
 داخل المجموعات
 التباين الكمى

175.474 2 87.737 4.561 
0.01 5328.869 277 19.238  

5504.343 279   
اليروب من 
الموقف أو 
 تجنبو

 بين المجموعات
 داخل المجموعات
 التباين الكمى

584.752 2 292.376 20.01 
0.01 4047.359 277 14.611  

4632.111 279   
التنفيس 
 االنفعالي

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

254.61 2 127.305 5.635 
0.01 

6257.961 277 22.592  
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مجموع  مصدر التباين المحور المقياس
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
 (ف)

مستوى 
 الداللة

   279 6512.571 التباين الكمى
إجمالي 
األساليب 
 السمبية 

 بين المجموعات
 داخل المجموعات
 التباين الكمى

2173.242 2 1086.621 12.296 
0.01 24479.18 277 88.373  

26652.43 279   

بين ( 1010عند مستوى داللة) وجود تباين دال إحصائياً  (17يتضح من جدول)- 
لممستوى  تبعاً ،ككل( دعم الزوج)الدعم األسري بمحاورهفي  الزوجاتمتوسطات درجات 

التي أثبتت  (2018)وآخرونسموي عيد التعميمى لمزوجة، ويتفق ذلك جزئيًا مع دراسة 
وجود تباين دال إحصائيًا بين ربات األسر في الدعم األسري بمحاوره)الزوج،األبناء( 

( التي 2013إيناس بدير) تبعًا لممستوي التعميمي لمزوجة، كما يتفق جزئيًا مع دراسة
الموجو لمشباب تبعًا لمستوي  بين متوسطات الدعم األسريأكدت عمي وجود فروق 

  في حين كان محور)دعم األبناء( غير دال إحصائيًا. ربة األسرة، تعميم
 الزوجاتبين متوسطات درجات ( 1010عند مستوى داللة) وجود تباين دال إحصائياً - 

طمب المساعدة والدعم أساليب مواجية الضغوط الحياتية اإليجابية بمحاورىا)في 
مع دراسة ويتفق ذلك جزئيًا لممستوى التعميمى لمزوجة،  تبعاً ( ككل،المجوء إلي الدين، 

( التي أثبتت وجود تباين دال إحصائيًا بين متوسط 2015شرين محفوظ)كاًل من 
درجات ربات األسر عينة البحث في مستوي أساليب مواجية ضغوط العمل المنزلي 

( التي 2013اس بدير)ودراسة إين، األسرة ةالسمبية( تبعًا لتعميم رب-بمحاورىا)اإليجابيو
أكدت عمي وجود فروق في األساليب اإلقدامية لمواجية أحداث الحياة الضاغطة 

المستوي التعميمي لربة األسرة، في حين كان محور)المواجية وحل المشكالت( لصالح 
 غير دال إحصائيًا. 

 الزوجات( بين متوسطات درجات 0.01وجود تباين دال إحصائيًا عند مستوى داللة)-
اليروب من الموقف ،لوم الذاتبمحاورىا)السمبية الضغوط الحياتية  مواجيةفي أساليب 

 ، ويتفق ذلك مع دراسةلمزوجةككل( تبعًا لممستوى التعميمى التنفيس اإلنفعالي ،،أو تجنبو
( التي أكدت عمي وجود فروق في األساليب اإلحجامية لمواجية 2013إيناس بدير)

 ولبيان اتجاه داللة ، ح المستوي التعميمي لربة األسرةأحداث الحياة الضاغطة لصال
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 لممقارنات المتعددة عمى النحو التالي:  LSDالفروق تم تطبيق اختبار 
في كل  من الدعم األسري الزوجات  درجات متوسطات بين الفروق داللة لمعرفة LSD( 18)جدول

               لمزوجة ممستوى التعميمي ل تبعاً بمحاورىا الضغوط الحياتية  أساليب مواجيةو ، المدرك بمحاوره

1110دالة عند  ** 

 82ن= 165ن= 33ن= المتوسط الحسابي لمزوجةالمستوى التعميمي  الدعم األسري

 دعم الزوج
إعذادية( -منخفض)ابتذائية   41.15 - - - 
معاهذ( -متوسط)ثانوي  40.05 1.1 - - 

فوق الجامعي( -مرتفع)جامعي  45.56 -4.41** -5.51** - 

إجمالي الدعم 
 األسري

إعذادية( -منخفض)ابتذائية   80.70 - - - 
معاهذ( -متوسط)ثانوي  80.85 -0.16 - - 

فوق الجامعي( -مرتفع)جامعي  87.02 -6.33** -6.17** - 
 82ن= 165ن= 33ن= المتوسط الحسابي لمزوجةالمستوى التعميمي  األساليب االيجابية

طمب المساعدة 
 والدعم

إعذادية( -منخفض)ابتذائية   24.55 - - - 
معاهذ( -متوسط)ثانوي  27.59 -3.05** - - 

فوق الجامعي( -مرتفع)جامعي  28.32 -3.77** -0.72 - 

 المجوء إلى الدين
إعذادية( -منخفض)ابتذائية   31.24 - - - 
معاهذ( -متوسط)ثانوي  30.91 0.33 - - 

فوق الجامعي( -مرتفع)جامعي  32.77 -1.53** -1.86** - 

إجمالي األساليب 
 اإليجابية

إعذادية( -منخفض)ابتذائية   83.70 - - - 
معاهذ( -متوسط)ثانوي  87.42 -3.72** - - 

فوق الجامعي( -مرتفع)جامعي  90.48 -6.78** -3.06** - 
 82ن= 165ن= 33ن= المتوسط الحسابي لمزوجةالمستوى التعميمي  األساليب السمبية

 الذاتلوم 
إعذادية( -منخفض)ابتذائية   25.61 - - - 
معاهذ( -متوسط)ثانوي  27.28 -1.68** - - 

فوق الجامعي( -مرتفع)جامعي  28.30 -2.7** -1.02 - 

اليروب من 
 الموقف أو تجنبو

إعذادية( -منخفض)ابتذائية   23.33 - - - 
معاهذ( -متوسط)ثانوي  23.76 -0.43 - - 

الجامعي(فوق  -مرتفع)جامعي  26.85 -3.52** -3.09** - 

 التنفيس االنفعالي
إعذادية( -منخفض)ابتذائية   25.64 - - - 
معاهذ( -متوسط)ثانوي  23.78 1.86** - - 

فوق الجامعي( -مرتفع)جامعي  25.74 -0.11 -1.97** - 

إجمالي األساليب 
 السمبية

إعذادية( -منخفض)ابتذائية   74.58 - - - 
معاهذ( -متوسط)ثانوي  74.82 -0.25 - - 

فوق الجامعي( -مرتفع)جامعي  80.90 -6.33** -6.08** - 
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 (0.01)ق دالة إحصائيًا عند مستوى داللة( وجود فرو 18يتضح من جدول) -
تبعًا الدعم األسري بمحاوره)دعم الزوج،ككل( في  الزوجاتبين متوسطات درجات 

لصالح  بين المستوى التعميمي المنخفض والمرتفع لمزوجةلممستوي التعميمي 
صالح ، وكذلك بين المستوى التعميمي المتوسط والمرتفع لالمستوى التعميمي المرتفع

سموي عيد ويتفق ذلك جزئيًا مع دراسة  ،المستوى التعميمي المرتفع
التي أثبتت وجود تباين دال إحصائيًا بين ربات األسر في الدعم  (2018)وآخرون

سري بمحاوره)الزوج،األبناء( تبعًا لممستوي التعميمي لمزوجة لصالح المستوي األ
( التي أكدت عمي 2013يتفق جزئيًا مع دراسة إيناس بدير)التعميمي المرتفع، كما 

تبعًا لمستوي تعميم ربة الموجو لمشباب وجود فروق بين متوسطات الدعم األسري 
                                             لصالح المستوي التعميمي األعمى.  األسرة

بين متوسطات درجات  (0.01)ق دالة إحصائيًا عند مستوى داللةوجود فرو  -
الضغوط الحياتية اإليجابية بمحاورىا)طمب المساعدة  مواجيةأساليب في  الزوجات

بين المستوى  لمزوجةتبعًا لممستوي التعميمي  والدعم ،المجوء إلي الدين، ككل(
، وكذلك بين لصالح المستوى التعميمي المتوسط التعميمي المنخفض والمتوسط

، وكذلك لصالح المستوى التعميمي المرتفع المستوى التعميمي المنخفض والمرتفع
ويتفق  ،عبين المستوى التعميمي المتوسط والمرتفع لصالح المستوى التعميمي المرتف

في ( التي أكدت عمي وجود فروق 2013دير)إيناس بذلك جزئيًا مع دراسة 
لصالح  تبعًا لمستوي تعميم ربة األسرة األساليب اإلقدامية لمواجية أحداث الحياة

                                                               .المستوي التعميمي األعمى
( بين متوسطات درجات 0.01وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى داللة) -

الضغوط الحياتية السمبية بمحاورىا)لوم  مواجيةفي أساليب  الزوجات
تبعًا لممستوي  ،ككل(وقف أو تجنبو، التنفيس اإلنفعالي،اليروب من الماتالذ

المستوى لصالح  بين المستوى التعميمي المنخفض والمرتفع لمزوجةالتعميمي 
لصالح المستوى ، وكذلك بين المستوى التعميمي المتوسط والمرتفع التعميمي المرتفع
وقد ُيفسر ذلك بأن ارتفاع المستوي التعميمي لمزوجة يكسبيا ، التعميمي المرتفع

ويجعميا لألمور المزيد من المعرفة والثقافة التي تجعميا أكثر موضوعية وتفيمًا 
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ويتفق ذلك مع دراسة إيناس ، الغضب وضبط النفس عمي التحكم في أكثر قدرة
لمواجية  اإلحجاميةفي األساليب ( التي أكدت عمي وجود فروق 2013بدير)

    .تبعًا لمستوي تعميم ربة األسرة لصالح المستوي التعميمي األعمى أحداث الحياة
                                                                      

 لمزوجممستوى التعميمي تبعا ل -ثانيا
في كل  من الزوجات فروق بين متوسطات درجات تحميل التباين أحادي اإلتجاه لم( 19جدول )

ممستوى التعميمي لتبعا بمحاورىا الضغوط الحياتية  أساليب مواجيةو ، الدعم األسري المدرك بمحاوره
 (                                                                     280)ن=   لمزوج

 مصدر التباين المحور المقياس
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
 (ف)

مستوى 
 الداللة

الدعم األسري المدرك 
 دعم الزوج 

 بين المجموعات
 داخل المجموعات
 التباين الكمى

489.232 2 244.616 5.471 
0.01 12384.753 277 44.710   

12873.986 279     

 دعم األبناء
 بين المجموعات
 داخل المجموعات
 التباين الكمى

5.731 2 2.865 0.125 
غير 
 دالة

6339.969 277 22.888   
6345.700 279     

إجمالي 
الدعم 
 األسري 

 بين المجموعات
 المجموعاتداخل 

 التباين الكمى

393.175 2 196.588 1.944 
غير 
 دالة

28011.111 277 101.123   
28404.286 279     

األ
ساليب 

اإليجابية لمواجية 
الضغوط 
 

المواجية 
وحل 
 المشكالت

 بين المجموعات
 داخل المجموعات
 التباين الكمى

3.257 2 1.629 0.178 
غير 
 دالة

2537.585 277 9.161   
2540.843 279     

طمب 
المساعدة 
 والدعم

 بين المجموعات
 داخل المجموعات
 التباين الكمى

215.143 2 107.571 9.423 
0.01 3162.054 277 11.415   

3377.196 279     

المجوء إلى 
 الدين

 بين المجموعات
 داخل المجموعات
 التباين الكمى

126.319 2 63.160 4.696 
0.01 3725.666 277 13.450   

3851.986 279     
إجمالي 
األساليب 
 اإليجابية 

 بين المجموعات
 داخل المجموعات
 التباين الكمى

392.525 2 196.262 3.229 
0.01 16836.100 277 60.780   

17228.625 279     

األ
يب سال
السمبي
ة 

لمواجي
الضغو ة 
ط 
 

 لوم الذات
 بين المجموعات
 داخل المجموعات

غير  0.958 18.905 2 37.810
   19.735 277 5466.533 دالة
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 مصدر التباين المحور المقياس
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
 (ف)

مستوى 
 الداللة

     279 5504.343 التباين الكمى
اليروب من 
الموقف أو 
 تجنبو

 بين المجموعات
 داخل المجموعات
 التباين الكمى

459.316 2 229.658 15.245 
0.01 4172.795 277 15.064   

4632.111 279     

التنفيس 
 االنفعالي

 بين المجموعات
 داخل المجموعات
 التباين الكمى

59.322 2 29.661 1.273 
غير 
 دالة

6453.250 277 23.297   
6512.571 279     

إجمالي 
األساليب 
 السمبية

 بين المجموعات
 داخل المجموعات
 التباين الكمى

1166.718 2 583.359 6.340 
0.01 25485.707 277 92.006   

26652.425 279     

بين متوسطات درجات  وجود تباين دال إحصائياً عدم  (19)يتضح من جدول - 
ويتفق ذلك  لممستوى التعميمى لمزوج، تبعاً ،ككل( دعم األبناء)الدعم األسريفي  الزوجات

التي أثبتت عدم وجود تباين دال إحصائيًا  (2018)وآخرونسموي عيد جزئيًا مع دراسة 
بين ربات األسر في الدعم األسري)الزوج،ككل( تبعًا لممستوي التعميمي لمزوج، بينما 

( التي أكدت عمي وجود فروق بين 2013جزئيًا مع دراسة إيناس بدير)تختمف 
في حين كان محور)دعم ، عم األسري تبعًا لمستوي تعميم رب األسرةمتوسطات الد

   0الزوج( دال إحصائياً 
 الزوجاتبين متوسطات درجات ( 1010عند مستوى داللة) وجود تباين دال إحصائياً  -

طمب المساعدة والدعم الضغوط الحياتية اإليجابية بمحاورىا)مواجية أساليب في 
كاًل مع دراسة ويتفق ذلك جزئيًا ، لمزوجلممستوى التعميمى  تبعاً ( ككل،المجوء إلي الدين، 

( التي أثبتت وجود تباين دال إحصائيًا بين متوسط درجات 2015شرين محفوظ)من 
ربات األسر عينة البحث في مستوي أساليب مواجية ضغوط العمل المنزلي 

( التي 2013ودراسة إيناس بدير)، السمبية( تبعًا لتعميم رب األسرة-اإليجابيوبمحاورىا)
أكدت عمي وجود فروق في األساليب اإلقدامية لمواجية أحداث الحياة الضاغطة 

في حين كان محور)المواجية وحل المشكالت( األسرة،  المستوي التعميمي لربلصالح 
   .غير دال إحصائياً 
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 الزوجاتات ( بين متوسطات درج0.01وجود تباين دال إحصائيًا عند مستوى داللة) -
، اليروب من الموقف أو تجنبوبمحاورىا)السمبية الضغوط الحياتية مواجية في أساليب 

( 2013إيناس بدير) مع دراسةجزئيًا ذلك  ويختمف، لمزوجككل( تبعًا لممستوى التعميمى 
التي أكدت عمي عدم وجود فروق في األساليب اإلحجامية لمواجية أحداث الحياة 

في حين كان محور)لوم ، توي التعميمي لرب األسرةالضاغطة لصالح المس
ولبيان اتجاه داللة الفروق تم تطبيق الذات،التنفيس اإلنفعالي( غير دال إحصائيًا، 

 لممقارنات المتعددة عمى النحو التالي:   LSDاختبار 
في كل  من الدعم األسري الزوجات  درجات متوسطات بين الفروق اتجاه لمعرفة LSD( 20)جدول

 لمزوج ممستوى التعميمي ل تبعاً بمحاورىا الضغوط الحياتية  أساليب مواجيةو ، المدرك بمحاوره

1110دالة عند   **      

 98ن= 133ن= 49ن= المتوسط الحسابي لمزوجالمستوى التعميمي  الدعم األسري

 دعم الزوج
إعذادية( -منخفض)ابتذائية   42.08 - - - 
معاهذ( -متوسط)ثانوي  40.49 1.593 - - 
(فيما فوق مرتفع)جامعي  43.42 -1.337 -2.93** - 

 98ن= 133ن= 49ن= المتوسط الحسابي لمزوجالمستوى التعميمي  يجابيةاألساليب ا

طمب المساعدة 
 والدعم

إعذادية( -منخفض)ابتذائية   25.90 - - - 
معاهذ( -متوسط)ثانوي  27.29 -1.395** - - 
(فيما فوق مرتفع)جامعي  28.43 -2.531** -1.135** - 

 المجوء إلى الدين
إعذادية( -منخفض)ابتذائية   32.24 - - - 
معاهذ( -متوسط)ثانوي  30.79 1.455** - - 
(فيما فوق مرتفع)جامعي  32.07 0.173 -1.282** - 

إجمالي األساليب 
 اإليجابية 

إعذادية( -منخفض)ابتذائية   87.27 - - - 
معاهذ( -متوسط)ثانوي  86.92 0.348 - - 
(فيما فوق مرتفع)جامعي  89.48 -2.214 -2.562** - 

 98ن= 133ن= 49ن= المتوسط الحسابي لمزوجالمستوى التعميمي  األساليب السمبية
اليروب من 
الموقف أو 
 تجنبو

إعذادية( -منخفض)ابتذائية   24.78 - - - 
معاهذ( -متوسط)ثانوي  23.38 1.4** - - 
(فيما فوق مرتفع)جامعي  26.22 -1.449** -2.849** - 

إجمالي األساليب 
 السمبية 

إعذادية( -منخفض)ابتذائية   76.57 - - - 
معاهذ( -متوسط)ثانوي  74.65 1.925 - - 

(فيما فوق مرتفع)جامعي  79.19 -2.622 -4.547** - 
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( بين 0.01( وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى داللة)20يتضح من جدول) -
)دعم الزوج( تبعًا لممستوي لمحورفي الدعم األسري  الزوجاتمتوسطات درجات 

بين المستوى التعميمي المتوسط والمرتفع لصالح المستوى التعميمي  لمزوجالتعميمي 
دت عمي وجود فروق ( التي أك2013ويتفق ذلك جزئيًا مع دراسة إيناس بدير) المرتفع،

بين متوسطات الدعم األسري تبعًا لمستوي تعميم رب األسرة لصالح المستوي التعميمي 
التي أثبتت وجود تباين  (2018)وآخرونسموي عيد ، بينما يختمف مع دراسة األعمى

دال إحصائيًا بين ربات األسر في محور دعم األبناء لصالح المستوي التعميمي 
 المرتفع.

( بين متوسطات درجات 0.01وق دالة إحصائيًا عند مستوى داللة)وجود فر  -
الضغوط الحياتية اإليجابية بمحاورىا)طمب المساعدة  مواجيةفي أساليب  الزوجات

بين المستوى التعميمي  لمزوجوالدعم ،المجوء إلي الدين، ككل( تبعًا لممستوي التعميمي 
فع، ويتفق ذلك جزئيًا مع دراسة إيناس المتوسط والمرتفع لصالح المستوى التعميمي المرت

( التي أكدت عمي وجود فروق في األساليب اإلقدامية لمواجية أحداث 2013بدير)
                                                                               .الحياة تبعًا لمستوي تعميم رب األسرة لصالح المستوي التعميمي األعمى

( بين متوسطات درجات 0.01فروق دالة إحصائيًا عند مستوى داللة)وجود  -
الضغوط الحياتية السمبية بمحاورىا)اليروب من الموقف  مواجيةفي أساليب  الزوجات

بين المستوى التعميمي المتوسط والمرتفع  لمزوجأو تجنبو،ككل( تبعًا لممستوي التعميمي 
                                                                               .لصالح المستوى التعميمي المرتفع

 
سرةلأل الدخل الشيريلمستوى  تبعاً  -اً لثثا                                      

في كل  من الدعم الزوجات فروق بين متوسطات درجات تحميل التباين أحادي اإلتجاه لم( 21جدول)
  مدخل الشيري لألسرةل تبعاً بمحاورىا الضغوط الحياتية  أساليب مواجيةو ، المدرك بمحاورهاألسري 

                                                                       (280ن= )

 مصدر التباين المحور المقياس
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
 (ف)

مستوى 
 الداللة

الدعم 
األسري 
المدرك 
 

 دعم الزوج
 بين المجموعات
 داخل المجموعات
 التباين الكمى

20.332 2 10.166 0.219 
غير 
 دالة

12853.654 277 46.403   
12873.986 279     
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 مصدر التباين المحور المقياس
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
 (ف)

مستوى 
 الداللة

 دعم األبناء
 بين المجموعات
 داخل المجموعات
 التباين الكمى

325.810 2 162.905 7.496 
0.01 6019.890 277 21.732   

6345.700 279     
إجمالي 
الدعم 
 األسري 

 بين المجموعات
 داخل المجموعات
 التباين الكمى

343.297 2 171.648 1.694 
غير 
 دالة

28060.989 277 101.303   
28404.286 279     

األ
ساليب 

اإليجابية لمواجية 
الضغوط
 

المواجية 
وحل 
 المشكالت

 المجموعاتبين 
 داخل المجموعات
 التباين الكمى

43.188 2 21.594 2.395 
غير 
 دالة

2497.655 277 9.017   
2540.843 279     

طمب 
المساعدة 
 والدعم

 بين المجموعات
 داخل المجموعات
 التباين الكمى

53.866 2 26.933 2.245 
غير 
 دالة

3323.330 277 11.998   
3377.196 279     

المجوء إلى 
 الدين

 بين المجموعات
 داخل المجموعات
 التباين الكمى

41.812 2 20.906 1.520 
غير 
 دالة

3810.173 277 13.755   
3851.986 279     

إجمالي 
األساليب 
 اإليجابية 

 بين المجموعات
 داخل المجموعات
 التباين الكمى

138.896 2 69.448 1.126 
غير 
 دالة

17089.729 277 61.696   
17228.625 279     

األ
ساليب 

السمبية لمواجية 
الضغوط
 

 لوم الذات
 بين المجموعات
 داخل المجموعات
 التباين الكمى

495.480 2 247.740 13.701 
0.01 5008.862 277 18.083   

5504.343 279     
اليروب من 
الموقف أو 
 تجنبو

 بين المجموعات
 داخل المجموعات
 التباين الكمى

146.185 2 73.092 4.513 
0.01 4485.926 277 16.195   

4632.111 279     

التنفيس 
 االنفعالي

 بين المجموعات
 داخل المجموعات
 التباين الكمى

432.749 2 216.374 9.858 
0.01 6079.823 277 21.949   

6512.571 279     

إجمالي 
األساليب 
 السمبية 

 بين المجموعات
 داخل المجموعات
 التباين الكمى

2604.337 2 1302.169 14.999 
0.01 24048.088 277 86.816   

26652.425 279     

بين متوسطات درجات  وجود تباين دال إحصائياً ( عدم 21يتضح من جدول) -
لمدخل الشيرى لألسرة، وقد  تبعاً  (الزوج،ككلالدعم األسري بمحاوره)دعم في  الزوجات
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يرجع ذلك إلي أن غالبية األسر عمي قدر استطاعتيا وثقافتيا تقوم بتقديم الدعم 
ألفرادىا بغض النظر عن دخميا، فالدعم ليس مادي فقط فيناك الدعم المعنوي 

دراسة  والمعرفي والسموكي وىو ال يقل أىمية عن الدعم المادي، ويتفق ذلك جزئيًا مع
التي أثبتت وجود تباين دال إحصائيًا بين ربات األسر في  (2018)وآخرونسموي عيد 

يتفق جزئيًا مع كما الدعم األسري)الزوج،األبناء، ككل( تبعًا لفئات الدخل الشيري، 
 الدعم األسريوجود فروق في عدم ( التي أكدت عمي 2013دراسة إيناس بدير)

ل األسرة الشيري، في حين كان محور)دعم األبناء( ترجع لدخلمواجية أحداث الحياة 
  .دال إحصائياً 

مواجية أساليب  في الزوجاتبين متوسطات درجات  وجود تباين دال إحصائياً عدم  -
المواجية وحل المشكالت،طمب المساعدة والدعم، بمحاورىا) الضغوط الحياتية اإليجابية

سرة، وقد يرجع ذلك إلي أن األفراد الذين لمدخل الشيرى لأل تبعاً  (،ككلالمجوء إلى الدين
يتسمون بخصائص إيجابية مثل تقدير الذات المرتفع والثقة بالنفس والصالبة النفسية 
يكونوا أكثر قدرة عمي إكتساب أساليب إيجابية لمواجية الضغوط الحياتية وليس لمدخل 

ثبتت وجود ( التي أ2015مع دراسة شرين محفوظ)ذلك ختمف ياألسري عالقة بذلك، و 
تباين دال إحصائيًا بين متوسط درجات ربات األسر عينة البحث في مستوي األساليب 

 لمدخل الشيري لألسرة.مواجية ضغوط العمل المنزلي تبعًا لاإليجابيو 
 الزوجات( بين متوسطات درجات 0.01وجود تباين دال إحصائيًا عند مستوى داللة) -

اتية السمبية بمحاورىا)لوم الذات،اليروب من الموقف الضغوط الحيمواجية في أساليب 
 ، ويتفق ذلك مع دراسةلألسرة ،ككل( تبعًا لمدخل الشيرىأو تجنبو،التنفيس اإلنفعالي

( التي أثبتت وجود تباين دال إحصائيًا بين متوسط درجات ربات 2015شرين محفوظ)
العمل المنزلي تبعًا لمواجية ضغوط  السمبيةاألسر عينة البحث في مستوي األساليب 

لممقارنات  LSDولبيان اتجاه داللة الفروق تم تطبيق اختبار ، لمدخل الشيري لألسرة
 المتعددة عمى النحو التالي: 
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في كل  من الدعم األسري الزوجات  درجات متوسطات بين الفروق اتجاه لمعرفة LSD( 22)جدول
     مدخل الشيري لألسرةل تبعاً بمحاورىا الضغوط الحياتية  أساليب مواجيةو ، المدرك بمحاوره

0.01دالة عند  **       

بين  (1010)عند مستوى داللة إحصائياً  ةدال فروقوجود  (22يتضح من جدول) -
تبعًا لمدخل الشيري  (األبناءفي الدعم األسري لمحور)دعم  الزوجاتمتوسطات درجات 

لألسرة بين فئتي الدخل المنخفض والمتوسط لصالح فئة الدخل المتوسط، وبين فئتي 
سموي ويتفق ذلك جزئيًا مع دراسة  ،الدخل المتوسط والمرتفع لصالح فئة الدخل المتوسط

 التي أثبتت وجود تباين دال إحصائيًا بين ربات األسر في الدعم (2018)وآخرونعيد 
 األسري)الزوج،األبناء، ككل( تبعًا لفئات الدخل الشيري المرتفع.  

بين متوسطات درجات  (1010)عند مستوى داللة إحصائياً  ةدال فروقوجود  -
الضغوط الحياتية السمبية بمحاورىا)لوم الذات،اليروب من مواجية في أساليب  الزوجات

تبعًا لمدخل الشيري لألسرة بين فئتي الدخل الموقف أو تجنبو،التنفيس اإلنفعالي،ككل( 
المنخفض والمتوسط لصالح فئة الدخل المتوسط وبين فئتي الدخل المنخفض والمرتفع 

( التي أوضحت أنو 2010رشا راغب)لصالح فئة الدخل المرتفع، ويتفق ذلك مع دراسة 

 82ن= 145ن= 53ن= المتوسط الحسابي الدخل الشيري لألسرة الدعم األسري

 دعم األبناء
(ج4000منخفض )أقل من   39.98 - - - 

(ج2000>4000متوسط )من   41.88 -1.9** - - 
فأكثر(ج  2000مرتفع )من   39.59 0.39 2.29** - 

 82ن= 145ن= 53ن= المتوسط الحسابي الدخل الشيري لألسرة األساليب السمبية

 لوم الذات
 - - - 24.81 ج(4111أقل من )منخفض

 - - **2.78- 27.59 ج(2111>4111من ) متوسط
 - 1.09- **3.87- 28.68 (فأكثرج  2111من ) مرتفع

اليروب من 
أو  الموقف
 تجنبو

(ج4000منخفض )أقل من   23.13 - - - 
(ج2000>4000 متوسط )من  24.90 -1.77** - - 

فأكثر(ج  2000مرتفع )من   25.09 -1.96** -0.19 - 

التنفيس 
 االنفعالي

(ج4000منخفض )أقل من   22.32 - - - 
(ج2000>4000متوسط )من   25.60 -3.28** - - 
فأكثر(ج  2000مرتفع )من   24.21 -1.89** 1.39** - 

إجمالي األساليب 
 السمبية 

(ج4000)أقل من منخفض   70.26 - - - 
(ج2000>4000متوسط )من   78.09 -7.83** - - 
فأكثر(ج  2000مرتفع )من   77.98 -7.72** 0.11 - 
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دارة أساليب مواجية  كمما ارتفع الدخل كمما كانت األسرة أكثر قدرة عمي تنظيم وا 
 الضغوط.

في  الزوجاتبين متوسطات درجات  وجود تباين دال إحصائياً  نستخمص مما سبق:
 بينما لم يوجد لممستوى التعميمى لمزوجة لصالح المرتفع، تبعاً الدعم األسري بمحاوره 

وجود تباين لممستوى التعميمى لمزوج، والدخل الشيري لألسرة،  تبعاً  تباين دال إحصائياً 
أساليب مواجية الضغوط الحياتية في  الزوجاتبين متوسطات درجات  إحصائياً دال 

 لممستوى التعميمى لمزوجة والزوج لصالح المرتفع، بينما لم يوجد تبعاً اإليجابية بمحاورىا 
وجود تباين دال إحصائيًا بين تبعًا لمدخل الشيري لألسرة،  تباين دال إحصائياً 
 بمحاورىاالسمبية الضغوط الحياتية  مواجيةيب في أسال الزوجاتمتوسطات درجات 

لصالح المرتفع، وتبعًا لمدخل الشيري لصالح لمزوجة والزوج تبعًا لممستوى التعميمى 
 الفرض الثالث جزئيًا.وبالتالي يمكن قبول المرتفع، 

 :الفرض الرابعالنتائج في ضوء 
بين الدعم األسري المدرك لدي الزوجة  دالة إحصائياً  ارتباطيوتوجد عالقة    

الضغوط الحياتية ومنيا  أساليب مواجية( و ، اإلجمالياألبناء دعمالزوج،دعم بمحاوره)
األساليب اإليجابية بمحاورىا)المواجية وحل المشكالت، طمب المساعدة والدعم، 

روب من (، واألساليب السمبية بمحاورىا)لوم الذات، الي، اإلجماليالمجوء إلي الدين
 الفرض من ولمتحقق، (، اإلجماليالموقف أو تجنبو، التنفيس اإلنفعالي)العدوانية(

( 23)وجدول، Correlation Pearson  بيرسون إستخدام معامل إرتباط تم إحصائياً 
 يوضح ذلك.
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بمحاورة وأساليب مواجية المدرك لدي الزوجات معامالت االرتباط بين الدعم األسري  (23جدول)
             (280ن= )بمحاورىاالضغوط 

 المحاور المقياس
 المدرك الدعم األسري

 الدعم األسري إجمالي  األبناءدعم  دعم الزوج
أساليب 
مواجية 
 الضغوط
 )اإليجابية(

 *0.566 *0.572 *0.439 المواجية وحل المشكالت
 *0.400 *0.344 *0.353 طمب المساعدة والدعم

 *0.457 *0.507 *0.322 الدين إلىالمجوء 
 *0.610 *0.612 *0.477 األساليب اإليجابية إجمالي 

أساليب 
مواجية 
 الضغوط
 )السمبية(

 *-0.435 *-0.383 *-0.378 لوم الذات
 *-0.297 *-0.330 *-0.210 اليروب من الموقف أو تجنبو

 *-0.196 *-0.209 *-0.144 التنفيس االنفعالي
 *-0.418 *-0.415 *-0.330 األساليب السمبية إجمالي 

 1010دال عند مستوى  *
عند مستوي عالقة ارتباطيو موجبة دالة إحصائيًا وجود  (23)يتضح من جدول -

دعم الزوج ،دعم )الدعم األسري المدرك لدي الزوجات بمحاورهبين  (0.05)داللة
وحل المواجية )( واألساليب اإليجابية لمواجية الضغوط بمحاورىااألبناء،اإلجمالي

، ويدل ذلك عمي أىمية (،اإلجماليالمشكالت، طمب المساعدة والدعم، المجوء إلى الدين
كسابيا الثقة في  الدعم األسري الموجو لمزوجة معنويًا ومعرفيًا وماديًا في تعزيز قدراتيا وا 
نفسيا لمواجية الضغوط الحياتية بطريقة إيجابية، وىذا يتفق مع دراسة كاًل 

( التي أكدت أن الدعم اإليجابي يخفف الضغوط ويقمل Edwards,et al,2001من)
( التي أكدت أن الدعم العائمي لو تأثير إيجابي 4102تأثيرىا، ودراسة أحمد الخاكمي)

سموي عيد مع دراسة ويزيد من مستوي التعافي لمرضي اإلكتئاب، كما يتفق أيضًا 
التي أكدت عمي وجود عالقة إرتباطية موجبة بين الدعم األسري  (2018)وآخرون

 بمحاوره وتمكين المرأة وأسموب اتخاذ القرار. 
الدعم األسري بين  (0.05)كما وجدت عالقة سمبية دالة إحصائيًا عند مستوي داللة -

 السمبيةواألساليب ( دعم الزوج ،دعم األبناء،اإلجمالي)المدرك لدي الزوجات بمحاوره
لوم الذات، اليروب من الموقف أو تجنبو، التنفيس )الضغوط بمحاورىا لمواجية
،اإلجمالي(، ويدل ذلك عمي أنو في ظل غياب الدعم األسري الموجو لمزوجة االنفعالي
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يزداد ترددىا وتقل قدرتيا عمي مواجية الضغوط الحياتية وبذلك تكتسب أساليب سمبية 
( التي أكدت عمي 4102إيناس بدير)كاًل من مع دراسة ىذا يتفق و في مواجيتيا، 

األساليب اإلقدامية لمواجية أحداث عالقة ارتباطية موجبة بين الدعم األسري و وجود 
الضاغطة، وارتباط سمبي دال بين الدعم األسري واألساليب اإلحجامية لمواجية الحياة 

عالقة  ( التي أوضحت وجودAnathi&Haji,2000أحداث الحياة الضاغطة، ودراسة)
ارتباطية موجبة بين الدعم الموجو لمفرد وأساليب المواجية الفعالة لضغوط الحياة، 

( التي أكدت أن الدعم األسري يزود الفرد بمعمومات Haslam,et al,2004ودراسة)
  الفرض الرابع كميًا.وبالتالي يمكن قبول تثري خبراتو في مواجية المواقف الضاغطة، 

 :التوصيات
النتائج التي أسفر عنيا البحث، وفي ضوء جوانب النقص التي تم ومن جممة 

  رصدىا، تم الخروج بمجموعة من التوصيات وىي:
بالتغيرات  ياوتثقيف لتوعيتياعمل برامج إرشادية قيام المؤسسات المعنية بالمرأة ب -

تنمية قدرات إدارة ، و الفسيولوجية والنفسية التي تحدث ليا في مرحمة منتصف العمر
توفير المساندة و  بطريقة إيجابية الحياتيةضغوط ال مواجيةيا بما تشممو من الذات لدي

 ليا. 
ع وعي إقامة دورات تثقيفية متخصصة من قبل جميعات اإلرشاد الزواجي لرف -

واىتمام والتغيرات التي تؤثر عمي جودة العالقة الزوجية الزوجين بأزمة منتصف العمر 
 و فقط، مما يمنحيموالشعور بو بداًل من التركيز عمي مشكالتبحاجات اآلخر كل منيما 

 . عادة جدولة األولوياتا  القوة لمواجية مشكالت ىذه المرحمة و 
اإلستعانة بوزارة التعميم العالي ومراكز البحوث التربوية والنفسية وبأساتذة الجامعات  -

توعية لألفراد الت ذوي الخبرة واإلختصاص بعقد المحاضرات والندوات المستمرة وحمال
أىدافيم وأفضل الطرق في إدارة ذواتيم وتوجيييم نحو اختيار في منتصف العمر 

المجتمعية الناجحة باعتبارىم أفراد  ىمدوار أوتحمل الضغوط ومواجية مصاعب الحياة و 
 يقتدي بيم في المجتمع ويتأثر بيم اآلخرين. 
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ة ألبنائيم في تقديم مشاعر التقدير توجيو األزواج ليكونوا قدو بوسائل اإلعالم  قيام -
رساء قيمة المعاونة داخل  والدعم لألميات لما تبذلو من جيد في إسعاد أفراد أسرتيا وا 

 األسرة وأنيا مسؤولية يشترك فييا جميع أفراد األسرة. 
إدراج مفاىيم أزمة منتصف العمر والدعم األسري بوزارة التربية والتعميم  قيام -

ة ضمن المناىج التعميمية لإلقتصاد المنزلي بالمؤسسات التعميمية والضغوط الحياتي
لتنمية الوعي بتمك المرحمة وأىمية الدعم األسري لتخطييا والقدرة عمي مواجية 

  .الضغوطات الحياتية
)خط ساخن( تابع لممجمس القومي لممرأة كنوع من اإلستشارات إنشاء آلية دائمة -

فيما يتعمق بأزمة منتصف العمر والعالقات الزوجية األسرية لتمقي شكاوي المرأة 
 مواجيتيا. سبل واألسرية والضغوط الحياتية و 

 المراجع : 
(:أزمة منتصف العمر" المحدثات،األعراض المصاحبة،عمميات 2008إجالل فاروق محمود) .1

 (، القاىرة. 59(،العدد)18التحمل والمواجية" ، المجمة المصرية لمدراسات النفسية،مجمد)
(: أثر الدعم األسري عمي تعافي مرضي اإلكتئاب في محافظات 2013أحمد الخاكمي) .2

 غزة،رسالة ماجستير، كمية التربية، الجامعة اإلسالمية، غزة ، فمسطين. 
(:التعامل مع الضغوط النفسية،الطبعة العربية 2009أحمد العزيز وأحمد أبو أسعد) .3

 األولي،دار الشروق لمنشر والتوزيع، القاىرة. 
(:أثر وجود األطفال وعددىم والمستوي االقتصادي في 2007أحمد عبد المطيف أبو أسعد) .4

(، جامعة عين شمس 3ء)(،الجز 31الشعور بالتفاؤل والرضا الزواجي،مجمة كمية التربية،عدد)
 ، القاىرة. 

(: األساليب اإليجابية والسمبية في مواجية الضغوط النفسية 2013أصالن صبح المساعيد) .5
وعالقتيا بمركز الضبط ومتغيرات أخري لدي عينة من طمبة جامعة آل البيت ، مجمة 

 (، جامعة السمطان قابوس ، األردن. 3( ، عدد)7الدراسات التربوية والنفسية ، مجمد)
(: نمو اإلنسان من مرحمة الجنين إلي مرحمة المسنيين، 2017آمال صادق وفؤاد أبو حطب) .6

 مكتبة األنجمو المصرية، القاىرة.
(: أساليب مواجية أحداث الحياة الضاغطة وعالقتيا بالصحة 2004آمال عبد القادر جودة) .7

النفسية لدي عينة من طالب وطالبات جامعة األقصى،بحث مقدم إلي المؤتمر التربوي ، 
 ي الجامعة اإلسالمية، جامعة األقصى ، فمسطين. كمية التربية ف
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(: القمق االجتماعي وعالقتة بالتوجو الزمني لمساعدة اآلخرين لدي طمبة 2002أمينة رزق) .8
الجامعة، وقائع المؤتمر العممي األول بعنوان"دور عمم النفس في مواجية تحديات الحاضر 

 (، بغداد1والمستقبل العربي"،مجمد)
(: الدعم األسري وعالقتة بأساليب مواجية أحداث الحياة 2013ني بدير)إيناس ماىر الحسي .9

(،جامعة 1(،عدد)25دراسات وبحوث،مجمد)-الضاغطة لمشباب الجامعي، مجمة عموم وفنون
 حموان  

(:كيف تتخطين سن اليأس؟ ترجمة "قسم الترجمة بدار الفاروق"، دار 2006جانيت ىروود) .10
 الفاروق، القاىرة.

(: دراسات في الصحة النفسية،الطبعة األولي،المكتب الجامعي 2001حسين عمي فايد) .11
 الحديث، اإلسكندرية. 

(: أساليب التعامل مع الضغوط لدي طالبات كمية التربية 2018خديجة حسين سممان) .12
المعنفات زواجيًا وعالقتيا بالكفاءة الذاتية المدركة، المجمة الدولية لمدراسات التربوية 

 ( ، مركز رفاد لمدراسات واألبحاث، األردن. 1،عدد)(3والنفسية، مجمد)
(:إستراتيجيات التعامل مع الضغوط النفسية لدي خريجي الجامعات 2008خميل شحادة) .13

العاطمين عن العمل وعالقتيا ببعض المتغيرات "دراسة مقارنة بين الراغبين وغير الراغبين 
 امعة األزىر،غزة. في اليجرة"،رسالة ماجستير غير منشورة،كمية التربية، ج

(:تأثير برنامج حركي مقترح عمي بعض مؤشر الكفاءة الصحية وعالقتيا 2014دعاء توفيق) .14
بمقومات جودة الحياة لدي السيدات في مرحمة منتصف العمر، المجمة العممية لمتربية البدنية 

 (. 70والرياضة ، عدد)
الرضا عن الحياة وأساليب (:أنماط التعمق وعالقتيا ب2009رباب رشاد حسين عبد الغني) .15

التعامل مع الضغوط النفسية لدي عينة من الزوجات في منتصف العمر بمدينتي مكة 
 المكرمة وجدة،رسالة ماجستير،كمية التربية،جامعة أم القري، مكة المكرمة. 

(: مشاركة األبناء في إدارة الضغوط األسرية وعالقتيا 2010رشا عبد العاطي راغب) .16
إبريل،  20-19اللي، المؤتمر الدولي األول"حياة أفضل لممرأة واألسرة" من بسموكيم اإلستق

 قسم االقتصاد المنزلي، كمية الزراعة،جامعة اإلسكندرية. 
اإلنتاجية في منتصف العمر وعالقتيا باستراتيجيات إدارة (:2012رقية رافد شاكر نصيف) .17

  الحياة،رسالة ماجستير منشورة،كمية اآلداب ، جامعة بغداد.
(: قدرات إدارة الذات في منتصف العمر وعالقتيا ببعض 2016رقية رافد شاكر نصيف) .18

 (، كمية اآلداب، جامعة بغداد .119المتغيرات، مجمة اآلداب، عدد)
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(:أساليب مواجية الضغوط النفسية لدي طمبة سنة 2019سعاد العاني، محمد سميم خميس) .19
(،جامعة قاصدي 11سانية واإلجتماعية، مجمد)أولي تربية بدنية،مجمة الباحث في العموم اإلن

 مرباح ورقمة،الجزائر. 
(:الدعم األسري وتمكين المرأة 2018سموي محمد عمي عيد، شيماء أحمد نبوي توفيق) .20

التعميم -وعالقتو بأسموب اتخاذ القرارات األسرية لدي العامالت،المؤتمر الدولي األول
 ة النوعية،جامعة المنيا.  اإلبتكارية وسوق العمل،كمية التربي-النوعي

(:ريادة األعمال المنزلية وعالقتيا بأساليب ربة األسرة في 2015شرين جالل محفوظ) .21
-( أكتوبر4(،عدد)36مواجية ضغوط العمل المنزلي،مجمة اإلسكندرية لمتبادل العممي،مجمد)

 ديسمبر.
جتماعية (:أساليب مواجية الضغوط لدي موظفات وزارة الشؤون اال2016شفاء ىوساوي) .22

بالرياض وعالقتيا ببعض المتغيرات الديموغرافية،رسالة ماجستير، قسم عمم النفس، كمية 
العموم االجتماعية واإلدارية،تخصص الرعاية والصحة النفسية ، جامعة نايف العربية لمعموم 

 األمنية. 
تقديم المساعدة وعالقتة بدرجة الصمة بين مقدم (:2006شيماء نصيف عناد البديري) .23

 المساعدة ومستمميا،رسالة ماجستير،كمية اآلداب،الجامعة المستنصرية، العراق. 
(: أساليب التعامل مع الضغوط النفسية وعالقتيا بمستوي جودة الحياة 2015صفية عواريب) .24

في العمل لدي عينة من أعوان اإلدارة بجامعة قاصدي مرباح ورقمة،كمية العموم اإلنسانية 
 النفس وعموم التربية، رسالة ماجستير، واإلجتماعية ،قسم عمم 

(:التحصين النفسي 2019عبير محمد الصبان،أريج محمد اهلل طالقي، دينا خالد مؤمنة) .25
وعالقتة بأساليب مواجية الضغوط النفسية لدي عينة من أعضاء ىيئة التدريس بجامعة 

  (،أكتوبر.24الممك عبد العزيز،المجمة المصرية لمدراسات المتخصصة،العدد)
(: منتصف العمر لدي المرأة والعالقات األسرية،المؤتمر السنوي 2001عزيزة محمد السيد) .26

 (، مركز اإلرشاد النفسي، جامعة عين شمس،القاىرة. 2"، مجمد)21الثامن،" األسرة في القرن
(:دليل تطبيق مقياس أساليب مواجية أحداث الحياة اليومية 2003عمي عبد السالم) .27

 جمو المصرية، القاىرة. الضاغطة،مكتبة األن
(:سن اليأس عند المرأة 2007غسان جعفر) .28

 والرجل:"العوارض،األمراض،العالج،الوقاية"،بيروت.
(:الضغوط النفسية واستراتيجيات مواجيتيا لدي معممي نظام 2012فاضل عباس خميفة) .29

 (،البحرين. 9الفصل بمممكة البحرين،مخبر تطوير الممارسات النفسية والتربوية،عدد)
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(:دراسة تحميمية لضغوط العمل لدي المرأة المصرية بالتطبيق 2002فاطمة محمد جاد اهلل) .30
 (. 1(،عدد)22عمي ديوان عام ىيئة كيرباء مصر،المجمة العربية لإلدارة ،مجمد)

(:ضغوط الحياة في األسرة،المؤتمر السنوي الثامن لمركز اإلرشاد 2001فيوال الببالوي) .31
 النفسي بعنوان"مدخل إلرشاد األزمات"،جامعة عين شمس. 

(:معجم مصطمحات الطب النفسي ،مؤسسة الكويت لمتقدم 2003لطفي الشربيني) .32
 العممي،الكويت.

(: المرونة 2020بد المعطي الشيخ)مجدة السيد عمي الكشكي وشذا جميل خصيفان وميا ع .33
النفسية كمتغير معدل لمعالقة بين أزمة منتصف العمر والفراغ الوجودي لدي السعوديات في 

 ( يناير. 117،عدد)(ASEP)مرحمة منتصف العمر،دراسات عربية في التربية وعمم النفس
الشمالية (:أزمة منتصف العمر لدي النساء العامالت في المحافظات 2018محمد سمارة) .34

 الفمسطينية في ضوء بعض المتغيرات،رسالة ماجستير،جامعة القدس المفتوحة،فمسطين. 
دور المساندة االجتماعية كمتمر وسيط بين األحداث الضاغطة (:2006مروان دياب) .35

والصحة النفسية لممراىقين الفمسطينيين، رسالة ماجستير،كمية التربية، الجامعة 
 اإلسالمية،غزة. 

(:التسامح والطموح لدي الفتيات في مرحمة منتصف العمر 2020سميمان العنزي) مريم نزال .36
باختالف متغيري الزواج والعمل في محافظة القريات"دراسة مقارنة"،مجمة الفنون واألدب 

 ( فبراير. 49وعموم اإلنسانيات واإلجتماع،كمية اإلمارات لمعموم التربوية، عدد)
نمو"تطبيقاتيا التربوية"، عمان،دار المسيرة لمنشر (:نظريات ال2014معاوية أبو غزال) .37

 والتوزيع. 
(: أزمة منتصف العمر وعالقتيا 2014نايف بن محمد الحربي، نيال بنت إبراىيم الحريقي) .38

بالسعادة الزوجية لدي المعممين والمعممات ، دراسات عربية في التربية وعمم 
 ي،كمية التربية ، جامعة طيبة. (، الجزء األول،قسم عمم النفس التربو 45النفس،عدد)

(:الصمود النفسي كمتغير لمعالقة بين أحداث الحياة الضاغطة واألعراض 2017ىند السيد) .39
 اإلكتئابية لدي األرامل،رسالة ماجستير،جامعة سوىاج. 

المساندة االجتماعية كما يدركيا المكفوفون والمبصرون من (:2007ىويدا حنفي محمود) .40
ية وتأثيرىا عمي الوعي بالذات لدييم، المجمة المصرية لمدراسات طالب جامعة اإلسكندر 

 (،إبريل. 17النفسية،مجمد)
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