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أ  

  
  

  الرحيم الرمحن اهللا بسم
  
  

َوَألََّف َبْیَن ُقُلوِبِھْم َلْو َأْنَفْقَت َما ِفي اَألْرِض َجِمیًعا َما َألَّْفَت َبْیَن "
  "نَُّھ َعِزیٌز َحِكیٌم ُقُلوِبِھْم َوَلِكنَّ اللََّھ َألََّف َبْیَنُھْم ِإ

  
  )63 ،األنفال(

  
  

  العظيم العلي اهللا صدق                                                        
  
  
  
  
  
  

  
  



ب  

  اإلهـــداء
  

  : اىل 
  ... نبع احلياة ونبضها وأمنها 
   أبي                                                        

  ...حنانها   ودفء احلياة وعطفها
    أمي                                                        

  ...حب احلياة وعطاؤها وأملها 
  أخواتي وإخوتي                                            

  ...سند احلياة وظلها وعزها
   زوجي                                                         

  ...احلياة ونورهافرح 
  أبنائي وبناتي                                             

  
   ....أهدي هذا العمل املتواضع

  
                                                                                                                                          الباحثة    



ج  

  وتقدير شكر
  

وشرح بنوره الصدور وأقر ، الذي أسبغ نعمه ظاهرة وباطنة ، العلي القدير  هللا الحمد
ما ، وبعد أسجد هللا العظيم شكراً وحمداً على ما غمرني به من سداد وتوفيق .. بفضله العيون 

شمعة على حتى تم إنجاز هذه الرسالة التي أسأل اهللا أن تكون ، منحني به من صبر وتثبيت 
  . تنير الدرب لكل طالب علم منيب ، الطريق 

 أتقدم ،الشكر والتقدير واالعتراف بالفضل والجزاء من اهللا ألولي العلم وأرباب المعرفة 
 أسامة المزينيبالشكر الجزيل ألساتذتي الكرام خاصة بالذكر المشرف على هذه الرسالة الدكتور 

حتى خرجت الى حيز النور بدرجة ، ته وتوصياته والذي ما بخل علي بوقته وعلمه وتوجيها
 الجامعة –من الدقة والموضوعية كما أتوجه بالشكر والتقدير للقائمين على هذا الصرح الشامخ 

والشكر كذلك موصول للدكتور أنور العبادسة لترأسه هذه ، اإلسالمية رئاسة وإدارة وعاملين 
ر نعيم العبادله لتفضلهم بقبول مناقشة رسالتي  الدكتوووالدكتور عبد الفتاح الهمص ، الجلسه 

  .هذه فجزاهم اهللا كل الخير 
كما أتقدم بأسمى ايات الشكر والتقدير ألهلي المتواجدين معي والذين قدموا لي كل 

حيث تتقارب النفوس ، وأهلي الذين لم ينسوني بدعائهم على الرغم من بعد المسافات ، الدعم 
  .طريق بدعواتهم التي أنارت لي ال

 الذي كان مرافقاً ومسانداً لي طيلة كتابة "أبو كارم  "  زوجي الى شكر أتقدم بالكما 
أبنائي ،  من أعباء الحياة لنتقاسم سوياً ثمرة هذا النجاح  حيث تحمل جزءاً كبيراً، هذه الرسالة 

م كانت هجلأمل الحياة ونبض الكتابة أل"  حال ، لميس ،عبد الرحمن ، سيرين ، كارم " وبناتي 
  .م تخطيت بأمل هالمثابرة وبين عيون

 كل والىكما الأنسى صديقاتي وزميالتي اللواتي أعتز بهن لهم مني كل الشكر والتقدير 
لهم مني كل ، من ساهم في إنجاز هذه الرسالة ولو بكلمة أو نصيحة أو دعاء في ظهر الغيب 

  .الشكر والتقدير 
  الباحثة                                                                   
   أماني الكحلوت                                                       

  
  



د  

  الملخص
  

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن درجة التوافق النفسي االجتماعي لدى أبناء  •
على أسئلة بة العامالت ومقارنتها عند أبناء غير العامالت حيث حاولت الدراسة اإلجا

 :الدراسة التالية
 
ء األمهات العامالت في  من أبناةما مستوى التوافق النفسي االجتماعي لدى عين  •

ة وأبناء األمهات غير العامالت وان كان هناك  غزمدينةغير الحكومية  في المؤسسات 
فروق ذات داللة إحصائية في مستوى التوافق النفسي االجتماعي لدى أبناء األمهات 

حجم ، الجنس ( العامالت في المؤسسات غير الحكومية وغير العامالت تعزى لمتغير 
 ؟) نوع األسرة، األسرة 

  
  ، استخدمت الباحثة المنهج التحليلي الوصفي ولإلجابة عن أسئلة الدراسة واختبار فروضها

مالت من أبناء وبنات األمهات العامالت وغير العا ) 330( تكونت عينة الدراسة من كما 
ولجمع المعلومات تم استخدام ، أبناء غير العامالت  ) 165( أبناء عامالت و  ) 165( 

 جراءومن ثم  قامت الباحثة بإ،  التوافق النفسي االجتماعي من إعداد الباحثة استبانة
وبيرسون  test - T  , الدراسة باستخدام استبانهالمعالجات اإلحصائية للبيانات المتجمعة من 

  .كرونباخ والفا 
  

    :وقد خرجت الدراسة بعدة نتائج كان من أهمها
 في مستوى التوافق النفسي االجتماعي بين وجد فروق ذات داللة إحصائيةت ال •

 .أبناء العامالت في المؤسسات غير الحكومية  وغير العامالت 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى التوافق النفسي االجتماعي لدى  •

األمهات العامالت في المؤسسات غير الحكومية في مدينة غزة تعزى أبناء 
  .حجم األسرة ، نوع األسرة  ، )إناث/ ذكور(لمتغير الجنس 

العامالت   العامالت وغير  أبناء األمهاتبينتوجد فروق ذات داللة إحصائية  •
كما توجد فروق ، في الجانب الصحي لصالح أبناء العامالت في مدينة غزة 

 في المجال العامالت  العامالت وغير  أبناء األمهاتبينلة إحصائية ذات دال
 .االجتماعي لصالح أبناء غير العامالت 



ه  

  
 

  :وخرجت الدراسة بعدة توصيات أهمها 
 ضرورة اهتمام األم العاملة بالجانب االجتماعي ألبنائها  وتشجيعهم على استمرار  -1

 .االتصال والتواصل االجتماعي
ألسرة  بتربية األبناء تربية دينية وااللتزام بتطبيق العبادات كالصالة توصي الباحثة ا  -2

والصوم وتالوة القرآن  لتكون لهم خير زاد ومعونة للتكيف مع كافة الظروف 
 .والمتغيرات 

األمر الذي سيساعد على تهيئة ، االهتمام برعاية األمهات العامالت  وتوفير الدعم لهن    -3
 .ألبنائهن الصحة النفسية المناسبة 

تربية األبناء تربية استقاللية تمكنهم من التفاعل اإليجابي مع بيئاتهم ومع المؤسسات  . -4
 .التي يلتحقون بها في حال عمل األم خارج المنزل 

 بمساعدتها في بعض أعبائها رة المرأة العاملة  خاصة الزوج  قيام أفراد أس ضرورة  -5
 بين واجبات عملها ومسئولياتها تجاه األسرة، المنزلية واألسرية حتى تتمكن من التوفيق

  .مع مراعاة عدم الضغط عليها بشكل متزايد في تلبية االحتياجات المختلفة
العمل على عقد دورات تدريبه للمرشدين والمرشدات في المدارس وذلك لرفع كفاءتهم  -6

 وتفهم المهنية وتبصيرهم  بكيفية التعامل مع الطالب والطالبات من فئة المراهقين
 .احتياجاتهم واالستماع لهم

توصي الباحثة بتخصيص اآلباء جزءا من وقتهم ألبنائهم وبناتهم وعدم االنشغال كلية   -7
بمطالب الحياة اليومية من أجل محاربة الفراغ العاطفي لدى المراهقين بالتواصل البناء 

 .مع أبائهم 
نية باستخدام الوالدين أسلوب   توصي الباحثة من خالل برامج التوعية اإلعالمية والدي -8

 .اإلرشاد والتوجيه في التعامل مع األبناء المراهقين وتشجيعهم على التعبير عن الذات
مواجهة طفرة وسائل االتصال والتكنولوجيا الحديثة بالعناية بالتنشئة األخالقية المبكرة   -9

  .لألبناء والحفاظ على العالقات الطيبة مع األبناء 
  

  

  



و  

  

  

Abstract 

  
• This study aims to unveil the degree of psychological and social 

adjustment that the children of workers mothers have in 

comparison to those children of non-working mothers. The study 

attempts to answer the following research questions:   

  

• What is the level/degree of the physiological and social adjustment 

that the sample of children of working mothers have in non-

governmental institutions in Gaza city in comparison to those whose 

mothers are not working. Though, there are discrepancies with 

statistical references of the level of  physiological and social 

adjustment that the sample of children of working mothers have in 

non-governmental institutions and non-working mothers due to 

different variables like (gender, family size , family type) .  

In order to answer the research questions and test hypothesis, a sample 

consists of (330) child of working and non-working mothers was 

collated; 165 children of working mothers and 165 of non-working 

mothers. For the purpose of collecting data, the psychological and 

social adjustment measurement was used by the researcher. Then  the 

researcher used T test , pearsons correlation , the percentages and 

arithmetical averages. 

 

      The study concluded a number of important results some of which  are:    



ز  

• The absence of discrepancies with statistical references in the 

physiological and social adjustment between children of working 

mothers have in non-governmental institutions in Gaza city in 

comparison to those whose mothers are not working .  

• The absence of discrepancies with statistical references in the 

physiological and social adjustment between children of working 

mothers have in non-governmental institutions in Gaza city in 

comparison to those whose mothers are not working due to variables 

like (male/female, family type, family size) 

• The absence of discrepancies with statistical references in the 

physiological and social adjustment between children of working 

mothers have in non-governmental institutions in Gaza city in 

comparison to those whose mothers are not working 

• The presence of differences with statistical references between 

children of working mothers and those of non-working mothers in 

Gaza city in respect of health aspect for the working mothers and in 

the social aspect of the non-working mothers.  

 

 

:                  osed some recommendations as followsThe study prop

       

1. Working mother should give more attention to the social aspect of her 

children and to encourage them to resume the social connections and 

communications.  

2. The researcher recommends raising children in a religious atmosphere 

and commitment to implement all rituals like praying, fasting, reading 

the holly Quran in order to help them adapt with all circumstances 

and changes.  



ح  

3. Provide support for working mothers the thing which will assist 

facilitate appropriate physiological health for their children.  

4. Teach children independency though enabling them to interact 

positively with their environments and institutions when the mother 

goes for work .  

 

5. Hold training courses for counselors in schools to enhance and 

improve their efficiency and make them insightful of how to deal 

with teenagers, listen to them and understand their needs.  

 

6. The researcher recommends fathers to allocate part of their day for a 

quality time with their children away from daily routine life 

requirements to eliminate emotional vacuum adolescence might have. 

 
7. Cope with the latest information and communication technology 

through raising generations on ethics and keep good relations with 

children 
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يبين توزيع أفراد عينة الدراسة من أبناء غير العامالت على المستويات الثالث المختلفة   5:7
  133  للتوافق وفقا لنتائج الدراسة

5:8  
 لالستبانة تعزى لمتغير يوضح المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة ت

  135  الجنس بالنسبة ألبناء غير العامالت 

5:9  
  يوضح المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة ت لالستبانة تعزى لمتغير حجم األسرة

  137  بالنسبة ألبناء غير العامالت

5:10  
 ألسرة المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة ت لالستبانة تعزى لمتغير نوع ايوضح

  138  بالنسبة ألبناء غير العامالت

  يوضح المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة ت لالستبانة تعزى لمتغير عمل األم   5:11
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  مقدمة

عمار هذا الكـون مـصداقا       له في األرض من اجل إ      لقد خلق اهللا اإلنسان وجعله خليفة       
 صـدق اهللا  )30، البقـرة  (  وإِذْ قَالَ ربك للْمالئكَة إِنِّي جاعلٌ فـي األَرضِ خليفَـةً   لقوله تعالى 

  .العظيم

الحية وعلى رأسها اإلنسان    جل الحفاظ على ديمومة الحياة  فقد خص اهللا المخلوقات            ومن أ 
 وهذا   وبقاءه نوعاً   من الغرائز والدوافع النفسية تسوقه بسلطانها إلى ما يضمن بقاءه فرداً           بمجموعة
  .ة إلهيه للحفاظ على الجنس البشري فيه بقدر كونه خاصيلم يكن عيباً

ـ  الحيصفة مستمرة فالكائنب قاة تتضمن القيام بعملية التوافومن هنا فإن الحي  ة منذ لحظ
 التكيـف مـع     على عمليات وسلوكيات وهبه اهللا إياها سبحانه وتعالى تساعده          ةوالدته يقوم بعد  

 عمليه مستمرة متطـورة  التوافقالمحيط الجديد بالنسبة له ويستمر في ذالك طوال فترات حياته ف  
كل  لنفسه لكي يعيش بش    ةجاد فرص  يحاول من خالل ذلك إي      حيث ي العمر بنمو اإلنسان وتقدمه ف   

  حياته بال مشاكل وهذا ال يحدث إال إذا كان اإلنسان متوافقـاً            ةمتزن يضمن من خالله  ممارس     
  . نفسياًتوافقاً

 في علم النفس ذلك أن علـم  من أكثر المفاهيم شيوعاً  Adjustment  التوافقإن مفهوم 
سلوك اإلنسان وتوافقه مع البيئة لذلك كانت دراسة علم الـنفس ال تنـصب            م  النفس إنما هو عل   

على  السلوك ذاته أو على التوافق نفسه بل تدور حول كيفيه الوصول إلـى التوافـق وطبيعـة          
    )64: 2008 ،الداهري . (العمليات التي يتم بواسطتها التوافق أو عدم التوافق

الصحة النفسية تعني توافق الفـرد توافقـاً ذاتيـاً          لذلك يشير بعض علماء النفس إلى أن        
 بحيث يكون التوافق حاله تتوفر فيها عالقة منـسجمة بـين الفـرد والبيئـة                ،وتوافقاً اجتماعياً 

فيستطيع الفرد من خاللها إشباع حاجاته مع قبول ما تفرضه عليه البيئة مـن مطالـب ويعـد                  
جتماعي التي يعايشها الفرد فـي تعاملـه مـع    التوافق في داخل األسرة أحد مجاالت التوافق اال     

البيئة إذ أن البيئة األسرية هي العالم الفعال في تحقيق التوافق النفـسي للفـرد نظـرا لطبيعـة              
التعامالت والعالقات داخل األسرة التي تنعكس بدورها على التوافق النفسي للفرد خارج أسرته             

   )2005:26، عبد المعطي . ( في المجتمع الذي يعيش فيه



  
 

3

) 1988(سة التوافق النفسي االجتماعي مثل علي الـديب        وقد قام العديد من الباحثين بدرا     
) 2005(وأمـل العنـزي   ) 2000(صالح الجماعي   و) 2004(وحامد زهران ومظهر العبيدي     

ونبيـل دخـان    ) 1991(  وانشراح دسوقي     )1992(وأماني عتلم   ) 1991( شرقاويوفاطمة ال 
وغيرهم وهذا يـدل علـى أهميـه        ) 1997(نظمي أبو مصطفى    ، قوسامي أبو إسحا  ) 1997(

  .التوافق

 إلى بذل أقصى ما يستطيعه لتنشئه أبناءه فـي أجـواء            اإلنسان يسعى جاهداً  وال شك أن    
 تجنبهم المعاناة وقسوة الظروف وتوفر لهم سبل العيش التي تلبي حاجات نموهم النفسية              ةيايجاب

  .واالجتماعية قدر اإلمكان

نا الْأَمانَـةَ علَـى   إِنَّـا عرضـْ  :  األبناء من األمانة، كما قـال تعـالى  -عز وجل - اهللا   لقد جعل 
مــس ــا        ال ــا جهولً ظَلُوم ــان ــه كَ ــسان إِنَّ ــا الْإِن لَهمحــا و هنم ــفَقْن أَشــا و هلْنمحأَن ي نيــأَب ــالِ فَ الْجِبضِ وــأَر  وات والْ

 ألن اإلنـسان مـؤتمن   ؛ األمانة؛ أمانـة األهـل واألوالد     من معاني فمن ض  ، )72  :األحزاب(
  . ومسئول عما استرعاه اهللا

الْمـالُ والْبنـون زِينـةُ الْحيـاة       :الناس على حب أوالدهم قال تعالى      قد فطر    -عز وجل  -واهللا  
ي عنـق والـديهم،     فاألبناء أمانة ف   ومسؤولية الوالدين في ذلك كبيرة،      ،  )46 : الكهف (الـدنْيا 

وينبغي التركيز على تربية المنزل أوالً، وتربية األم بالذات في السنوات اُألول فقلوبهم الطاهرة              
جواهر نفيسة خالية من كل نقش وصورة، وهم قابلون لكل ما ينقش عليها، فإن عودوا الخيـر                 

  .والمعروف نشئوا عليه، وسعدوا في الدنيا واآلخرة

بية األبناء تقع على الوالدين في المرتبة األولى، ونعني بالتربية معناهـا             إن مسؤولية تر  
الشامل وال تعني توفير الطعام، والشراب والكساء والعالج وغيرها من أمور الدنيا، بل تـشمل               
كذلك ما يصلح اإلنسان ويسعده من غرس القـيم والفـضائل الكريمـة واآلداب واألخالقيـات                

وإذا كانت تربيـة    . ي تدعم حياة الفرد وتحثه على أداء دوره في الحياة         والعادات االجتماعية الت  
األبناء مسؤولية الوالدين بالدرجة األولى فإن دور األم يستحوذ على النصيب األكبر فـي هـذا                
المجال لما لها من خصائص نفسية وجسدية واجتماعية تجعلها أكثر قدرة ومالئمـة الحتـضان             

واالجتماعية وتربيتهم بأساليب تتماشى مع قيم مجتمعهم وتتوافـق         ية  وتلبية حاجات األبناء النفس   
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 تربيـة    بتنشئة األبناء وتربيتهم    كبيراً حيث نجد اإلسالم يولي اهتماماً     مع مبادئ عقيدتهم الدينية   
  .صالحة

 المجتمع الكبير والطفل    ة هي نوا  سرةواأل األسرةن الفرد جزء من     أومن مسلمات القول ب    
 والمجتمـع  ةسـر ل معناه تحقيق الـسعادة لكـل مـن األ   ن تحقيق الرفاهية للطف   إ ف ة،سر األ ةنوا

كبـر  أجو المحيط به وهنالك مؤثرات لها        الطفل تتأثر وتتشكل حسب ال     ةوالمعروف أن شخصي  
هذا وتشير   ،األثر في تكوين شخصيته بحيث تؤثر على مجمل أفكاره وميوله وعواطفه وثقافته             

 مهمة من   ة في تكوين الفرد في مرحل     ةسر دور األ  االجتماعية إلى   الدراسات التربوية والنفسية و   
ي بنـاء هيكـل الشخـصية ومعالمهـا          الطفولة التي تشكل األساس ف     ةمراحل حياته هي مرحل   

، مختـار .( لتشكيل الشخصية ونموها في الحاالت السوية أو المرضية        ة كمحددات رئيس  ةساسياأل
2001 :50(   

 ماء النفس االجتماعي على أن األم هي أول وسيط للتنشئة         كما ويتفق علماء االجتماع وعل    
 واالجتماعية للطفل فهي أول من يتلقاه بالعناية والرعاية واالهتمام وهي التي تبدأ فـي               ةسرياأل

  كما تمكنه من أن يـصبح عـضواً   ةاإلنسانيتنبيه العواطف والرموز التي تعطي الطفل الطبيعة        
  )23: 2005 ،الجبالي (. في المجتمعة ايجابية بصورمشاركاً

 وظهـور دور العديـد مـن        ةاألخيـر  في الـسنوات     ةإن الظروف المحيطة بقطاع غز    
ت العديد مـن فـرص العمـل        أهي المجتمع المدني    ة القائمة على خدم   ةالمؤسسات الغير حكومي  

 هـذا   ة طويلة في العمل خارج المنزل وكاتب      اًألناس كثيرين ومنهم األمهات اللواتي يقضين أوقات      
ذلـك  رض الواقع ولمـست     أ من هؤالء العامالت اللواتي عشن هذه التجربة على          ةلبحث واحد ا

عن قرب بحكم دراستها وعملها ومعايشتها أوضاع هذه الشريحة المجتمعية سواء من العامالت             
  .غير العامالت وأ

في شـباك  حد مسببات الوقوع  أإن  ضغوط العمل والصراعات المادية التي نعايشها اآلن       
 العاملة التي يقع عليها عبء تحمل العديد من المسؤوليات واألدوار           المرأةقلق وباألخص لدى    ال

ية والتي  ونتيجة لبنائها العضوي والنفسي فهي أنثى لها طبيعتها الجسمية والنفس         ، في وقت واحد    
ـ          ةصابإل ل ةتجعل منها أكثر عرض     وأم  ة بالقلق من الرجال كما أن لها دورها االجتماعي كزوج

 سـاعات  ة  لعـد اءهاأبن تساؤالت عن تأثير ترك األم       ةمما يطرح عد  ، ةدورها اإلنتاجي كعامل  و
ـ         يومياً ـ  ة خاللها يعتمدون على أنفسهم في المأكل والمشرب وممارس  أنـشطتهم اليوميـة     ة كاف
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 بأعباء وضغوط العمل وتأثير ذلك على سلوكياتهم وحالتهم االنفعاليـة           ةورجوعها للمنزل محمل  
  .موهم وشخصيتهم ككلوالصحية ون

 هذه الدراسة التي تجمع في طياتهـا بـين أسـس البحـث العلمـي                ةومن هنا تنبع أهمي   
 ئهـا ل بقا  للعمل أو في حا    المرأةالجتماعية الناجمة عن خروج     والمعايشة الحية لآلثار النفسية وا    

  . الحالتينلتالنفسي االجتماعي في كفي المنزل مع أوالدها ومدى تحقق التوافق ا

 مـن  ةعل الظروف غير العادية والشديدة الخصوصية التي يعيشها سـكان قطـاع غـز       ول
النفـسية  بسط حقـوق الحيـاة تـضاعف مـن اآلثـار            أحصار وتجويع وترويع وحرمان من      

 وعلـى شـريحة األطفـال       ة المجتمع الفلسطيني عام   ةاللها على حيا  ظواالجتماعية التي تلقي ب   
جل رصد وتحقيق التوافق النفسي واالجتمـاعي   أمن  والمراهقين فيه بشكل خاص وتجعل العمل       

 األطراف المعنية في هـذا      ة الجهود من قبل كاف    افرتض بالغ الصعوبة والتعقيد ويحتاج إلى       أمراً
 المتمثلـة لهـذه     الشأن لما لذلك من تأثير كبير على حياتنا المستقبلية ومستقبل التنشئة الـسليمة            

  .ساسيةاألالشريحة 

  

  : مشكلة الدراسة

يـل   المتزايد على التعليم ون    المرأة لإقباإن المتتبع لواقع مجتمعنا الفلسطيني ال يخفى عليه         
وهي بالمقابـل األم  ،  والعمل في مختلف الميادين  ،الدرجات العلمية وبالتالي النزول لسوق العمل     

جـاه   عليها وقد يؤدي إلى تقـصير منهـا ت   كبيراًئاًفي المنزل مما يشكل عب  والحاضنة والمربية 
يساعد الوالـدين بـشكل عـام        وتأتي هذه الدراسة  لتكون مؤشراً      .البيت واألبناء بشكل خاص   

 المـراهقين   النواحي النفسية لألبنـاء وخـصوصاً     على االهتمام الكبير ب   األمهات بشكل خاص    و
  . بتلبية احتياجات أبنائهم الجسمية من مأكل ومشرب وملبسكاهتمامهم 

  

  :يما يلي الدراسة فأسئلةحيث تتلخص 

ء األمهات العامالت في  من أبناةما مستوى التوافق النفسي االجتماعي لدى عين •
 ؟ةغير الحكومية  في قطاع غزالمؤسسات 
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 في مستوى التوافق النفسي االجتماعي لدى  أبناء إحصائية ةهل توجد فروق ذات دالل •
نوع   ،األسرةجم  ح، الجنس(يراألمهات العامالت في المؤسسات غير الحكومية تعزى لمتغ

  ؟)األسرة 
 
 في  من أبناء األمهات غير العامالت ةلتوافق النفسي االجتماعي لدى عينما مستوى ا •

 ؟مدينة غزة 
  
 في مستوى التوافق النفسي االجتماعي لدى  أبناء إحصائية ةهل توجد فروق ذات دالل •

  ؟ ) األسرةنوع ،  األسرةحجم  ، الجنس (غير  األمهات غير العامالت تعزى لمت
 
بين أبناء  في مستوى التوافق النفسي االجتماعي  إحصائية ةذات داللهل توجد فروق  •

  مدينة غزة ؟العامالت وغير العامالت في 
  

  :فرضيات الدراسة      

 في مستوى التوافق النفسي االجتماعي لـدى أبنـاء          ة احصائي ةداللال توجد فروق ذات      -1
، العمـر  ، الجـنس ( تعزى لمتغير  ةغز مدينة   خاصة في   األمهات العامالت في المؤسسات ال    

 ). نوع األسرة ، حجم األسرة 
 في مستوى التوافق النفسي االجتماعي لـدى أبنـاء   إحصائية ةتوجد فروق ذات دالل  ال   -2

 ،  الجـنس  ( غزه تعـزى لمتغيـر       مدينهالعامالت في المؤسسات الخاصة في      غير  األمهات  
 ). نوع األسرة ، حجم األسرة ، العمر

 أبنـاء   بـين  في مستوى التوافق النفسي االجتماعي       إحصائيةتوجد فروق ذات دالله     ال    -3
   . غزةمالت وغير العامالت في مدينةالعااألمهات 

  
  : أهداف الدراسة      

الكشف عن درجة التوافق النفسي االجتماعي لدى أبناء العـامالت فـي المؤسـسات غيـر            .1

 .الحكومية في مدينة غزة 
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 .ير  العامالت في مدينة غزةدرجة التوافق النفسي االجتماعي لدى أبناء غالكشف عن  .2

، حجـم األسـرة     ، الجنس  ( التعرف الى الفروق في التوافق النفسي االجتماعي تعزى الى           .3

 .لدى أبناء العامالت ) نوع األسرة 

، حجـم األسـرة     ، الجنس  ( التعرف الى الفروق في التوافق النفسي االجتماعي تعزى الى           .4

 .لدى أبناء  غير العامالت ) نوع األسرة 

مقارنة مستوى التوافق النفسي االجتماعي ين أبناء العامالت في المؤسسات الخاصـة فـي               .5

  .مدينة غزة  وأبناء غير العامالت في مدينة غزة 

   
  :أهميه الدراسة

 ممـن   ة المـراهقين   الدراسة ستكون من فئ    ة عين حيث إن  الفئة المستهدفة بالدراسة       ةأهمي -
حد أن هذه المرحلة تعتبر مـن       أبين الثالثة عشر والثامنة عشر فال يخفى على         تتراوح أعمارهم   

ـ   ة انتقالي ة ألنها فتر  ؛خطر المراحل التي يمر بها اإلنسان في حياته       أ  الطفولـة إلـى     ة من مرحل
غيرات  الشباب وما يترتّب عن ذلك من تحمل للمسؤوليات الحياتية وتتميز هذه المرحلة بت             ةمرحل

 . جسمية ونفسية عديدة، حيث يتعرض البعض إلى العديد من الصراعات الداخلية والنفسية
غير العامالت لزيـادة    ام واألمهات بشكل خاص العامالت و     يستفيد منها اآلباء بشكل ع    قد   -

 الطفل ومراعاة االحتيـاج    ة في هذه المرحلة الحرجة في حيا      االهتمام بالجوانب النفسية خصوصاً   
  .اطفي والنفسي لألبناء من خالل تعويض األم ألوقات تغيبها عن المنزلالع
 فـي  قد تساهم هذه الدراسة في تسليط الضوء على أعباء األم العاملة مما قد يترك األثـر              -

اندة المادية   لألزواج  لتقديم الدعم والمس     ةوتعتبر هذه الدراسة دعو    ،نفس أصحاب ومدراء العمل   
 .والمعنوية لزوجاتهم

 الباحثة بإعداد استبانه لقياس التوافق النفسي االجتماعي لفئة المراهقين تتالءم والبيئة تقام -
  .الفلسطينية
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  :مصطلحات الدراسة

  :التوافق

 مستمرة يحاول بها الفرد عن طريق تغيير سلوكه لتحقيق التوافق بينـه             ة كلي ة ديناميكي ةعملي
  . االستقرار النفسي والتكيف االجتماعيةإلى حال الوصول ة بغيبهوبين نفسه وبين البيئة المحيطة 

  ) 79، 2008،صالح (
  

  النفسي االجتماعيالتوافق    
 الفرد على التالؤم واالنسجام بينه وبين ذاته ومجتمعه في آن واحد مع مقدرته علـى                ةمقدر

   )8:1993، بدوي . ( وميوله إزاء مطالب بيئته ومجتمعهإشباع حاجاته 
  

  : للتوافق التعريف االجرائي
هو الدرجة التي يحصل عليها المراهق بعد استجابته الستبانة التوافق النفـسي االجتمـاعي              

  .التي أعدتها الباحثة 
  

  : املؤسسات غري احلكومية
المنظمات غير الحكومية عبارة عن مجموعات أو مؤسسات تعمـل بـشكل مـستقل عـن                

 باإلنسانية والتعاونيـة أكثـر   أساساًمالها الحكومة سواء أكان بشكل كامل أو شبه كامل، وتتسم أع       
  .من تميزها بسيادة القيم التجارية وتعمل على تقديم الخدمات للمجتمع المدني

  
  : األم العاملة

أي أنهـا امـرأة متعـددة       ( المرأة التي تجمع بين العمل خارج المنزل ومسئوليات األسرة           
ورين أساسيين في الحياة دور ربه البيت       تجمع بين د  هي  وتعدى نشاطها خارج المنزل و    ) األدوار

  ) 17 : 1995،الجوير ( . ودور الموظفة 
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  :حدود الدراسة
  : تطبيق هذه الدراسة ضمن حدود معينة وهيتم

األمهات العامالت في المؤسسات غير الحكومية وغيـر     )ذكور وإناث (أبناء  : الحد البشري  -1
  . عام81الى 13العامالت من عمر 

 .غزهدينة  م  :الحد المكاني -2
 .2011في العام بتطبيق مقياس الدراسة  الباحثة قامت :الحد الزماني -3

  

  :متغريات الدراسة 

  . عمل األم - نوع األسرة -حجم األسرة –الجنس : المستقلةالمتغيرات 

  . التوافق النفسي االجتماعي:المتغير التابع
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  الفصل الثاني
  طار النظرياإل

  
  

Ø ًجتماعي التوافق النفسي واال:  أوال  
  

Ø ًالمرأة العاملة :   ثانيا 
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  :مقدمة
طالقة للفصول ليشكل قاعدة االن ألهم متغيرات هذه الدراسة  نظرياًيقدم هذا الفصل عرضاً

فبالرغم من أن أساس البحث العلمي يكون من خالل التطبيق العملي واختيار ، القادمة بإذن اهللا 
ك ويشكل مرجعا أساسيا ر النظري ال يقل أهمية عن ذلصحة الفروض في الميدان إال أن اإلطا

التوافق النفسي واالجتماعي  :  وسوف يكون ذلك  من خالل محورين أساسيين هما في الدراسة
 والنظريات المفسرة له  والمحور ذلكخصائصه وعالقته ببعض المفاهيم الهامة في علم النفس ك

 النظر اإلسالمية وتأثيره على األبناء واألسرة  من  خالل طرحه من وجهةالثاني هو عمل المرأة
  .بشكل عام

  
  

  التوافق النفسي:  ًأوال 
  

   :توطئة
غلـب  أيعتبر موضوع التوافق من المواضيع األساسية والهامة في علم النفس كمـا فـي               

فهـو   في العديد من الدراسات واألبحاث       لالهتمام   اً وما زال محور   ة فقد كان  الدراسات اإلنساني 
حيـث  و، ر دليال ومؤشراً على الصحة النفسية والسالمة من االضطرابات والمشاكل النفسية            يعتب
 اإلنسان يمر بعدة مراحل للنمو في حياته وكل مرحلة تتطلب من الفرد القيام بأدوار اجتماعية                إن

ونفسية معينة  بدءاً من مرحلة الطفولة المبكرة وانتهاء بمرحلـة الـشيخوخة مـروراً بمراحـل         
وهذا ما يستوجب تعديال مستمرا في  سلوكه وتغييره ومتطلبـات المرحلـة             ، راهقة والنضج   الم

ليصل لحالة التوافق التي تمكنه من العيش بسالم داخلي مع نفسه كما هو مع محيطه االجتمـاعي   
  .وأداء أدواره بكفاءة وفاعلية 

 الـصحة النفـسية     لة التعبيرات والمصطلحات التي يقصد بها التعبير عن حا        ولقد تعددت   
 األكثـر  هو   األخيرالتوافق وهذا   ، العقل السوي ... السواء  ... عالي  االتزان االنف : للفرد  من ذلك   

  . بل هو شائع لدى المشتغلين بالعلوم السلوكية بصفة عامةشيوعا عند المشتغلين بعلم النفس
 فيه فقد يأتي    ونتيجة لتعدد مصطلح التوافق أصبح معناه يتوقف على الموقف الذي يستخدم          

هذا المصطلح بمعنى قبول األشياء التي ال تستطيع السيطرة عليها وقد يأتي بمعنى االتفـاق مـع         
  ) .6: 1992، المغربي(األغلبية 
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  :معنى التوافق لغة

: ورد في لسان العرب أن التوافقو ،  ) 390 : 3الفيروز أبادي ج( االتفاق والتظاهر 
وجاء في معجم الوسيط .  واتفق معه توافقاًموافقة،وقد وافقه ، هالءم مأخوذة من وفق الشيء أي

أن التوافق في الفلسفة هو أن يسلك المرء مسلك الجماعة، ويتجنب  الشذوذ في الخلق والسلوك 
أنه يعني التظاهر أي ) 304: 1988، الرازي ( ويبين  ).1047: 1984معجم اللغة العربية، (

  .فقة بين الشيئين كااللتحامبمعنى الوفاق والوفاق من الموا
  

  : التوافق اصطالحاً

تعددت واختلفت التعريفات التي تحدثت عن التوافق  باختالف اإلطار النظري والفلـسفي              
 منه الباحثون حيث يرى زهران أن التوافق عملية دينامية مستمرة تتناول الـسلوك              ينطلقالذي  
، زهـران  ( رد والبيئـة  حتى يحدث توازن بين الف  الطبيعية واالجتماعية بالتغير والتعديل      والبيئة
ـ  بأنه العملية     حيث عرفه    موسى في تعريفه  للتوافق     ويؤيده  ، )29: 1977  المـستمرة   ةالدينامي

التي يقوم بها الفرد مستهدفا تغيير سلوكه ليحدث عالقة أكثر توافقا بينه وبين نفـسه مـن جهـة           
   )18: 1198، موسى . (وبينه وبين البيئة من جهة أخرى

مـع البيئـة    ) عالقة متناغمـة    ( حالة من التواؤم واالنسجام      أن التوافق    الديببينما يرى   
تنطوي على قدرة الفرد على إشباع معظم حاجاته وتصرفه تصرفا مرضيا إزاء مطالـب البيئـة       

( .دالمادية واالجتماعية أو تجيب على معظم المتطلبات الفيزيائية واالجتماعية التي يعانيها الفـر            
  )113: 1988، الديب 

  بأنه  بناء متماسك موحد لشخصية الفرد وتقبله لذاته وتقبل األفراد عطية في حين يعرفه 
اآلخرين له وشعوره بالرضا واالرتياح النفسي واالجتماعي إذ يهدف الفرد إلى تعديل سلوكه 

   )12 : 2001، عطية  ( .نحو مثيرات البيئة

حالة وقتية تتزن فيها ريفه للتوافق  حيث يرى أن التوافق  عن سابقيه في تعأحمدويختلف 
قوى المجال بما فيه الشخص ذاته فكل مجال إنساني يتضمن عديدا من القوه المتنافرة المتنازعة 
ويتضمن اإلنسان الذي سينحو بسلوكه انتحاء خاص حسب نظام هذه القوى حيث ينعكس عليه 

قدرة  بأنه التوافقوهذا ما ذهب اليه راجح فقد عرف  ) 28: 1999،أحمد (تأثير هذا االنتحاء  
، راجح ( .الفرد على التوفيق بين دوافعه المتصارعة توفيقا يرضيها جميعا إرضاء متزن

1970 :558(.  
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أما سفيان فنجد أنه قد ربط بين الخلو من االضطرابات النفسية والشخصية المتوافقة  في 
 إشباع الفرد لحاجته  الى أن التوافق يتم من خالل تعريفه للتوافق  بشكل مباشر حيث أشار

النفسية وتقبله لذاته واستمتاعه بحياة خاليه من التوترات والصراعات واالضطرابات النفسية 
 في األنشطة االجتماعية وتقبله لعادات وتقاليد هواستمتاعه بعالقات اجتماعيه حميمة ومشاركت

 مع أبو النيل حيث ذكر في تعريفه بأن التوافق يكون واتفق )152: 2004،سفيان (وقيم المجتمع 
 رضا الفرد عن نفسه أي تكوين حياته النفسية خالية من التوترات والصراعات النفسية من خالل
  )153: 1984، أبو النيل . ( قترن بمشاعر الذنب والقلق والنقصالتي ت

 حياته وحل صراعاته في تنظيموقد أشار داود أن التوافق مفهوم خاص باإلنسان لسعيه 
حباطات وصوال إلى ما يسمى بالصحة النفسية أو السواء أو وإومواجهة مشكالته من إشباع 

االنسجام والتناغم مع الذات ومع اآلخرين في األسرة وفي العمل وفي التنظيمات التي ينخرط 
ابقيه في وقد اختلف دسوقي عن س ) 35: 1988، داود . (  إنسانياًفيها ولذلك كان مفهوماً

بأنه تكيف الشخص   تعريفه للتوافق في تركيزه على البعد االجتماعي دونما اإلشارة للبعد النفسي
ببيئته االجتماعية في مجال مشكالت حياته مع اآلخرين التي ترجع لعالقاته بأسرته ومجتمعه 

  )32: 1974، دسوقي . (ومعايير بيئته االقتصادية والسياسية والخلقية

الطريقـة التـي بواسـطتها يـصبح        على وشريت تعريف التوافق بقوله انه       وقد اختصر   
وأخيـرا تـم تعريـف     )124: 2004، علي وشريت ( الشخص أكثر كفاءة في عالقته مع بيئته      

بأنه اتزان استاتي بين كائن عضوي والبيئة المحيطة بـه   ) انجلش وانجلش( التوافق من خالل     
 مع البيئة يستطيع من خاللها الفرد إشـباع معظـم حاجاتـه             كما انه حالة قوامها عالقة متناغمة     

  )English and English ,1958 :96(. ومتطلباته الفيزيقية واالجتماعية المفروضة عليه

يالحظ من خالل التعريفات السابقة للتوافق أن هناك اختالفا واضحا بين العلماء والباحثين             
 والمنطلق الذي انطلق منه كل باحث وهـذا      في تعريف ذلك المصطلح وذلك بحسب وجهة النظر       

ال يمنع وجود نوع من التكامل واالنسجام بين التعريفات السابقة بحيث تعطـي الفهـم األوضـح     
والمعنى الشامل  لمصطلح التوافق كما ويالحظ  أن بعض التعريفات ركزت على الجانب النفسي               

في حـين ركـز     )  1984، لنيل  أبو ا ( ، ) 1970، راجح  ( ، ) 1999، أحمد  ( الشخصي مثل   
على الجانب االجتمـاعي     ) 1974، دسوقي  ( ، ) 2004، علي وشريت   ( ،  ) 2004، سفيان  (

  واالنسجام مع المجتمع فاعتبرت وجود التناغم بين الفرد والبيئة المحيطة أساس لحدوث التوافق 

 وربطـه   كما أن بعضهم أسهب في التعريف ووصف حالة التوافق من خالل سـلوك الـشخص              
( بالبيئة المحيطة والبعض اآلخر استخدم العبارات المختصرة الموجزة لوصف التوافق كما فعل             

   ).2004، علي وشريت ( ،  ) 1970، راجح 
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ومن خالل التعريفات السابقة حاول الباحثون التأكيد على أن مفهوم التوافق مفهوم مـرتبط      
الن مظاهر وسمات الشخصية الـسوية ارتبطـت     بمفهوم الشخصية المتزنة السوية ارتباطا وثيقا       

وتتبنى الباحثة تعريف سفيان للتوافق ألنه ومن خالله أشار إلى أن الشخـصية             ، بمفهوم التوافق   
المتوافقة هي الشخصية التي لديها المقدرة على المواءمة بين االحتياجات والرغبات النفسية للفرد             

 الفعـال واسـتثمار     جرار المقدرة على العمل المنت    وبين ما هو متاح وموجود في البيئة مع استم        
  .الطاقات الشخصية بكفاءة مما يجعل الشخص نافعا في محيطه االجتماعي

  

  :خصائص عملية التوافق
مما سبق يمكن استخالص مجموعة من الخصائص المميزة لعملية التوافق ويمكن اعتبـار          

  :أهمها كاآلتي

  : التوافق عملية كلية  -1
 النظر لإلنسان باعتباره شخصية كلية وكل موحد في عالقته بالبيئـة            وهي تعني ضرورة  

وهي تصدق على كل المجاالت المختلفة في حياة الفرد وليس على مجال جزئي من حياته كذلك                
يصدق التوافق على المظاهر والمسالك الخارجية للفرد لحياته الداخلية وتجاربه الـشعورية مـن        

 وعن العالم في الدراسة والعمل والزواج والعالقات اإلنـسانية     حيث االستمتاع والرضا عن نفسه    
   )11: 1992، المغربي. ( المختلفة بوجه عام

  

  :التوافق عملية ارتقائية تطورية  -2
إن التوافق ال يمكن التعرف عليه إال بالرجوع إلى مرحلة النمو التي يعيشها الفرد فالراشد               

يتخطى بأسلوبه كل المراحل النمائية السابقة وأمـا لـو   يعيد توازنه مع البيئة بأسلوب الراشدين و    
ثبت وتوقف عند مرحلة من المراحل النمائية السابقة فإن ذلك يعني سوء التوافق ونكوص إلـى                

.( مرحلة سابقة وهذا يعني أن السلوك المتوافق في مرحلة من نمو سابقة قد يعد سلوكا ال توافقياً                
  )16: 2000، الطويل

  :سبيةالتوافق عملية ن -3
ـ             ةفمن خصائص التوافق أنه مسألة نسبية حيث يختلـف بـاختالف الظـروف االجتماعي

واالقتصادية وأنه يتوقف على عاملي الزمان والمكان ومن ثم يمكن القول بأن للتوافق مـستويات   
متعددة فالحياة ما هي إال سلسلة من عمليات التوافق فالكائن يقوم بتعديل سلوكه وتغيير أنماطـه                
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ابته للمواقف حينما يحس بحاجه تتطلب إشباعا  والفرد السوي هو الذي يتصف بالمرونـة            واستج
والقدرة على تغيير استجابته حتى تالئم المواقف البيئية المتغيرة ويصل لإلشـباع عـن طريـق                

   )36 : 1989، األغا . ( سلوك توافقي مع تلك المواقف

  

  :التوافق عملية وظيفية  -4
واء كان سويا أو مرضيا فإنه ينطوي على وظيفة إعادة االتـزان            ويقصد به أن التوافق س    

أو تحقيق االتزان من جديد الناشئ عن صراع القوى بين الذات والموضوع فاإلنـسان شـعاره                
إن التوافـق لـيس مجـرد    ، الدائم أنا موجود في حالتي الصحة والمرض التوافق وسوء التوافق       

   )12 : 1992، المغربي. ( وجود اإلنسانيخفض للتوتر وإنما تحقيق لقيمة الذات ولل

  

   :ةالتوافق عملية دينامكي -5
 تعني في أساسها أن التوافق يمثل المحصلة أو تلك النتائج التي يتمخض عنهـا               ةوالدينامكي

صراع القوى المختلفة بعضها ذاتي واآلخر بيئي وبعض القوى الذاتية فطري والـبعض اآلخـر         
ا مادي وبعضها اآلخر قيمي وبعضها اجتماعي والتوافق هـو   مكتسب والقوى البيئية كذلك بعضه    
   )84 : 1996، دمنهوري . ( المحصلة النهائية لكل القوى السابقة

فالتوافق عملية مستمرة مدى الحياة ال تحدث مرة واحدة وبصفة نهائية بل تـستمر طـول             
  . الحياة

  

  :الصحة النفسيةالتوافق و
 الصحة النفسية والتوافق الرتباطهما الـشديد مـع          بين باحثينيحدث خلط لدى كثير من ال     

فالصحة النفسية تقترن بـالتوافق     . بعضهما البعض مع أنهما ليسا اسمين مترادفين لمفهوم واحد          
فال توافق دون تمتع بصحة نفسية جيدة وال صحة نفسية بدون توافق جيد فهدف الصحة النفسية                

سـفيان  . (النفسية والتوافق هو فرق فـي الدرجـة  تحقيق التوافق السليم ويعد الفرق بين الصحة      
،2004 :157 (  

ومن المالحظ أن كثيراً من الباحثين  يوحدون بين الصحة النفسية وحسن التوافق ويرون               
أن دراسة الصحة النفسية ما هي إال دراسة للتوافق وأن حاالت عدم التوافق مؤشـرا الخـتالل                 
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، الدسـوقي  (  .لنفس على أنه علم دراسـة التوافـق     فلقد عرف الدسوقي علم ا    ، الصحة النفسية   
1974 :32(  

ولقد عرف فهمي الصحة النفسية بأنها علم التكيف أو علم التوافق النفسي الذي يهدف إلـى       
تماسك الشخصية ووحدتها وتقبل الفرد لذاته وتقبل اآلخرين له، بحيث يترتب علـى هـذا كلـه                 

  )18: 1967 ، فهمي. (شعوره بالسعادة والراحة النفسية

حيث ويرى باحثون آخرون أن السلوك التوافقي ليس هو الصحة النفسية بل أحد مظاهرها              
فلقـد ذكـر    الصحة النفسية حالة أو مجموعة شروط والـسلوك التـوافقي دليـل وجودهـا               إن

Schwebel) 1990 :43 ( في العالقة بين الصحة النفسية والتوافق ما يلي:  
نمو  في وأساسي ضروري دائم، ھدف وھي ثابتة، غیر ر،مستم توافق النفسیة الصحة •

  .السویة الشخصیة
 واالنفعالیة، واالجتماعیة والعقلیة الجسمیة الجوانب تشمل إیجابیة حالة النفسیة الصحة •

   .التوافق عملیة خالل متكاملة تنمو وھذه الجوانب

  .الذات حقیقت مراتب أعلى إلى الفرد إیصال إلى تھدف توافق عملیة النفسیة الصحة •
  

وترى الباحثة أن التوافق هو دليل على وجود الصحة النفسية وليس مرادفاً لها بالرغم من 
التداخل الكبير بين هذين المصطلحين  فال يمكن أن يتمتع الشخص بالصحة النفسية دون وجود 
ول حالة من رضا الفرد عن نفسه وتلبيته الحتياجاته بما ال يتعارض مع ما هو متاح ومقب

  .اجتماعيا من غير أن يحيا هذا الفرد  صراعات وتوترات نفسية

  

  : معايير الصحة النفسية 
 النفسية الصحة الحكم على تحقق  عليها فياالعتماد أساسية نستطيع  معايير ثالثةهناك

  :وهي

غياب المرض النفسي ال يعني توافر الصحة   ولكن مجرد:النفسي االضطراب الخلو من - 1
من حيث التوفيق  النفسي الذاتي وافق الت، بأبعاده المختلفةوافق الت،ن يكتمل بالتالييجب أوالنفسية 

، ةبأشكاله المختلف جتماعياالوافق  والت،والتحكم بها وحل صراعاتها بين الحاجات والدوافع
  )17: 2003الخضري، . (واألسريالمدرسي، والمهني، والزواجي، 

  : )للواقع الصحيح اإلدراك(والخارجي  يتفاعل الشخص مع محيطه الداخل - 2
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 تجري حين يتفاعل الشخص وافقالت ، ألن عمليةمعيار التوافقويتداخل هذا المعيار مع 
   )12 :1992، المغربي ( .مع بيئته الداخلية والخارجية

ويقصد بتكامل الشخصية هو انتظام مقوماتها، وسماتها المختلفة  : ـ تكامل الشخصية 3
 فالشخصية المتكاملة هي ،هذه المكونات والسمات لهذه الصيغة ي صيغة وخضوعوائتالفها ف

الصحة النفسية، أما تفكك الشخصية وعدم تكاملها فهي الشخصية  دليلوالشخصية السوية 
   )400 : 1968 راجح ، (. النفسية اختالل الصحة دليلوالمضطربة 

عت هذه المعايير نستطيع أن إذا إجتمأنه  ) 18 :2008،الحويج ( في هذا الصدد يذكر
يكون الفرد فيها متوافقاً نفسياً مع ذاته ومع بيئته  حالة دائمة نسبياًنصف الصحة النفسية، أنها 
ستغالل قدراته إ ومع اآلخرين ويكون قادراً على تحقيق ذاته و،ويشعر فيها بالسعادة مع نفسه

طالب الحياة وسلوكه عادى بحيث  ويكون قادراً على مواجهة م، إلى أقصى حد ممكنوإمكاناته
  .وطمأنينة سالم فييعيش 

  
  

    :التوافق والتكيف
إن الكائن وبيئته متغيران ولذلك يتطلب كل تغيير تغييراً مناسباً لإلبقاء على استقرار العالقـة           

 والعالقة المستمرة بينهمـا  Adaptation بينهما، وهذا التغيير المناسب هو التكيف أو المواءمة
  )62: 1999أحمد، (.  التوافقهي

 ولكن تباين آراء الباحثين والتربويين في تحديد طبيعة العالقة بين كل منهما  أبقى علـى        
حيـث   كما لو كانا متـرادفين،    ) تكيف وتوافق (ستخدم اللفظين   يكثيراً ما   العالقة الجدلية بينهما ف   

 النفسي هو بنـاء  لتكيف أو التوافقا" التكيف والتوافق النفسي تعريفا واحدا وهو أن  عطية عرفت  
 وشـعوره بالرضـا   ، وتقبل األفراد اآلخرين له  ، وتقبله لذاته  ،متماسك موحد سليم لشخصية الفرد    

 وتكـوين   ، إذ يهدف الفرد إلى تعديل سلوكه نحو مثيرات البيئـة          ،واالرتياح النفسي واالجتماعي  
 ".والمثيـرات االجتماعيـة المتنوعـة     ارتباطات وعالقات توافق بينه وبين تلك المثيرات البيئية         

  )120: 2001عطية،(

 فهمي الصحة النفسية بأنها علم التكيف أو علم التوافق النفسي الذي يهدف إلى              كما عرف  
تماسك الشخصية ووحدتها وتقبل الفرد لذاته وتقبل اآلخرين له، بحيث يترتب علـى هـذا كلـه                 

    فاستخدم المـصطلحين بـنفس المعنـى       )18: 1967، فهمي  (ادة والراحة النفسية    شعوره بالسع 
وذلك بعكس عدد من الباحثين الذين ميزوا بين هذين المصطلحين مثل الشاذلي حيث اعتبـر أن                

الجوانب النفسية واالجتماعية ويقتصر على اإلنسان فقط  بينما يختص التكيـف            التوافق يتضمن     
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وبذلك تصبح عمليـة تغييـر اإلنـسان         ) ويشمل اإلنسان والحيوان معا      ( ةبالنواحي الفسيولوجي 
لسلوكه ليتسق مع غيره بإتباعه للعادات والتقاليد وخضوعه لاللتزامات االجتماعية عملية توافـق           

. ( وتصبح عملية تغيير حدقة العين باتساعها في الظالم وضيقها في الضوء الشديد عملية تكيف               
بين التكيف والتوافق ذلـك    ) n karl Garso( كما فرق كارل جارسون ) 56:2001،الشاذلي 

أن التكيف يعني عند البيولوجيين أي تغيير في بناء الكائن الحي أو وظيفته تجعله قـادرا علـى                  
 البقاء واستمرار نوعه وعندما ينجح الكائن الحي في تكيفه عندئذ يمكن القول بأنـه متوافـق وإذا     

  )13 : 1996، عوض ( . فشل فإنه سيئ التوافق

شير إلى الخطوات المؤدية إلى التوافق، والتوافق يـشير إلـى حالـة             كيف ي  الت حيث إن و
االستقرار التي يبلغها الكائن، وقد يعدل الكائن بعضاً منه أو إحداث تعديل في البيئـة أو يعـدل                   
الكائن بعضاً منه وبعضاً من  البيئة إلعادة التوافق والتوازن ويتناول التوافق نـواحي فيزيائيـة                

مثل تغيير شكل الكائن أو لونه أو تعـديل         (ونواحي بيولوجية وفيزيولوجية    ) حرارةمثل درجة ال  (
 الحسي شدة ووضوحاً بحسب قيمة المنبـه        - مثل تعديل اإلدراك  (ونواحي نفسية   ) بعض وظائفه 

مثل تطوير دوافعه، وتعديل سلوكه بمـا       (، والنواحي االجتماعية    )وداللته وتكراره وتحديد انفعاله   
الخ فإذا عجز الكـائن     .....) ويات مجتمعه باإلضافة إلى مقتضيات الموقف الراهن      يتفق مع مست  

 فقد يكون في ذلـك      Adjustment-Nonوهو ما يسمى عدم التوافق      عن التوافق مع البيئة تماماً      
هالك الكائن، ولكن األغلب هو أن يحقق الفرد توافقاً ناجحاً، أو على األقـل يحقـق شـيئاً مـن       

أحمـد،   (.Maladjustment فاشالً غير سوي وهو ما يسمى سـوء التوافـق            التوافق ولو كان  
1999 :27(   

ن مفهوم التكيف يمثـل كـل أشـكال      وقد ذكر الطحان ذلك بشكل آخر حيث أشار إلى  أ          
النشاط التي يبذلها الفرد من أجل تحقيق دوافعه وبلوغ أهدافه، وإن النتيجة التي يتوصـل إليهـا                 

د يكون التوافق سيئاً أو طيباً، بقدر نوع الجهود التكيفية التي بذلها الفـرد،              الفرد تمثل التوافق، وق   
فعندما تؤول هذه الجهود إلى إشباع حاجات الفرد وإزالة حالة التوتر النفـسي، والتحـرر مـن                 

أما إذا لم يصل إلى     . االحباطات أو الصراعات التي تواجه الفرد يكون الفرد قد حقق توافقاً جيداً           
 التوافق  يئ التوتر وإزالة القلق الدال على المعاناة والمكابدة، فعندها نقول إن الفرد س            حالة خفض 

ألن أنواع السلوك التكيفي التي لجأ لها لم تفلح في تحقيق الغاية وهي الوصول إلى حالة االرتياح                 
   )63:  1987الطحان، (.والرضا
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  :أبعاد التوافق ومجاالته
فقد اعتبر بعـض العلمـاء أن هنـاك           الرئيسة   عاد التوافق  اآلراء حول تحديد أب    اختلفت

 التوافق  سري،التوافق األ ،  التوافق االجتماعي ،  ينفسالتوافق ال : وهيخمسة أبعاد أساسية للتوافق     
  ، في حين ارتـأى  الـبعض اآلخـر مثـل            ) 30: 2001، كامل  ( الجسميالمدرسي ، التوافق    

 هي أهـم     التوافق المهني   و  التوافق االجتماعي  ،يالشخص أن التوافق     ) 27: 1997 ، زهران  (
المجاالت الخاصة بالتوافق وال شك أن التوافق يشمل بعدين رئيسين هما التوافق الشخصي أو ما               

  والتوافـق االجتمـاعي     psychological adjustmentيطلـق عليـه التوافـق النفـسي     

adjustment social  ،  األبعاد األساسية التالية ويمكن الحديث عن التوافق من خالل       :  
  

  : التوافق النفسي -
ه يعمل حيث إنيعتبر التوافق الشخصي البعد األساسي والمجال األول من مجاالت التوافق 

على الصعيد الداخلي للفرد والطريقة التي ينظر بها إلى نفسه التي بين جنبيه والى المجتمع من 
ع النفس والرضا عن النفس وإشباع الدوافع حوله ويتضمن التوافق الشخصي السعادة م

والحاجات الداخلية األولية الفطرية والعضوية والفسيولوجية والثانوية المكتسبة ويعبر عن سلم 
كما أن التوافق النفسي يشمل التحرر ) 29 : 1977، زهران. ( داخلي حيث ال صراع داخلي

ية عن الذات وحالة االتزان الداخلي النسبي من التوترات والصراعات التي ترتبط بمشاعر سلب
( للفرد تمكن صاحبها من التعامل مع الواقع والبيئة بطريقة سليمة تحقق للفرد ذات  النسبة 

 كما أن التوافق مع الذات يقع ضمن التوافق النفسي بحيث تكون  )21 : 1989، الشحومي 
كما يدركها اآلخر عندها يكون فكرة المرء عن نفسه وعن ذاته حقيقية فيها تطابق مع واقعه أو 

الشخص متوافقا مع ذاته  وإذا كان مفهوم الذات لديه متضخما أدى هذا به إلى الغرور والتعالي 
مما يفقده التوافق مع اآلخر كما قد يتسم فرد ما بمفهوم ذات متدن عن الواقع أو عن إدراك 

تضخيم ذوات اآلخرين ويؤدي و) واإلحساس بالنقص ( اآلخرين له وهنا يتسم سلوكه بالدونية 
ويعتبر التوافق االنفعالي أحد أبعاد التوافق ) .33: 1994، الطيب ( به ذلك إلى سوء التوافق 

 من سمات الشخص السوي أن يكون متوافقا انفعاليا ويعني مدى ما يتمتع به أو حيث إن النفسي 
لقدرة على السيطرة على الفرد من قدرة على ضبط النفس وتحمل مواقف النقد واإلحباط مع ا

   )20 : 1996، دسوقي .( القلق والشعور باألمن واالطمئنان بعيدا عن الخوف والتوتر
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قدرة الفرد في مواجهة ، وعلى هذا األساس فإن التوافق االنفعالي يتمثل في عدة اتجاهات
ال يوجد إنسان المؤثرات النفسية مثل االنفعاالت كالخوف والقلق وهذه المواجهة تتسم بالتوازن ف

 تال يخاف أو ال يصاب بالقلق أحيانا ولكن الخوف أو القلق ينبغي أن يكون على قدر المؤثرا
، أبو شماله .( الخارجية ويحاول اإلنسان تجاوزها فمن هنا يبرز التوافق أو االتزان االنفعالي

2002 :30 (  

  

  :التوافق االجتماعي -
 تتسم بالتعاون والتسامح واإليثار ال يشعر        قدرة الفرد على عقد صالت اجتماعية مرضية      

بما يعكرها من العدوان أو الريبة أو االتكال أو عدم االكتراث لمشاعر اآلخرين معا وأن يـرتبط              
 اآلخـرين وااللتـزام   يتـضمن الـسعادة مـع     )22: 1999،أحمد  . (بعالقات دافئة مع اآلخرين   

، والعمـل لخيـر     يقبل التغيـر االجتمـاع    بأخالقيات المجتمع ومسايرة المعايير االجتماعية، وت     
الجماعة، والتفاعل االجتماعي السليم في إقامة عالقات طيبة وإيجابية مع أفـراد المجتمـع ممـا      

  )27: 1997 زهران، (. يؤدي إلى الصحة االجتماعية

وترى الباحثة أن الفرد يكون متوافقا اجتماعيا عندما يكون لديه المقدرة علـى االسـتمتاع               
اجتماعية حميمة تتصف باالحترام والتقدير بحيث يشبع الفرد من خالل هـذه العالقـات      بعالقات  

حاجاته االجتماعية فاإلنسان كائن اجتماعي بطبعه كما االلتزام بأخالقيـات المجتمـع  وقوانينـه     
  .وعملية تعديل للسلوك وما يتوافق مع معايير المجتمع أي محاولة التوفيق بين الذات والبيئة

  

  :فق األسري التوا  -
تمتع الفرد بحياة سعيدة داخل أسرة تقدره وتحبه، مع شعوره بدوره الحيـوي داخـل                هو

ـ        األسرة والتعاون بينه وبين أفراد األسرة، ومد       ات ى قدرة األسرة علـى تـوفير اإلمكان
   )17 :2003الحجار، ( .الضرورية

 والتماسك األسري والقدرة فالتوافق األسري يتضمن السعادة األسرية التي تتمثل في االستقرار
على تحقيق مطالب األسرة وسالمة العالقات بين الوالدين كليهما وبينهما وبين األبناء بعضهم 
والبعض اآلخر حيث تسود المحبة والثقة واالحترام المتبادل ويمتد التوافق األسري كذلك ليشمل 

  ) 130 :2004، ريت علي وش. ( األسريةمع األقارب وحل المشكالت األسرية العالقات 
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  ) :الصحي ( التوافق الجسمي  -
وهو تمتع الفرد بصحة جيدة خالية من األمراض الجسمية والعقلية واالنفعالية مـع تقبلـه               

 وشـعوره باالرتيـاح     ، وخلوه من المشاكل العضوية المختلفـة      ،لمظهره الخارجي والرضا عنه   
يله إلى النشاط والحيوية معظـم الوقـت        وم ،النفسي تجاه قدراته وإمكاناته وتمتعه بحواس سليمة      

وقدرته على الحركة واالتزان وسالمة في التركيز مع االستمرارية فـي النـشاط والعمـل دون           
  )5: 2003 شقير، (. إجهاد أو ضعف لهمته ونشاطه

من أصبح منكم آمنا في سربه " وخير ما يذكر في هذا المقام حديث المصطفى عليه السالم 
، صحيح جامع " .(ده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها معافى في جسده عن

  .فتمتع اإلنسان بالصحة والعافية دليل على أنه يمتلك الكثير وقد حيزت له الدنيا) 1988:1044
 

  :التوافق المدرسي   -

تعتبر المدرسة الحضن الثاني في األهمية بعد األسرة فهي النواة األساسية الثانية التي   
 شخصية الفرد وتؤثر فيه الى حد كبير والبد أن تكون العالقة المتبادلة بين الفرد وهذه تشكل

المؤسسة عالقة توافقية إيجابية ويعد الفرد متوافقا مدرسيا إذا كان في حالة رضا عن إنجازه 
، دمنهوري . ( األكاديمي أو في عالقاته مع مدرسيه وزمالئه والعاملين بالمؤسسة التعليمية

1996 : 86(  

  

 فقد عرفا علي وشريت التوافق المدرسي بأنه  حالة تبدو في العملية الدينامية المستمرة 
التي يقوم بها الطالب الستيعاب مواد الدراسة والنجاح فيها وتحقيق التالؤم بينه وبين البيئة 

ف على بعدين الدراسية ومكوناتها األساسية فالتوافق الدراسي تبعا لهذا المفهوم قدرة مركبة تتوق
بعد عقلي وبعد اجتماعي أما المكونات األساسية للبيئة الدراسية فهي األساتذة : أساسيين 

وقت الدراسة ووقت الفراغ وقت : والزمالء وأوجه النشاط االجتماعي ومواد الدراسة والوقت
) 65 : 2003، القريطي ( وهو عند )113 :2004، علي وشريت ( المذاكرة وطرق االستذكار

_ كعالقته بالمعلمين والزمالء _ ضمن حسن تكيف الفرد مع متغيرات دراسته وبيئته الدراسية ي
. وغيرها  .... والمناخ الدراسي ونمط اإلدارة والنظم االمتحانية  والمقررات والمناهج الدراسية 

وللتوافق المدرسي مؤشرات تتمثل في بناء الفرد عالقات حميمة مع األصدقاء واألقران في 
) مدرسين وطلبة (حترام معهم ولديه ثقة باآلخرين المدرسة وشعوره أنه محبوب بينهم وتبادل اال
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وتعاونه معهم ورغبته في المشاركة مع زمالئه في النشاطات االجتماعية التي تقيمها المدرسة 
  )138 : 1990، السوداني . ( وتعاونه مع اإلدارة واحترامه للنظام والتعليمات المدرسية

  
  :توافق الزواجي ال -

بأنه االستعداد للحياة الزوجية وتحمل مسؤوليتها من خـالل           الدوري التوافق الزواجي،      عرفت
التفاعل اإليجابي والثقة المتبادلة للعالقة المتناغمة بين الزوجين للوصول إلى تـذليل المـشكالت            

افق الزواجي بدرجـة    بينما تحدث خليل عن التو    )  39 :1989  ، الدوري(التي تعترض حياتهما    
طفي  درجة التواصـل الفكـري الوجـداني والعـا         ، الزواجي بأنه  عندما عرف التوافق     أعمق  

 تساعدهما فـي تخطـي مـا        ، الزوجين بما يحقق لهما اتخاذ أساليب توافقية سوية        والجنسي بين 
 : 2000، خليـل  (.يعترض حياتهما الزوجية من عقبات،وتحقق أقصى قدر من السعادة والرضا         

22 (   
 بحيث يتوقف سـلوك  ، عملية التأثير المتبادل بين الزوجينوبالتالي يكون التوافق الزواجي    

 وهو قدرة كل من الزوجين على التـواؤم         ،أحدهما على سلوك اآلخر في مواقف الحياة الزوجية       
ونستدل عليه من أساليب كل منهما فـي تحقيـق أهدافـه مـن         . مع اآلخر ومع مطالب الزواج    

وفـي إشـباع   . وفي مواجهة الصعوبات الزواجية وفي التعبير عن انفعاالته ومـشاعره      . الزواج
   )82: 2008  ،الداهري (.حاجاته من تفاعله الزواجي

 هو العالقة التي تسودها المحبة واالحترام المتبادل،  :التوافق الزواجي    ويتضح مما سبق بأن 
 تعترض حياتهما الزوجية، والشعور  المشاكل والضغوط التيةوالتعاون المشترك لمواجه
عالقة المرأة العاملة مع زوجها ودرجة التوافق وترى الباحثة أن  ، بالراحة والسعادة األسرية
فالعالقة هنا طردية ،  األبناء عندتنعكس بشكل مباشر على الحالة النفسية  والمحبة بينهم وال شك

تزيد من شعور األبناء ،   لدى الزوجة  الشعور بالسعادة والرضا والراحة النفسيةحيث إن، 
، باألمن النفسي والدعم والمساندة من الطرف االخر تؤثر باإليجاب على األسرة ككل 

فالمشاحنات األسرية والتوتر في طبيعة العالقة الزوجية ال يقل أهمية في تشكيل ضغوطات على 
  . اً المرأة توازي ضغوطات العمل وفي كثير من الحاالت تفوقها تأثير

  

 :التوافق المهني  -

 يتضمن تحقيق السعادة والرضا على صعيد العمل كما يتضمن االختيار المناسب وهو
علما وتدريبا والدخول واالندماج فيها وتحقيق االنجاز والكفاءة واإلنتاج  للمهنة واالستعداد لها
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بين الفرد والعمل لكل متطلباتها كما يتضمن أيضا الشعور بالرضا والنجاح في إطار المواءمة 
 المناسب في العمل المالئم يستهدف تحقيق التوافق الذي يقوم به نظرا ألن وضع الفردالمناسب 

بين الفرد وعمله ليساعده في اختيار األعمال التي تتناسب مع قدراته واستعداداته وميوله كما 
ع لحاجاته األساسية  له الرضا واإلشبابما يحققيتضمن سماته الشخصية وخبراته في مجال عمله 

ويستهدف التوافق النفسي المهني أيضا انتقاء الفرد األكفاء ألداء العمل بنجاح ،  مهنتهفي إطار
حتى تتحقق الكفاية اإلنتاجية المنشودة حيث يكون االبتكار والتعديل والتغيير طبقا لما يتوفر لدى 

رد الكفء بأن متطلبات العمل من هنا يشعر الف، الفرد من قدرات وطاقات إبداعية وابتكاريه
والمهنة في مستواه مما يزيد من واقعيته نحو العمل واإلنتاج بنفس مشرقة وهو ما يشير الى 

    )500 : 2000، الخطيب .( تحقيق التوافق النفسي المهني
  :العوامل المؤثرة في التوافق

  :جتماعية االالتنشئة  -1
ل رضيع  يعتمد على اآلخرين إلى إنسان وهي العملية التي يتحول خاللها اإلنسان من طف

 وتظهر أهمية التنشئة ،بالغ، وعنصر في المجتمع يسهم في بناء الحياة االجتماعية وتطورها
ها مرحلة تعلم اللغة، وبداية النمو العقلي والخلقي حيث إناالجتماعية في مرحلة الطفولة خاصةً 

وهناك بيئتان أساسيتان  ) 178 :9871كفافي،( ويتم فيها األساس الذي تنمو عليه الشخصية
،  األسرة حيث تساهم في التوافق اإليجابي لدى األبناء،تلعبان دوراً هاماً في عملية التوافق وهما

، وإشراكهم في اتخاذ الدين ألوالدهمامن خالل عدة عوامل كالتوافق األسري، قبول الو
لها دور في سوء التوافق من ألسرة القرارات، وتعليمهم الحدود المقبولة للسلوك، وقد تكون ا

 عقابهم وعدم ىالعالقات المضطربة بين الوالدين، المعاملة السلبية لألبناء والتركيز علخالل 
 تقوم  والتيالمدرسةالبيئة الثانية هي و ) Belkin، 1984 :281(مشاركتهم في اتخاذ القرار

تجاهات التي تعكس ثقافة واالحيث تزودهم بالمهارات بدور كبير في تنمية شخصية الطالب، 
، فإذا نجحت المدرسة بدورها أدت إلى التوافق الحسن المجتمع، وتمكنهم من مواجهة الحياة

  )180 : 1987 الهابط، (. والعكس
 

  :الطفولة وخبراتها  -2
يث تتكون القدرات وعناصر تعتبر مرحلة الطفولة من أهم مراحل حياة اإلنسان ح   

 واإلنسان في كبره يحمل  عدمه،وتنمو لديه بذور التوافق السليم أو الشخصية، وأنماط السلوك،
رواسب الطفولة، وإن الخبرة في الطفولة تحدد بدرجة واضحة وسيلة الرضا النفسي والتوافق 
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: 1982رفاعي، ال (.النموالقة الوثيقة بين التوافق وعملية في الحياة المتأخرة، وهذا يوضح الع
45(   

  

  : أربعة أقسامإلىتنقسم والمكونات الجسمية  -3

 ومنها ما ينشأ عن عوامل ،وهي كل ما يحمله الفرد منذ تكوينه: العوامل الفسيولوجية •
 .وراثية

إن رضا الفرد عن مظاهره الجسدية أمرمهم في توافقه، فقد : المظاهر الجسمية الشخصية •
كثيراً ما تؤثر يشعر الفرد بالنقص عندما ال تتناسب أوصافه الجسدية مع معايير الثقافة، و
  ,1979 : 52( .المظاهر الجسدية في استجابة اآلخرين نحو الشخص وبالتالي نظرته لنفسه

Burns (  

 ،عملية التوافق تحتاج أن يتمتع الفرد بقدر مناسب من الصحة الجسمية: الصحة الجسمية •
 (.هاالتي تمكنه من بذل الجهد المناسب لمواجهة حاالت التوتر والضغوط التي يتعرض ل

  ).24  :2002بوشمالة، أ

النضج  و، النضج المبكر يمكن الفرد من المشاركة في النشاطات االجتماعية:معدل النضج •
تترك لديه صورة إيجابية  كما يمكن الفرد من تحمل مسئوليات يعطي مكانة وقوة واعتبارا،

  )17 :1987طحان، . ( نفسية  أما المتأخر في النضج فيعاني من ضغوط عن الذات،

 

  :وسائل اإلعالم واإلتصال –4

 تعتبر وسائل اإلعالم في عصرنا الحديث من العوامل المهمة المؤثرة في التربية وبناء    
 وقد تكون عامال في حسن التوافق أو سوء التوافق وذلك يرجع لما تقدمه ،الشخصية والتوافق

   )wStoro ,1990 :652(. هذه الوسائل من برامج تؤثر على سلوك األطفال والكبار

  

  : الظروف االقتصادية-5
أن نقص المال وعدم توفر اإلمكانات )  125 – 123 :1986 (ومحمديضيف مرسي 

 وقد يسبب لهم الشعور  من تحقيق أهدافهم في الحياةالمادية، عائقا يمنع كثيراً من الناس
أللم وسوء التوافق، كما  فالفقر يعتبر عائقا يمنع من إشباع الحاجات األساسية ويسبب ا،باإلحباط
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أنه توجد عالقة موجبة لدى المراهقين بين المستوى )  2002 ( أوضحت دراسة أبوشمالة
  .االقتصادي واالجتماعي ودرجات التوافق النفسي لديهم

  

  : توفر المهارات التكيفية–6
إن اكتساب المهارات والعادات من شأنه أن يؤدي إلى حدوث التوافق، والذي هو في 

قع محصلة ما مر به الفرد من تجارب وخبرات أدت به إلى كيفية إشباع حاجاته وتعامله مع الوا
، وهذه المهارات تكسب الفرد المرونة  )33: 2001، عطية (غيره من األفراد في مجتمعه 

 المواقف الجديدة في حياته، وتصدر منه استجابات مالئمة وعدم الجمود وهو أن يتقبل الفرد
 أكثر من ، مع الوسط البيئي واالجتماعي الذي يعيش فيه وتكيفاًكون أكثر توافقاً فإنه ي،نحوها

الفرد الذي يتصف بالجمود العقلي أو الفكري والذي يؤدي إلى الشعور بالتوتر واالضطراب 
   )42  :1967، فهمي   (.  وعدم قدرته على التوافق،النفسي

  :النظريات المفسرة للتوافق
نفس على اختالف مشاربهم إلى التوافق على أنه السواء والخلو مـن            ينظر غالبية علماء ال   

االضطرابات والصراعات النفسية والقدرة على االنسجام مع النفس واآلخرين ومع هذا اإلجماع            
فان لكل مدرسة ونظرية وجهة نظرها في تحديد  مفهوم التوافق وعملياته وعوامله وفيما يلـي                 

  : نفسية المفسرة للتوافقعرض مختصر ألهم وجهات النظر ال

  
  ) نظرية التحليل النفسي (النظرية التحليلية 

   : Freudفرويد   - أ
 أن الشخصية السوية رهن بقوة األنـا وهـو يـرى فـي              – رائد التحليل النفسي     –يرى فرويد   

  : أساسية مكوناتالشخصية ثالث 

يولد الفرد مـزود  شير إلى الدوافع الفطرية التي ي و Id األول ما يطلق عليه الهو المكون -
للسلوك عند اإلنسان وهي تدفعه إلـى النـشاط والحركـة    بها وهي تمثل الطاقة األساسية   

إلشباع الدوافع وهذه الطاقة تتضمن غريزتين أساسيتين هما غريزتا الجـنس والعـدوان             
حيث يرى فرويد أن اإلنسان يولـد وهـو مـزود بطاقـة             ) 156:2004، علي وشريت (

باعتبارها المكون الكلي للهو وهي كـل مـا يحملـه           ) اللبيدو  ( م  غريزيه يطلق عليها اس   
المولود في الدنيا والتي تدخل في صراع محتم مع المجتمع وعلى أساس شـكل الـصدام                
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وطريقته وما يسفر عنه يتوقف نمط الشخصية في المـستقبل ويـرى فرويـد أن معظـم      
 الواضـح دون أن يعـي        وتؤثر على السلوك اإلنساني    رعمليات الهو تحدث في الالشعو    

 ( .اإلنسان بها اال أن دفعات الهو الغريزية قد تظهر فـي الـشعور إذا ضـعفت األنـا                  
  )206: 2000، الخطيب

أما المكون الثاني في الشخصية فوظيفته  الوظيفة العاقلة وهي التي تبصر الفرد بعواقـب              -
بدأ ظهـور األنـا   وي)  69: 2001، شاذلي   ( egoسلوكه وهو ما اصطلح تسميته  األنا 

كمقتضى واقعي نمائي من خالل الهو بسبب حاجة الفرد لمعالجة وقائع العالم الذي يعيش              
فيه في بداية السنة الثانية عندما يبدأ  بتفاعل الفرد مع المكونات البيئية من حولـه حيـث               

لـذي  يكون هدف األنا هو التوسط بين مبدأ اللذة وبين العالم الخارجي وهكذا فإن المبـدأ ا   
تعمل بمقتضاه األنا هو مبدأ الواقع وفيه تحاول األنا أن تتحكم أو تمـسك بالطاقـة فـال                  
تصرفها اال اذا الح في الواقع الخارجي هدف مالئم إلشباع الحاجة  من خالل عمليـات                

وعليه تكون األنا إذا ذلك الجزء      ) عملية التوحد   ( المقارنة والموازنة بين الذات والسلوك      
 .( الهو وغالبا ما يشار اليها على أنها المحـرك التقليـدي لشخـصية الفـرد              المنظم من   

  )206 : 2000، الخطيب 
 

 ويقوم بدور الرقابة والردع ويشير إلى المثل  Super egoوالمكون  الثالث األنا األعلى
وهو نوع من التحكم الفردي ) 69: 2001، شاذلي . (العليا والقيم الخلقية السائدة في الجماعة

الداخلي يمثل القيم واألخالق والدين والضمير لدى الفرد ففي خالل مراحل نمو الطفل األولى 
فإنه يتعلم السلوك السوي والالسوي سواء من األبوين أو المجتمع ككل حيث ينمو لديه ما يسميه 

لم من التي تتمثل بالمقارنة والموازنة والتي يتع) التوحد ( فرويد األنا األعلى من خالل عملية 
خاللها الطفل التمييز بين الغث والسمين كما يحدث في بناء األنا وباستمرار عملية التوحد خالل 
مراحل النمو نجد أن األنا األعلى يبني السلوك االجتماعي المتمثل في القيم واألخالق والعادات 

   ) 207  :2000، الخطيب . ( والتقاليد وتصبح في مجموعها المكون األساس لالنا األعلى
  

 مدرسة التحليل النفسي، أن التوافق هو قدرة الفرد على القيام بعملياته العقلية ويرى أتباع
 ويشعر أثناء ذلك  بالسعادة والرضا فال يكون خاضعا لرغبات الهو أو ،والنفسية واالجتماعية

 وتحذيرات األنا األنا األعلى، وال يتم ذلك إال بوجود أنا قوى يستطيع الموازنة بين متطلبات الهو
والشخص األقرب إلى التوافق والصحة النفسية )  66 :1991 دسوقي،( األعلى ومتطلبات الواقع

هو الشخص الواقعي الذي يرى نفسه على حقيقتها دون خداع للذات، ويرى التحليليون أن 
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 العصاب والذهان ما هما إال شكل من أشكال سوء التوافق، وأن السمات األساسية للشخصية
 المتوافقة المتمتعة بالصحة النفسية تتمثل في ثالث سمات هي قوة األنا، القدرة على العمل، 

كما يرى فرويد أن عملية التوافق غالبا ما ،  ) 79-76 : 2006منصور، ( .القدرة على الحبو
تكون ال شعورية أي أن الفرد ال يعي األسباب الحقيقية لكثير من سلوكياته فالشخص المتوافق 

و هو من يستطيع إشباع المتطلبات الضرورية للهو بوسائل  مقبولة اجتماعية وعلى أساس ما ه
تقدم يربط فرويد التوافق بقوة األنا حيث يكون المنفذ الرئيس فهو يتحكم ويسيطر على الهو 

، ) 42 :  1993، عبد اللطيف ( واالنا األعلى ويعمل كوسيط بين العالم الخارجي ومتطلباتهم 
في الشخصية يكمن داخل الفرد ) سوء التوافق ( فرويد أن منشأ االضطراب النفسي ويرى 

المسار األول هو تعلم غير مالئم في : نتيجة الختالل قيام الفرد بوظائفه النفسية عبر مسارين 
اختالل الحركة المتوازنة : المسار الثاني ، ) الخمس سنوات األولى ( مراحل الطفولة األولى 

وهذا ما ينقلنا للحديث  ) . 210 : 2000، الخطيب ( ت النفس الهو واألنا األعلى بين منظما
  .نعن مدرسة التحليل النفسي الجديدة من خالل العالمين ادلر وسيليفا

   

  :  Adlerادلر    - ب

 يعتبر هذا العالم من العلماء المنشقين على فرويد فقد عاب عليه أنه غالى في تقدير العامل                
أن الشعور بالنقص والقصور هو الدافع األساسي عند اإلنـسان  فـي شـعوره               الجنسي ورأى     

حيث اعتقد ادلر أن الطبيعة اإلنسانية تعد أساس         ) 401 : 1990، كفافي  ( باإلحباط أو السعادة      
أنانية وخالل عمليات التربية فإن بعض األفراد ينمون ولديهم اهتماما اجتماعيا قويا ينـتج عـن                

تجيبين لرغباتهم ومسيطرين على الدافع األساسي للمنافسة دون مبـرر ضـد            رؤية اآلخرين مس  
فيرى ادلر أن عملية التنشئة     ،  )  86 : 1993، عبد اللطيف   ( اآلخرين طلبا للسلطة والسيطرة       

تأخذ حيزاً كبيراً في تشكيل سلوكيات الفرد وشخصيته وهو ما أهمله فرويد تماما كما يرى ادلـر             
تكيف مع بيئته وتطوير حياته وتحقيق امتياز وتفوق على اآلخرين بطريقـة            أن كل فرد يسعى لل    

 ما أسماه بأسلوب الحياة الذي ينشا نتيجة عاملين همـا الهـدف             افريدة بدافع الشعور بالعجز وهذ    
الداخلي مع غاياته الخيالية الخاصة والقوى البيئية التي تساعد وتعوق وتعدل اتجاهات الفرد وكل              

حياته يعتبر فريدا بسبب التأثيرات المختلفة للـذات الداخليـة وتركيباتهـا إال أن              فرد في أسلوب    
الطبيعة اإلنسانية تعد أصال أنانية وخالل عمليات التربية فإن بعض األفراد ينمون ولديهم اهتمام              
اجتماعي قوي وينتج عنه رؤية اآلخرين مستجيبين لرغباتهم ومسيطرين على الـدافع األساسـي         

   )55 :1991، انجلز . ( دون مبرر ضد اآلخرين أو طلبا للسلطة أو السيطرةللمنافسة 
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  : Sullivanسوليفان   - ت

سوليفان صاحب نظرية العالقات الشخصية البينية وهو ينتمي إلى المحللين النفسين الـذين             
 يعطون وزنا كبيرا للعوامل الثقافية والحضارية  كما أنه يؤمن بأن الشخصية تنظيم مرن إلى حد               
كبير وبالتالي فإن الفرد يمكن أن يتغير إذا أتيح له مجموعة من العالقـات الشخـصية البينيـة                  
الجديدة كما ويرى أن الفرد إذا صادف فشال كبيرا ولم يتحمل القلق الناتج عن ذلك فإنه يـنكص                  

   )405 : 1990، كفافي . ( ويسلك سلوكا غير سلوكا يناسب عمرا أقل من عمره
  

  :يةالنظرية السلوك
يتفق معظم السلوكيين على أن سلوك الفرد عبارة عن عملية ديناميكية بمعنى أن الفـرد ال         
يتأثر فقط بالبيئة المحيطة به بشكل سلبي بل يؤثر فيها كما يتأثر بها ونتيجة لهذا التأثير والتـأثر                  

   )75 : 2000،جامعة القدس . ( المتبادل يتحدد الشكل النهائي للسلوك

 التوافق عند السلوكيين هو اكتساب الفرد لمجموعة من العادات المناسـبة            مفهوم حيث إن  
 أو هوالفعالة في معاملة اآلخرين والتي سبق أن تعلمها  الفرد، وأدت إلى خفـض التـوتر عنـد               

 وبذلك تدعمت وأصبحت سلوكا يستدعيه الفرد كلما واجه نفس الموقف           ،أشبعت دوافعه وحاجاته  
أن بعـض   )  69 - 68:  1993 ،  الـسيد  ( ويـشير  ، )34  _33 :1967كفافي،   (مرة أخرى 

علماء المدرسة السلوكية اختلفوا في حدوث عملية التوافق، مثل واطسون وسكنر رأوا أن عملية              
 فـي حـين يـرى بانـدورا         ،ثابات البيئيـة  التوافق تتم بدون قصد وبصورة آلية عن طريق اإل        

تمامـا، ويـرون أن الـسلوك       يه واعيـة    ض عمليات التوافق تتم بصورة قصد      أن بع  ،وماهوني
  ويميل إلى  ،التوافقي هو الذي يؤدي إلى خفض التوتر الناتج عن إلحاح دافع معين والفرد يتعلمه             

 كما يرون أن الشخصية ليـست اإل جهـاز العـادات والمهـارات     تكراره في المواقف المماثلة،  
ة على التنبؤ بالنتائج المترتبـة علـى   والسلوكيات التي اكتسبها الفرد، والسلوك التوافقي هو القدر  

 يتمثـل   وسوء التوافق عند السلوكيين   )  23 :1990السندي،  ( السلوك والقدرة على ضبط الذات    
 كمـا  رتب على سـلوك معـين،   عدم قدرة الفرد على مالحظة النتائج غير المرغوبة التي تت        في

 ،أو سـلوكيات متعلمـة    يتضمن صعوبة ضبط الذات، وهذه القدرات في جميع األحوال مهارات           
  ) 80 :2006 منصور،(. وهي قابلة للتغيير في أي وقت من عمر اإلنسان
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  :النظرية اإلنسانية
ينظر رواد االتجاه اإلنساني إلى أن اإلنسان ككائن فاعل يستطيع حل مشكالته وتحقيق  

و للمثيرات التوازن وأنه ليس عبدا للحتميات البايولوجية كالجنس والعدوان كما يرى فرويد أ
وأن التوافق يعني كمال الفعالية  )  58 :1993، عبد اللطيف ( الخارجية كما يرى السلوكيون 

وتحقيق الذات في حين أن سوء التوافق ينتج عن شعور الفرد بعدم القدرة وتكوين مفهوما سالبا 
ماال عن ذاته وتمثل نظريتي روجرز وماسلو أهم النظريات في هذا المجال حيث يربطان إج

نتج الفعال هو الفرد الذي يعمل إلى أقصى مالتوافق بتحقيق الذات ويرى روجرز أن الشخص ال
  :مستوى أو إلى الحد األعلى وأنه يتصف بعدة صفات أهمها 

حيث يكون هذا الشخص مدركا وواعيا لكل خبراته فهو ليس : االنفتاح على الخبرات -
 . دفاعيا وال يحتاج إلى تنكر أو تشويه لخبراته

هؤالء األشخاص لديهم القدرة على العيش والسعادة واالستمتاع بكل لحظة من : اإلنسانية -
لحظات وجودهم فكل خبرة بالنسبة لهم تعتبر جديدة فهم ال يحتاجون الى تصورات مسبقة 

 .لكل فكرة أو موقف لتفسير ما يحدث 

تمعهم في الحسبان  وهؤالء األشخاص قد يأخذون آراء الناس اآلخرين وموافقة مج:الثقة -
لكنهم ال يتقيدون بها كما أن محور أو نواة اتخاذ القرار موجودة في داخلهم لتوفر الثقة 

 .في أنفسهم

 فهؤالء األشخاص يتصرفون بشكل سوي خيارات حرة يوظفون طاقاتهم الى :الحرية -
ت أقصى حد ويشعرون ذاتيا بالحرية في أن يكونوا واعين لحاجاتهم ويستجيبون للمثيرا

  )66 : 1991، انجلر . ( على ضوء ذلك

  

 أن اإلنسان    يرى أصحاب المدرسة اإلنسانية وعلى رأسهم روجرز صاحب نظرية الذات        ف
 إلى دافع واحد وهو      كافة لديه القدرة على قيادة نفسه والتحكم فيها وعزى أنواع السلوك اإلنساني          

لبيئة المادية واالجتماعية فهي لـست  والشخصية نتاج للتفاعل المستمر بين الذات وا    تحقيق الذات   
  )18: 2002،أبو شماله. ( ساكنة بل هي دائمة الحركة والتغير

أن السلوك التوافقي والصحة النفسية بشكل عام تـرتبط          فقد اتفق مع روجرز         ماسلو   أما
بتحقيق الذات فالشخص المتمتع بالصحة النفسية يحقق اإلمكانات الموجودة لديه ووضع لهـؤالء             

  : أهمهائص معينة كمؤشر للتوافق الجيد خصا
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  .ما يحبون العالم كما هو ال كيدركون -1

 . يميلون إلى البساطة والتلقائية -2

  .لديهم تقبل واحترام لذواتهم ولآلخرين وللطبيعة ولديهم قدرة على االستمتاع بالحياة -3

  .قيةيستطيعون التركيز على المشكالت التي تواجههم والتفكير بالمشكلة بطريقة منط -4

لديهم تفكير مستقل رغم توافقهم مع القيم الثقافية لمجتمعهم إال أن لديهم القدرة على نقد  -5
  .هذه القيم

  .لديهم القدرة على التجديد لذا ال يعانون من الملل -6

لديهم القدرة على إقامة عالقات شخصية قوية مع اآلخرين وصداقات ثابتة لديهم حاجة  -7
  . وحدتهم في بعض الحاالتإلى الخصوصية ال ينزعجون من

  .لديهم روح الدعابة إال أن المزاح الذي يستخدمونه ال يتضمن الحط من شأن اآلخرين -8

الحجار .( لديهم حس ديمقراطي فهم بعيدون عن إطالق األحكام المسبقة على اآلخرين -9
،2003 :37(  

ن جهة وبين وبما أن الشخصية المتوافقة هي التي تتمتع بالتوازن بين الفرد وذاته م
مجتمعه، إضافة إلى قبول الذات والرضا االجتماعي فالبد من اإلشارة إلى أن هذه المشاعر 
تتشكل ضمن محددات تتكامل فيما بينها ويعتبر كل من الوراثة والبيئة جانباً منها، وال يمكن 

   )18 :2010 ،مقبل (.الحكم على الفرد من جانب أو اتجاه معين دون النظر للجوانب األخرى

  
  : التوافق في اإلسالم 

 في حياة اإلنسان حيث يلجأ إليه ليجد مخرجا من مشكالته وسندا  هاماًيؤدي الدين دوراً
يحقق له الشعور باألمن الذي يفتقر بسبب الصراعات التي تحتدم في نفسه والناتجة عن الرغبة 

  . بهفي إشباع حاجاته ونزعاته الفطرية ظروف مجتمعه المحيطة

 أن اإلسالم عقيدة استعالء من أهم خصائصها أنها تبعث في روح المؤمن الثقة وال شك
باهللا واالطمئنان إليه من غير تواكل والتوافق مع النفس من غير حدود ويتضح ارتباط الدين 
بالتوافق النفسي من منطلق أن التوافق يعني قدرة الفرد على أن يكون متالئماً مع نفسه  ومع 

اها لذاته ومع األهداف التي يرجوها وينشد تحقيقها والى درجة معقولة من القيم التي ارتض
  .التوافق مع الجماعة التي يعيش فيها في ضوء معطيات الدين الذي يؤمن به 
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 وتسهم تعاليم الدين وقيمه الروحية في أنها تعصم اإلنسان من الوقوع في الخطأ وبالتالي 
 تصارع الدوافع واالتجاهات وما ينجم عنه من مشاعر تخفف عنه حدة التوتر الذي يقع له بسبب

قُلْ يا عبادي الَّذين  : وجل الذنب الناتجة عن ارتكاب األخطاء ففي القرآن الكريم يقول اهللا عز
  )53: الزمر ( إِنَّه هو الْغَفُور الرحيمأَسرفُوا علَى أَنفُسهِم لَا تَقْنطُوا من رحمة اللَّه إِن اللَّه يغْفر الذُّنُوب جميعا 

 تعالى يبسط إن اهللا" : وفي الحديث الشريف عن الرسول األكرم صلى اهللا عليه وسلم  
 الليل حتى تطلع الشمس من نهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيئ اليده بالليل ليتوب مسيئ

لتوافق النفسي في اإلسالم إال حالة من وما ا ،  )85 : 1993، بدوي ( رواه مسلم " مغربها 
االنسجام بين رغبات الفرد المسلم وسلوكه من جهة وبين ما يدعو إليه اإلسالم من واجبات 
وأحكام تنظم عالقاته بنفسه ومجتمعه من جهة أخرى فتغدو بذلك رغباته طوعا لما فرضه اهللا 

   )68 : 1990،  السندي (الخارجي عليه وبالعكس االنسجام باطنه الداخلي مع مظهره 

  

  :  مظاهر التوافق النفسي في اإلسالم 
  :مظاهر التوافق النفسي في اإلسالم على النحو التالي  ) 52 : 1994، القاضي (    يذكر

 .أن يكون قادرا على التعامل مع نفسه وأن يعرف كيف  يسيطر عليها وكيف يسعد بها  .1

ه مع الناس ونظرته إلى ذاته كما يجب أن فكرة اإلنسان عن قدراته وإمكاناته وعالقات .2
 . يكون

الشعور بالسعادة واالرتياح فيما يقوم به من تصرفات حتى لو مات في سبيل قيمه ومثله  .3
 . العليا

التزام المسلم بالقيم العليا المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية وقدرته على السمو  .4
 .بها وااللتزام الدائم

 .ياته توجيها ناجحا وأن يشبع حاجاته بطريقة سويةتوجيه المسلم لح .5

 .المرونة .6

 .إقبال المسلم على عمله في همة واطمئنان .7

 .العمل المستمر من أجل الخير العام لكل من في الكون وما فيه .8
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القناعة وعدم االتجاه إلى الحياة العصرية المتمثلة في االستهالك والمزيد من االستهالك  .9
ليس الغنى عن كثرة " يقول الرسول عليه الصالة والسالم الحقيقي فغنى النفس هو الغنى 

  البخاري ". كن الغنى غنى النفس العرض ول

  

حيث تميزت النظرة اإلسالمية لألشياء بالنظرة الوسطية االعتدالية التي ال إفراط وال 
تها تفريط فيها وهي موجودة ومتجددة عبر العصور وقد سبقت كل النظريات الوضعية في نظر

لإلنسان كونه إنسان وخليفة اهللا في أرضه وقد حث اإلسالم على التوافق الحسن مع الجماعة 
قال رسول اهللا وبين الطريق إلى ذلك فأمره باجتناب الحسد والتباغض وسوء الظن والخصومة 

وانا ال تباغضوا وال تحاسدوا وال تدابروا وال تقاطعوا وكونوا عباد اهللا إخ" صلى اهللا عليه وسلم 
   )478 : 1993، النووي   (.متفق عليه" لياٍلوال يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثالث 

وهنا ترى الباحثة أن الحديث يحث على التوافق الحسن كمنهج متكامل في حياة اإلنسان 
من خالل سالمة القلب من الحسد والتباغض والقطيعة  لدرجة تحريم مقاطعة المسلم للمسلم أكثر 

فمن األحاديث التي تدفع عن اإلنسان المسلم مشاعر التوتر ولو عمل بها لكان . ياٍل من ثالث ل
عجبا ألمر المؤمن " قول الرسول المصطفى عليه أفضل الصالة والسالم األساس لتوافقه النفسي 

إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وان : أن أمره كله له خير وليس ذلك ألحد إال للمؤمن 
   )85:1993،بدوي   ( .رواه مسلم" صبر فكان خيرا له أصابته ضراء

والسماء   والقرآن الكريم يدعو دائما إلى وضع ميزان لألمور حتى تستقيم أمور اإلنسان
 انيزالْم ضَعوا وهفَعر    ِانيزي الْما فأَلَّا تَطْغَو  ورلَا تُخْسو طسبِالْق زْنوا الْويمأَقو انيزا الْم ) ،9-7الرحمن(  

  

فعلى اإلنسان أال يغالي وال يطغى ويقيم الوزن ،  فاهللا عز وجل وضع ميزان الحق للحياة
كما أمر رب العزة سبحانه وتعالى بالقسط فإن فعل فإنه يكون متوافقاً مع ربه ومع نفسه ومع 

خبط في الحياة الدنيا محيطه ومع نواميس الكون وإال فال توافق وال استقامة وسيكون الت
فالقرآن الكريم يدعو اإلنسان إلى الحياة  ،) 21:2002،أبو شماله (والخسران المبين في اآلخرة 

النقية المستقيمة الفاضلة التي يبرأ فيها من أمراض النفس ويتخلص من العثرات التي تعترض 
تي هي أَقْوم إِن هذَا الْقُرآن يِهدياتزانه وتوافقه النفسي قال تعالى     )9:اإلسراء  (  للَّ
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 كما يوجه خطابه إلى البشرية جمعاء محدداً لهم طريق العالج وشفاء النفس من سخائم 
ظَةٌ من ربكُم وشفَاء لما في الصدورِ وهدى : قال تعالى .الصدور عوم تْكُماءج قَد اسا النها أَيي
ةٌ لمحرونينمؤ لْم  ) 87 : 1993، بدوي ( ،  )57: نس وي (  

 المسلم الى الطريق الذي يبقي التوافق النفسي عند المسلم في فترات اإلسالمولقد أرشد 
ويبشر الصابرين ) 153: البقرة (  إِن اللّه مع الصابِرِين  ،  بالصبر والصالةاالستعانةالشدة وهو 

تَدون جل وعال  العظيم فيقول باألجر هالْم مه كئ ئك علَيهِم صلَوات من ربهِم ورحمةٌ وأُولَ : البقرة  ( أُولَ

  أساسياً باهللا تعالى وعبادته وتوحيده ليس عامالًفاإليمان.   )50 : 1994، القاضي  ()715

 فاإليمان المرض النفسي  عامل أساسي وهام في عالجوإنما ؛ في الصحة النفسية فحسبوهاماً
 بالعبادات والطاعات والتمسك بالتقوى وفعل كل ما يرضي اهللا إليهباهللا وتوحيده والتقرب 

 ويطلق فيها اإلنسانورسوله واالبتعاد عما نهى اهللا عنه ورسوله إنما يقوي الناحية الروحية في 
بقوة خارقة تمكنه من التغلب  روحية هائلة تؤثر في جميع وظائفه البدنية والنفسية وتمده طاقات

  )435 : 2000، الخطيب  ( . على أمراضه البدنية والنفسية
  

 فرعون ويوسف عليه امرأةنفسي وردت في القران الكريم ومنها لوهناك نماذج من التوافق ا
  :السالم

 :فرعونامرأة   -1

 ْإِذ نوعرف أَةرموا انآم ينثَلًا لِّلَّذم اللَّه بضَرو هلمعو نوعرن في مننَجو ةني الْجتًا ف يكَ ب ندي عنِ لاب بر قَالَت 
 ني ممِ الظَّالالْقَو ني مننَجو)  وفي هذا حث للمؤمنين على الصبر في الشدة؛  ).  11 : التحريم

 على أذى فرعونامرأة فرعون حين صبرت  أي ال تكونوا في الصبر عند الشدة أضعف من
 ,امرأة فرعون التي آمنت باهللا ووحدته، ضرب اهللا مثالً للذين صدقوا اهللا ووحدوهحيث 

 إذ، فلم يضرها كفر زوجها، وهي تحت عدو من أعداء اهللا كافر، وصدقت رسوله موسى
  .كانت مؤمنة باهللا

  



  
 

33

 :يوسف  عليه السالم  -2

 ي فنتُن ي لُمالَّذ كُنفَذَل كُونًا قَالَتلَيو ننجسلَي ه را آملْ مفْعي ن لَّملَئو مصتَع فَاس هن نَّفْسع دتُّهاور لَقَدو يه
 رِيناغالص ن م   هي إِلَيونَنعدا يمم إِلَي بأَح نجالس بقَالَ ر )  33-32: يوسف (  

 نِ أَأَرجيِ السباحا صي ارالْقَه داحالْو أَمِ اللّه ريخ قُونتَفَر م ابب  اوهتُم يماء سمإِالَّ أَس هونن دم وندبا تَعم 
آؤكُم ما أَنزلَ اللّه بِها من سلْطَانٍ آبو أَنتُم ) 40 – 39 :يوسف(  

   .. ام أَلْهفَاس كبإِلَى ر جِعقَالَ اريملع نهدي بِكَيبر إِن نهيدأَي ني قَطَّعتالال ةوسالُ النب   )  50: يوسف (  

 ني قادالص نلَم إِنَّهو هن نَّفْسع دتُّهاوأَنَاْ ر قالْح صحصح اآلن  )  51: يوسف(   

ار خرج نبي اهللا يوسف عليه السالم من كل  بهذا اإليمان الراسخ باهللا الواحد القههحيث إن 
إخالصا   وأكثر ،  وأقوي علي مجابهة الحياة ، االبتالءات والمحن والشدائد وهو أصلب عودا هذه

أكبر أمنياته في لحظة   ولذلك كانت ،  وتفانيا في إرضائه ،  وحبا له ، وحده وتجردا لعبادة اهللا
مسك بالعفة والعفاف حتى لو أدت إلى السجن فسيكون فيه االنتصار أن يتوفاه اهللا مسلما فكان الت

   . الخير
  :وظائف عمليات التوافق
 ينبغي عليه أن يقابل ذلك بتغيير وتعديل في يئة المحيطة بالفرد،عند أي تغيير في الب

السلوك، وعليه أن يجد طرقاً جديدة إلشباع رغباته تبعاً ألي تغيير في الظروف المحيطة 
ن المرونة في مواجهة الظروف البيئية، وهناك عدة عوامل تؤثر في عملية التوافق فالتوافق يتضم

  :منها

  :وليةإشباع الحاجات األ -1
 مثل ،هي ذات وظيفة حيوية تعمل على بقاء الفرد حيث ترتبط بالتكوين الفسيولوجي له

 وهي حاجات إشباعها ، الطعام والشراب والملبس والمسكن والجنس والنومإلىالحاجة 
 مستوى إشباع هذه الحاجات مؤشر لعملية التوافق، فإذا لم تشبع حيث إنروري للحياة، ض

فإن الفرد يعاني من التوتر وكلما زاد التوتر، يقل االتزان االنفعالي وبالتالي تضعف قدرة 
   )15 :2003 الحجار،(.  التوافق الحسنإلىالفرد على الوصول 
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  :شباع الحاجات الثانويةإ  -2
 كما إنها ،يكتسبها الفرد ويتعلمها من البيئة وتتأثر بنوعية التنشئة االجتماعية وهي التي 

 والمحبة والنجاح ستقرار،تنظم إشباع الحاجات البيولوجية وتضبطها مثل الحاجة إلى األمن واال
وهذه الحاجات النفسية ضرورية للفرد ليكتمل توازنه ونضجه النفسي، حيث يظل مدفوعا بها إلى 

 تدفعه إلى محاولة إشباعها فهي حاجات ملحة ي فهي تولد لديه حالة من التوتر النفس،اأن يشبعه
     )42 :2006 منصور، (. ذات استمرارية وتواصل

  :التقبل والرضا عن الذات  -3
 للفرد  فالرضا عن الذات يكون دافعاًعوامل التي تؤثر في سلوك الفرد،تعتبر من أهم ال

 والفرد الذي ، واإلنجاز في مجاالت تتفق مع قدراته وإمكانياتهين، العمل والتوافق مع اآلخراتجاه
 ويشعر خاللها بالفشل وعدم حباطية، يكون معرضا للمواقف اإلر بالرضا،ال يتقبل نفسه وال يشع

   )30 :2001 عطية، (. التوافق النفسي واالجتماعي ويدفعه ذلك إلى االنطواء أو العدوان

  :قيمه ومعاييره التكيف مع المجتمع ومسايرة  -4
جتماعية معينة  غير مقصود غالباً لتقبل أفكار االمجاراة  وميل المسايرة هي االنصياع أو

 والمسايرة قد تكون مطلوبة في مواقف معينة ولكن البيئة االجتماعية قد ،ومعاييرها وسلوكها
 لتوافق،المسايرة معها عالمة على اتتضمن معايير فاسدة ومبادئ خاطئة، ومن ثم ال يكون 

عدم مسايرتها ويسمى ذلك بالمغايرة وهي تشير إلى التوافق بمحاولة تغيير البيئة أو ويكون 
   )38 :2009مطر، (  .السلوك الذي يتناقض مع معايير الجماعة ويخالفها

  : تحقيق الصحة النفسية-5
إن اإلنسان يتعرض لضغوط وصراعات داخلية وخارجية، وعليه مواجهة الرغبات 

ع الشخصية المتعارضة مع البيئة المحيطة به من أجل استمرار التوازن النفسي لديه، أي والدواف
تحقيق التوافق اإليجابي، ويرى علماء النفس أن الفرد المتوافق هو الذي يتمتع بصحة نفسية، 

  .والصحة النفسية هي محصلة إنجاز عمليات التوافق
  

  :)لدفاع النفسيميكانزمات ا(  الشائعة  أساليب التوافق النفسي
افعه عند استثارتها دويعيش اإلنسان حياته الطبيعية بأمان واطمئنان مشبعا حاجاته و

اع بعض هذه الحاجات والدوافع لسبب أو ألخر لحين تمكنه من إشباعها وقد يلغي أو شبويؤجل إ
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وافع إلى يعطل إشباع دوافع لعدم إمكانيته إشباعها وقد ينشأ عن تعطيل أو تأجيل إشباع هذه الد
شعور اإلنسان باإلحباط والفشل ويتولد عنده القلق والتوتر والصراع فيلجأ اإلنسان ال شعوريا 

إلى بعض الحيل التي تسمى بحيل التوافق أو ميكانزمات الدفاع لتنفس عن اإلنسان بعض  
يب وميكانزمات الدفاع كما يبدو من اسمها حيل أو أسال،مظاهر دوافعه التي ال يمكن إشباعها

   )358 : 1990، كفافي .( أو خارجهفردتهدف إلى الدفاع عن الشخصية ضد أي تهديد داخل ال
  

 هي  التوافق النفسيبأساليب الدفاع النفسي أو ميكانزمات الدفاع النفسي أو أسالي وتعتبر 
أساليب غير مباشرة يستخدمها الفرد إلحداث التوافق بينه وبين ذاته وهي وسائل أو أساليب ال 

من أهم وظائفها تشويه ومسخ الحقيقة التي  آلت   به إلى حالة التوتر ، عورية من جانبه  ش
والقلق الناتجة عن االحباطات والصراعات المتكررة التي لم يستطع حلها والتي تهدد أمنه 
 النفسي وتهدف في النهاية إلى وقاية الذات والدفاع عنها واالحتفاظ بالثقة بالنفس  واحترام الذات

 حيل الدفاع النفسي هي حيل دفاعية عادية يلجأ إليها كل فرد حيث إن، وتحقيق الراحة النفسية 
سوي أو غير سوي ولكن الفرق بينهما وجودهما بصورة معتدلة عند األول وبصورة مفرطة 

وتنقسم ميكانزمات الدفاع إلى دفاعات ناجحة وهي التي  ) 41 : 1978، زهران(عند الثاني 
عالء الدوافع الجنسية والعدوانية خاصة وتصرف طاقاتها إلى أهداف اجتماعية تعمل على إ

ودفاعات فاشلة وهي التي ال تنجح في تحقيق اإلعالء أو إعادة االتزان إلى الفرد وفي ، مقبولة 
ن مفتوحا أمام األعراض حال فشل الميكانزمات فشال كامال في أداء وظائفها فإن الطريق يكو

   )185 : 1984، ي كفاف( . المرضية
  

وقد اعتبر علماء النفس أن التوافق الناتج عن الحيل النفسية الدفاعية توافق مؤقت في 
معظم المواقف الن الحيل ال تحقق األهداف المحبطة وال تحل الصراع إنما تشبع حاجات ثانوية 

 : 1990، ب الدي. ( تولدت عن اإلحباط والصراع وال تعالجه فتعود اآلالم بعد زوال تأثيرها
198(   

  
  :ويمكن ذكر بعض من هذه األساليب التوافقية كاآلتي 

 : Sublimation اإلعالء  -1

ونبدأ باإلعالء باعتباره الميكانزم الذي يصنفه كثير من العلماء كدفاع ناجح ومقبول 
واإلعالء يعني تحويل الطاقة  النفسية المرتبطة بدوافع يضع المجتمع قيودا على إشباعها إلى 

هداف وإنجازات أخرى يقبلها المجتمع بحيث تصبح هذه الدوافع التي يعتبرها المجتمع وقد أ
جردت من طاقتها أو من جزء كبير منها غير ملحة وهذا يعني أنها لم تعد تشكل خطرا على 
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وفي مدرسة  )  369 : 1990،كفافي (  الشخصية أو الذات ولم تعد تثير القلق لدى الفرد
أو االعالء  الى العملية الالشعورية التي تقوم بها االنا للوقاية "التسامي " شيرالتحليل النفسي ي

من المرض النفسي الناجم عن الحرمان وهي عملية اكتسبت أهمية حضارية خاصة قوامها أن 
تتخلى النزعة الجنسية عن هدفها في التماس اللذة وتتخذ لها هدفا يتصل تكوينا بما تخلت عنه 

ا لم تعد ذات طابع جنسي بمعنى أن األنا تقوم تقوم بعملية تحويل وتوجيه طاقة ولكنها في ذاته
وال ، بعض الدوافع المستهجنة وغير المقبولة اجتماعيا إلى موضوعات تلقى قبوال اجتماعيا

يقتصر التسامي على الطاقات الجنسية بل يشمل كذلك الطاقات العدوانية وتجردها هي 
 الفج واألمثلة على اإلعالء كثيرة فالجراح قد يجد مخرجا األخرى من طابعها العدواني

لحوافزه العدوانية حين يجري العمليات الجراحية لمرضاه والطالب الذي يتجه إلى ممارسة 
  ) 48 : 2002، أبو نجيلة . ( األلعاب الرياضية والتفوق فيها يحقق إعالء لدوافعه العدوانية

  
 : Compensation التعويض  -2

 دفاعي نفسي يشيع استخدامه بين الناس عندما يصابون باإلحباط لسبب أو هو أسلوب
آلخر وهذا األسلوب قد يكون شعوريا أو ال شعوريا فهو شعوري عندما يكون الفرد مدركا 
لما يفعله ويعرف طبيعة الدوافع التي توجهه وهو ال شعوري إذا خضعت تصرفات الفرد 

: وهناك ثالثة طرق لمواجهة الشعور بالنقص ، العوامل ومسببات ال يعرف صاحبها مصدره
أن يحاول الشخص التعويض عن النواحي التي يشعر بالنقص فيها وينجح مما يجعله يرضى 

أو أن يفشل في القيام بتعويض ناجح فيلجأ إلى عملية تعويض تخرجه عن الحدود ، عن نفسه
ذلك وصول الفرد إلى صورة وأخيراً أن يفشل في التعويض وينتج عن ، المقبولة اجتماعيا 

) 509 : 2000، الخطيب ( أخرى من صور االنحراف مثل تكون لدى الفرد مرض عصابي 
ويحدث التعويض في األصل في المجال العضوي بمعنى أن اإلنسان الذي يصاب بعجز ما 
سواء في اإلبصار أو السمع مثال فإن اهللا تعالى يعوضه بشيئ آخر أو قدرة أعلى في مجال 

... فاألعمى مثال يعوض بحدة السمع والذي ال يسمع يعوض بقوة اإلبصار وهكذا ، آخر
 التي تلجأ إليها في ةوالتعويض في المجال النفسي هو أسلوب من أساليب األنا الالشعوري

 فقد يلجأ قصير القامة إلظهار السيطرة والتسلط بصورة ةمواجهة ضغط المحتويات الالشعوري
فالتعويض يعد حيلة أخرى تلجأ اليها األنا ال  ) 135: ب ت ، غفار عبد ال( مبالغة فيها 

شعوريا حين يشعر الفرد بنقص معين في جانب من جوانب شخصيته سواء كان هذا النقص 
وتلخص الحكمة ، وسواء كان حقيقيا أو متخيال بهدف إعادة االتزان ، عضويا أو عقليا 

التعويض هذه وهناك أمثلة كثيرة من الواقع تؤيد فكرة " كل ذي عاهة جبار " الشعبية القائلة 
لئن " ذلك فالشخص يحب أن يثبت ذاته ويؤكدها في مواجهة اآلخرين وكأنه يقول لنفسه ولهم 
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وفي هذا تعزية له ورد اعتبار لذاته عما قد فقده " قد حرمت من كذا إال إني  قد عوضت كذا 
يه استكماال لشخصيته واستبداال لما هو من آمال وتطلعات ورغبات وحاجات وما هو بحاجة إل

فإدراك الفرد بنواحي النقص لديه ،  ) 147- 132: الحافظ ( فيه من هم وغم وتوترات 
مقارنة باآلخرين في بعض المجاالت قد يترك مشاعر سلبية أليمة عليه وفي التعويض يهدف 

ب التي تنقصه أو إلى أن الفرد إلى أن يتفوق على اآلخرين حتى يعادل تفوقهم عليه في الجوان
ويمكن ، يحقق تفوقا عاما عليهم قد يمكنه من السيطرة عليهم يغطي أحاسيس األلم أو الكدر 

مالحظة عمل ميكانزم التعويض في قصار القامة الذين يسلكون سلوكا يتسم بالحزم والعدوانية 
قد يضحي األب أو والسيطرة والتسلط في كثير من األحيان أو يتسم بالمكر في أحيان أخرى و

األخ بكل شيء ليمكن ولده أو شقيقه كي يصبح طبيبا وهو بذلك سوف يتالفى طموحه الذي 
قد عجز عن تحقيقه والفتاه التي تخفق في عالقتها بالشاب الذي تريد االقتران به قد تتالفى 

 ) .57 :2002 ،ابو نجيلة ( هذا اإلخفاق عن طريق االهتمام بتفوقها األكاديمي 
 

  : Denial  نكاراإل -3

 وفيها ينكر الفرد حقيقة واضحة قائمة ويتصرف وكأن هذه الحقيقة ال وجود لها على 
أرض الواقع ويستخدم الفرد اإلنكار الن خبراته ليست غنية بما فيه الكفاية لكي يستخدم 
األسلوب العلمي لحل المشكالت فاإلنكار هو ادعاء الشخص عدم وجود الحاجة المحبطة أو 

ئق أو الصراع الحاد فال يدرك تهديد تقدير الذات وبالتالي يخفض توتره وقلقه ويشعر العا
وهو أحد ميكانزمات ،  )149 : 1986، محمد ومرسي ( باالرتياح فاإلنكار خداع للنفس 

، أفكار ( الدفاع التي يوظفها الفرد ليتنصل به أو يغفل من خالله الوعي بالوقائع المؤلمة 
التي تسبب له القلق فهو العمليات االشعورية التي يتجاهل من ) حاجات ، رغبات ، مشاعر 

" انا فرويد " خاللها الفرد االمور التي ال يمكن من التعامل معها بصورة شعورية وتعتبره 
أسلوبا مبتكرا في الدفاع يعمد اليه الطفل قبل أستخدام أساليب الدفاع التي تتطلب نضجا في 

وهو بهذا المعنى ميكانزم يعبر عن مظهر سوي في سلوك ، دفاع على ال" االنا " قدرات 
ومن االمثلة الشائعة على ذلك ،  ) 52 :2002 ،أبو نجيله ( الطفل في بعض مراحل تطوره 

إن شباب اليوم أكثر أدبا من " تلك النكته الدارجة التي تتحدث عن تلك السيدة التي تقول 
 تكن تسير بمفردها في الطريق العام دون شباب االمس فهي منذ اربعين عاما خلت لم

المعنى الظاهري الذي تعنيه هذه السيدة تحسن خلق الشباب " مغازالت مستمرة من الشباب 
 .أما المعنى الحقيقي الذي تهدف اليه هو إنكار تقدم السيدة في السن وذبول شبابها 

نزمات البسيطة في الدفاع واإلنكار عملية أو حيلة شائعة بين الناس الن اإلنكار من الميكا
 يعن الذات وهي شائعة عند األطفال والكبار ويمارس الفرد اإلنكار على المستوى الالشعور
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فاألم شديدة التعلق بابنها تميل إلى أن تنكر أي عيوب أو نواقص فيه والفرد نفسه يميل إلى 
   ) 378 : 1990، كفافي . ( إنكار ما به من قصور أو عيوب أو ما يقابل من فشل

  
 :Projection   اإلسقاط -4

 التي تهدف إلى إلصاق ما بداخل الفرد من صفات أو ة هو إحدى الحيل الالشعوري
مشاعر أو دوافع أو رغبات أو أفكار غير مقبولة من قبل األنا إلى أشياء أو أشخاص خارجية 

سيئة ويعرف كفافي اإلسقاط انه يلصق الفرد صفة من صفاته ال ) 53 : 1998، احمد ( 
وغير مقبولة باآلخرين كوسيلة للتخلص منها الن اإلسقاط عملية دفاعية مثل غيرها من 

 إن ظهرت في شعور الفرد كان من يالعمليات التي تهدف إلى طرد األفكار والمشاعر الت
 : 1990، الكفافي ( شأنها أن تسبب له الكدر أو الشعور باالمتهان والحط من قيمة الذات 

فإن قام الطفل بفعل أشياء غير مقبولة كالكذب مثال فإنه سرعان ما : ذلك ومثال  )  379
ففي حالة زيادة ضغط ، ....يسقطها على اآلخرين فيقول فالن يكذب وال يقول الصدق وهكذا 

الهو أو ضغط األنا األعلى على األنا إلى درجة يشعر معها المرء بالقلق بأن ينسب هذا القلق 
" هو يكرهني " وإنما يقول" أنا أكرهه " خارجي وإذا به ال يقول الى مصدر في العالم ال

والسمة الجوهرية في اإلسقاط هي ما يطرأ على الذات التي تخبر المشاعر وتعانيها وهي 
الشخص نفسه من تغيير وبذلك يتم تحويل الخطر الداخلي الى خطر خارجي يكون من 

على أن لإلسقاط فائدة أخرى   ) 43 :2002،ابو نجيلة ( االسهل على األنا تناوله ومعالجته 
أنه يعطي عذرا للفرد للتعبير عن مشاعره وعلى هذا نجد أن الشخص الذي يعتقد أن هناك 
ى من يكرهه أو يضطهده قد يستخدم هذا االعتقاد من جانبه بمثابة سبب أو مبرر يدعوه ال

  .االعتداء على عدوه الذي يتوهمه
 

  : Rationalization التبرير -5

 الختالق أسباب غير األسباب الحقيقية التي تؤذي شعورنا وما ي هو الميل الالشعور
والتبرير صفة شائعة لدى المرضى واألصحاء على ، يتضمن ذلك من خداع النفس لنفسها 

فعندما يواجه الفرد موقفا ال يستطيع فيه أن يتصرف تصرفا عاديا أو أن يذكر . السواء 
فيذكر أسبابا زائفة تخفف من لوم ، قد احترامه لنفسه واحترام الناس له األسباب الحقيقية وإال ف

، 54 : 1998، أحمد ( الفرد لنفسه إزاء اضطراره للتصرف على النحو الذي ذهب إليه 
 التبرير هو محاولة لالعتذار عن السلوك الذي يتميز بأنه غير مرغوب أو حيث إنو، )55

الشعور أو الموقف باختالق أسباب مقبولة بدال من غير مقبول فيبرر الفعل أو الرأي أو 
والتبرير كأسلوب دفاعي من أكتر ،  ) 202 ، 201: 1990، الديب ( األسباب الحقيقية 
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األساليب التي نستخدمها في حياتنا اليومية فمن خالله نستطيع أن نجد أسبابا منطقية لسلوكنا 
وقد يكون في مبررات السلوك التي ، رية ذلك السلوك الذي يكون غالبا نتيجة لدوافع ال شعو

يعيها الفرد أي يدركها ويشعر بها بعض من الحقيقة إذ أن سلوك الفرد ال ينتج عن عامل 
واحد أو دافع واحد وإنما هو محصلة لعدد من العوامل والدوافع ويختار الفرد في أثناء هذه 

 تثير قلقا أي التي يرى أنها ال العملية التبرير الشعوريا من بين هذه العوامل تلك التي ال
ويختلف التبرير عن الكذب فالكذب عملية شعورية يدرك الفرد ، تتعارض مع مفهومه لذاته 

في أثنائها أن ما يقدمه من أسباب أو مبررات لسلوكه غير حقيقي أما التبرير فهو عملية 
ويمكن اكتشاف ،  للواقع الشعورية ال يدرك فيها الفرد أو ال يعي في أثنائها أنه يقوم بتشويه

 137: عبد الغفار ( وجود تلك العملية إذا ما نوقشت تلك األسباب التي يبرر بها الفرد سلوكه 
ومن أكثر األمثلة توضيحا للتبرير التلميذ الكسول الذي قد يبرر فشله بسوء معاملة مدرسيه ) 

  .له وأحيانا باضطهادهم المتعمد له 
 

  : Isolationالعزل  -6

الشحنات االنفعالية عن ( دفاعية ال شعورية تقوم على فصل وعزل الوجدانات حيلة  
التجارب الكريهة فتبقى الفكرة بذلك في الشعور معزولة عن وجدانها ( األفكار المتصلة بها 

ن كانت تربطه بالموضوع  يصبح هو الموضوع المؤلم وإالذي قد يرتبط بموضوع آخر
وهذا الميكانزم له داللة هامة في المرض  ، محلل األصلي صلة ال تخفى على بصيرة ال

فقد يناقش المريض " الهستيريا "  النفسي واعتبره فرويد موازيا لميكانزم الكبت في اضطراب 
أكثر الموضوعات إثارة ويظل محتفظا بهدوئه ولكنه يبدي إنفعاال شديدا يصعب تفسيره فيما 

، أبو نجيلة. ( له قد لقي نوعا من النقليتعلق بموضوع آخر مغاير دون أن يدري أن انفعا
200 :50 (  

  
  :Regression  النكوص -7

 وهي عملية تقهقر تصيب الفرد فيرتد إلى مرحلة سابقة ويحدث عادة عندما يواجه الفرد 
وهذا الموقف قد يكون صراعا داخليا بين دوافع الفرد ، بموقف فيه تهديد يثير القلق الشديد 

عوائق بيئية يشعر الفرد أمامها بعجزه فيلجأ إلى استجابات غير وقد يكون خارجيا بمعنى 
ويعرف زهران النكوص بأنه ،  ) 348 : 1978، يونس ( ناضجة أو طفليه تسيء إلى تكيفه 

وتحقيق نوع من ، العودة أو الردة أو الرجوع أو التقهقر إلى مستوى غير ناضج من السلوك 
 ) 41 : 1997، زهران ( أو موقف محبط األمن والتوافق حيت تعترض الفرد مشكلة 

أو طفل ، شيخ يسلك سلوك مراهق بعد أن كان قد أقلع عنه : ويضرب أمثلة على ذلك منها 
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 بعد أن يكون قد تم ضبطه كما في حاالت الغيرة عند ميالد يكبير يعود إلى التبول الالإراد
 .طفل جديد 

ويصعب التغلب عليه فإنه يمر بحالة  فإذا اصطدم اإلنسان بعائق يعوق إشباع دافع لديه 
وفي هذه الحالة قد يرجع إلى أسلوب قديم كان قد اعتاد أن يحصل به ، من الخيبة واإلحباط 

على بعض الطمأنينة وهذا هو النكوص وكثيرا ما يقال إن من أساليب النكوص المبالغة في 
حياته الحاضرة ومن التحدث عن الماضي الذي عاش فيه أو عاش فيه أجداده حين يفشل في 

أساليبه المعروفة أيضا ما يالحظ من سلوك عند بعض المتقدمات في السن حين ينزعن بشكل 
بارز ومتطرف الى الظهور بمظهر الفتيات الصغيرات في اللباس والحركات ونغمة الصوت 

والنكوص يعد عملية سوية كما نراها في النوم والحلم والتخفف من ،  ) 161: الرفاعي ( 
وفي ) كاالستمتاع بالقصص الخرافي ( غط الكفاح في الحياة في ضروب الترفيه البريئة ض

  .أساليب االسترخاء النفسي واالستجمام عامة 
 

  :  Repression  الكبت -8

يعتبر الكبت بمثابة اآللية الدفاعية الرئيسة التي يلجأ إليها األنا ال شعوريا لمواجهة أنواع 
فتها بها إلى إيذائها وتستبعد عن طريق هذه العملية تلك الرغبات الصراع الذي قد يؤدي مكاش

 رواألفكار التي تتعارض مع مفهوم الرفد عن نفسه وذلك يدفعها إلى الالشعو، الحفزات ، 
وتعتبر هذه العملية بمثابة كف استرجاع هذه المحتويات حتى تبقى بعيدة عن الشعور وبذلك 

 : 1986، محمد ومرسي ( ويرى  ) 131: ب ت ، فار عبد الغ( تجنب الفرد مشاعر القلق 
يتم فيه نقل الرغبات من الشعور إلى ما :  كبت سطحي -ا: أن الكبت له مستويات  ) 161

لكنه يستطيع تذكرها بشيء من الجهد ، قبل الشعور فينساها الفرد في اللحظة الحاضرة 
قل الرغبات من الشعور إلى يتم فيه ن:  كبت عميق –ب ، واستعادتها في أي وقت بسهولة 

 فينساها الفرد وال يستطيع تذكرها بإرادته مهما بذل من جهد ألنه دفنها في منطقة رالالشعو
 .بعيدة عن الوعي

 غير أن الكبت ال يعني أن ما يكبت من حفزات ودوافع غريزية وغير ذلك من الخبرات 
بكل طاقته وقوته وهو في صراع واألفكار والمشاعر المؤلمة يفقد أو يفنى بل يبقى محتفظا 

وبعبارة أخرى فالجانب المكبوت ال ، مع االنا محاوال التغلب عليها والخروج إلى الشعور 
 بكل طاقاته وقوته متحينا الفرص للظهور والتماس اإلشباع ريفنى وإنما يظل باقيا في الالشعو

كما أن ) ان وأخطاء الكالم مثل زالت اللس( الحقيقي وقد تجد السبيل لذلك من خالل الهفوات  
ومن الجدير ،الرغبات المكبوتة كثيرا ما تجد لنفسها وسيلة لإلشباع الرمزي في األحالم 

بالذكر هنا أن الكبت عملية الزمة لنمو الشخصية السوية كما أن كل واحد من الناس يستخدمه 
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إلى الوسائل األخرى إال أن هناك من الناس من يعتمد عليه كلية دون اللجوء ، إلى درجة ما 
أمثال هؤالء الناس يقال عنهم أنهم مكبوتون ، التي يمكن التوافق بها مع األخطار المهددة 

ومجمل القول  ) 40 : 2002،أبو نجيلة ( ويكون اتصالهم بالعالم الخارجي محدود ومتوترون 
 التي يتعارض أن األنا تلجأ إلى الكبت للتخلص من القلق الذي يثيره شهورها بوجود الدوافع

  ... .إشباعها مع المطالب والقيم اإلنسانية واالجتماعية  
 

  :Identification  )التوحد ( التقمص  -9

 هو أسلوب سلوكي دفاعي يحاول فيه الفرد الوصول إلى إشباع دوافعه عن طريق 
تصور نفسه في مكان اآلخرين وبذلك يشاركهم في مستوى التصور لتحصيلهم الذي حرم منه 

صور نفسه في موقف المحارب الشجاع أو البطل الصنديد وعن طريق هذه العملية يستطيع فيت
الفرد أن يشبع دوافعه من ناحية ومن ناحية أخرى فان هذه المواقف ال تثير عنده القلق بمثل 

وهو عكس اإلسقاط فبينما  ) 511 : 2000، الخطيب ( ما تثيره مواقف العدوان المباشر 
إلسقاط من الصفات المكروهة بإلصاقها بغيره فانه في التقمص يمتص يتخلص الفرد في ا

الصفات المحببة إلى نفسه أو المكملة لشخصيته من فرد آخر وهو في هذا يشبع حاجاته في 
وعملية التوحد في المفهوم التحليلي هي ،  ) 348 : 1978، يونس ( تقدير الذات وتأكيدها 

 لوالده من نفس ي عن طريق تقمص الطفل الالشعورالعملية التي تنهي الموقف االوديبي
الجنس وإحالل الحب محل الكراهية والتوحد من الناحية السلوكية هو أن يفكر ويشعر كأن 

والتوحد ال يتم فقط مع اآلباء بل مع شخصيات ، خصائص شخص آخر هي أفكاره ومشاعره
ومن الصور ،  .... ب إحدى الشخصيات التاريخية احد األقار، المعلم : خارج األسرة 

الشهيرة التي يستخدم فيها التوحد كأسلوب دفاعي ضد الخوف والتهديد صورة الدفاع عن 
 الفرد عندما حيث إن "Identification with the Aggressor "طريق التوحد مع المعتدي 

يشعر بان مصدر خطر ما يشكل تهديدا له في الوقت الذي يتصف به هذا المصدر بالقوة 
ث ال يستطيع الفرد أن يواجهه فانه بدال من المواجهة اليائسة والتي تنبي بمزيد من التهديد بحي

  . والخطر فان الفرد يأخذ صف المعتدي ويقلده اتقاء لشره وطلبا لرضاه
   )382: 1990،  كفافي ( 

 
  :Displacement اإلبدال أو النقل أو اإلزاحة   -10

حو أشخاص أو موضوعات أو أفكار غير هو إعادة توجيه االنفعاالت المحبوسة ن
األشخاص أو الموضوعات أو األفكار األصلية التي سببت االنفعال وعادة تكون األشخاص أو 
األفكار أو الموضوعات التي تزاح إليها االنفعاالت هدفا آمنا على األقل أكثر أمنا من الهدف 
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 ويتم اإلبدال أو اإلزاحة بسبب األصلي وانفعال المزاح غالبا ما يكون انفعال كراهية وخوف 
قوة المصدر األصلي وعدم تمكين الفرد من التعامل معه مباشرة فمن يحبط من رئيسه قد 
ينزل العقاب بأحد أفراد أسرته والتلميذ الذي يعاقب من معلمه قد يتربص بأخيه األصغر 

 الى زوجته وكأن ينقل الموظف مشاعر الغضب التي تثيرها تعنيفات رئيسه، ويعتدي عليه 
،  ) 44 : 1997، زهران ( كما قد تنقل الزوجة غضبها من زوجها الى األطفال والخدم 

والمهم هنا هو أن المشاعر التي حركها موقف معين وحال الكبت أو القمع دون اتجاهها الى 
موضوعها األصلي استطاعت أن تجد لنفسها متنفسا أو مخرجا عن طريق الموضوع البديل 

 القول على المستوى الجمعي شأنه شأن المستوى الفردي كما يشيع هذا األسلوب وينطبق هذا
وواضح القيمة التوافقية ، في الطفولة والمراهقة باإلضافة الى الرشد وجميع مراحل النمو 

لهذه العملية الدفاعية فهي تسمح في نهاية المطاف بالتخلص من التوتر المتراكم وتصريفه عن 
 إنها عملية خافضة للتوتر مساعدة على استعادة التوازن ومن هنا قيمتها طريق مسارات بديلة

التوافقية ولكنها في نهاية األمر فشل في تحقيق التوافق بما تتضمنه من خداع للنفس فالسلوك 
أبو  ( .إن جاز التعبير" تجهيل حقيقي " ينحرف عن هدفه الحقيقي كما أن الفرد يصبح ضحية 

   ) 46 : 2002، نجيلة 
 
 

 : Day Dreamأحالم اليقظة  -11

 الوظيفة األساسية ألحالم حيث إن أحالم اليقظة ضرب من التخيل يلجأ إليها الفرد 
اليقظة كوسيلة دفاعية هي أن الفرد من خالل هذه األحالم يحقق في الخيال ما عز عليه 

 اإلحباط التي تحقيقه في الواقع وعلى هذا فأحالم اليقظة ترتبط ارتباط مباشر وايجابيا بكمية
، يصادفها الفرد فكلما زاد شعور الفرد باإلحباط زاد احتمال التجائه إلى أحالم اليقظة  

قد يتصور بأنه سيحصل على جائزة ، فالتلميذ الذي يفشل في النهوض بأعماله المدرسية 
ى أو قد يتحول الحالم في خياالته إل، المنحة الدراسية التي ستساعده على مواصلة دراسته 

وأحالم اليقظة حيلة نفسية ،  ) 388 : 1990، كفافي ( أمير أو ملك أو محارب أو بطل فاتح 
شائعة في جميع األعمار لكنها أكثر شيوعا عند األطفال والمراهقين خاصة أولئك الذين 
يعيشون في ظروف أسرية تعرضهم للحرمان والقسوة مما يجعلهم يهربون من واقع حياتهم 

فأحالم اليقظة ميكانزم قائم على الهروب من الواقع غير المرغوب فيه ، ال  المؤلم إلى الخي
والوظيفة الدفاعية له هي التخفيف من مشاعر األلم والكدر واالمتهان التي تترتب على الفشل 
في تحقيق ما يصبو اليه الفرد أي أنها تستهدف خفض التوتر والقلق الناجم عن حاجات 

 )163 : 1986، محمد ومرسي . ( يقها في عالم الواقعورغبات يعجز الفرد عن تحق
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فأحالم اليقظة ظاهرة طبيعية عادية ال ضرر منها إن التجأ إليها الفرد بمقدار وبصورة 
عامة يحاول معظم الناس التعويض عن رغباتهم المعاقة من خالل أحالم اليقظة فإذا لم 

 ورائها وكما هو معروف يسرف الشخص في هذه الصورة من صور اإلشباع فال ضرر من
أن المتعة اليسيرة نتيجة للخيال هي من األمور المألوفة ويقع عجزها بأنها تخلو من الفائدة 

ولكن العامل األساسي في الحكم على أحالم اليقظة هو مقدار ، الحقيقية وأنها غير مثمرة 
ورائها أما إن الوقت الذي يستهلكه الحالم فإذا لم يسرف الشخص في أحالمه فال ضرر من 

زحمت الحياة النفسية وامتصت جزءاً كبيراً منها وأصبح الفرد أسيراً لها ال يستطيع تجنبها 
   )521: 1995،  راجح . ( أمست ضارة وخيمة العاقبة

  
  : Withdrawal االنسحابية  -12

االنسحاب هو الهروب واالبتعاد وإشباع الدوافع والحاجات وعن مصادر التوتر والقلق 
أخذ االنسحاب أشكاال وي ) 41 : 1997، زهران ( اقف اإلحباط والصراع الشديد وعن مو

  :كثيرة أهمها
فالشخص الذي يجد الصد وعدم التقبل من الناس يبتعد عنهم  : الهروب من الموقف -

 .ويفضل الوحدة والعزلة والذي يخاف من الفشل يبتعد عن التحديات والمنافسة 

ر الفرد بعدم الكفاءة في المواقف االجتماعية فإنه عندما يشع : الخضوع واالستسالم -
 .يخضع لآلخرين ويصبح اتكاليا ضعيف الشخصية سهل االنقياد واالستسالم 

ويعاني الشخص أالنسحابي من تأخر في نضوج الشخصية ومن الشعور بالنقص والطفل 
ثق أالنسحابي هادئ منطو على نفسه خجول سريع البكاء تجرح إحساساته بسرعة ال ي

بنفسه وال باآلخرين ومن عوامل تنمية هذه السمات في الشخصية االنسحابية ضعف البنية 
واعتالل الصحة ووجود عيوب وعاهات جسمية أو تعرض الطفل للحرمان والمعاملة 

   )165 : 1986، محمد ومرسي . ( القاسية من والديه ومدرسيه
  

نا جميعنا نلجأ الى جميع هذه الحيل يتضح من خالل العرض السابق هذا ألساليب التوافق بأ
واألساليب ونستخدمها وأن الذي يفرق بين استخدام األسوياء لها والمرضى هو االستخدام 
المعتدل لها بحيث يؤدي الى تحقيق توافق الشخصية ونجاحها في التعايش مع الواقع والمجتمع 

ق التوافق في عالقاته مع الواقع  لها بحيث يؤدي الى فشل الفرد في تحقيئككل أو االستخدام السي
وترى الباحثة أن الفرد في مواجهة دافع واحد قد يستخدم أكثر من أسلوب دفاعي أو ، والمجتمع

العكس بأن يلجأ الفرد إلى استخدام أسلوب أو حيلة دفاعية واحدة في مواجهة أكثر من دافع واحد 
 المرأة العاملة تضطر لترك نحيث إو، ساني كل معقد يصعب تشخيصه بسهولة فالسلوك اإلن
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المنزل لفترات خالل ساعات العمل  فإنها قد تستخدم بعض من هذه الحيل الدفاعية للتخفيف مما 
قد تشعر به من قلق أو شعور بالذنب تجاه األبناء ومتطلبات المنزل ككل فتارةً قد تستخدم األم 

ام الزائد بهم ومحاولة الجلوس معهم تجاه األبناء من خالل اإلهتم" التعويض " العاملة ميكانزم 
والحوار وسماع مشاكلهم وهموهم الدراسية أو الحياتية بشكل عام وتوفير احتياجاتهم وطلباتهم 

وقد ، إلقناع نفسها واألخرين بأهمية الخروج للعمل " التبرير " أو قد تستخدم ميكانزم ، المادية 
يكون هروب من جو أسري تسوده المشاحنات فخروجها للعمل قد " اإلنسحاب " تستخدم ميكانزم 

، تنظيف( ناهيك عن أعباء المنزل وعمل األم اليومي من ، من خالل المشاكل األسرية والتوتر
فهذه المهام المنزلية المرهقة تؤدي لمحاولة المرأة للخروج من هذا الجو ولو ...) الخ ،  وغسيل

عاملة نموذج إلحدى النساء الناجحات في وقد يكون هنالك في مخيلة المرأة ال، لبعض الوقت 
التقمص " المجتمع وتحاول بخروجها للعمل تقمص لشخصية هذه المرأة وذلك من خالل ميكانزم 

طالما كان ذلك في وترى الباحثة أنه ال ضرر من استخدام أحد أو جميع الميكانزمات السابقة ، " 
كانزمات األثر اإليجابي على الألسرة ككل حدود اإلستخدام المعتدل فقد يكون إلستخدام هذه المي

  .فإستخدامها بصورة معقولة قد يؤخذ كدليل  على التوازن والتوافق النفسي عند اإلنسان 
 

  :الحسن والتوافق السيئ التوافق 
نستنتج مما سبق أن التوافق يعني التغلب على االحباطات وتحقيق األهداف وإشباع الدوافع 

وتحقيق االنسجام والتوافق ،  اآلخرون وتقبلها القيم االجتماعية من جانب والحاجات بطريقة يقبلها
فإذا تحقق ذلك أصبح الشخص ، بين الدوافع والحاجات وانعدام الصراع النفسي من جانب آخر

وتعتمد طبيعة التوافق على ثالثة عناصر تشمل الفرد ويقصد بها التركيب . متوافق توافقاً حسناً
جات واآلخرون الذين يشاركونه الموقف والبد من تحقيق االنسجام بين هذه النفسي للشخص والحا

العناصر ليحدث التوافق بمعنى أن تتحقق أهدافه وتشبع حاجاته بطريقة مقبولة اجتماعيا فيحدث 
ويشير ) 82: 1974، الدسوقي ( االستقرار النفسي ويتم التوافق الشخصي وكذلك االجتماعي 

 أن عجز الفرد عن تحقيق دوافعه وإشباع حاجاته نظرا لضغوط إلى) 86 :1983،الهابط (
اجتماعية أو عجز عن التنسيق بين هذه الدوافع أو تم إشباعها بشكل يتنافى مع القيم االجتماعية 

  .وال يرضى من حوله يؤدي إلى سوء التوافق ويتعرض الفرد الضطرابات نفسية 
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  :التوافق الحسن : اوالً
توافق السوي سمات الشخصية التي تشير إلى البوضع بعض ) 1969( قام كولمان 

 : لي والصحة النفسية بما ي

حيث يفهم الفرد نفسه ويكون تقييمه لذاته موضوعيا كما : مفهوم الذات االيجابي  -1
 .يقبل ذاته ويحترمها

 .ويتحقق من خالل إدراك الفرد لذاته ولبيئته إدراكا يتسم بالواقعية: إدراك الواقع  -2

 .شخصية وتحررها من الصراعات والقلق والضغط النفسيوحدة ال -3

 .القدرة على مواجهة مشاكل الحياة -4

 .االستقاللية وتتطلب الثقة وضبط الذات واتخاذ القرار المستقل -5

تحقيق الذات عبر تنمية إمكانات الفرد إلى أقصى درجة بحيث يستخدم قدراته  -6
  )166 : 1987، طحان .(بفاعلية

 
بتحديد العوامل التي تسهم في تحقيق التوافق السوي ) شايفر وشوبن ( بينما قام كل من 

  :والصحة النفسية وهي 
 .قبول الذات والرضا عنها واستخدام القدرات على أحسن وجه -

 .وجود صحة جسمية مناسبة -

 .ووجود عالقات صداقة ومودة، قبول اآلخرين والتوافق االيجابي معهم  -

 .جتماعيةالمساهمة في النشاطات والخدمات اال -

 .القدرة على اتخاذ القرارات والتنفيذ الواقعي لها -

 .التعبير المناسب والفعال عن الذات السيما المواهب -

 ) 501 –500 : 1974 , Jayaswal (    
  

 :وجدير بالذكر أن التوافق الحسن على مستويين 

ألجهزة ويشير إلى التوازن بين الوظائف المختلفة مما يترتب عليه أن تقوم ا : شخصي -1
 .النفسية بوظائفها دون صراعات قوية 

ويعني أن ينشئ الفرد عالقات منسجمة مع البيئة التي يعيش فيها ويتأثر  : اجتماعي -2
 ) 37 – 36 : 1987، كفافي . ( التوافق االجتماعي بمدى االنسجام الداخلي في الشخصية

ارة إلى بعضها وقد تحدث العديد من العلماء عن مظاهر للتوافق الحسن يمكن اإلش
  : كاآلتي
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ويشير ذلك إلى إدراك مناسب للحقيقة فالتوافق الحسن يتطلب الواقعية في  : الواقعية
تقدير األمور الن البعد عن الواقعية يؤدي بالفرد إلى تقدير خاطئ لألمور مما قد يسبب 

عال وفي له المشاكل الشخصية واالجتماعية كما ويتطلب فهم الواقع االتزان في ردود األف
 فقد اعتبر أيضا من مظاهر لضبط الذاتأما بالنسبة ، تفسير ما يجري في العالم المحيط

التوافق الحسن  فممارسة ضبط السلوك إراديا يدلل على مقدرة الشخص في كبح 
اإلنتاجية والكفاية ، اندفاعاته والثقة العميقة بالنفس بقدرة الشخص على التحكم في سلوكه

 نجاح الفرد في استغالل قدراته في نشاط منتج مع وجود عنصر ويعني : في العمل
 Al . et, Atkinson ,( .التفاقالتفاؤل ومحاولة تحسين الذات والتقدم بها نحو مزيد من ا

 491 –490 : 1987  (  
  

 فاإلنسان ذو التوافق الحسن يتصف القدرة على مواجهة اإلحباطوقد أضاف الطحان 
ط وصالبة قوية إزاء متاعب الحياة وأحداثها اليومية كما ويتصف بقدرته على مواجهة اإلحبا

بدرجة عالية من التحمل والصمود ومواجهة عقالنية لمواقف اإلحباط أال يطغى عليها االنفعال أو 
كما أشار ، حيث أشار إلى أن ذلك يعتبر من أبرز مؤشرات التوافق الحسن بشكل عام. التخبط 

إن حاجة الفرد لالنتماء حاجة أساسية  : عالقات اجتماعية ناجحةالقدرة على إنشاء أيضا إلى 
ويظل اإلنسان مرتبطا بالجماعة منذ والدته حتى موته فهو يعيش في إطار األسرة ثم ينتقل إلى 
جماعة المدرسة أو العمل ويشارك في نشاطات اجتماعية متعددة والفرد ذو التوافق الحسن قادر 

اآلخرين في مختلف الجماعات  التي ينتمي إليها أي أن يكون على تكوين عالقات ناجحة مع 
كما وتعتبر  ) 187 – 180 : 1987، طحان ( مقبوال من الجماعة وينعم باحترامها وتقديرها 

 : والتي تتمثل في ثالثة أبعادالعالقة الصحيحة مع الذات

 في تقدير ويعني أن يعرف المرء نقاط القوة والضعف لديه وأن اليبالغ : فهم الذات - أ
 خصائصه وال يقلل منها

وأن ال ، ويعني أن يقبل اإلنسان ذاته بإيجابياتها وبنقاط قصورها  : تقبل الذات  - ب
 يرفضها ألن رفض الذات يؤدي إلى رفض اآلخرين 

 أن يسعى الفرد إلى تطوير ذاته ويكون ذلك بتأكيد جوانب القوة ومحاولة التغلب على –ج 
  . القصور والضعف 

  
 من مظاهر التوافق الحسن وهذا ال يعني أن اإلنسان السوي ال الشعور باألمنتبر كما ويع

ينتابه الشعور بالقلق وال يمر بحاالت صراع بل يشعر بالقلق عندما توجد مواقف مثيرة للقلق 
، كفافي(لكنه يواجه المواقف بفاعلية ويسعى لحل المشكالت وإزالة مصادر الصراع والتهديد 
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 كمظهرين من مظاهر النجاح الدراسي واالتزان االنفعاليوأضيف   ) 31 – 27 : 1987
 النجاح الدراسي ال يرتبط بالقدرات العقلية فحسب لكن هناك عوامل حيث إنالتوافق الحسن 

انفعالية وأخرى دافعية تلعب دورا في التحصيل الدراسي لذلك يدل تحقيق النجاح الدراسي على 
ان االنفعالي وقدرا مناسبا من الحماس والدافعية بحيث يتمكن من أن الفرد يملك قدراً من االتز
وبالنسبة لالتزان االنفعالي فيشير إلى الحالة التي يستطيع فيها ، بذل الجهد والدأب والمثابرة 

الشخص إدراك الجوانب المختلفة للمواقف التي تواجهه ثم الربط بين هذه الجوانب وما لديه من 
سابقة من النجاح والفشل بحيث ينجح في تحديد االستجابات التي تتفق دوافع وخبرات وتجارب 

ومقتضيات الموقف وفي توافق استجابته توافقا مالئما ينتهي بالفرد إلى التوافق مع البيئة 
ر بالرضا والمساهمة االيجابية في نشاطها وفي الوقت نفسه يصل الفرد إلى حالة من الشعو

   )161  :1987، أبو زيد  ( .والسعادة
 

  : ئثانيا التوافق السي
ويشار له بالفشل في تحقيق االتزان بين الفرد ومحيطه الذاتي واالجتماعي وينعكس سوء التوافق 

 ) 20: 1974، مخيمر ( في فشل الفرد في إشباع حاجاته وفي خفض التوتر وحل الصراعات 
 : فإن له مظاهر ذكرها الطحان كاآلتي 

ر أساسي لسوء التوافق ويرى بعضهم أنه معيار مهم لكشف  وهو مظه:الشعور بالتعاسة  -1
ألن سلوك الفرد الظاهر  قد يبدو لدى المراقب الخارجي وقد ، االضطراب النفسي 

أشارت دراسات عديدة إلى أن بعض المظاهر االنفعالية مثل الخوف والقلق والتوجس هي 
 .مؤشرات على سوء القلق 

عامل أساسي في التوافق ومظهر أساسي من مظاهره فهم الذات  : عدم فهم المرء لذاته -2
ويكون التوافق سلبيا عندما يبالغ الفرد في قدراته كما ويكون التوافق سلبيا عندما يضع 
الفرد لنفسه أهداف أقل من قدراته كما تقود المبالغة في تقدير الذات إلى الفشل في حين 

 .تسهم تقديرها سلبيا إلى عدم تحقيق الذات

ويعود السلوك الجامد إلى عدم قدرة الفرد على إيجاد أساليب  : و نقص المرونةالجمود أ -3
سلوكية بديلة ألنماط السلوك التي اعتاد عليها حتى عند فشلها في تحقيق غاياته وذلك 
بسبب نقص المرونة حيث يرفض الشخص سئ التوافق تغيير أفكاره أو طرائق سلوكه 

 .يئة لالستجابة للمتغيرات الجديدة في الب

 إن تقبل الذات مظهر من مظاهر التوافق الحسن ورفضها مظهر من :رفض الذات  -4
 وهذا الرفض للذات قد يؤدي إلى الصراع والقلق كما أن هناك ئمظاهر التوافق السي

 .ارتباطا بين رفض الذات والضعف في ثبات الشخصية 



  
 

48

 غالبا ما بسبب شعور وتظهر عند فشل الفرد في إنشاء عالقات اجتماعية ناجحة : لعزلةا -5
الفرد بالعزلة إحساسا بالكآبة وفقدان السعادة وعدم الرضا عن الذات ويعود ذلك إلى أن 
الفرد يشبع حاجاته إلى االنتماء والتقدير االجتماعي أي أنه فشل في توافق مثمر مع 

 .الجماعة التي يعيش في إطارها 

اني مـن الحيـرة واالرتبـاك أمـام     من ال يحسن اتخاذ القرار يع     :  عدم تحمل المسئولية   -6
المواقف التي يواجهها وهذه الحيرة تجعله عرضة للصراع مما يولد التوتر النفسي ويجعل             

ويشير عدم القدرة على اتخاذ القرار إلى ضعف فـي          ،  الفرد عرضة للقلق واالضطراب     
 العقلـي   تحمل المسئولية وضعف في االستقاللية وترتبط المسئولية ارتباطا وثيقا بالنـضج          

واالنفعالي وبالتالي  يعني عدم تحمل المسئولية  أي أن الفـرد لـم يـصل إلـى النـضج        
   )191 : 1987، الطحان (. ناالجتماعي والوجداني الالزمي

أن جميع أشكال الفشل في التوافـق تنـتج عـن            يرون اال أن أصحاب النظرية البيولوجية    
 أو ثل هذه األمـراض يمكـن توارثهـا،   ، ومأمراض تصيب أنسجة الجسم وبخاصة مخ اإلنسان    

 واألمراض المزمنة كمـرض     ، والعدوى،  والجروح ، عن طريق اإلصابات   كتسابها خالل الحياة  ا
    )42 :1990، فد اللطيعب (. السكري والقلب الناتج عن الضغط الواقع على الفرد

  

  .وهذا ما ينقلنا للحديث عن العوامل التي تؤدي الى سوء التوافق عند الشخص 

  :العوامل المؤثرة في سوء التوافق 
 بتحقق حاجات اإلنسان الفسيولوجية والبيولوجية والنفسية على         وثيقاً يرتبط التوافق ارتباطاً  

فإذا ما طرأ ما يمنع تحقيق اإلنسان لحاجاته هذه فقد ينشأ عنده اضطراب وتوتر وسوء               حد سواء   
  :ء التوافق إلى عدة عوامل منها التوافق وعلى هذا األساس فان علماء النفس يرجعون سو

ذلك ألن عدم إشباع الحاجات النفسية والجسمية        : عدم إشباع الحاجات الجسمية والنفسية     -1
يؤدي إلى اختالل توازن الكائن الحي مما يدفع الكائن إلى محاولة استعادة اتزانه فإذا تحقـق             

 : 1983، الدريني  ( اقين  له ذلك حقق توازن أفضل أما إذا لم ينجح فيضل التفكك والتوتر ب            
 : ويقسم عباس عوض الحاجات التي يسعى اإلنسان لتحقيقها إلى ) 439

الحاجة للطعام والماء واألكسجين والحاجة إلى اإلخراج والحاجة إلى المحافظة علـى              - أ
درجة حرارة الجسم ووقايته من أخطار البيئة أما الدافع الجنسي ودوافع األمومة فهي             

  .النوعحاجات تكفل بقاء 
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وهي دوافع ثانوية فيكتسبها الفرد خالل عملية التطبيع االجتمـاعي          : الدوافع المتكسبة    -  ب
إن عدم إشـباعها    ، وهذه الدوافع تساعد على استمرار العالقات اإلنسانية واالجتماعية       

 : 1996، عـوض   . ( يؤدي إلى الشعور بالقلق واالغتراب والتعاسة وفقدان األمـل        
56( 

يتفق علماء النفس على أن الخبرات المؤلمة التـي        : األزمات االجتماعية الضغوط البيئية و   -2
 عن تنمية العوامل المهنية لالنحرافـات النفـسية    ةيتعرض إليها اإلنسان في الطفولة مسؤولي     

 النفسية في الرشد إلى الصراعات التي لم تحـل فـي الطفولـة              تففرويد يرجع االضطرابا  
ب عالقة الطفل بوالديه في مرحلة الطفولـة مـن أهـم     راطوالفرويديون الجدد يعتبرون اض   

 تأما أصحاب المدرسة السلوكية فيذهبون إلـى أن االضـطرابا   ، عوامل االنحرافات النفسية  
النفسية والعقلية واالنحرافات السلوكية سلوكيات متعلمـة ألخطـاء فـي عمليـة التنـشئة               

التوافق مرهون بالخبرات   في  ) 283 :1988، مرسي(االجتماعية خاصة في مرحلة الطفولة      
نسان بأزمـات  السارة أو الخبرات المؤلمة في الطفولة وفي أي مرحلة عمرية فعندما يمر اإل           

 والتوتر والقلق كما    بشديدة سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية فان ذلك يؤدي إلى االضطرا          
 بااهر العنف و القتل إحدى العوامل التـي تـؤدي إلـى اضـطر    ظأن الحروب ومشاهدة م   

 .السلوك

فالمظاهر الجسدية الخاصة النابية عـن المـألوف         :عاقات الجسمية والنفسية والعقلية   اإل -3
تؤثر في عملية التوافق فالقصر المفرط  أو البدانة الزائدة ليس مما يؤثره الناس وقد يكـون                 
ذلك مصدر للفشل في منافسة اجتماعية ويكون في ذلك إمكـان شـعور بـالنقص وإثـارة                 

ت في التوافق ومثل ذلك وجود إعاقة في الظهـر أو الـرجلين أو فـي البـصر           االضطرابا
، مياسـا  ( والسمع أو ما قد يكون في وجهه من قبح وكدمات تؤدي إلى اضطرابات سلوكية         

ويشير المليجي وآخرون إلى أن من عقبات التوافق القدرة غير الكافية ألداء             ) 27 : 1997
اجتماعية ويضرب أمثلة على ذلـك منهـا          أو عقلية أو   النشاطات بكفاية سواء كانت جسمية    

ضعف الصحة وشذوذ الشكل وقصور في أجهزة الحس كالسمع أو العمـى وغيرهـا وفـي       
وعدم القدرة على أداء العمل     ، مجموعة القدرات العقلية انخفاض الذكاء وسوء االستعدادات        

 : 1971، يجـي وآخـرون     المل( المدرسي أو مزاولة األعمال التي تتطلب استخدام الذهن         
في تحديد أسباب سوء التوافق كثيـرا        ) 175 : 1984، عودة ومرسي   ( ولم يختلفا    ) 395
 في ذلك لإلعاقة الجسدية مـن تـشوهات وعاهـات          هؤالء العلماء ولكن جعال األولوية    عن  

جسمية أو نقص في الحواس التي تحول بين الفرد وأهدافه مثل ضعف القلب وضعف البنيـة    
لك العوائق النفسية والمقصود بها نقص الذكاء أو ضعف القدرات العقلية والمهـارات             يلي ذ 
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النفس حركية أو هي الخلل في نمو الشخصية تعوق الشخص عن تحقيـق أهدافـه وكـذلك              
العوامل النفسية مثل الصراع النفسي الذي ينشأ عن تناقض أو تعارض أهدافه وعدم قدرتـه               

ي منها في الوقت المناسب كما أشارا إلـى العوامـل الماديـة     على المفاضلة بينها واختيار أ    
والعوامل االقتصادية في الحيلولة دون وصول الشخص لحالة التوافق حيث اعتبـر نقـص              
المال وعدم توفر اإلمكانات المادية عائقا يمنع كثيرا من الناس من تحقيق أهدافهم في الحياة               

ا إلى العوائق االجتماعية فالقيود التي يفرضـها     وقد يسبب لهم الشعور باإلحباط وأخيرا أشار      
المجتمع في عاداته وتقاليده وقوانينه لضبط السلوك  وتنظيم العالقات قد تكون أحد أسـباب               

 .سوء التوافق لدى الفرد 

   

  :معايير التوافق النفسي 
 النفس سات والكتب المتخصصة في ميدان علملقد أشارت العديد من البحوث والدرا

يير التي يمكن استخدامها للكشف عن مستوى التوافق ا النفسية إلى مجموعة من المعوالصحة
ودة إضافة  وتختلف فيما بينها من حيث الكفاءة والج ،النفسي لدى فرد أو مجموعة من األفراد

  :ايير ما يأتي ع هذه المبرزبيعة الفئة المستهدفة من عملية القياس ومن أإلى آلية االستخدام وط

إلى ) للحكم على مستوى التوافق النفسي  ( رويستند في هذا المعيا : ر اإلحصائيالمعيا -1
ة السمات التي يتميز عي يرتكز على المتوسط العام لمجموذقاعدة تعرف بالتوزيع االعتدالي وال
ه ال حيث إن، معيار ال يتمتع بكفاءة تضمن سالمة القياس لبها الفرد وتجدر اإلشارة إلى أن هذا ا

ورهم بالرضا وتوافقهم  االعتبار أن التوافق عند األفراد ينبغي أن يكون مصاحبا لشعيضع في
  ) 74  :1982، منصور ( .مع ذواتهم

إلى أن المنظور القيمي يستخدم  ) 66 : 1999، شاذلي ( حيث يشير  : المعيار القيمي -2
وك السائد في مفهوم التوافق لوصف مدى اتفاق السلوك مع المعايير األخالقية وقواعد السل

وتعتبر أن الشخص المتوافق هو الذي يوافق سلوكه وتصرفاته مع مبادئ أخالقية أو ، المجتمع 
قواعد سلوكية تقرها ثقافة المجتمع ولذا فإنه يمكن الجزم بأن هذا المعيار يركز على الجانب 

 .االجتماعي من التوافق وال يعير انتباها لمدى رضا الشخص واتزانه مع ذاته 

والشخص المتوافق ضمن هذا المعيار هو من لديه إحساس  : معيار الطبيعيال -3
بالمسؤولية االجتماعية ويعد اكتساب المثل والقدرة على الضبط الذات طبقا لمفهوم الطبيعي 

ويمكن االستدالل عليها من البولوجيا وعلم النفس ( والذي يشتق من حقيقة اإلنسان الطبيعية 
من معالم الشخصية المتوافقة فهو يعتبر طبيعيا من الناحية ) مباشرة وليس من نظرية القيم ال



  
 

51

الفيزيقية أو اإلحصائية والسلوك المتوافق هو ذلك السلوك الذي يساير األهداف وما يناقضها يعد 
  )25 : 1980، طه .( سوء توافق

حيث وفيه يرتكز على نحو مبالغ فيه عند األخذ بمعايير المسايرة  : المعيار الثقافي -4
يعتبر األشخاص المسايرون للجماعة وأساليب حياتها متوافقون بينما أن غير المسايرين هم في 

عالوة على أن االنقياد الزائد نحو الجماعة هو نمط ال ، الغالب ممن يتصفون بسوء التوافق 
  )1982، منصور .( توافقي

اير قيم ومعايير ويعد معيارا نسبيا فالشخص السوي هو الذي يس : المعيار الحضاري -5
وقوانين مجتمعه ومن الجدير ذكره أن قوانين المجتمعات وقيمها ومعايرها تختلف اختالفا 
ظاهريا عن بعضها البعض كما تختلف أهداف المجتمعات بل تتعارض أحيانا وبالتالي فان هذا 

 وحضارة المعيار مثله في ذلك مثل المعيار الثقافي الذي اليمكن األخذ به إال في ضوء ثقافة
 .المجتمع الذي يعيش فيه الفرد 

أن لكل مجتمع خصائصه الخاصة به ويتخذ هذا المعيار من  : المعيار االجتماعي -6
مسايرة المعايير االجتماعية أساسا للحكم على السلوك السوي أو خالفه فالشخص السوي هو ذلك 

  )11 : 2001، زهران . ( الشخص المتوافق اجتماعيا والعكس صحيح

حيث يستند إلى ما ، ويعتمد على ما يدركه الفرد ذاته  : )الظاهري ( عيار الذاتي الم -7
يشعر به الشخص وكيف يرى في نفسه االتزان والسعادة ولذا فهو عبارة عن إحساس داخلي 
وخبرة ذاتية وال يمكن االستناد إلى هذا المعيار وحده فقد يشعر المريض نفسيا بالسعادة وهو 

جماعة أو قد يمر الفرد العادي أحيانا بمشاعر القلق ووفق هذا المعيار يعد غير   متوافق مع الرغي
 .متوافق

يتحدد مفهوم التوافق النفسي في ضوء المعايير اإلكلينيكية   : المعيار االكلينيكي -8
لتشخيص األعراض المرضية ويعتبر الشخص متوافق استنادا إلى أساس غياب األعراض 

عليه فإن المعيار االكلينيكي ال يحدد التوافق على نحو ايجابي وذي والخلو من مظاهر المرض و
  )93 – 92 : 1995، راجح .( معنى

ويستند إلى تعريف منظمة الصحة العالمية لمفهوم الصحة النفسية  : معيار النمو األمثل -9
لو من بأنها حالة من التمكن الكامل في النواحي الجسمية والعقلية واالجتماعية وليس مجرد الخ(

ورغم أهمية مفهوم النمو األمثل في تحديد مفهوم الشخصية المتوافقة إال انه من ) المرض 
الصعب تحديد نماذج السمات أو األنماط السلوكية التي تشكل النمو األمثل فما يعتبر مرغوبا إنما 
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فهوم مبدأ يعكس ثقافة المجتمع كما يعكس المعتقدات والقيم الشخصية ولذا فيمكن اعتبار هذا الم
 . وليس محكا يمكن استخدامه معا

ويعمد إلى تحديد التوافق من إطار مرجعي نظري يستند إلى تصور  : المعيار النظري -10
خاص فنظرية التحليل النفسي ترى الخلو من الكبت دليل على التوافق ولكن قد يكون نقص 

السعادة أو الضيق التعليم وليس الكبت هو المسئول عن السلوك المضاد أو الشعور بعدم 
  )69 – 68 : 1999، شاذلي .( واليأس

النظرة المثالية نظرة قيمية ألنها تطلق أحكاما خلقية على الكاملين  : المعيار المثالي -11
المثالين وغير الكاملين وتستمد أصولها من األديان المختلفة ومعيار الحكم هنا هو مدى االقتراب 

وتعتبر الشخص العادي هو الكامل في كل شيء وهو ، الي أو االبتعاد عن الكمال أو ما هو مث
السعيد في حياته وال سلطان عليه من شهواته ويؤخذ عليه عدم تحديده للمثالية تحديدا دقيقا كما 

على الشخص من المثالية أو فكيف يمكن الحكم ، أنه ال يوجد شخص مثالي كامل تبعا له 
  ) 67 -66 : 1984، عوض ( .عدمها

يمكـن  قوة من جهة ومن جهة أخـرى        احثة أن جميع هذه المعايير تحوي جوانب      وترى الب 
 العالقة بين هذه المعايير هي عالقة تكامل بحيث يستطيع الباحث أخذها جميعـا بعـين            القول بأن 

ه من الخطأ االستناد إلى معيار بعينه للحكم علـى          حيث إن ، االعتبار عند إعداد معايير الدراسة        
فالنفس البشرية كل مركب ال يمكن الحكم       ،  في ميدان التوافق النفسي بشكل عام        الطبيعة البشرية 

ولكن من أجل إثراء اإلطار النظري واإللمام التام بهـذه المعـايير قامـت              ، عليه بشكل منفصل    
  .الباحثة بعرضها على النحو السابق مما يعود بالفائدة والنفع على القارئ لهذا البحث

  

  :يقياس التوافق النفس
  :يمكن قياس التوافق باستخدام األساليب التالية 

  :وهي تأتي من مصدرين : المالحظة  )1
وتشمل دراسة مالحظة األفراد أثناء توافقهم للمواقف الطبيعية : الدراسات الميدانية  -

" وجه التحليلي والطارئة والمثال الحي على هذه المالحظات ما قام به عالم النفس ذو الت
حيث قدم حسابات وتحليالت سيكولوجية للظروف السيكولوجية ) 1960 ("برينو بتلهيم 

والفيزيقية غير العادية التي تعرض لها المسجونون وأشكال التوافق التي قاموا بها وقد 
  )74 : 2001، شاذلي ( .كان هو نفسه سجينا عاش الخبرة بنفسه 
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) يبتدع ( رب يصطنع الدراسات التجريبية تختلف عن الدراسات الميدانية في أن المج -
المواقف فتأتي أبسط من مثيالتها في الحياة الطبيعية وتكون معتدلة الشدة لكن تتميز عن 

إمكانية إجراء قياسات دقيقة ومضبوطة وإمكانية عزل العوامل السببية : المنحنى الميداني
 )142: 2004،علي وشريت (الهامة 

 :س التوافق والصحة النفسية مثل التي تقي: االختبارات والمقاييس واالستخبارات )2

  . اختبار التوافق الشخصي واالجتماعي من إعداد عطية محمود مهنا -

 . اختبار مفهوم الذات الخاص تأليف حامد عبد السالم زهران -
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   املرأة العاملة :ًثانيا
  

وللعمل  امرأة  رجالً كان أمرئيساً في حياة اإلنسان البالغمن المؤكد أن العمل يشكل محوراً 
.. خارج المنزل هناك العمل العضلي والعمل الفكري والعمل المنزلي والعملف أشكال متنوعة

ويمكننا أن نقول أن  العمل حاجة واستعداد  في    ،والعمل في األرض وفي البحر وفي الفضاء
رد  فالحياة ال تستقيم بدون العمل بالنسبة للفالحياة نفسها داخل اإلنسان وأنه يرتبط بجوهر

  .جابيات األساسية بالنسبة للمرأة  وأيضاً للرجل واإلي والمجتمع على حد سواء

 يحس باإلنتاج واإلنجـاز   وهوصيته ووجوده من خالل العملوشخ ن اإلنسان يحقق ذاتهإ
ـ   ي كما أن العمل   واألهمية  الشخـصية  هعطي صاحبه االستقالل المادي، ويساهم في تنميـة قدرات

والقيام بالعمـل يـشعر المـرأة بالرضـا      .لعملية والفكرية واالجتماعيةا واغتنائها من النواحي
وممـا   لقيمتها وثقتها بنفسها من النواحي النفسية والسرور والنجاح وفي ذلك مكافأة هامة وتدعيم

. الواقعية والمعنويـة  ال شك فيه أن العمل يجعل المرأة أكثر قوة وأكثر قيمة في مختلف النواحي
والحقيقـة    ،قوة حول له وال ال ذلك الكائن الضعيف ذا القدرات المحدودة والذيوالمرأة ال تبقى 

ينمو وال يعـيش الحيـاة     كما أنه ال الخمول والكسل والضياع والقلقأن اإلنسان بال عمل يصيبه
العلوم الطبيـة أن العـضو    ومن المعروف في.. وكأنه يعيش الحياة أقل من غيره.. بشكل كامل

شـهد التـاريخ    لقـد و، يعمـل  اب بالضمور والضعف وهكذا اإلنسان الذي الالذي ال يعمل يص
، البشري نماذج رائعة لما قدمته المرأة من إسهامات وإنجازات عظيمة تجاه مجتمعها وأسـرتها               
، وأثبتت بجدارة أنها تستطيع أن تنزل إلى ميدان العمل مع القيام بواجباتها األخرى كزوجة وكأم                

ل االقتصادية واالجتماعية التي فرضها المجتمع هي من األسباب والدوافع          وأن الظروف والعوام  
الحقيقية التي أدت إلى خروج المرأة إلى ميدان العمل وترك أوالدها ومنزلها وأفراد أسرتها لكي               

  .تعمل عمال تؤجر عليه 
  

  :مفهوم المرأة العاملة 
 التعریف من وجھة نظر الباحث اھتم الكثیر من الباحثین بعرض مفھوم المرأة العاملة ووضع

ھي التي تعمل خارج المنزل وتحصل على أجر مادي "  المرأة العاملة"1982، ادم" فقد عرف ،
 إلى جانب دورھا كعاملة أو مقابل عملھا وتقوم في نفس الوقت بأدوارھا األخرى كزوجة وأم

   )39 : 1982، ادم ( ". موظفة

 والتي  بأنها المرأة المتعلمة   "المرأة العاملة    ) 185 : 1974، عبد الجواد    ( عرفتكما و  
لديها من األطفال اثنين فأكثر ويتراوح سنهم ما بين سنتين وست سنوات وتعمل عمـال حكوميـا        
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 ، "  ال تقل عن سبع ساعات في اليـوم      ةمنتظما تتقاضى منه األجر وتبعد عن منزلها وأطفالها مد        
تعمل خارج المنـزل وتحـصل      المرأة التي   "بأنها  المرأة العاملة    ) 18: 1978، وحيد  (وعرف  

دور ربـة البيـت ودور      ، على أجر مادي مقابل عملها وهي تقوم بدورين أساسيين في الحيـاة             
بأنها المرأة التي تؤدي عملها خـارج       " كما في حين عرفت  العدوي المرأة العاملة         ، " الموظفة  

في الحياة دور ربة البيت ودور الموظفـة        المنزل وتؤجر عليه وهي التي تقوم بدورين أساسيين         
، العـدوي   "  ( مع مراعاة خروج النساء الالتي يعملن بأعمال تطوعية أو أعمال يدوية منزليـة            

بأنها المـرأة  "وقد أضاف هدية بعدا جديدا للتعريف عندما عرف المرأة العاملة     ،  ) 19 : 1979
ين والتي حصلت على قسط مـن التعلـيم   التي يتراوح عمرها ما بين العشرين والخامسة والعشر    

المتوسط أو الجامعي والتي يتوقع منها أن تخرج إلى العمل بعد إنهاء تعليمها والتي سوف تساهم                
   ) .127 : 1988، هدية " ( في نهضة المجتمع وتتحمل مسئولية اإلنفاق على نفسها  

هنة التـي تزاولهـا األم      الم" مهنة األم بأنها هي      ) 15 : 1974، عبد الجواد   ( عرفت   كما
 ) 18 : 1978، وحيـد   (وقد عرفـه    " وتقضي فيها المدة التي تكون بعيدة عن منزلها وأطفالها          

بأنه العمل الذي يتطلب من المرأة الخروج من بيتها وهو ما يعكسه هذا العمل من موقـف فـي                   
ل وأيضا موقفهـا    عدة قضايا كمساواتها بالرجل من حيث القدرات واإلمكانات والقدرة على العم          

  " من دورها التقليدي وموقفها من استقاللها االقتصادي 
يتضح من خالل العرض السابق أن المرأة العاملة تؤدي أكثر من دور في حياتها اليوميـة                

اضافه إلـى دورهـا     ، فهي الزوجة والعاملة في ميدان العمل كما وربة المنزل والقائمة بأعماله            
ة وانجاب األطفال وهذا يتتطلب منها بذل المزيد من الجهـد العقلـي          األساسي والرئيسي في تربي   

  والجسدي لتستطيع التوفيق بين هذه المهام المتعددة مع المحافظة على اتزانها النفسي واالنفعالي 
  

  :أقسام عمل المرأة

  :  وبالنسبة لعمل المرأة فهو يقسم إلى نوعين هما 
   

، ة يكون ضمن أسرتها من حيث القيام بشؤون المنـزل        أي أن عمل المرأ   : العمل داخل المنزل    •
ومن ، وكل ما يتطلب ذلك من رعاية لشؤون األسرة       ، والعناية بالزوج ، وتربية األبناء ، ومتطلباته

  .  الجدير بالذكر أن عمل المرأة في هذه الحالة يتم من دون أجر مادي
رج المنزل ويكون بمقابل أجـرٍ   ويقصد به العمل الذي تقوم به المرأة خا        :العمل خارج المنزل    •

  .   تتقاضاه نتيجة عملها خارج بيتها
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فهن يقمن بالعمل داخل المنزل ،  النساء يمارسن العملين معاً نسبة ال بأس بها من حيث إن
  .وهذا هو السائد في معظم الحاالت لدى المرأة العربية العاملة، وخارجه

  
  

  :سيكولوجيتها  وطبيعة المرأة    
ن المرأة تختلف تماماً عن الرجل في بنيتها الجسدية والنفسية وسوف يتم ال شك أ   

  :استعراض بعض وجهات النظر التي اختلفت فيما بينها في تفسير طبيعة المرأة وهي كالتالي
  :  طبيعة المرأةلوجهة النظر البيولوجية في تفسيرها   )أ(

مثل الضعف، التبعية إن وجهة النظر البيولوجية هذه أكسبت المرأة صفات معينة 
شابهها، ولقد أرجع معظم الفالسفة والمفكرين شخصية المرأة ونفسيتها إلى عوامل  وما

عقالنية وأسباب بيولوجية ونعتت المرأة على مد العصور بالسلبية والعاطفة والرقة والال
 بمعنى أن هناك عوامل في تكوين المرأة أعطتها وأضفت عليها بسبب تكوينها البيولوجي

  .الطبيعة الخاصة وهي عوامل تتعلق بالخاليا وذرات جسم المرأة
  : وجهة النظر الفلسفية في تفسيرها ألوضاع وطبيعة المرأة  )ب(

أجمع معظم الفالسفة على أن المرأة تنتمي بطبيعتها إلى األسرة وذلك لكي تستمر األسرة 
  .العاطفيوهي مملكة المرأة باعتبارها مركز التربية األخالقية واألمان 

بتكوين المـرأة  ختالف بين الرجل والمرأة الخاصة االوال نستطيع إنكار حقيقة وجود
أن االختالفات الموجودة بين : قول الفيلسوف كاربل) 1985(حيث يذكـر حسين ”الفسيولوجي 

الرجل والمرأة ال تأتي من الشكل الخاص لألعضاء التناسلية وال من الرحم والحمل أو من 
تعليم إذا أنها أكثر أهمية من ذلك ألنها تنشأ من تكوين األنسجة ذاتها ومن تلقيح الجسم طريقة ال

 الجهل بهذه الحقائق الجوهرية عن األنوثة أدى إلى حيث إن كله بمواد كيمائية يفرزها المبيض
 االعتقاد بأنه يجب أن يتلقى الجنسان تعليماً واحداً وأن يمنحا قوى واحدة ومسئوليات متشابهة

 عن الرجل فكل خلية من خاليا جسمها تحمل طابع اً كبيراًوالحقيقة أن المرأة تختلف اختالف
جنسها واألمر كذلك بالنسبة إلى أعضائها وفوق كل شيء لجهازها العصبي وبناء على هذه 

، حسين  ( االختالفات في الخصائص العضوية والعقلية البد من التفرقة بينهم في الوظائف
قد : كما ولقد ثبت عن السيد العالمة أبو األعلى المودودي في كتابه الحجاب قال)  77 : 1985

رة والسمت أثبتت بحوث العلم وتحقيقاته أن المرأة تختلف عن الرجل في كل شيء في الصو
. ( لخالياه النسيجية) البروتينية( إلى ذرات الجسم والجواهر الهيولينية واألعضاء الخارجية 

   )239  :1984، الخولي 



  
 

57

ومما يضفي على المرأة تلك الطبيعة الخاصة هو اختصاصها بعوارض تعتريها دون  
 دور األمومة يكلفها حيث إنالرجل وسيكون لها أكبر التأثير على صحتها النفسية والجسدية 

الكثير من العناء والمشقة دون سائر المخلوقات اإلناث األخرى الالئى يحملن ويلدن وذلك ألن 
اث ال تفرز بويضاتها إال في فترة محدودة من العام بينما تفرز المرأة بويضة كل شهر تلك اإلن

منذ البلوغ إلى سن اليأس والمرأة طوال هذه المدة بين حيض وحمل ونفاس وإرضاع ناهيك بما 
يترتب على كل فترة من هذه الفترات من آالم ومتاعب كما وأنها قد تعيقها عن أداء عملها ما قد 

  . على المرأة نفسية وعقلية وبدنيةمن تأثيراتتحدثه 

  
  :ومن هذه العوارض المتعلقة بطبيعة المرأة والمالزمة لها 

  ):الحیض ( الطمث   - 1

إن الوصف الجامع للحيض كما قرره علماء النفس أنه يحتوي على آالم جسمية ونفسية، 
يصحب مرحلة الطمث انخفاض و) 222: البقرة  (  ويسأَلُونَك عنِ الْمحيضِ قُلْ هو أَذًى  : قال تعالى

في مستويات الهرمونات األنثوية وانخفاض في كميات الماء بالجسم والشعور بالتعب والصداع 
والتقلصات وآالم الظهر يلي ذلك عدة تغييرات في مستويات اإلفرازات الهرمونية األنثوية، وفي 

ونات األنثوية وزيادة احتفاظ الجسم بالماء مرحلة ما قبل الطمث يحدث انخفاض سريع في الهرم
معنى ذلك أن المرأة في فترة الحيض  ،والشعور بالضيق في التنفس وعسر الهضم والضعف

تشير ”تشعر بآالم ووهن في بنيتها الجسدية وليس ما تشعر به هو األلم الجسدي فقط وإنما 
 مباشرة قبل وأثناء فترة الدراسات إلى حدوث اضطرابات نفسية لدى غالبية النساء وتظهر
  .الطمث وتشمل االكتئاب النفسي، القلق، الشعور بالتوتر وحدة الطباع

ففي أثناء الحيض تتعرض المرأة إلى اإلصابة بآالم وأوجاع في أسفل الظهر وأسفل 
البطن، الشعور بالكآبة والضيق، اإلصابة بالصداع النصفي، فقد كميات كبيرة من الدم، قلة 

دد الصماء، انخفاض حرارة الجسم وبطء النبض وانخفاض ضغط الدم، الشعور إفرازات الغ
ولقد راعت  ). 118 : 1994، الغزالي  ( بالدوخة والكسل والفتور قلة القدرة على التركيز

الشريعة اإلسالمية هذه الظروف التي تمر بها المرأة فأعفتها من بعض العبادات كالصالة 
 فهذه الشريعة السمحاء أعفت المرأة من هذه العبادات .آخروالصوم وقضاء الصوم في أيام 

واعتبرت أيام الحيض راحة للمرأة ألنها صاحبة مسؤوليات كبيرة في بيتها إضافة إلى ما 
يعترضها من آالم جسدية ونفسية بسبب دور األمومة وما يتعلق به من عوارض، فهذه العبادات 
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ه الحاالت وهي مساوية للرجل في وجوب أدائها وهي واجبات عينية ُأسقطت عن المرأة في هذ
ولكن بسبب ما يعترضها من عوارض صحية ونفسية تفرضها طبيعة تكوينها الجسدي والنفسي 

أنه بالنظر إلى المرأة نجد أنها تتعرض لحمل ”: وفي ذلك يقول محمد أبو ريده ، أعفيت عنها 
ضاعة والحضانة وغير ذلك لذا فإنها أعباء كثيرة من لواحق األنوثة ووظائفها من الحمل والر

بحكم الواقع تحتاج إلى مراعاة خاصة ولذلك خفف عنها في العبادات بل وفي أحوال معينة تعفي 
ى العمل من العبادات، وأيضاً نظراً ألن وظيفة األمومة تجعلها في بعض األحيان غير قادرة عل

 والرعاية باإلنفاقها من كل وجه  أوجب على الرجل كفالتم اإلسالفإنأو التفرغ كما ينبغي 
   )22 : 1975، أبو ريده . ( والحماية

ومما ال شك فيه أن كل ما يعتري المرأة من اضطرابات وآالم في فترة الطمث يؤثر على 
 وفي ذلك يقول . ء ونشاط الرجل في هذه الفترة ليس في مثل أداؤهاملها وبالتالي غالباً يكون أداع

ابات السيكولوجية لدى غالبية النساء خالل فترة الدورة الشهرية ترجع إن االضطر: عبد الهادي
إلى طبيعة التكوين والدور البيولوجي لهن ويترتب عليها تأثيرات سلوكية في مجال العمل 

  :واإلدارة وذلك على النحو التالي
التأثير السلبي على قدرة بعض النساء فيما يتعلق بالقدرة على اتخاذ القرارات وذلك  −

  .لصعوبة التركيز في التفكير
صعوبة التعامل مع المرؤوسات أو الزميالت أو الرئيسات في التنظيم خالل هذه الفترة  −

  .بسبب الشعور بالتوتر وحدة الطباع لدى بعض النساء
انخفاض في إنتاجية غالبية النساء بسبب الشعور بالتعب والقلق والتوتر واالكتئاب النفسي  −

   ) .67 : 1991، عبد الهادي  ( هريةرة الشوهي أعراض تصاحب الدو

  :الحمـــل   -2
وإضافة إلى ما تتعرض له المرأة من آالم واضطرابات الدورة الشهرية فهي تتعرض 

يعتبر زمن الحمل أشد على النساء (آلالم وأوجاع ومتاعب أخرى أال وهي متاعب الحمل، حيث 
قوى المرأة أن تتحمل مشقة الجهد ال تستطيع : من فترة الحيض، ولقد كتب الطبيب ريبريف

البدني والعقلي ما تتحمله في عامة األحوال وأن عوارض الحمل إن عرضت لرجل أو امرأة 
غير حامل لحكم عليه أو عليها بالمرض بدون شك ففي هذه المدة يبقى مجموعها العصبي مختالً 

الروحية في حالة على أشهر متعددة ويضطرب فيها االتزان الذهني وتصبح جميع عناصرها 
   )204 : 1984، الخولي ( .فوضى دائمة
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كما وتذكر محاسن عبد الفتاح أنه خالل فترة الحمل تحدث بعض االضطرابات 
السيكولوجية لدى غالبية النساء فتظهر تغييرات في الحالة النفسية حيث يملن إلى أن يكن أكثر 

عبد (.واالكتئابوالتوتر  والقلق وفبالخ بأخرى أو بدرجة ويشعرن غضباً وأسرع عصبية وتوتر
   )32  : 2006، الفتاح 

كما ويصاحب فترة الحمل بعض األعراض الصحية أهمها الشعور بالضيق في التنفس 
في النوم وزيادة سرعة واألرق والخمول والكسل، الميل إلى القيء، فقدان الشهية، الرغبة الزائدة 

    )377 : 1980، العيسوي . ( دقات القلب
ا أنه ومن المعروف أن معظم النساء يشتكين من آالم أسفل الظهر، ولقد أكدت دراسات كم

طبية حديثة أجريت بقسم الروماتيزم والطب الطبيعي بكلية الطب بجامعة المنصورة أن عدد 
النساء الالئي يصبن بآالم أسفل ا لظهر ضعف عدد الرجال ويرجع ذلك إلى أسباب خاصة بهن 

حيث تبين أنه أثناء الحمل تفرز الحامل ”.الوالدة والسمنة واألعمال المنزليةمثل تكرار الحمل و
هرمونات تعمل على ارتخاء أربطة أسفل الظهر فضالً عن الوضع الذي تتخذه الحامل يجعل 
مركز ثقل الجسم يقبع خلف المنطقة القطنية من العمود الفقري نظراً لبروز البطن إلى األمام مما 

افية على هذه المنطقة كما أنه من المعروف أن نسبة الكالسيوم التي يستهلكها يشكل أحماالً إض
الجنين أثناء الحمل من األم قد تؤدي في بعض األحيان إلى نقص كبير في هذا العنصر الالزم 

، عبد الصمد (. من عوامل زيادة نسبة آالم أسفل الظهراًلصالبة العظام مما يشكل عامالً آخر
1994 : 4(  

فسير ألسباب هذه االضطرابات السيكولوجية وتأثيرها على أداء المرأة العاملة يقول وفي ت
أحمد عبد الهادي أنه تشير إحدى الدراسات إلى أنها ترجع إلى التغيرات في اإلفرازات 
الهرمونية األنثوية باإلضافة إلى عمليات الهدم والبناء بالجسم ذلك أن الهرمونات األنثوية لدى 

امل تتزايد بسرعة مئات المرات أكثر مما لدى المرأة غير الحامل مما يترتب عليه المرأة الح
وقد يترتب على هذه . االضطرابات السيكولوجية التي تصاحب غالبية النساء خالل فترة الحمل

   ):68 : 1991، عبد الهادي ( االضطرابات تأثيرات سلوكية في مجال العمل على النحو التالي
 . الغياب بين غالبية النساء العامالت في تلك الفترةتزايد معدالت   -1
 .انخفاض دافعية غالبية النساء للعمل وانخفاض إنتاجيتهن في تلك الفترة    -2
 . التأثير على قدرة اتخاذ بعض القرارات اإلدارية -3
اإلجازات التي قد تحصل عليها غالبية النساء العامالت لرعاية أطفالهن بعد الوالدة     -4

  .لوظيفي لبعضهنمتد إلى عدة سنوات يرجح أنها تؤثر سلبياً في فرص التقدم اوالتي قد ت
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   :الوالدة والنفاس -3

 بوضع الطفل،  ءدة بدءاً بمرحلة المخاض وإنتهايصاحب عملية الوالدة أوجاع وآالم عدي
أنه عقب وضع الحمل تكون المرأة عرضة ألمراض متعددة : ولقد ورد عن الطبيب  ريبريف”

وح نفاسها مستعدة للتسمم وتصبح أعضاؤها الجنسية في حركة لتقلصها إلى حالتها إذ تكون جر
الطبيعية قبل الحمل مما يختل به نظام جسمها كله ويستغرق بضعة أسابيع في عودته إلى نصابه 
وبذلك تبقى المرأة مريضة أو شبه مريضة مدة سنة كاملة بعد قرار الحمل وتعود قوة عملها 

   )240 : 1984، الخولي . ( امة األحوال أو أقل منهنصف ما تكون في ع

  :األطفالرعایة   -4

يشير ”إن صميم عمل المرأة هو تربية ورعاية األطفال فهذه أعظم وظيفة لها حيـث 
ال ريب أن أجل : األطباء في هذه القضية نقالً عن نشرة مؤسسة الصحة العالمية التي تقول

 وهي في هذا الدور تمد المجتمع بكل النشءة وتربية أدوار المرأة في الحياة هو دور األموم
 ( مة بأسرهالمهمة يكون المردود جيداً على األعناصر البناء والتقدم وبقدر إخالصها في هذه ا

ليس لصيقاً باألطفال واالختالف واضح في هذا المجال ألن الرجل  ) 117 : 1994، الغزالي 
ني بشؤونهم من لباس ومطعم ومشرب بينما األب هو فالمرأة هي التي تُرضع وتعت، بقدر المرأة
لبس والمطعم والمشرب ويندر أن يهتم الرجل بهذه المسؤوليات باعتبار أنها من مالذي يوفر ال

تتحمل أعباء ومشقة الحضانة والتربية من إرضاع وسهر أدائها صميم عمل األم وهي في 
  .ورعاية

   :سن الیأس -5

 من الحمل وحتى في هذا يئستة عن المرأة وبذلك تكون  وهو يعني انقطاع الدورة الشهري
حيث يبدأ عادة سن اليأس ما بين سن ”: السن تتعرض المرأة لبعض التغيرات واالضطرابات 

 سنة وذلك نتيجة توقف نشاط المبيضين ونقص إفرازات هرموني االستروجين 45-50
سية والعصبية مثال ذلك والبروجسترون ويصاحب هذا التغيير حدوث بعض االضطرابات النف

اإلصابة باألرق واالكتئاب النفسي وفقدان االتزان العاطفي واإلصابة بالتوتر وزيادة 
   )247، باندويك (.الحساسية
  
إضافة إلى ما تم ذكره من عوارض تعترض المرأة دون الرجل ولها أكبر التأثيرات على  

لجسدية الخارجية وفي قوة الرجل وقوة بنيتها الصحية فإن هناك اختالف واضح في نفس البنية ا
المرأة، وبما أن الفرق واضح لذلك ال مجال لذكره هنا حيث سيتم االقتصار على ذكر العوارض 

فال ال ريب أن كيان المرأة النفسي  لطبيعة الخاصة المغايرة للرجلالتي تضفي على المرأة ا
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ني جسم المرأة على نحو يتالءم والجسدي قد خلقه اهللا على هيئة تخالف تكوين الرجل فقد ب
ووظيفة األمومة تالؤماً كامالً كما أن نفسيتها قد هيئت لتكون ربة األسرة وسيدة البيت وكذلك إن 
أعضاء المرأة الظاهرة والخفية وعضالتها وعظامها وكثيراً من وظائفها العضوية مختلفة إلى 

  ) 117  :1994، الغزالي (. حد كبير عن مثيالتها في الرجل
نستنتج من كل ما سبق أن التركيب البيولوجي للمرأة يختلف عن التركيب البيولوجي  

للرجل وهذا االختالف ليس باالختالف اليسير ألنه من صميم الجسم نفسه وألن التركيب البدني 
له أثر في نفسية المرأة فجعلها مختلفة عن نفسية الرجل اختالف كبير ولذلك يجب لكل من 

فروق بين المرأة والرجل أن يدرك األساس الطبيعي أو البدني الذي يقوم عليه تعرض لتلك ال
  .الرجل فال مجال إلنكار هذه الفروق الطبيعية أو البدنية والتي لها تأثيرها على نفسيتها

ولقد برهن العلم الحديث أن هذه االختالفات ليست وليدة العادات االجتماعية فحسب  
عضل واالختالف في الشكل وضغط الدم والحرارة وغير ذلك لم فاختالف الطول والوزن وال

تكن اختالفات عارضة نشأت مع النوع اإلنساني في تاريخه الطويل، بل هي اختالفات بيولوجية 
أصيلة جاءت من طبيعة الذكر وطبيعة األنثى وقد كشف علماء النفس المحدثون أن بين الرجل 

، 78 : 1985، حسين .(  لهذه االختالفات البدنية األصيلةوالمرأة اختالفات نفسية قد تكون نتيجة
89 (  

  
 من مراعاة طبيعة المرأة الخاصة والمختلفة عن الرجل عند وضع  نستطيع القول أنه البد 

األنظمة المتعلقة بتشغيلها، مثل ما تم مراعاتها في أنظمة اإلجازات باعتبار أن لها التزامات 
تاج إضافة إلى ما سبق من إجازات إلى إجازة رعاية وظروف تختلف عن الرجل، وهي تح

األطفال بنصف أجر أو بدون أجر والتي تمتد إلى سنتين ، لذا فالبد من مراعاتها في أوقات 
ها تعمل نفس عدد ساعات عمل الرجل وهي التي عليها مسئوليات منزلها كاملة حيث إنتشغيلها 

أعباء منصب ربة البيت داخل البيت تكافئ إن ”: بعد عودتها، وفي ذلك يقول محمد الغزالي
فالرجل يعود من عمله ليرتاح في  ) 119 : 1994، الغزالي   ( “أعمال الرجل الشاقة خارجه

 عن إطعام األطفال أو العناية بهم أو إعداد الطعام أو غسل وكي المالبس مسئوالمنزله فهو ليس 
ك األعمال بانتظارها حتى وإن كان لديها أو تنظيف المنزل بعكس المرأة التي تعود لتجد كل تل

خادمة وهي عند أدائها لألعمال المنزلية قد تكون منهكة وتشعر بالتعب نتيجة لساعات العمل 
الطويلة التي قضتها فال يستطيع إنسان أن يعمل سبع ساعات عمل ما بين أوراق وقرارات 

ن غسيل وكي وإعداد طعام وتعاميم ثم يعمل سبع ساعات أو أكثر في أعمال المنزل ما بي
   )86 : 1982، حماد .( والعناية باألطفال وتنظيف وترتيب المنزل



  
 

62

  

  : عمل المرأة في اإلسالم
من القرآن الكريم آيات كثيرة : إن قضايا المرأة تشغل حيزا عظيما من مصادر إسالمنا 

اء الكبرى هما سورة النس: في سور كثيرة من القران حتى سميت سورتان جليلتان بإسمهن 
الصغرى التي تعرف أيضا باسم روفة بسورة النساء وسورة النساء رابعة سور القرآن المع

سورة الطالق كما أنه تعالى عرض للنساء خاصة في سور كثيرة من القرآن بمساحات واسعة 
 المرأة بالخطاب  أحاديث كثيرة تخصة وال عمران والمائدة ومن الحديثكما في سورة البقر

  )11 : 2001، عتر (. الدينيوالبيان

المرأة نصف المجتمع وشريكة الرجل في تعمير األرض وتحقيق التنمية وبها تستمر 
الحياة وتستقيم ويرقى المجتمع وترفرف عليه رايات العدل والخير وقد احتفظ اإلسالم للمرأة 

يع وشراء ورهن بكامل حقوقها المدنية وأهليتها في محل االلتزامات وإجراء مختلف العقود من ب
   )11 :2006، دوابه (... .ووصية وما إلى ذلك وهبة 

وإذا كانت الوظيفة األساسية للمرأة التي هيأها اهللا لها بدنيا ونفسيا أن تكون سيدة األعمال 
داخل بيتها بتربية األجيال وتدبير المنزل وبناء األسرة الصالحة فإن هذا ال بعني أن عمل  

م شرعا فليس ألحد أن يحرم شيئا بغير نص شرعي صحيح الثبوت المرأة خارج بيتها محر
 حيث  ) 21 :2006، دوابه ( صريح الداللة فاألصل في األشياء والتصرفات العادية اإلباحة 

 المرأة تعتبر عنصرا أساسيا في المجتمع فهي في األساس العنصر اإلنتاجي الذي يعطي أن
رية، فالمرأة هي التي تعتني بشؤون أبنائها وترعاهم المجتمع كافة احتياجاته من الموارد البش

وتغرس فيهم القيم وتربيهم التربية الصالحة حتى يكونوا خير مورد للمجتمع، وهي عبارة عن 
 تعبئة قواها ومساهمتها الفعالة في مختلف جوانب أنطاقة بشرية ضخمة في المجتمع والشك 

تمع، وبما أن المرأة تمثل نصف المجتمع لذلك التنمية سوف يساعد على دفع عجلة التقدم بالمج
  . فان في عملها فائدة للمجتمع

فمنذ ظهور اإلسالم تمتعت المرأة بحقوق عديدة لم تكن تتمتع بها في العصور السابقة 
حيث لم يكن لها الحق بالمطالبة فيها فنجدها أخذت مكانة مرموقة ال تقل أهمية عن مكانة الرجل 

بناء المجتمع المسلم  وتأسيسه ووجدت كل التأييد من الرسول صلى اهللا ولعبت دورا مهما في 
عليه وسلم وأصحابه ونرى أن اإلسالم قد ساوى بين الرجل والمرأة في معظم الحقوق 
والواجبات فمنحها حق التعليم والتعلم فكانت بمثابة الطالبة تدرس العلوم الدينية والدنيوية 

س مهنة التدريس وتتلمذ أفضل الرجال وسمح لها المشاركة في باإلضافة إلى كونها معلمة تمار
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باإلضافة إلى كونها الزوجة الراعية في بيت زوجها ، الحروب اإلسالمية وأحيانا القتال 
ع المسئولة عن توفير الراحة واألمن واالطمئنان لزوجها وأوالدها ولهذا نجد أن اإلسالم قد رف

   )30 : 2007، زعيتر (.من شأن المرأة وحفظ قيمتها

عدنا إلى عصر صدر اإلسالم لنرى كيف كانت المرأة في ذلك الوقت نجد انه كان فإذا  
لها دور أساسي إلى جانب الرجل في نهوض المجتمع وصالحه وتقدمه فلقد أعطاها دين اإلسالم 
 له الحق في العمل، ذلك ألنه دين يرفع من قيمة اإلنسان ليستثمر ويستفيد من كل ما سخره اهللا

في األرض وليستفيد من طاقاته، فلقد أباح اإلسالم للمرأة أن تعمل في األعمال التي تتناسب مع 
   )232 : 1997، موسى( . قدرتها وكفاءتها واألمثلة على ذلك كثيرة

وقد عرف التاريخ اإلسالمي منذ عهد النبوة نماذج لنساء عامالت جمعوا بين الدنيا 
مالهم وإدارة بيوتهم يزاولن التجارة ويصنعن السلع ويزرعن واآلخرة ونجحوا في إدارة أع

 العلم ويخرجن مجاهدات يداوين الجرحى حيث تعد السيدة خديجة أول ويعلمناألرض ويتعلمن 
سيدة أعمال في تاريخ اإلسالم وقد ضارب رسول اهللا عليه الصالة والسالم بمالها وكانت 

مكانا ي فكانت قوافلها تمتد بين اليمن والشام  للبضائع على المستوى الدولةمستوردة ومصدر
   )26 : 2007، دوابه (.وبين الصيف والشتاء زمانا

 يعملن في مجال التمريض ومداواة الجرحى وتوصيل الماء كذلكولقد كانت النساء 
والطعام إلى المجاهدين، كما كانت المرأة تعمل مثلها مثل الرجل ولقد حدث هذا في عهد رسول 

 في غزوة سلمهاهللا عليه وسلم حيث قد خرجت زوجاته معه في غزواته ومنهن أم اهللا صلى 
 في غزوة بني المصطلق رضي اهللا سلمهخيبر وفتح مكة، وميمونة في فتح مكة، وعائشة مع أم 

عنهن أجمعين، وكذلك كانت فاطمة رضي اهللا عنها مع أبيها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في 
ت نساء المهاجرين األنصار فكن يقدمن الخدمات ومساعدة المجاهدين غزوة أحد، وكذلك فعل

 أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي اهللا وكيف .“رفيدة”و“ أم عطية”و“ أم سليم”ومنهن 
 .عنه ولى سيدة تدعى الشفاء أمر سوق المدينة وكانت امرأة تجيد الكتابة

طلقت :  جابر بن عبد اهللا يقول في صحيحه عن أبي الزبير انه سمعمسلمولقد روى   
" : النبي صلى اهللا عليه وسلم فقالتت إلى أ تجذ نخلها فزجرها رجل أن تخرج فخالتي فخرجت

الشماسى ( ).371، صحيح مسلم  " (بلى فجذي نخلك فانك عسى أن تتصدقي أو تفعلي معروفا
   ،2001 : 93 (   
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يه وسلم حث المرأة على العمل ومن هذا الحديث يظهر واضحا أن الرسول صلى اهللا عل 
وعلل ذلك بالفائدة التي قد تجنيها من عملها والخير الناتج عنه، مما يعكس واقع المرأة منذ فجر 

  .اإلسالم ومشاركتها في تنمية مجتمعها

فاإلسالم أباح للمرأة العمل ولكن مع ضرورة الموازنة بين حقها في العمل وبين واجب  
 والتي هي وظيفتها األساسية بمعنى أن تعمل المرأة خارج المنزل ولكن األمومة والرعاية لبيتها

ليس على حساب عملها ووظيفتها داخله فيجب أن يكون خروجها لضرورة وهذه الضرورة 
اجتماعية تتمثل في حقها في مشاركة الرجل في تنمية المجتمع الن هناك مجاالت نسائية ال 

لنساء وتمريضهن وتوليدهن ورعايتهن اجتماعيا فكلها يجوز للرجل أن يعمل فيها مثل تعليم ا
أعمال ال بد للمرأة القيام بها وذلك لمنع االختالط وعلى ذلك فان المرأة يجب أن تعمل في 

الشروط التي : األعمال التي تحتاج إليها النساء في المجتمع حيث توضح فاطمة عمر نصيف
  :وضعها اإلسالم لخروج المرأة للعمل ومنها

  . يستغرق العمل وقتها وجهدها فيمنعها من أداء مهمتها األساسية كأم وزوجةأن ال - 1
 .أن ال يخرجها عن خصائصها ومقتضيات مهمتها الفطرية  - 2
 .أن تؤدي عملها في وقار وحشمة حتى تكون بعيدة عن مهاوي الفتنة وسوء الظن - 3

  )  117 : 1992، نصيف (.أن تتجنب االختالط والخلوة بالرجال األجانب - 4

  

  :إشكالية عمل المرأة بين القبول والرفض 

بين مؤيد ومعارض تختلف اآلراء حول عمل المرأة وطبيعته ، فهناك من يري أن عمـل                 
  الهيئات واألعمال المختلفة،فيجريمة في حق المجتمع ألنها تستولي على مقاعد الرجال  المرأة

خرون يؤكـدون أن عمـل المـرأة    وآ ،ناهيك عن تقصيرها في حق بيتها وزوجها وأسرتها ككل
  :ويتضح ذلك من خالل االتجاهين التاليين ، ة ة في ظل الحياة االقتصادية الصعبضرور
  

  :يؤيد خروج المرأة للعمل : االتجاه األول 

حيث يرى أن خروج المرأة للعمل يؤدي إلى اتساع مجال خبراتها سواء عن طريق ازدياد               
سابها لعدد كبير مـن مهـارات التعامـل مـع الـزمالء             معرفتها ومعلوماتها أو عن طريق اكت     

والمرؤوسين ومع أفراد الجمهور على اختالف نوعياتهم مما يشير إلى مزيد من النضج النفـسي            
ا من الفـضيلة    واالجتماعي كما أن العمل يشغل المرأة عن البطالة ويصونها عما ال يليق ويقربه            

لمرأة حضارتها الفرعية الخاصة التي تعبر عنهـا         في تقدم المجتمعات ألن ل     كما أن له دور فعال    
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مجموعة من القيم واالتجاهات واآلراء وأنماط السلوك وإن عمل المرأة يتيح لها فرصة اختيـار               
شريك حياتها بشكل حر دون ضغوط اجتماعية ويحقق ذاتها ويشعرها بمكانتها ويحسسها بـالقيم              

 هذا االتجاه في المرأة اإلنسان القادر على        ويرى أصحاب  ) 72 : 2001، الدرياشي  ( اإلنسانية  
العمل وتحمل المسؤولية دون أن يشكل أي تهديد على مصالح الرجـل ويـرى البـاحثون مـن              

يد القائمة  أصحاب هذا االتجاه أن تخلف المجتمع العربي يعود النعدام حرية المرأة وجهلها والتقال            
   ) 95 : 2007، زعيتر(.على نظام  صارم

الطـب  ،  بعض األعمال خاصة مثل التوليـد        المرأة لمزاولة   الماسة المجتمع    حاجة أنكما  
ليهـا   فرضـت ع  طب األسنان   ، طبابة األمراض الخاصة بالنساء     ، التعليم  ،  العام للنساء    البدني

  .وبشدة الخروج لميادين العمل
ـ       ات ويرى أصحاب هذا االتجاه أن التغير التكنولوجي وااليدولوجي الذي حدث في المجتمع

الحديثة جعل من خروج المرأة للعمل ضرورة فالدافع االقتصادي هو تأمين الحاجـات اليوميـة               
والكسب المادي والدافع االجتماعي والنفسي فيتلخص في احترام الذات التي غالبا ما تسعى إلـى               
تحقيق الطموحات كضرورة الحصول على مكانة اجتماعية من خالل العمل المبـذول والـشعور     

 حيث إن لية والقدرة على اإلنتاج وتقديم شيئا مفيداً لآلخرين واإلحساس بالقيم االجتماعية            بالمسؤو
للعمل قيمة كبيرة في حياة اإلنسان االجتماعية والسيكولوجية كما أن العمل خلق للمـرأة وعيـا                
اجتماعيا وعبر عن حياتها بصورة واضحة وذلك ألنها عملت من ضمن مجموعة ال وحدها وهو              

نعامـة  ( ي سيكولوجية الشخص كفرد معزول ويخلق سـيكولوجية الفئـات االجتماعيـة             ما يلغ 
باإلضافة إلى التعديل والتغير في القيم التي يعتنقها أفـراد األسـرة طالمـا أن            ) .45 : 1984،

المرأة تعمل فالزوج يساهم في العمل المنزلي وهذا خروج عن مفهوم دوره التقليـدي يتحملـون                
 به أال وهـو العمـل   ا حدث نتيجة تعدد أدوار المرأة واستحداث دور جديد تقوم  المسؤولية كل هذ  
   ) 97 : 1990، عبد الفتاح (.خارج المنزل

وأخيراً إن اشتغال المرأة يخفف من قلق الرجل ومؤثراته النفسية فـي تحقيـق ذكورتـه                
نـسبة للمـرأة    وقدرته على حماية المرأة على أساس القيم التي تحمل الرجل كل المـسؤولية بال             

فاشتغالها يزيد من شعوره باألمن بالنسبة للمستقبل في حال مواجهة األسرة لمشقات الحياة أو في               
كما وجعل من المرأة رفيقا وصديقا للزوج في كثير من جوانب النـشاط اإلنـساني               ، حال وفاته   

   )261 : 9901، عبد الفتاح . ( الرسمي وغير الرسمي مما يشجع الزوج على التعاون والبناء 
  

  :ة للعملأ المرج معارض لخرو:االتجاه الثاني
 العمل تمسؤولیا العمل وجمعھا بین كل من إلى أن خروج المرأة إلىویذھب ھذا االتجاه 

   والجھود بل مزید تالمسؤولیاخارج المنزل وأعباء المنزل واألسرة إنما یترتب علیھ مزید من 
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 في العمل مما ینعكس تحسن مواجھتھا سواء في المنزل أون من المشكالت التي ینبغي على المرأة أ
كما أن خروج المرأة للعمل  يؤدي إلى  ، بالتالي على سمات شخصيتها والسيما التوتر النفسي

تخلخل  في تركيب األسرة ألن عملها ناتج عن اتجاهات وقيم غربية تتعارض بجملتها مع القيم 
: ها أيضا يضاعف من جهودها وبذلك قد تعمل مرتين واالتجاهات العربية واإلسالمية وخروج

مرة في العمل خارج المنزل ومرة في البيت لخدمة األوالد والزوج وأفراد األسرة مما له األثر 
 خروج حيث إن) 43: 1963، أبو زيد ( على أداء المرأة العاملة ألدوارها كزوجة وأم ئالسي

ألجيال القادمة بفساد التربية وحرمان األمة من المرأة للعمل يعني إهمال النشء وهذا يهدد ا
المواطن الذي يحسن التفكير ، المواطن الصالح المواطن الذي يصلح للعمل لتشغيل المصانع 

  )125: 1979، عتر. (لشعبه ووطنه، المواطن الذي يعيش ألمته ، واالختراع 
 لكل من الولد والوالدة ويقرر علم النفس وعلم التربية أن تفرغ األم لوليدها ضرورة حيوية

وليست قاصرة على أحدهما فاألم تشعر بحاجتها النفسية إلى وليدها كذلك الولد يحتاج إلى أمه 
لحياته ونفسه رغم كل أنواع الحليب المجفف التي اخترعت أو تخترع فال يزال حليب األم الغذاء 

اء لكن الحقيقة أن الحاجة الطبيعي األفضل الذي ال يوازيه شيء على اإلطالق كما يقرر األطب
   )122 : 1979، عتر . ( النفسية والتربوية للطفل إلى أمه أعظم شأنا من حاجته إلى لبنها

 فقط خارج المنزل وإنما قد تكون ئها أن المرأة العاملة ال تغيب عن أبناكما أشاروا الى
وج األم إلى العمل أن تأثير خر: أحمد  تميرفغائبة عنه وهي معهم في المنزل وفي ذلك تؤكد 

 ا ألكبر األثرعلى طفلها ال يقتصر على فترة تغيبها عنه أثناء وجودها بالعمل فقط ولكن يكمن 
لعملها بعد عودة األم من هذا العمل حيث ستكون األم مجهدة ذهنياً وجسمانياً هذا باإلضافة إلى 

ي من هذه األعمال تكون قد أنه يكون عليها أن تباشر أعمالها المنزلية المتعددة وبعد أن تنته
 الوقت أو القدرة على المكوث مع أطفالها لتشعرهم بحبها وحنانها تملكفقدت كل طاقة لديها وال 

 األم بإدارة المنزل وكثرة األعباء الملقاة على عاتقها انشغالأو لتشاركهم أعمالهم وبذلك نجد أن 
ية الكاملة وال شك أن نقص الرعاية من العوامل المعوقة إلشباع حاجات الطفل ورعايته الرعا

 : 1993، أحمد. ( المقدمة لألطفال في هذه السن المبكرة له آثار سيئة على صحة الطفل النفسية
189(  

ويرى أصحاب هذا االتجاه أن العمل الخارجي من اختصاص الـزوج والرجـل وحـده               
قدراتها على العمل قد أثر     ودخول المرأة بعض األعمال التي ال تتناسب مع طبيعتها واستعدادها و          

وقد يرى الخبراء أن طبيعة ومسؤوليات المرأة كزوجة وأم أثـرت           ،  المنتظرة منها    الكفاءةعلى  
على كفاءتها وانتظامها في العمل وعلى درجة تفرغها ذهنيا لمتابعة عملها وأن العمـل خـارج                

ـ        والمنزل يجعلها تهمل رعاية ز      األطفـال   إنجـاب ى  جها ولذلك يجب أن تقتصر وظيفة األم عل
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 حقوق تتمتع بها وأن بقـاء  أيورعاية شؤون األسرة والمنزل كواجبات عملها دون أن يكون لها        
    )11 : 1995، أبو الفتوح  ( .المرأة في البيت يحسن من تربية األوالد

فالمرأة يجب أن تعي تماما أن نجاحها في إقامة أسرة سعيدة هو النجاح الحقيقي واألكبر  
من حيث المردود النفسي بأداء رسالتها الفطرية الخالدة أو على الصعيد  المادي الملموس للمرأة 

ويرى  . )82 : 2002، سلطان . ( .. عائد النجاح يعود إليها كأم البن متميز حيث إنمن 
  : على أسرتها من عدة جوانب كما يلي أثرأصحاب هذا اإلتجاه أن عمل المرأة 

  :جمشكالت العالقة مع الزو -
إن عالقة المرأة بزوجها لها تأثيرها الكبير على أسرتها من ناحية مدى استقرار هذه العالقة  

وحميميتها لذلك تعاني معظم النساء العامالت من صعوبة تكيف األزواج مع عملهن وبخاصة من 
تعمل منهن أكثر من ست ساعات حيث تبقى بعيدة عن المنزل لساعات طويلة وبخاصة في حالة 

فإلى جانب مصاعب التكيف مع األمومة التي تعاني منها المرأة العاملة فإنها ”د أطفال صغار، وجو
تواجه مصاعب أخرى في محاولة التوافق مع الدوام ومع الزوج ومع كيفية إدارة البيت، فقد يثور 
فات الزوج على تعارض عملها مع احتياجاته العاطفية ومع حياته االجتماعية وال يستبعد ظهور خال

   )204 ، 203 : 1984، نعامة  ( .حادة بين الزوجين من جراء ذلك
لذلك فإن ساعات العمل الطويلة ترهق المرأة فال تجعلها قادرة على تلبية رغبات زوجها، 
وهناك دراسة تشير إلى وجود اتجاهات سلبية لدى الزوجة نحو عالقتها الخاصة العاطفية بزوجها 

اهتمام زوجها بهذا الجانب ولكنها تشير إلى أن الضغوط النفسية الناتجة بالرغم من أن الزوجة تدرك 
عن تعدد مطالب أدوارها وما يسببه ذلك من التعب واإلرهاق يحول دون تحقيق رغبات الزوج في 

  )223 : 1982، ادم (.هذا الجانب

نطبق إضافة إلى أنه قد تحدث خالفات بين المرأة وزوجها بسبب المواصالت آلن المرأة ي 
عليها نظام الدوام المطبق على الرجل وبذلك يضطر الزوج عند نهاية الدوام للمرور على زوجته 
وأخذها وقد يكون الزوج متعب وقد يرهقه ذلك بسبب بعد مقر عمل الزوجة عن مقر عمله وألن 
بناء الرجل بطبعه يفضل دائماً أن تكون زوجته في البيت حال وصوله لتعد وجبة الغداء وترعى األ

وتكون معهم عند عودتهم من مدارسهم، أما عندما يكون موعد خروجه من عمله وخروجها واحد 
وبالتالي عودتهما في وقت واحد فإن ذلك قد يزعجه كثيراً وبالتالي يبدأ بالضغط عليها بترك العمل 

  .أو الخروج مبكراً
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  : مشكالت أسلوب رعاية األبناء وتنشئتهم -
  

ذاته، ال يؤثر تأثيراً سلبياً على شخصية األبناء واتجاهاتهم وإنما على إن عمل المرأة في حد  
الظروف المحيطة بعمل المرأة من حيث طول الوقت الذي تستغرقه في العمل أو عدم وجود 

خارج البيت وعملها داخله مما يؤدي إلى إرهاقها الجسمي التيسيرات التي تعينها على التوفيق بين عملها 
س آثار هذا اإلرهاق على أداء دورها كزوجة وكأم خاصة في عالقتها بزوجها والنفسي، وتنعك

   )83  : 2001، الشماسى (.وأوالدها

فأصبحت ظروف عمل المرأة تحتم عليها غيابها لفترات طويلة خارج المنزل مما انعكس  
 مع  فظروف عمل األم وخروجها سعياً وراء كسب لقمة العيش جنبا إلى جنب، ذلك على األبناء

زوجها يؤدي إلى وجود األوالد لفترة طويلة من النهار بعضهم مع بعض بعيدا عن رقابة 
الوالدين وخصوصا األم التي هي أساس األسرة داخل المنزل فاألم هي محور العالقات بين كل 
أفراد األسرة ولذلك فان غيابها يؤثر بالقطع على التكوين النفسي لهم فوجود األم بجانب األطفال 
يشعرهم باألمان فينمو نموا طبيعيا ويكون بعيدا عن المؤثرات النفسية التي تصيبه باأللم نتيجة 

  )56 : 2004، الجبالي .  ( إلحساسه بفقدان حنان األم

وهناك عدة دراسات بينت أن هناك فروقا بين األمهات المشتغالت وغير المشتغالت فيما 
تتفق مع بعضها البعض فكثير من األمهات العامالت يتعلق بالنظام ولكن نتائج هذه البحوث لم 

يحاولن أن يثبتن ألنفسهن وأقاربهن أنهن لم يمهلن أطفالهن وأنهن يقضين معهن ساعات فعلية 
كما أن البيوت التي فيها األم تعمل تميل إلى ، أكثر مما تقضيه في المتوسط ربات البيوت 

وجدير بالذكر أنه أظهرت عدة ، الستقالل تفضيل طرق نظامية حاسمة وتشجيع أطفالها على ا
دراسات بين شخصيات أبناء األمهات العامالت وغير العامالت أن تكيف أبناء العامالت يقل 
كلما زاد غياب األم اليومي عن خمس ساعات كما للمستوى االقتصادي واالجتماعي أثره على 

 كان التكيف أفضل كما أن أبناء تكيف األبناء عندما تكون األم مشتغلة وكلما ارتفع المستوى
    )92 ، 1990، عبد الفتاح . ( العامالت أكثر طموحا من غيرهم

    
  :مشكالت أسرية واجتماعية  -

 فترة طويلة من الوقت في العمل ئهارأة العاملة في بيتها بسبب بقاإن ضيق وقت الم   
يث تؤكد ذلك إحدى وعودتها منه متعبة ومرهقة تسبب لها الكثير من المشكالت األسرية ح

الدراسات التي تبين أن عمل األم يؤدي إلى تغير في نظام األسرة ألن المرأة العاملة تجبر 
أسرتها على السير على نظام دقيق صارم وذلك حتى تؤكد لنفسها أنها تستطيع التوفيق بين 
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مريح ودون عملها وأسرتها بينما نجد أن أسرة المرأة غير العاملة تسير حياتها بشكل هادئ و
 حيث إنوجود ذلك النظام الصارم واختالف هذا النظام ناتج عن ضيق وقت المرأة العاملة 

قيامها بدورين اجتماعيين جعل وظيفتها مزدوجة مما جعلها ال تستطيع أن تفي باحتياجات 
   ) 194 : 1993، أحمد ( .أسرتها

أجنبية أن انشغال النساء ولقد بينت العديد من الدراسات التي أجريت في بلدان عربية و
المتزوجات وابتعادهن عن البيت لفترات طويلة أدى إلى تزايد عدد األحداث المشردين 
والمنحرفين وعلى هذا فإن أي انحراف في حياة األحداث يعرقل تقدم المجتمع ويؤثر على 

   ) 190 : 1984، نعامة .( تماسكه وبقائه
قات األسرية في األسرة التي تعمل فيها لذلك ال يستطيع أن ينكر أي شخص أن العال

الزوجة لساعات عمل طويلة قد تأثرت بعمق، وبالطبع تختلف نتائج ذلك التأثير من فئة اجتماعية 
إلى أخرى ومن أبرز جوانب التأثير ذلك الصراع الظاهر أو المستمر بين الزوج والزوجة على 

القرابي وتمضية وقت الفراغ وغير ذلك من الميزانية واالدخار ومعاملة األطفال والصلة بالنسق 
  .المسائل التي طرحها التغيير االجتماعي بوجه عام

  
العمـل المتنوعـة    أن المرأة قد انخرطت فعلياً في ميادينوترى الباحثة في أنه وبال شك 

ولكن الحيـاة   .. والعمل المنزلي له أهميته الكبيرة وال شك في ذلك         والضرورية داخل مجتمعنا،    
وظهرت عديـد  .. بتعقيداتها المختلفة وتطوراتها ومتطلباتها قد ساهمت بتغير الصورة اصرةالمع
 األعمال الضرورية واألساسية والتي تتطلب العمل خارج المنزل مثـل الخـدمات الطبيـة    من

كمـا   .حياة المدينة الحديثة والتعليمية والمؤسسات الخاصة بشؤون المرأة المتنوعة وغير ذلك في
والـصحراوية   ة لم تنقطع عن العمل خارج المنزل بل استمرت فيه في البيئات القرويـة أن المرأ

وقد تغيـرت أهميـة    .وفي أعمال الزراعة وتربية المواشي واألعمال اإلنتاجية األخرى المساندة
وتقنيـات الرفاهيـة المتنوعـة     األعمال المنزلية مع تطور األجهزة المنزلية واستعمال الكهرباء

   . في الغسيل والتنظيف والطبخالمستعملة
 كما أن تربية األطفال ورعايتهم أصبح لها متطلبات وأشكاالً أكثر تعقيداً من حيث

كما أن  .ذلك ضرورة الثقافة والتعليم في العملية التربوية، وفي التغذية والرعاية الصحية وغير
التي تواجه مجتمعاتنا قد  ليوميةالتغيرات االجتماعية واالقتصادية والثقافية والمشكالت الحياتية ا
والضرورات المادية التي تواجه  ساهمت في زيادة المتطلبات االستهالكية وفي زيادة النفقات

يؤدي إلى االهتمام المتزايد بعمل  وكل ذلك.. األسرة، إضافة إلى ضرورات التنمية والتحديث
 بواجباتها تجاه زوجها وبيتها وكل ذلك مشروط بالتزامها ،المرأة المنتج خارج المنزل وداخله
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وأوالدها بالدرجة األولى فرعايتهم لهم وتلبية احتياجاتهم تمثل المهمة األقدس في حياة المرأة فإذا 
وجدت في نفسها من المقدرة على الجمع بين العملين بدون تقصير في مهمتها األساسية فتصبح 

ذلك أن عمل األم ال خطر منه على األبناء ما دامت األم واعية لدورها  ،غير مالمة في ذلك
  .ومسؤولياتها وقادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه األبناء إذا وجد النظام الذي يحفزها على ذلك

  
  :  العوامل المؤثرة في عمل المرأة

ا إلـى عوامـل     ويمكن تقـسيمه  ،  هناك عدة عوامل تؤثر في عمل المرأة إيجاباً أو سلباً         
  :  اجتماعية وعوامل اقتصادية على النحو اآلتي

  

  :  العوامل االجتماعیة: أوًال 

  :  هناك عدة عوامل اجتماعية تؤثر في عمل المرأة من أهمها

ال شك في أن قاعدة التعليم اتسعت في اآلونة األخيرة لـدى المجتمعـات              : التعليم والتأهيل  . 1
  .  سح المجال أمامهن للعمل خارج المنزلالعربية وبخاصة لدى اإلناث مما أف

حيث تتوافر أمامها   ،  إن من شأن تعليم المرأة وتأهيلها أن يفسح في المجال أمامها للعمل           
فانتشار ، أو الفني ، فمعظم المهن تتطلب مستويات معينة من التعليم األكاديمي       ، فرص أكثر للعمل  

سهل من تعليم الفتيـات خاصـة فـي ظـل           المدارس والمعاهد الفنية والمتوسطة والجامعات قد       
ومع ذلك ال يعتبر ذلك قاعدة عامة تـسري         . القوانين والتشريعات التي تشجع وتسهل تعليم الفتاة      

فإن كثيراً منهن يتزوجن في أثناء الدراسة والتأهيـل وغالبـاً مـا      ، على جميع الفتيات المتعلمات   
 الجيد لألسرة في بعض الحاالت يجعل       باإلضافة إلى أن الوضع المادي    ، يخرجن من سوق العمل   

  .  كما أن هناك عوامل أخرى قد تؤثر في عدم دخول المرأة للعمل، المرأة غير راغبة في العمل
   

فمعظـم  ،  لقد بدأ سن الزواج باالرتفاع نتيجة تعلم الفتيات       :ارتفاع معدل سن الزواج للفتيات     . 2
إن من شأن   . مما يؤدي إلى رفع سن الزواج     ، الفتيات يتزوجن بعد االنتهاء من الدراسة الجامعية      

  )5 :2009،الدقس (.  ذلك كله أن يسهم في توجه المرأة نحو العمل خارج البيت
   

 حيـث إن ، وهي نظرة ترتبط بالواقع النفسي واالجتمـاعي للمـرأة  : نظرة المرأة إلى العمل    . 3
كمـا أن   ، عمل أمامهن رغم توفر فرص ال   ، كثيراً من النساء يفضلن عمل البيت والعناية باألسرة       

 العربي يكون الرجل هو     المجتمعففي  ، نظرة المرأة للعمل تتأثر بنظرة المجتمع لعملها بوجه عام        
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وبالتالي ال تكون المرأة مضطرة للعمل إال في ظـروف اسـتثنائية            ،  عن إعالة األسرة   المسئول
غيـر  .   في البيـت أوالً باإلضافة إلى أن توجيه التنشئة االجتماعية وهي أن تعمل المرأة ، قاهرة

 فأصبحت المـرأة     الغزي بالتحديد    أن هذه النظرة آخذه بالتغير في السنوات األخيرة في مجتمعنا         
تبحث عن التعليم والمشاركة في العمل وتجعله من أولويات تفكيرها سواء الفتاه التي ما زالـت                

  .غير متزوجة أو السيدة المتزوجة 
   

ك أن التشريعات وقوانين العمل من شأنها أن تؤثر في عمـل  ال ش: تشريعات وقوانين العمل  . 4
 ت قانون الخدمة المدنية الفلسطيني قد تضمن المساواة في األجور وفـي التعيينـا  حيث إن ،المرأة

بين الرجل والمرأة ومنح القانون في مادته إجازات للمرأة في حالة الوضع والحمـل واألمومـة               
إجازة براتب كامل لمدة عشرة أسابيع متصلة قبل الوضع         والحضانة حيث تمنح الموظفة الحامل      

وبعده كما تمنح الموظفة المرضعة الحق في االنصراف من العمل قبل انتهائه بـساعة واحـدة                
موقـع  ( ولمدة سنة من تاريخ مولد الطفل ولها الحق في إجازة بدون راتب لمدة عام لرعايتـه                 

هنـاك   حيـث     معظـم األقطـار العربيـة        يوهذا ما يطبق ف    ) 2004،  وزارة شؤون المرأة    
، والتقاعد، والضمان االجتماعي ، مثل منح إجازة األمومة   ، تشريعات وقوانين تتعلق بعمل المرأة    

والمساواة في األجور مع الرجـل      ، والعمل المالئم لطبيعة المرأة مع مراعاة ظروفها االجتماعية       
ومراكز محـو األميـة وغيـر    ، لتدريبوتوفر فرص التعليم والتأهيل وا ، في حال تساوي العمل   

والتي من شأنها   ، إن مجمل تلك القوانين والتشريعات معمول بها في معظم األقطار العربية          ، ذلك
  .  ان تزيد من فرص العمل أمام المرأة

   
لقد أجريت العديد من الدراسات في األقطار العربية حول أثر عمـل المـرأة       : زواج المرأة   . 5

 أنفقـد تبـين     ،  بأن هناك عالقة بين عمل المرأة والـزواج        الدراسات  حيث أظهرت   ، بالزواج
وأن نسبة عالية مـن     ، من النساء غير المتزوجات يخططن لترك أعمالهن بعد الزواج        ، األغلبية

وان نسبة مـنهن سـيتركن العمـل لعـدم     ، النساء المتزوجات تفكر بترك أعمالهن بعد اإلنجاب    
مما يدل على أن الزواج عامـل       ، لمنزلية ومتطلبات الوظيفة  استطاعتهن التوفيق بين واجباتهن ا    

والعنايـة  ، نحو العمل واالستمرار أو تركه للتفرغ للعمـل فـي البيـت       ،  في توجه المرأة   رئيس
 د مدة ليتفـرغن للعنايـة باألسـرة   أي أن معظم النساء العامالت يفكرن بترك العمل بع  ، باألسرة

  ) 6:  2009، الدقس (
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  :   االقتصاديل لعاما: ثانیًا

 نتيجـة للتغيـرات االجتماعيـة       األسـرة   وذلك نظراً لتزايد احتياجـات      : الضرورة االقتصادية 
واالقتصادية للمجتمع مما يضطرها للعمل كي تسهم في تلبية متطلبات األسرة وتخفيف األعبـاء              

ـ   حيث   ناهيك عن الوضع االقتصادي الصعب الذي يعيشه قطاع غزة           ،على الزوج  ر أشـار تقري
صادر عن مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية إلى أن نسبة البطالة في قطـاع غـزة                 

، إذا استمر الحصار، حيث فقد آالف العمـال    2008بحلول منتصف   % 50مرشحة لالرتفاع إلى    
، ورصد مكتب األمم المتحـدة ارتفـاع معـدالت الفقـر ليبلـغ      عملهم بسبب انهيار قطاع البناء    

 ثماني عائالت من بين كل عشر تعيش تحت خط الفقـر البـالغ      حيث إن  مسبوقة،   مستويات غير 
 عنـدما كانـت     2005 م دوالراً في الشهر الواحد، وهو ارتفاع كبير مقارنة بمستويات العا          594

    )2008، الجزيرة موقع قناه ( % .63.1النسبة 

  : العمل على المرأة نفسياًتأثير
ائعة لما قدمته المرأة من إسهامات وانجازات عظيمة البشري نماذج رلقد شهد التاريخ 

تجاه مجتمعها وأسرتها وأثبتت بجدارة أنها تستطيع أن تنزل إلى الميدان مع القيام بواجباتها 
األخرى كزوجة وكأم وأن الظروف والعوامل االقتصادية واالجتماعية التي فرضها المجتمع هي 

 إلى خروج المرأة إلى ميدان العمل وترك منزلها من  األسباب والدوافع الحقيقية التي أدت
  )19: 1987،المرسي. (وأوالدها وأفراد أسرتها لكي تعمل عمال تؤجر عليه

 العمل يؤثر  اشتراك المرأة في معركةهذا فإنه ليس من السهل إنكار أن وبالرغم من كل 
ء العامالت يعانين من اإلرهاق وقد تحقق أن نسبة كبيرة من النسا،  في توازنها نفسياً شديداًتأثيراً

الجسمي وتوتر األعصاب وقلق النفس واضطرابها وذلك نتيجة المسؤوليات الكبيرة التي تكلف 
التدخين بين النساء بها وتتضاعف عليها بين البيت والعمل والزوج والولد حتى إن نسبة 

في تنمية المجتمع المرأة المسلمة والمشاركة العامالت فاقت نسبة الرجال في بعض البالد 
  )53 : 2001،عتر (. المسلم

وقد تبين أن الضغوط النفسية تعد ظاهرة من ظواهر الحياة في عصرنا الحالي عصر  
 المرأة العاملة تواجه الكثير من الحوادث الحياتية الهامة والملحة حيث إنالتغير والتجديد، 

كما أن .  عرضة للضغوطأكثري يجعلها والمتتابعة والتي قد تسبب حالة من اإلجهاد التراكمي الذ
استمرار هذه الحالة يحدث تدهورا بالناحية الصحية للمرأة حيث يفشل الجهاز المناعي للجسم في 
مقاومة األمراض ونتيجة لذلك تبدأ مظاهر الضغوط في الظهور على شكل آالم في أنحاء مختلفة 
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لحياة االجتماعية وغيرها إضافة إلى أن من الجسم وعدم القدرة على التركيز وتقل المشاركة في ا
بما يفوق قدرة المرأة الضغوط تجعلها تتأثر فسيولوجيا ونفسيا وسلوكيا الن استمرارية الضغوط 

  يحدث تغيرات وتحوالت كيميائية غير طبيعية داخل الجسم الن المواجهة تتطلب تهيؤاًناتهاوإمكا
لين بالدم مما يؤدي إلى تنشيط الجسم وزيادة  من الجسم حيث يزداد إفراز األدريناواستعداداً

ردود الفعل المستمرة، خاصة وأن الضغوط ال تأتي فجأة و إنما على مراحل وهي مرحلة 
  )93 : 2001، الشماسى(. اإلنذار، مرحلة المقاومة، مرحلة اإلنهاك

 أن تختلف طبيعة المرأة عن طبيعة الرجل  اهللا عز وجلةف ال وقد اقتضت حكموكي
عة التكوين العضوي والنفسي يختلف في المرأة عنه في الرجل وهذا ما أثبته الطب الحديث فطبي

وعلم وظائف األعضاء فلكل منهما رسالة في الحياة تليق به وبطبيعته ومؤهالته فهناك أعمال 
، دوابه ( .مشتركه توافق فطرة وطبيعة الرجل والنساء وأعمال تختص بكل منهما على حدة

2007 :80(   

إن المرأة العاملة نتيجة ألدائها لدورها المزدوج بكونها أم وزوجة وامرأة عاملة في نفس  
الوقت تعاني من ضغوط نفسية عديدة تجعلها دائماً في حالة من التوتر والقلق النفسي مما له 

 ومن المعروف أن. أكبر التأثير على حالتها الصحية العامة سواء من الناحية النفسية أو الجسدية
اإلنسان إن تعرض لإلجهاد الجسدي واختالل الصحة الجسدية بشكل عام سوف يؤثر بشكل كبير 

حيث أكدت جميع الدراسات السيكولوجية أن المرأة العاملة تواجه . والعكسعلى صحته النفسية
جملة من االضطرابات النفسية نتيجة خروجها إلى ميادين العمل رغم أنها خرجت للعمل بملء 

  :ول ولعل من أبرز هذه االضطراباتي المقام األإرادتها ف

  

 :االكتئاب واإلحساس بالذنب  -1

 بالذنب نتيجة ضغط بعض العوامل النفسية واإلحساستشعر المرأة العاملة باالكتئاب 
واالجتماعية على شخصيتها فهي مشتتة الفكر ما بين عملها وضرورة تأديته على  أكمل وجه 

 هذه الحالة إن، زلها وضرورة القيام بواجباتها كاملة اتجاههم  ومنوأطفالها أسرتهاوما بين 
تجعلها فريسة التوتر النفسي المستمر الذي يهدد بناء شخصيتها فينعكس على سلوكياتها 

 ويرافق هذه خرآ بالذنب حينا لإلحساسوتصرفاتها فهي مكتئبة وقانطة حينا وهي عرضة 
 والبكاء المتكرر وإذا ما اشتدت واألرق شهية الثانوية مثل فقدان الاألعراضالمشاعر بعض 

   ) 192: 1984، نعامة  (.حالة االكتئاب تحولت إلى مرض
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  :القلق والخوف -2

  :يتولد القلق والخوف عند المرأة العاملة نتيجة للعوامل التالية
 عن أطفالها مسئولةإن للمرأة العاملة صالت اجتماعية لعل أبرزها الصلة األسرية فهي  -1

 وهذا ناتج من دوافع األمومة لديها وإن عدم قدرتها على إرضاء هذا الدافع بسبب ورعايتهم
طول الوقت الذي تقضيه في العمل على حساب الوقت المخصص لحياتها االجتماعية فإنه سوف 

  .يولد لديها قلقاً نفسياً دائماً واضطراباً عاطفياً يتجلى في صورة مخاوف متعددة
أة العاملة عن طريق ظروف العمل نفسها وأنظمته فهي بحاجة إلى يتولد القلق والخوف للمر  -2

  .التوافق مع أنظمة وظروف العمل وإثبات قدراتها العملية في مجال العمل
تشعر المرأة العاملة بالقلق عن طريق شعورها بالنقص في أدائها لعملها نتيجة لكثرة غيابها   -3

تفكيرها بأبنائها شؤون منزلها األمر الذي وشعورها بعدم القدرة على العطاء نتيجة النشغال 
 .يجعلها قد تفكر بترك العمل أو التوقف المؤقت عنه

  

  :  االنفعال -3
إن المرأة العاملة غالباً ما تكون تحت ضغط حالة من التوتر واالنفعال في كافة المجاالت سواء 

وتلعب االنفعاالت . ديها أطفالفي العمل أو البيت لتحملها المسؤولية كاملة وخاصة إذا ما كانت أماً ول
دوراً ضاراً على الوظائف العقلية وعلى الجسم خاصة أمراض القلب وبعض حاالت اإلمساك 
واإلسهال المزمن والتهاب المفاصل الروماتزمي وتضخم الغدة الدرقية وكثيراً من حاالت الصداع 

  .النصفي والطفح الجلدي والبول السكري
  

  :لنفسيالصراع العاطفي والتأزم ا -4
 وعرضـه في جميع الحاالت تكون المرأة العاملة المتزوجة نهبـاً للوسـاوس والمتاعـب     

لإلرهاق العصبي حيث تنتابها األوجاع ويالزمها اإلرهاق، أما إذا كانت أم فهي دائمـة التفكيـر                
مهمومة مشغولة البال وقلقة الخاطر تخاف على أطفالها أثناء غيابها عن المنزل لتواجـدها فـي                

 عملها وتود التواجد في بيتها وبين أفراد أسرتها، وهكذا تقع المرأة العاملة فريسة للـصراع                مقر
العاطفي حيث تبدأ في الشعور بالكراهية لعملها الذي يمثل مصدر اإلبعاد عن بيتها وأوالدها بـل             

نتظرهـا  وحتى المرأة العاملة التي لم ترزق بأطفال فهي دائمة التفكير في مسؤوليات البيت التي ت        
 198: 1984، نعامـة ( .ياتها تتخللها التعاسة والشقاء بعد عودتها من عملها وتشعر عندها بأن ح       

،200(  
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من خالل هذا االستعراض السريع لبعض الدراسات والبحوث العلمية التي تناولت عمل 
ثر ذلك على طبيعة العالقات األسرية  نجد أن واألم بشكل خاص وأالمرأة بشكل عام وعمل  

لنتائج تباينت في اعتبار خروج المرأة للعمل ذو تأثير سلبي أو ايجابي على األطفال واألسرة ا
 الدعم والمساندة عدد ساعات العمل أو نوعتركيز على عدة متغيرات هامة مثل بشكل عام وال
وبغض النظر عن النتائج فإنه من الملفت لالنتباه أن أي من هذه الدراسات لم ، المقدم للزوجة

بق في البيئة الفلسطينية وبالتحديد الغزيه فبالتالي ال يمكن اعتماد هذه النتائج على البيئة يط
ف الخاصة التي للخصوصية التي يتمتع بها أي مجتمع عن األخر السيما الظرو المحلية نظراً

  .جراء هذه الدراسةويعتبر هذا أحد األسباب الهامة التي دفعت الباحثة إل، نعيشها في مجتمعنا

لقد أثبت المرأة الفلسطينية على تأكيد دورها وأنها على قدر المسؤؤلية في مختلف و
مجاالت الحياة وقدرتها على المشاركة والتنمية فعلى الصعيد السكاني كانت المرأة الفلسطينية 

ً  منها بقضية الصراع والحق والوجود  وفي ، وما زالت األكثر انجاباً بين نساء العالم إيمانا
ال السياسي فقد تجلى دورها في الوقوف جنبا الى جنب في النضال السياسي والتوعية المج

وفي المجال اإلقتصادي ، الوطنية للنشئ الجديد وغرس القيم الوطنية في إثبات الذات والهوية 
: 2001، الزعنون . ( فقد عملت المرأة الى جانب عائلتها وزوجها في العمل الزراعي وغيره 

28(   
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  الفصل الثالث

  دراسات سابقة
  

  
  

Ø ًدراسات تناولت التوافق: أوال   
 
 
 

Ø ًعمل املرأة  أثر دراسات تناولت: ثانيا  
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  :ةمقدم
 تنوعت الدراسات التي تناولت التوافق النفسي واالجتماعي والتي تناولـت عمـل المـرأة              

ت الدراسة  وقد قسمت الباحثة في هذا الجزء من          بشكل عام من حيث العينات واألهداف ومتغيرا      
  :البحث الدراسات السابقة إلى قسمين  حتى يسهل اخذ الفائدة منها على النحو التالي 

  
ü دراسات تناولت التوافق. 
ü  دراسات تناولت عمل المرأة. 

  
  : دراسات تناولت التوافق :ً أوال

  
  :وان بعن)  1984( جفري ، كوهين  Jeffrey&  Cohenدراسة   )1(

  ".تأثير األحداث اليومية التي يتعرض لها المراهقون وأسرهم:ضغوطات الحياة والتوافق "
هدفت الدراسة لبحث أثار األحداث والضغوطات اليومية التي يمر بها المراهقون وآبـائهم             

س  درجة الثقة بالنف  ، ) قلق  ، اكتئاب  (على الحالة النفسية للمراهقين وتأثير ذلك عليهم في تطوير          
ـ 159، طالبة 153( وطالبة ا طالب 312وقد بلغت عينة الدراسة      فـي الـصف الـسابع      ) ا طالب

والثامن وقد استخدم الباحث مقياس الحالة االقتصادية االجتماعية ومقيـاس ضـغوطات الحيـاة              
ومقياس الحالة النفسية والتوافق النفسي للمراهقين وقد استخدم الباحث أسلوب أنوفا واالنحـراف             

ياري كأساليب إحصائية وتوصل الباحث إلى عدة نتائج كان من أهمها وجود عالقة دالة بين               المع
ن األحداث االيجابية التي    راهقون واالكتئاب والقلق لديهم وأ    األحداث السلبية التي يتعرض لها الم     

  .يتعرض لها المراهقون تخفف من أثر األحداث السلبية
  

 :بعنوان ) 1988(دراسة الديب    )2(
  "التوافق الشخصي واالجتماعي للراشدين دراسة استطالعية       "    

قامت هذه الدراسة االستطالعية ببناء مقياس التوافق الشخصي واالجتماعي للراشدين مـن            
خالل سلسلة من الخطوات التي اتبعها الباحث لتصميم هذا المقياس والذي تضمن خمـسة أبعـاد         

واألسرة والبعد االجتماعي وأخيرا بعـد االنـسجام مـع          التوافق الجسمي والتوافق النفسي     :هي  
  .المجتمع

وتوصل الباحث إلى وجود ارتباط دال موجب بين كل بعدين من هذه األبعاد الخمسة ويدل                
ذلك على أن هناك عالقة وثيقة وعلى مستوى عال ومقبول بين أبعاد المقياس الخمس المختلفـة                
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عد من أبعاد المقياس تقيس فعال ما وضعت  لقياسـه         ويدل أيضا على أن العبارات الخاصة بكل ب       
. باإلضافة إلى تناسق وانسجام هذه العبارات وأنها أخذت اتجاهها الصحيح وهو قياس التوافـق               

  ).لم تتناول الدراسة العينة ولم يذكر فيها األسلوب  اإلحصائي المستخدم (
  

  :بعنوان ) 1990(دراسة محمد  )3(
توافق النفسي االجتماعي بين الطلبة والطالبات المتفوقين والطلبـة          ألبعاد ال  نةدراسة مقار    " 

  ".والطالبات المتخلفين دراسياً
 حيث استهدفت هذه الدراسة بحث درجه التوافق لدى الشباب من الجنـسين فـي مرحلـه                
التعليم الجامعي وعالقته التوافق بدرجه االنتماء لديهم  وقد قامت الباحثة ببناء اسـتبيان لقيـاس                

  مفهومي
ـ ا طالب88التوافق واالنتماء  قامت بتطبيقهم على أفراد عينه البحث  البالغ عددهم               ة وطالب

اختيار أربع مجموعات من الطلبة والطالبات المقسمين إلـى أربـع مجموعـات بـين                بحيث تم 
  "ت" واستخدمت الباحثة معامل االرتباط بيرسون واختبـار         المتفوقين دراسيا والمتأخرين دراسيا     
المتأخرون دراسـيا بالـسنة     الطلبة  " أن طلبه الفرقة األولى      :وخرجت الدراسة بعده نتائج أهمها      

 بـين الطلبـة والطالبـات       إحصائية ةتوجد فروق ذات دالل   كما ال   ، أقل فرق الكلية توافقا   "األولى
ت المتفوقـون     والطلبة والطالبا  "ن دراسيا بالسنة األولى   الطلبة المتأخري " بالفرقة األولى    نيالمتخلف

توجد عالقـة   .  في درجه التوافق   "ن دراسيا بالسنة الثانية     الطلبة المتفوقي "بالفرقة الثانية    دراسيا  
 ال توجد فروق    .)طالب وطالبات   (فرد العينة     أرجه التوافق ودرجه االنتماء لدى      ارتباطيه بين د  

ن علـى   يلطالبات المتفـوق  بة وا  والطل دراسيان  ي بين الطلبة والطالبات المتخلف    إحصائية ةذات دالل 
 .درجه التوافق

  
 : بعنوان  ) 1990(دراسة دسوقي  )4(

 "التحصيل الدراسي وعالقته بكل من مفهوم الذات والتوافق النفسي         "
 حيث هدفت الدراسة إلى الكشف عن طبيعة العالقة بين التفوق الدراسـي وبـين مفـاهيم                

االنفعالية كما وهدفت الدراسة إلى الكشف عن طبيعـة         الذات الجسمية واالجتماعية واألخالقية و    
العالقة بين التفوق الدراسي وبين التوافق النفسي بأبعاده المختلفة مثل التوافق الصحي والتوافـق              

وقد تكونت عينة الدراسة مـن      ، االجتماعي والتوافق األسري والتوافق االنفعالي والتوافق الكلي        
مجوعة المتفوقة والمجموعة الغير متفوقة واستخدمت الباحثـة        طالبة قسمن إلى مجموعتين ال     68

توجـد  : للتوافق  وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها    " بل"لمفهوم الذات واختبار  " تينس"اختبار  
والصحي واالنفعالي لصالح المجموعة المتفوقـة    ، فروق ذات داللة إحصائية في التوافق األسري      
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اللة إحصائية بين المجموعة المتفوقة وغير المتفوقة في أي مـن           كما انه ال توجد فروق ذات د      ، 
  .مفاهيم الذات المختلفة

  
  : بعنوان )  1995  (  Jennifer & Nickدراسة نيك وجنيفر   )5(

   "الجنس ، التوافق النفسي االجتماعي وعالقته بالعدوان  العالئقي           " 
ه بين العدوان العالئقي كأحـد أشـكال        هدفت الدراسة إلى البحث في وجود عالقة ارتباطي       

العدوان  والتوافق النفسي االجتماعي والتعرف إلى الفـروق فـي مـستوى التوافـق النفـسي                 
وتحديد مدى انتشار هذا النوع من العدوان بـين عينـة    ، االجتماعي لألطفال تبعا لمتغير الجنس      

لعدوان العالئقي مما يميزه عن     الدراسة  كما وهدف الباحث من خالل هذه الدراسة لبناء مقياس ل           
 من الذكور واإلناث مـن المـستوى الـسادس          491وبلغت عينة الدراسة    ، باقي أنواع العدوان    

أنوفـا   االنحـراف      :االبتدائي من أربع مدارس مختلفة واستخدم الباحث أسـاليب إحـصائية              
وجـد فـروق ذات   ت: اختبار  بوست هوك وتوصل الباحث إلى نتائج كان من أهمها         ، المعياري  

) لصالح اإلنـاث  (داللة إحصائية في مستوى العدوان  العالئقي عند الطالب تعود لمتغير الجنس             
كما وتوجد عالقة دالة إحصائيا بين مستوى العدوان عند األطفال ومـستوى التوافـق النفـسي                

رتفـاع   األطفال مع اداالجتماعي حيث أظهر البحث أن ارتفاع مستوى العدوان يكون متزامن عن        
  .. مستوى االضطرابات مثل القلق واالكتئاب والعزلة 

  
  : بعنوان ) 1997(دراسة  دخان  )6(
التوافق النفسي المدرسي لدى الطلبة الفلسطينيين العائـدين مـن الخـارج فـي المرحلـة            "  

 ".اإلعدادية وعالقته بتحصيلهم الدراسي 
دى الطلبـة الفلـسطينيين     هدفت الدراسة للكشف عن المستوى التوافق النفسي المدرسي ل        

العائدين والملتحقين بالمدارس اإلعدادية بوكالة الغوث  كما ودراسة العالقة بين  مستوى التوافق              
النفسي المدرسي لهذه الفئة من الطلبة ومستوى تحصيلهم الدراسي وأخيرا التعرف إلى الفـروق              

عدد سـنوات  ،الجنس،بلد الغربة(الجوهرية في مستوى التوافق النفسي المدرسي لطلبة تبعا لمتغير       
طالبا ) 643( وبلغت عينة الدراسة    ) عدد سنوات اإلقامة داخل الوطن    ، المستوى الدراسي ،الغربة

، النـسبة المئويـة  ، وطالبة من العائدين إلى قطاع غزة  واستخدم الباحث تحليل التباين األحادي           
لنتائج  وكانت نتـائج الدراسـة       كأساليب إحصائية للوصول ل   " T"معامل ارتباط بيرسون واختبار   

كاآلتي هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين مستوى التوافـق النفـسي المدرسـي والتحـصيل                
كما انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى التوافق النفـسي              ، الدراسي لعينة البحث    

بلد الغربة  ، الدراسي  المستوى  ، عدد سنوات اإلقامة في الوطن      ،الجنس(المدرسي تعزى لمتغير    
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كما أن هناك فروق ذات داللة إحصائية في مستوى التوافـق النفـسي             ، لدى أفراد العينة    )  ،  
  . سنوات اقل في بلد الغربةاتعزى لمتغير عدد سنوات الغربة لصالح الطالب الذين قضو

 
  :بعنوان ) 1997(راسة النجار  د )7(

  ".ة معاقي االنتفاضة جسميا بقطاع غزتقدير الذات والتوافق النفسي االجتماعي لدى"
هدفت هذه الدراسة إلى وصف وتحليل واقع المعاقين جسميا وكـشف المـشكالت التـي               

 الدراسة من   ةافق النفسي االجتماعي وتكونت عين     وتأثيرها على تقدير الذات والتو     اإلعاقةتسببها  
معاق مـن المـصابين       80معاق بالشلل السفلي من الذكور بسبب االنتفاضة و        41،   معاق 201

) اإلصـابة  شخصا عاديا أنفسهم خصائص المعاقين باسـتثناء فـارق     80بسبب حوادث أخرى و   
وذلك ) 1988(واستخدم الباحث مقياس خاص بالتوافق النفسي االجتماعي من إعداد على الديب            

ة البيانـات   وتحليل التباين األحادي  لمعالج    ) ت(بعد تقنينه من قبل الباحث  كأداة بحثيه واختبار          
وجود فروق داله إحصائيا بين المعاقين جـسميا بالـشلل          : وتوصلت الدراسة إلى   . اإلحصائية  

السفلي بسبب االنتفاضة وأقرانهم المعاقين بسبب حوادث أخرى في تقدير الذات وفـي التوافـق               
ن  إحصائيا بـي   ةضة كذلك توصلت إلى وجود فروق دال      النفسي واالجتماعي لصالح معاقي االنتفا    

المعاقين جسميا بالشلل السفلي بسبب االنتفاضة وأقرانهم العاديين في تقـدير الـذات والتوافـق               
  .النفسي واالجتماعي وذلك لصالح العاديين

  :  بعنوان ) 1997( دراسة أبو إسحاق وأبو مصطفى  )8(
التوافق الشخصي واالجتماعي لدى الطالبات المقيمات والعائدات فـي كليـه التربيـة                     "

  ".الحكومية  بمحافظه غزة
هدفت الدراسة إلى التعرف على الفروق الجوهرية بين درجات كل من الطالبات المقيمات             

 وتوافـق   ،والتوافق االجتمـاعي  ،توافق األسري وال،والتوافق النفسي ، والعائدات في التوافق العام   
ة األولى في كليـة      طالبة من طالبات السن    116المجتمع وتكونت عينة الدراسة من      االنسجام مع   

واستخدم الباحثان في الدراسة مقيـاس التوافـق الشخـصي    ،التربية الحكومية في محافظات غزة 
للوصـل إلـى نتـائج      ) ت(كما استخدم الباحثان  . واالجتماعي لدى الراشدين إعداد علي الديب       

ـ الدراسة وأظهرت الدراسة بأنه ال توجد فروق ذات داللة إحـصائية بـين الطالبـات المقي         ات م
التوافق الجسمي والتوافق النفسي والتوافـق االجتمـاعي وتوافـق          والعائدات في التوافق العام و    

االنسجام مع المجتمع في حين أظهرت أن هناك فروق ذات داللـة إحـصائية بـين الطالبـات                  
  .المقيمات والعائدات في التوافق األسري وكانت الفروق لصالح الطالبات العائدات
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  :بعنوان  ) 1999(الم  دراسة عبد الس )9(
أنماط التواصل مع الوالدين وعالقتها بالتوافق األسري والجناح الكامل لدى المـراهقين مـن              "

  ."الجنسين
تهدف الدراسة إلى الكشف عن إدراك المراهقين ألنماط تواصلهم مع الوالدين والفروق              

وتأثير نوع الجنس   _  حده كل على _ الموجودة بين إدراك المراهقين لتواصلهم مع األب ومع األم        
على ذلك اإلدراك وعالقته هذا اإلدراك بشعورهم بالتوافق األسري وتأثيره على توليد االستعداد             

 لتكوين الشعور بعدم التوافق األسـري       األسريةللجناح أو الميل إليه بهدف الكشف عن األصول         
 150 ذكـور و   150 ( مراهق ومراهقـة   300 الدراسة من    ةوتكونت عين .  والميل إلى الجناح    

  ة سن 17 و 15ين تتراوح أعمارهم بين     من طالب الفصل األول والثاني والثالث الثانوي الذ       ) إناث
حمد زكي ومقيـاس تواصـل المراهـق مـع          حثة اختبار الذكاء المصور إعداد أ     واستخدمت البا 

ومعامـل  ) ت( استخدمت الباحثة عده أساليب إحصائية أهمها اختبـار        دالوالدين إعداد الباحثة وق   
توجد فروق دالـه إحـصائيا بـين المـراهقين     :   توصلت الباحثة إلى عده نتائج أهمها     بيرسون  

كما انه توجد فروق داله إحصائيا فـي        . والمراهقات في التواصل مع األب ومع األم لصالح األم        
التواصل مع األب بين المراهقين الذكور واإلناث لصالح الـذكور ووجـود فـروق ذات داللـه           

 في التوافق األسري بين المراهقين والمراهقات وفقا لنوع الجنس وأخيرا وجود عالقـة              صائيةإح
ارتباطيه بين التواصل مع األب والشعور بالتوافق األسري لدى المراهقين من الجنـسين وذلـك               

  .بالنسبة لجميع أبعاد مقياسي التواصل والتوافق األسري وكذلك الدرجات الكلية لهما
  

  :بعنوان ) 2000(ويل   دراسة الط )10(
بة المرحلة الثانوية بمحافظـة     التوافق النفسي المدرسي وعالقته بالسلوك العدواني لدى طل          "
  ".غزة

التعرف على أكثر مستويات التوافق النفسي المدرسي ومستويات        الى    وقد هدفت الدراسة    
الكشف عن عالقة التوافق    محافظة غزة و  في  السلوك العدواني انتشارا بين طلبة المرحلة الثانوية        

، مستوى دخل األسرة  ، التخصص  ، الجنس  : ( والسلوك العدواني ببعض المتغيرات الفرعية مثل     
الكشف عن العالقة االرتباطية بين التوافق النفسي المدرسي والسلوك         وكذلك  ) حجم أفراد األسرة    

 الباحث مقيـاس التوافـق       طالب وطالبة واستخدم   800العدواني لدى أفراد عينة الدراسة البالغة       
النفسي المدرسي من إعداد الباحث ومقياس السلوك العدواني أيضا من إعداد الباحـث كـأدوات               

،  بيرسـون   طالنسب المئوية ومعامل االرتبـا    : للدراسة وتم استخدام األساليب اإلحصائية التالية       
، معامـل التوافـق     ، تباطيـة   المصفوفة االر ، التحليل العاملي   ، اختبار التحليل التباين األحادي     

إن أعلى مستوى للتوافق وجـدت  : اختبار ت و أخيرا اختبار شيفيه وكانت نتائج الدراسة كاآلتي     
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عـدم  ، في المستوى المتوسط ثم يأتي المستوى المرتفع ثم يأتي المستوى المنخفض من التوافق              
ـ            ين طـالب وطالبـات     وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى التوافق النفسي المدرسي ب

عدم وجود فروق دالة إحصائيا في مستوى التوافق ومستوى العدوان تعـزى            ، المرحلة الثانوية   
 غير تامة وعكـسية بـين التوافـق         وجود عالقة ارتباطية  ، دخل األسرة   ، لمتغير حجم األسرة    
  .والسلوك العدواني

    
  :بعنوان ) 2001( أبو هين  دراسة   )11(

بالتوافق النفسي االجتماعي لدى الـشباب الفلـسطيني المـشارك فـي        وعالقته   ت  تقدير الذا "
  ."انتفاضه األقصى 

االجتماعي وتقـدير الـذات      هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مستوى التوافق النفسي          
وهي  األقصى في ضوء بعض المتغيرات       ةباب الفلسطيني المشارك في انتفاض     من الش  ةلدى عين 

 في االنتفاضة ونمط المشاركة في فعاليات االنتفاضة وطبيعة األحـداث       المشاركة مكان اإلقامة و  
 فـي   وا شخص من الذكور الذين شارك     500التي يتعرض لها الشباب وقد أجريت الدراسة على         

 واسـتخدم الباحـث   االنتفاضة باستخدام اختبار تقدير الذات واختبار التوافق النفسي االجتمـاعي         
ـ    :  البحث كاآلتي    كانت نتائج   صول للنتائج كأسلوب إحصائي للو  ) ت(اختبار    ةإن هناك فروق دال

 طبقـا  إحصائيا في درجات تقدير الذات بين المشاركين في فعاليات االنتفاضة وغير المـشاركين     
 في درجات تقدير الذات تعزى      إحصائية ةنه ال توجد فروق ذات دالل     ألمتغير المشاركة كما تبين     

 في مستوى التوافق النفسي االجتماعي      إحصائية ةداللفروق ذات   وتبين أن هناك     ، اإلقامةلمكان  
  .وفقا لمتغير المشاركة في االنتفاضة

  
  :بعنوان ) 2002(دراسة أبو شماله   )12(

  ."أساليب الرعاية في مؤسسات رعاية األيتام وعالقتها بالتوافق النفسي االجتماعي "
 لدى أفراد العينة في ضوء      اعي التوافق النفسي واالجتم   تحديد مستوى   هدفت الدراسة إلى    

 )الجنس،   طبيعة  وفاة األب       ،نوع الرعاية   ، نمط الرعاية التي يتلقاها اليتيم      (بعض المتغيرات   
وبلغـت عينـة   ،  علي الـديب    . واستخدم الباحث اختبار التوافق النفسي االجتماعي من إعداد د        

تحليـل  : باحث عدة أساليب إحـصائية   من فئة األيتام  واستخدم الة وطفلطفالً)  628 (الدراسة  
التباين األحادي والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومدى توكي المعيـاري واختـار            

ـ     : ئج أهمها    نتا ة وتوصلت الدراسة إلى عد    واختبار مان ويتني    ) ت(  ةالتوجد فـروق ذات دالل
س كما انه ال توجد فـروق  الجن تعزى لمتغير  في مستوى التوافق  بين  الذكور واإلناث   إحصائية  
 وأبناء الشهداء في مستوى التوافق      ة طبيعي ة بين مجموعتي أبناء المتوفين وفا     إحصائية ةذات دالل 
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 بين متوسطات درجات مجموعه األطفـال       إحصائية ةتوجد فروق ذات دالل   ،  االجتماعي   النفسي
  .الرعاية الخاصة ومجموعات أطفال التعليم الخاص

  
  : بعنوان ) 2003( دراسة عسيري  )13(
عالقة تشكيل هوية األنا بكل من مفهوم الذات والتوافق النفسي واالجتماعي والعام لدى عينة              " 

  ".من طالبات المرحلة الثانوية بمدينة الطائف
حاولت الدراسة الكشف عن العالقة بين تشكيل هوية األنا ومفهوم الذات والتوافق النفسي             

 طالبة من طالبات المرحلة الثانوية بمدينة الطـائف         146لبالغة  واالجتماعي لدى عينة الدراسة ا    
، الـصيرفي   ( مقيـاس مفهـوم الـذات       ) الغامدي  ( وذلك باستخدام مقياس الهوية الموضوعي      

ومقياس التوافق النفسي واالجتماعي من إعداد الباحثة كما وتم استخدام معامل االرتباط            ) 1989
ال توجد عالقة ذات داللة بـين       : لدراسة النتائج التالية    بيرسون كأسلوب إحصائي  وقد أظهرت ا      

يدولوجية وعلى العكس بوجود عالقة دالة بين       ودرجات رتب هوية األنا األ    درجات مفهوم الذات    
ال توجد عالقة بين درجات رتب هويـة األنـا ودرجـات            ، أبعاد التوافق ايجابيا بتحقيق الهوية      

عاد التوافق مع درجات رتب الهوية االجتماعية بطرق        مفهوم الذات في حين  ارتبطت درجات أب       
ال توجد عالقة بين درجات رتب الهوية األنا الكلية ودرجات مفهوم الـذات فـي حـين               ، مختلفة

ارتبطت درجات أبعاد التوافق مع درجات رتب الهوية الكلية بطرق مختلفة حيث ارتبطت أبعـاد             
بيا بتشتت الهوية الكلية في حـين اتجهـت عالقـة          يجابيا في بعدين  بتحقيق الهوية وسل      إالتوافق  

مع تعليق الهويـة والـى الـسلبية       ) االجتماعي والعام   ( التوافق إلى االيجابية وبداللة في بعدين       
  .مع انغالق الهوية) التوافق االجتماعي ( وبداللة في بعد واحد

  
  :بعنوان) 2003(دراسة الحجار   )14(

ات سرطان الثدي بمحافظات غزة وعالقتـه بـبعض         التوافق النفسي واالجتماعي لدى مريض    "
  ".المتغيرات

ـ             طان رهدفت الدراسة إلى معرفة مستوى التوافق النفسي واالجتماعي لدى مريـضات س
 مدى العالقة بين العمر والتوافق النفسي واالجتماعي        ذلكالثدي بمحافظات غزة وما هي أبعاده ك      

  التعليمي والتوافق النفسي واالجتماعي لـدى      معرفة مدى العالقة بين المستوى      و مريضاتاللدى  
 معرفة مدى العالقة بين مستوى التدين والتوافق النفـسي واالجتمـاعي            وكذلك المريضات   نفس

معرفة مدى العالقة بين نوع العالج المستخدم والتوافق النفسي االجتمـاعي لـدى             وأيضاً  لديهن  
ن الثدي تم اختيـارهن بالطريقـة        مريضة مصابة بسرطا   30المريضات وقد بلغت عينة البحث      

 عام وطبق الباحـث مقيـاس للتوافـق النفـسي           70 -30العشوائية الطبقية تراوحت أعمارهن     
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التكـرارات والنـسب    : االجتماعي من إعداده واستخدم الباحث المعالجات اإلحـصائية التاليـة           
حادي واختبار شـيفيه    المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري أسلوب تحليل التباين األ       ،والمئوية  

ومعامل ارتباط بيرسون وقد أظهرت نتائج الدراسة أن البعد الثالث من أبعاد التوافـق والمتعلـق      
 وافق كما وال توجـد فـروق ذات داللـة   بالتوافق األسري قد احتل المرتبة األولى من مراتب الت 

ة غـزه تعـزى     إحصائية في التوافق النفسي واالجتماعي لدى مريضات سرطان الثدي بمحافظ         
ال توجد فروق في جميع أبعاد اختبار التوافق النفسي واالجتماعي تعزى لمتغيـر             ، لمتغير العمر 

نوع العالج وأخيراً توجد عالقة ارتباطيه ذات دالله إحـصائية بـين            ، المستوى التعليمي ، الدخل
  .جميع أبعاد اختبار التوافق والدرجة الكلية الختبار التوافق 

  
  :بعنوان ) 2003( دراسة شبير  )15(
الضغط النفسي وعالقته بالتوافق النفسي االجتماعي لـدى الطالبـات المغتربـات بالجامعـة      " 

  ".اإلسالمية
هدفت الدراسة إلى معرفة مستوى الضغوط النفسية لدى الطالبـات المغتربـات وعالقتـه              

حيـاتهن  بالتوافق النفسي واالجتماعي والكشف عن أهم الضغوطات التي تواجه الطالبـات فـي           
 وتـم اختيـارهن    بكافة المـستويات والتخصـصات   طالبة50 وتكونت عينة الدراسة من      البيئية

 الدراسة هي استبيان مصادر الضغوط النفسية من إعداد الباحثـة واسـتبيان           عشوائيا وكانت أداة  
 (كما استخدمت من األساليب اإلحصائية      ،مصادر التوافق النفسي واالجتماعي من إعداد الباحثة        

وقد توصـلت  ) النسب المئوية ، نحراف المعياري   اال، الوسط النسبي   ، رتباط بيرسون   معامل اال 
أن الطالبات يتمتعن بنسب عالية من التوافق النفسي واالجتمـاعي وقـد            : الباحثة إلى عدة نتائج     

 طالبة في كافة المستويات والتخصـصات كمـا تبـين أن            28ويبلغ عددهن   % 77كانت النسبة   
 نـسبة  حيث إنات يعانين من ضغوط نفسية فقد احتلت الضغوط االجتماعية المرتبة األولى  الطالب

ثم الضغوط االقتـصادية بنـسبة      % 71وجاءت بعدها الضغوط السياسية بنسبة      % 81انتشارها  
كما وال توجـد عالقـة ارتباطيـه ذات داللـة           ، %63أخيرا الضغوط الدراسية بنسبة     و%  68

  .لضغوط لدى عينة الدراسةإحصائية بين التوافق وا
  

  : بعنوان  ) 2004(  دراسة العبيدي  )16(
  ."قوة األنا وعالقته بالتوافق النفسي االجتماعي على وفق األساليب التنشئة االجتماعية" 

هدفت الدراسة إلى بناء مقياس ألساليب التنشئة االجتماعية، والتعرف علـى اتجـاه وقـوة             
فسي االجتماعي وتأثير أساليب التنشئة االجتماعيـة فـي هـذه           العالقة بين قوة األنا والتوافق الن     

طالب وطالبة في جامعة بغداد، واستخدم الباحـث مقيـاس           ) 320(العالقة، بلغت عينة الدراسة     
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بارون لقوة األنا ومقياس التوافق النفسي االجتماعي لعلي الديب، وقـام ببنـاء مقيـاس للتنـشئة        
 النفـسي    إحصائيا بين قوة األنا والتوافق     عالقة عكسية دالة  االجتماعية، ونتج عن الدراسة وجود      

  .االجتماعي
  

  :بعنوان ) 2005(دراسة عسلية   )17(
  ."معوقات التوافق النفسي لدى المعلمين بمحافظه الشمال"

هدفت هذه الدراسة إلى محاوله التعرف على مستوى التوافـق النفـسي لـدى المعلمـين          
 إلـى التعـرف     باإلضافةالتي تحول دون توافقهم النفسي      بمحافظه الشمال  وعلى أهم المعوقات       

على الفروق بين الذكور واإلناث من المعلمين في مستوى التوافق النفسي وفي المعوقـات التـي        
 اً معلم75 معلم و 75 منهم  ة ومعلم م معل 150 الدراسة من    ةوتكونت عين تحول دون هذا التوافق     

تحليل التبـاين األحـادي     : احث عدة أساليب إحصائية      واستخدم الب   عشوائية ةقتم اختيارهم بطري  
 واستخدم الباحـث مقيـاس التوافـق        ) ت(والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية اختبار    

الشخصي واالجتماعي من إعداد الباحث  وتوصلت الدراسة إلى عـده نتـائج أهمهـا إن أكثـر       
را المرتفع بمعنى   نخفض ثم المتوسط وأخي   مستويات التوافق انتشارا كانت في مستوى التوافق الم       

إن اإلناث مـن     ،  من عدم التوافق   ةلدراسة يصدرون سلوكا يعبر عن حال      ا ةأن نصف حجم عين   
 إن أكثر معوقات التوافق انتـشار       ،المعلمين أكثر توافقا من الذكور في جميع أبعاد التوافق ككل           

 .ةبين المعلمين هي معوقات ماديه واقتصادي
  

  :بعنوان ) 2005(الن  دراسة دح )18(
  ."ضغوط الطالق والتوافق النفسي عند المطلقات في قطاع غزة" 

هدفت الدراسة التعرف على مستوى كل من الضغوط والتوافق النفسي لـدى المطلقـات              
والتعرف إلى مدى اختالف التوافق النفسي واالجتماعي للمطلقات باختالف مـستوى الـضغوط             

  فردا من مختلف مناطق قطاع غزة وأال يزيد عمر المطلقـة             195لديهن وبلغت عينة الدراسة     
التكـرارات والنـسب   " ت  " اختبار:  عام واستخدمت الباحثة عدة أساليب إحصائية منها         45عن  

المئوية المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقد تم استخدام مقياس للضغوط النفسية ومقياس            
وجود فروق دالة بين    :  توصلت إلى عدة نتائج من أهمها        للتوافق النفسي من إعداد الباحثة حيث     

المطلقات تعزى لمتغير السن في مستوى الضغوط النفسية  لصالح من طلقن وهن في سن أكبـر             
غيـرات  توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة التوافق النفسي واالجتماعي تعزى إلى المت            ، 

  ). عدد سنوات الطالق ، عدد سنوات الزواج ، طلقة السن الحالي للم، السن عند الزواج( التالية 
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  :بعنوان ) 2006( دراسة منصور  )19(
التوافق النفسي االجتماعي لدى طالب المرحلة الثانوية القـاطنين فـي المنـاطق الـساخنة                "

   ".بمحافظة رفح وعالقته بسمات الشخصية
لدى طلبة الثانويـة     هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى التوافق النفسي واالجتماعي          

بمحافظة رفح وما هي أبعاده والتعرف على الفروق في مجاالت التوافق للطلبة تبعـا لمتغيـرات    
والتعـرف علـى    ) مستوى الدخل   ، التخصص األكاديمي   ، الصف الدراسي   ، العمر  ، الجنس  (

) كـذب   ال، الذهانيـة   ، العـصابية   ،  االنطواء   –االنبساط  ( الفروق في أبعاد سمات الشخصية      
والتعرف على أثر القلق والتوتر الناتج عن سكناهم في مناطق ساخنة علـى التوافـق النفـسي                 

طالب وطالبـة مناصـفة بـين        ) 660( بلغت عينة الدراسة    ، واالجتماعي لدى عينة الدراسة     
الذكور واإلناث وتم اختيارهم بطريقة عشوائية واسـتخدم الباحـث اختبـار التوافـق النفـسي                

 من إعداد الديب ومقياس ايزنك للشخصية ومن نتائج الدراسة وجود عالقـة دالـة               واالجتماعي
عدم وجود  ، إحصائيا بين كل من مجاالت التوافق النفسي والتوافق العام وأبعاد سمات الشخصية             

فروق بين الجنسين في مجال التوافق الجسمي والتوافق العام بينما توجد فروق بين الجنسين فـي        
النفسي األسري واالنسجامي لصالح الذكور وفروق في مجال التوافق االجتمـاعي           مجال التوافق   
  .لصالح اإلناث

  
  :بعنوان ) 2006( دراسة وافي  )20(

  ".االضطرابات السلوكية وعالقتها بمستوى التوافق النفسي لدى األطفال الصم والمكفوفين"
كية بمـستوى   هدفت هذه الدراسة بشكل أساسي للتعرف على عالقة االضطرابات الـسلو          

لألطفـال الـصم    ) الجسدي  ، األسري  ، المدرسي  ، الشخصي  ( التوافق النفسي بأبعاده األربعة     
والمكفوفين في ضوء عدة متغيرات شملت الجنس ومنطقة السكن والمرحلة التعليمية لهم ودرجة             

أخـرى   طالب وطالبة من الصم و     135بالنسبة للمكفوفين فقط وقد بلغت عينة الدراسة        ( اإلعاقة  
.  مقياس االضطرابات السلوكية من إعـداد د       ة وطالبة واستخدمت الباحث   اً طالب 86من المكفوفين   

وقـد أسـفرت    ، آمال عبد السميع وتعديل الباحثة ومقياس التوافق النفسي من إعـداد الباحثـة              
ثـي  وتحليل التبـاين الثال   "  ت   " واختبار  المتمثلة في حساب الدرجة الزائية     المعالجات اإلحصائية 

والرباعي عن جملة من النتائج التي أكدت على أن الالزمات العصبية والنشاط الزائد واضطراب              
توجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية فـي        ، المسلك هي أبرز تلك االضطرابات لدى الصم        

مستوى التوافق النفسي وجميع أبعاده لدى الصم المضطربين سلوكيا وغير المضطربين هذا فـي          
كما تبين انـه ال  .الذي لم تكن فيه تلك الفروق ذات داللة إحصائية عند األطفال المكفوفين     الوقت  

  ).مكفوفين ، صم ( توجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية عند األطفال تعزى لنوع اإلعاقة 



  
 

87

  
  :بعنوان  ) 2010(  دراسة مقبل  )21(
  ". ى السكري في قطاع غزةالتوافق النفسي وعالقته بقوة األنا وبعض المتغيرات لدى مرض" 

ه وقـوة األنـا وكـل مـن         هدفت الدراسة الكشف عن العالقة بين التوافق النفسي وأبعاد        
المـستوى  ، مستوى الـدخل  ، نوع مرض السكري ، عدد سنوات اإلصابة بالمرض     (المتغيرات  
 لدى مرضى السكري وقامت الباحثة باختيار عينـة عـشوائية مـن           ) النوع  ، العمر  ، التعليمي  

 مريض ومريضة كمـا وقامـت الباحثـة         300المرضى المسجلين بمركز شهداء الرمال بلغت       
ومقياس قوة األنا لبارون ترجمـة أبـو      ) 2003( بتطبيق مقياس التوافق النفسي من إعداد شقير        

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة     ( ناهية واستخدمت الباحثة أساليب إحصائية عديدة       
: اختبار التباين األحادي ومعامل االرتباط بيرسون وقد توصلت الباحثة إلى ما بلي             ، واختبار ت   

، األسـري  ، الـصحي  ، الشخـصي  ( وجود عالقة دالة إحصائية بين التوافق النفسي وأبعـاده   
وجود فروق دالة إحـصائيا فـي       ، وقوة األنا لدى مرضى السكري      ) االجتماعي والتوافق العام    

عدم وجود فـروق   ، عد التوافق الصحي وعدد سنوات اإلصابة بمرض السكري         التوافق النفسي ب  
، التوافـق الشخـصي   ( دالة إحصائيا بين عدد سنوات اإلصابة بالمرض وأبعاد التوافق التاليـة      

وجود فروق دالة إحصائيا فـي التوافـق الشخـصي          ، ) التوافق االجتماعي   ، التوافق األسري   
سب مستويات الدخل الشهرية لمرضى السكري في حين لـوحظ         واألسري والنفسي العام وذلك ح    

وأخيرا وجو فروق دالـة إحـصائيا فـي         ، لتوافق الصحي واالجتماعي    اعدم وجود فروق في     
  .مستويات التعليمية المختلفة لمرضى السكريالالتوافق النفسي وأبعاده المختلفة حسب 

  
  :تعقيب على الدراسات التي تناولت التوافق 

رض الدراسات السابقة التي تناولت موضـوع التوافـق وعالقتـه بـبعض             من خالل ع  
  :المتغيرات تبين ما يأتي 

  
  :من حيث األهداف 

 " النفـسي  "مجمل الدراسات السابقة كان هدفها التعرف وتحديد مستوى التوافق الشخـصي  
ـ                : ل  واالجتماعي عند األطفال والمراهقين أو حتى البالغين  وعالقتـه بمتغيـرات مختلفـة مث

أساليب المعاملة الرعاية   ) 1999، عبد السالم   ( الجناح   ، ) 1997، دخان  (، التحصيل الدراسي 
المـشاركة فـي    ،  )1997، دسـوقي   (  التفوق الدراسي ومفهوم الذات       ) 2002، أبو شماله   (

، شـبير   (، ) 1984، كـوهين وجفـري     (ضغوطات  الحياة       ، )2001،أبو هين   (االنتفاضة    
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( االضـطرابات الـسلوكية     ، ) 2010، مقبل  ( قوة األنا   ، ) 2005،دحالن( ، ) 2003.2004
   ) .2003، عسيري ( تشكيل هوية األنا ،  ) 2006، وافي 

فقد تحـدد هـدف     )  2000، الطويل  ( ، ) 1995،  نيك و جنيفر      (أما بالنسبة لدراسة    
وكـان الهـدف    ، ت  الدراسة في بحث عالقة العدوان بالتوافق النفسي في ضوء بعض متغيـرا           

األساسي في بعض الدراسات هو بناء مقياس إما لقياس التوافق النفسي واالجتمـاعي كمـا فـي           
 ) 2004، بيـدي   الع(أو لقياس أساليب التنشئة كمـا فـي دراسـة              ) 1988، الديب  ( دراسة  

  .وعالقتها بالتوافق
 وقد حاولت الباحثة    ،وفي ذلك نقطه التقاء مع الدراسة الحالية من حيث هدف الدراسة                

  .االستفادة من أهداف هذه الدراسات في صياغة أهداف الدراسة الحالية
  

  :من حيث العينة 
 الدراسات السابقة من األطفال سواء كانوا طالب وطالبات المرحلة          ةكان اغلب أفراد عين   

 مـن شـباب   غير أن بعض الدراسات السابقة اتخـذت ، . أو من فئة األيتام      واإلعداديةاالبتدائية  
  .الجامعات والشباب المشارك في االنتفاضة وطالب الثانوية العامة عينه للدراسة 

 فقد اختلفت عينه الدراسـة لتـشمل         ) 2006، وافي  ( ، )1997،النجار(أما في دراسة    
كانت من فئة المعلمين أما في دراسة عبد السالم         ) 2005، عسلية  ( المعاقين وكذلك في دراسة       

 البحث الحالي حيـث  ة الدراسة مع عينة فقد تطابقت عين   ) 1984وهين وجفري و    ك( ، )1999(
الحجـار  ( ، )2010، مقبل (  تميزت دراسة  ه غير أنكانت في كل من الدراستين من المراهقين    

  .باتخاذ مرضى السكري والسرطان عينة للبحث  ) 2003، 
 015( حجم العينة فيها بين        ولو نظرنا إلى حجم العينة لوجدنا أن اغلب الدراسات تراوح         

 بعض الدراسـات اتـسمت بقلـه حجـم العينـة مثـل              وهذا ال يمنع وجود     مفحوص  ) 008_
، )  68= ن، 1997: دسوقي  ( ،  ) 03= ن   ، 3200 : الحجار(، ) 88= ن  ، 1990:محمد(
  .  )50= ن ، 2003,2004: شبير (

فقط أو الجمع بـين الجنـسين        تنوعت عينة الدراسات السابقة بين الذكور فقط أو اإلناث          
النجـار  (ودراسة     ) 1988: الكبيسي  (ودراسة   ) 1974: قنديل   ( حيث اقتصرت  في دراسة    

أبو إسـحاق  ( أما بالنسبة لدراسة على الذكور فقط  ) 2001: أبو هين   ( وأخيرا دراسة    ) 1997:
، جـار   الح( ، ) 2003، عـسيري   ( ،  ) 1997: دسـوقي   ( وكذلك  ) 1997: وأبو مصطفى   

فقد اقتصرت عينة الدراسة علـى       )  2005، دحالن  ( ،  ) 2004، 2003،شبير  ( ،  ) 2003
  . للبحثلمتبقية بين الذكور واإلناث كعينةوجمعت الدراسات ا، اإلناث دون الذكور 
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   :من حيث األدوات
، ه   للبحث باختالف المتغير المراد فحص     ةاتخذت جميع الدراسات السابقة من االستبيان أدا      

 بالتحديـد غيـر أن بعـض        ةكما أن اغلب الدراسات السابقة طبقت في البيئة الفلسطينية والغزي         
،  ) 1990: دسوقي  (ودراسة  ) 1990: محمد  (الدراسات طبقت في البيئة المصرية مثل دراسة        

فقد طبقت فـي البيئـة  األجنبيـة           ) 1984: كوهين وجفري   ( ، أما دراسة     )1988: الديب  ( 
  .في البيئة السعودية  ) 2003: عسيري ( ودراسة 

  
  :من حيث النتائج

 ة التوافق يتأثر إيجابـا وسـلبا بعـد         مجمل نتائج الدراسات التي تناولت التوافق تبين أن       
أساليب الرعاية  ، ) 1999، عبد السالم   (منها  أنماط التواصل مع الوالدين في دراسة         ، متغيرات

كمـا  ) 1997، خـان   د( التحصيل الدراسي في دراسة       ،)2002أبو شماله   (المتبعة في دراسة    
  .العالقة العكسية  بين الضغوطات ومستوى التوافق) 1984: كوهين (تبين في دراسة 

أن مستوى التوافق يكون أعلى لـدى الطلبـة          ) 2005: محمد  ( بينما تبين في  دراسة      
فقـد تبـين أن      ) 1997: دسوقي( أما في دراسة    ، المتفوقين مقارنتا بالطلبة المتأخرين دراسيا      

نيك و  (بالنسبة لدراسة   ، مستوى التوافق الكلي بجميع أبعاده يكون أعلى عند الطالبات المتفوقات           
كمـا تبـين    ، فقد تبين أن انتشار العدوان العالئقي بين اإلناث أكثر من الذكور          ) 1995: جنيفر  

وقـد  ) 2003: عـسيري  ( ة في دراسة وجود العالقة االيجابية  بين أبعاد التوافق وتحقيق الهوي    
  ).2003: الحجار ( احتل التوافق األسري أعلى مراتب التوافق في دراسة 

وقد استفادت الباحثة من هذه الدراسات في صياغة فـروض الدراسـة وتحديـد األدوات           
  .المستخدمة واألخذ باألساليب اإلحصائية المالئمة

  
  : عمل املرأة  أثردراسات تناولت: ًثانيا

  ) :م1974(دراسـة عبد الجـواد )  1(
  "تنشئة األطفال لدى المرأة العاملة وغير العاملة دراسة مقارنة " بعنوان    
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أساليب تنشئة األطفال لدى المرأة العاملـة وغيـر                  

 طرق وأساليب   العاملة حيث طرحت الدراسة بعض التساؤالت  وقامت الباحثة باستخدام استبيان          
أن :  ام عاملة وخرجت الباحثة بنتائج كان من أهمها        428التنشئة من إعداد الباحثة وتطبيقة على       

خروج المرأة إلى ميدان العمل كان لـه تأثيره في بعض مواقف تنشئة األطفال في حين أنه لـم                  
واهد تدعم ذلـك    يتبين وجود مثل هذا التأثير في جوانب أخرى ولقد قدمت الباحثة في دراستها ش             
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من ناحية فطام الطفل تبين أن هناك فروق جوهرية بين األمهات العامالت وغير العامالت              :وهي
حيث إن األمهات العامالت يقمن ببدء تقديم الطعام وفطام الطفل من الشهر السابع بينما األمهات               

بـس وارتـدائها    من ناحية تعليم األطفـال خلـع المال       ، الغير عامالت يبدأن من الشهر السادس       
  .وتنظيمها بأنفسهم

   
  ):1983(دراسة حكيم )  2(

دراسة مقارنة بين أبناء األمهات العامالت وغير العامالت من حيث مـستوى القلـق              : "بعنوان  
  ".والطموح والتحصيل في مرحلة المراهقة

حيـث   هدفت هذه الدراسة إلى معرفه الفروق بين أبناء األمهات العامالت وغير العامالت مـن             
مستوى القلق والطموح والتحصيل الدراسي في مرحلة المراهقة وقد تكونت عينة الباحـث مـن               

 تلميذ وتلميذة من التالميذ المقيدين والمنتظمين بالدراسة في المدارس الثانوية في محافظـه              400
سوهاج وقد استخدم الباحث اختبار القلق للمراهقين إعداد أحمد رفعت جبـر واختبـار الـذكاء                

لمصور إعداد أحمد زكي صالح واستبيان مستوى الطموح للراشدين إعداد كاميليا عبـد الفتـاح          ا
وقد توصل الباحث إلى نتائج أهمها أن أبناء األمهات العامالت أكثر قلقا من أبناء األمهات غيـر                 
 العامالت وأن أبناء األمهات العامالت أكثر طموحا من أبناء غير العامالت وال توجد فروق فـي          

  .مستوى التحصيل ذات داللة إحصائية بين أبناء األمهات العامالت وغير العامالت
  
  :بعنوان )  1990(دراسة المخزنجي )  3 (
  ".األثر السيكولوجي والتربوي لعمل المرأة على شخصية الطفل العربي "

 إلـى   حاول البحث إلقاء الضوء على وضع المرأة العاملة العربية وأطفالها من جراء خروجهـا             
العمل وما يترتب على ذلك من نتائج  سلبية على شخصية أطفالها تربويا ونفسيا  من خالل تبني                  

للنتائج واإلحصاءات  التي كشفت عن سوء وضع  المرأة األوروبيـة            ) التحليل المقارن   ( منهج  
نتائج في كـل    العاملة والدراسات العربية الميدانية المقارنة ومن ثم استخدام منهج التحليل لتلكم ال           

االتجاه السلبي من قبـل  : من الدول األوروبية والعربية  وقد خلص الباحث إلى عدت نتائج أهمها  
األزواج نحو عمل زوجاتهم كما أظهرت الدراسة وجود آثار سلبية من تقصير بحق األبناء نتيجة               

  . ساعات8خروج األم للعمل وبقائها خارج المنزل ألكثر من 
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  :بعنوان  ) 1991( ل دراسة العد) 4(
  ".التوافق الدراسي ألبناء األمهات العامالت الغير عامالت " 

حيث ألقت الدراسة الضوء على آثار عمل األم على التوافق الدراسي لألبناء وهل يـشمل هـذا                 
األثر األبناء والبنات وهل يستمر هذا األثر مع الطفل حتى وصوله إلى المرحلة اإلعداديـة كمـا     

راسة إلى تصميم مقياس للتوافق الدراسي لألطفال وقد تم اختيار عينة عشوائية مكونة             وتهدف الد 
 تلميذ وتلميذة واستخدم مقياس التوافق الدراسي لألطفال من إعداد الباحـث واسـتخدم              353من  

طريقـة  ، طريقة تحليل  التباين غير المتعامد ذي التصميم العاملي          : األساليب اإلحصائية التالية    
الرسوم البيانية للتفاعالت الثالثية لبيان نـوع هـذه         ، لتحديد داللة الفروق بين المتوسطات      شفية  

ال توجد فروق بين البنات والبنين فـي درجـات        : التفاعالت وقد توصلت الدراسة للنتائج التالية       
ي بينما  العالقة بالزمالء والعالقة بالمدرسين والسلوك التعاوني والتفوق الدراسي والتوافق الدراس         

توجد هذه الفروق في درجات االنصياع والدافع للدراسة والتنظيم كما توجد فروق بـين تالميـذ                
المرحلة االبتدائية وتالميذ المرحلة اإلعدادية في درجاتهم في أبعاد التوافق الدراسـي والدرجـة              

ت وأبنـاء غيـر     توجد فروق بين أبناء األمهات العامال     ، الكلية لصالح تالميذ المرحلة اإلعدادية      
العامالت في درجاتهم في أبعاد التوافق الدراسي والدرجة الكلية ما عدا بعـد الـدافع للدراسـة                 

  .لصالح أبناء األمهات غير العامالت
   
  :بعنوان )    Hoffman)1992دراسة هوفمان ) 5(

  ".اثر عمل األم على صحة الطفل النفسية           "
ضوء على تأثير عمل األم على توافق أبنائها نفسيا واجتماعيا كما           هدفت هذه الدراسة إلى إلقاء ال     

 من األمهات العامالت  وتم استخدام مقياس بيل  للتوافق وخرجـت    120و وبلغت عينة الدراسة     
  :الدراسة بعدة نتائج كان من أهمها

               ة حالة األم العاملة النفسية بين رضا وغضب وشعور بالذنب تجاه أطفالها تؤثر في طريق
  .تعاملها مع األبناء وبالتالي تؤثر في طبيعة العالقة مع هذا الطفل

              غياب األم العاملة عن المنزل لفترات طويلة يجعلها أقل إشرافا  وإلمـام ب باحتياجـات
  ...  .االقتصادية ، االجتماعية ، األبناء اليومية الدراسية 

            وقد يكون أيضا معرفي عنـد      غياب األم المتكرر عن المنزل يؤدي إلى حرمان عاطفي
  .األبناء
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  :بعنوان ) 1993(  ادين Edenدراسة   )6(
  "والتوافق الزواجي ، األم العاملة ونمط العالقة األسرية مع األبناء "

هدفت الدراسة لبحث العالقة بين عمل األم والعالقات األسرية وتأثير ذلك على مستوى التوافـق               
 أم عاملة ممن لـديهن      45اء مع اآلباء وقد بلغت عينة الدراسة        الزوجي وكيف تتأثر عالقة األبن    

)) AQSوقد استخدمت الباحثة مقياس التوافق الزواجي ومقياس          )  شهر 62-16(أطفال من عمر  
لتحديد األمن النفسي وطبيعة الرابطة بين الطفل واألم وقد استخدمت عدة أساليب إحصائية مـن               

مـن  % 60 الباحث إلى عدة نتائج كان مـن أهمهـا أن            أنوفا وقد توصل  ، االنحراف المعياري   
من األمهات كان تواصلهن سـيئ مـع   %  21، األمهات صنفوا بوجود عالقة آمنة مع أطفالهن   

غير مباليـات باحتياجـات     % 13، من األمهات مشغوالت بالعمل عن أطفالهن       % 6، األطفال  
ستوى التوافق لزواجـي وجـودة   أطفالهن كما وأظهرت الدراسة عدم وجود عالقة مباشرة بين م        

  .   عالقة األم باألطفال 
  
  :بعنوان)  م1993(دراسة أحمد   )7(
  ".أثر خروج المرأة إلى العمل وعالقته بصحة الطفل النفسية في مرحلة الطفولة المبكرة"
هدفت هذه الدراسة إلى محاولة الكشف عن طبيعة العالقة بين خروج المرأة إلى العمـل                  

التعرف على اآلثار النفـسية التـي   ، ) القلق ـ العدوان (من حيث ، فل النفسية  وبين صحة الط
التعرف على مـدى    ، يتعرض لها الطفل في سنوات عمره األولى نتيجة خروج المرأة إلى العمل           
وقـد بلغـت عينـة    . تأثير العمل على توافق المرأة زواجياً وبالتالي على صحة األبناء النفـسية         

مهات العامالت وغير العامالت ممن لديهن أبناء في مرحلة الطفولة المبكرة             من األ  200الدراسة  
ولقد جاءت نتـائج    ،  واستخدمت الباحثة مقياساً للتوافق الزواجي واختبار القلق واختبار العدوان          

بين أبناء األمهات العـامالت     ) مستوى العدوان   ، درجة القلق   ( توجد فروق في  : الدراسة كالتالي 
ر العامالت لصالح أبناء غير العامالت إذ أنه يرتفع لدى أبناء األمهات العامالت  توجد               وأبناء غي 

فروق بين األمهات العامالت وغير العامالت من ناحية التوافق الزواجي لصالح األمهات غيـر              
العامالت وهذا يعني أن األمهات غير العامالت أفضل توافقاً زواجياً من األمهات العامالت ممـا               

  . على أن عمل األم لـه تأثير سلبي على توافق المرأة الزواجييدل
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  :بعنوان  ) 1994( دراسة مختار)  8(
  ".عمل المرأة وأثره على عدم االستقرار األسري دراسة ميدانية "

حيث هدفت الدراسة إلى بحث العالقة بين عمل المرأة المتزوجة وعدم االستقرار األسري مـن               
مثل دخـل الزوجـة     (عاملة نفسها وكذلك معرفه تأثير المتغيرات المستقلة        وجهه نظر الزوجة ال   
المـستوى  ،عـدد سـنوات الـزواج      ، فارق الدخل بين الزوجين     ، العمر  ،العاملة ودخل الزوج    

على االستقرار األسري عند الزوجة العاملة  وقد كانت عينـة  )التعليمي لكل من الزوج والزوجة    
يتية  وطبق  استبيان  متعلق باالستقرار األسـري مـن إعـداد             عاملة كو 468البحث مكونة من    

الباحث وقد استخدم الباحث المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة واختبـار ت وتحليـل       
االنحدار  وقد أشارت النتائج بشكل عام أن األغلبية ال يفضلن وجود أكثر من أربع أبنـاء فـي                   

ت نتائج معامل االنحدار أن المـستوى التعليمـي للزوجـة      األسرة وال يستغنين عن الخادمة وبين     
العاملة والمستوى التعليمي للزوج وعدد األبناء هي العوامل المؤثرة في عمليه عـدم االسـتقرار        
األسري عند المرأة العاملة حيث إن متغير المستوى التعليمي أقوى المتغيرات في التـأثير علـى         

التعليمي للزوجة يؤدي إلى احتماالت أقل لعـدم االسـتقرار   االستقرار األسري فارتفاع المستوى     
األسري كما أشارت الدراسة إلى أن زيادة عدد األبناء يؤدي إلى احتماالت أكبر لعدم االسـتقرار       

  .كما أن متغير دخل الزوجة ليس له األثر على االستقرار األسري وكذلك بالنسبة لعمر الزوجة 
  
  :بعنوان)  م1994(دراسة  العتيبي ) 9(
اآلثار األسرية واالجتماعية المترتبة على العمل خارج المنزل للمرأة المتعلمة المتزوجة ولهـا              ”

  .“أوالد
الهدف من هذه الدراسة معرفة اآلثار المترتبة على عمل المرأة السعودية خارج المنزل وبخاصة              

مهات العـامالت ممـن      من األ  300وبلغت عينة الدراسة      . المرأة التي عليها مسؤوليات أسرية    
لديهن أطفال باختالف عمر األطفال واستخدمت الباحثة المقابلة كـأداة بحثيـة  ولقـد توصـلت         

أن هناك فروق ذات داللة إحصائية من ناحية عـدد          : الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها      
 عند خـروج األم     الساعات التي تقضيها األم مع أطفالها في اليوم وبقاء األطفال بصحبة الخادمة           

من المنزل وهذا يدلل على أن ظاهرة عمل المرأة أدت إلى تقليل عدد الـساعات اليوميـة التـي        
  . تقضيها األم مع أطفالها
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  :بعنوان ) 1995( دراسة الجوير   )10(
  ".عمل المرأة في المنزل وخارجه  "

المـرأة تؤيـد العمـل    هل ، هدف الباحث من خالل هذه الدراسة معرفة موقف المرأة من العمل  
تفضله وتؤمن بضرورته وأهميته وأثره في حياتها كما والتعرف علـى معرفـة             ، خارج المنزل   

 امـرأة عاملـة فـي       70وقد بلغت عينة الدراسـة      ، دوافع وحوافز خروج المرأة لميدان العمل       
استخدم   آنسة واستخدم الباحث االستبيان كأداة بحثية كما و        22،  متزوجات   44"قطاعات مختلفة   

تحليل التباين األحادي والمتوسطات الحسابية واالنحرافـات المعياريـة         : عدة أساليب إحصائية    
هو أن اكبر دافع لخروج المرأة للعمل هو رغبتها فـي اسـتثمار    : وتوصل الباحث للنتائج اآلتية     

غبة في تأكيد   المؤهل الدراسي وتحقيق المنفعة االجتماعية باإلضافة إلى االستمتاع بالعمل مع الر          
كما توصل الباحث إلـى     ، سد وقت الفراغ    %) 34(، بحاجة إلى دخل    %) 24(، %) 53(الذات  

  .لم تشعر بالتقصير% ) 55(من العينة ترى أنها مقصرة اتجاه األسرة واألبناء %) 45(أن 
  
  : بعنوان)  م1997(دراسة متولي   )11(

  ".ض المتغيرات النفسية والديموجرافيةاإلنهاك النفسي لدى المرأة العاملة وعالقته ببع  "
تهدف الباحثة من وراء إجرائها إلى دراسة اإلنهاك النفسي لدى المرأة العاملة وعالقتـه بـبعض    
المتغيرات مثل الرضا عن العمل ومستوى الطموح المهني والتوافق النفـسي وصـراع األدوار              

، العمر مستوى التعليم، نوع العمـل       مدة الخبرة (باإلضافة إلى عدد من المتغيرات الديموجرافية       
: مقياس اإلنهاك النفسي ولقد توصلت الباحثة إلى مجموعة من النتائج أهمها          ) المهنة وعدد األوالد  

ال توجد فروق جوهرية بين السيدات العامالت المؤهالت تـأهيالً عاليـاً والـسيدات العـامالت              
توجد فروق بين العامالت الالتي يعملـن       ، ي  المؤهالت تأهيالً متوسطاً في أبعاد اإلرهاق االنفعال      

في مهن فنية مثل الطب والتمريض والتدريس والالتي يعملن في مهن إدارية في أبعـاد مقيـاس          
أن ، اإلنهاك النفسي حيث إن العامالت بمهن صعبة يشعرن باإلنهاك النفسي أكثر من غيـرهن                

وسط وسواء كانت فنية أو إدارية تعاني       المرأة العاملة سواء كانت ذات مستوى تعليمي عاٍل أو مت         
  .من صراع األدوار من ناحية األعمال المنزلية التي منها يستنفذ جهداً كبيراً
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  :بعنوان  ) 1999(  دراسة البنوي   )12(
دراسة ميدانية مقارنة بين المرأة العاملة وغير العاملـة    :أثر عمل المرأة على عالقتها مع أبنائها        "

  ".في األردن
فت الدراسة إلى التعرف على التحوالت والتبدالت التي طرأت على سلوكيات المرأة العاملـة             هد

وأدوارها تجاه أبنائها من خالل مقارنتها بالمرأة غير العاملـة ومعرفـه درجـه الفـروق بـين               
العامالت وغير العامالت بما يمكننا من التعرف على اثر العمل على مواقف المرأة العاملة وقـد                

 امـرأة   300الباحثة إلى استخدام االستبانة كأداة  للدراسة  والى أخذ عينة مكونـة مـن                عمدت  
واستخدمت بعض العمليات اإلحـصائية لتحليـل       )  امرأة غير عامله     150 امرأة عامله و     150(

: البيانات وهي النسب المئوية والتكرارات مربع كاي  وقد خلصت الدراسة إلى عده نتائج أهمها                
 ذات داللة إحصائية بين المرأة العاملة وغير العاملة فيما يختص بطرق تربيه األبناء              توجد فروق 

كما أشارت الدراسة إلى أن األم العاملة أخذت في التأثير على العالقات الزوجيـة مـن خـالل                  
كما أشارت الدراسة إلى    . مساهمتها في القرارات األسرية وذلك أدى إلى إضعاف سلطه الزوج           

د فروق ذات دالله إحصائية بين مشاركة المرأة العاملة وغير العاملة فـي القـرارات               أنه ال توج  
المتعلقة بمستقبل األبناء الدراسي ومستقبلهم الزواجي كما أفـادت بوجـود فـروق ذات داللـة                

  .إحصائية بين المرأة العاملة وغير العاملة حول مصدر قرار تربية األبناء
  
  :انبعنو) 2000(دراسة خليفة   )13(
بعض مشكالت صراع الدور لدى المرأة القطرية العاملـة وعالقتـه بـالتوافق النفـسي لـألم               "

  ".واألوالد
هدفت الدراسة لبحث العالقة بين بعض مشكالت صراع الدور لدى المـرأة العاملـة والتوافـق                

هـن  غير عاملـة وأوالد   /  امرأة عاملة    402النفسي لألم واألوالد وضمت العينة الكلية للدراسة        
 ذكور وإناث واستخدمت الباحثة عدة مقاييس من إعدادها مقياس مشكالت صـراع الـدور         402

لدى المرأة العاملة ومقياس التوافق النفسي لألم ومقياس تقدير سلوك الطفل وقد توصلت الدراسة              
لى إلى عدة نتائج أهمها توجد عالقة سالبة ودالة بين الدرجات التي تحصل عليها المرأة العاملة ع               

مقياس مشكالت صرا ع الدور من ناحية وبين درجات التي تحصل عليها المجموعة نفسها فـي                
مقياس التوافق النفسي لألم  كما توجد فروق ذات داللة بين متوسطات الدرجات التـي تحـصل                 
عليها المرأة العاملة األكثر صراعا على مقياس التوافق النفسي لألم وبين متوسـطات الـدرجات       

ل عليها نظيراتها المرأة العاملة األكثر صراعا على نفـس المقيـاس لـصالح أفـراد             التي تحص 
المجموعة الثانية كما وتوجد فروق ذات دالله بين متوسطات الدرجات التي تحصل عليها المرأة              
العاملة األكثر صراعاً على مقياس التوافق النفسي لالم وبين متوسطات الدرجات التـي تحـصل        
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أن هنـاك  ، ر العاملة األكثر صراعا على نفس المقياس لصالح المجموعة األولى  عليها المرأة غي  
فروق ذات دالله إحصائية  بين متوسطات درجات أوالد المرأة العاملة األكثـر صـراعا بـين                 

تقـدير  –متوسطات درجات أوالد المرأة العاملة األقل صراعا على كل من مقياس تقدير الوالدين           
تي للطفل وهناك فروق ذات دالله ين متوسـطات درجـات أوالد المـرأة               التقرير الذا  -المدرس

  .العاملة األكثر صراعا وبين متوسطات درجات نظرائهم أوالد المرأة غير العاملة
  
  :بعنوان ) 2001(روالند وادوارد  Roland&  Edwardدراسة   )14(

  " .زواج أنفسهممن وجهة نظر األ" عمل األم وأثره على العالقات داخل األسرة     "
حيث هدفت الدراسة للبحث في أثر خروج المرأة  للعمل على طبيعة  العالقات األسرية وزيـادة                

وقد استخدم البـاحثين المقابلـة كـأداة        " من وجهة نظر األزواج أنفسهم      " التوتر  داخل المنزل     
 سواء بدوام    زوج متزوج من امرأة تعمل     30 أم عاملة و     37للدراسة وتكونت عينة الدراسة من      

كلي أو جزئي وعلى األقل لديهم طفل واحد ملتحق بالمدرسة وتوصلت  الدراسة إلى عدة نتـائج                
أن ما تواجهه المرأة خالل يوم العمل يؤثر على العالقات األسرية وكلمـا زادت  : كان من أهمها   

القات األسـرية  عدد ساعات العمل زاد هذا األثر وأن لعمل المرأة األثر االيجابي على طبيعة الع          
حيث إن خروج المرأة لميدان العمل وسع آفاق المرأة الفكرية وزاد من مهاراتها الحياتية اليومية               
مما له األثر االيجابي في التعامل مع األبناء كما وتوصلت الدراسة إلى أن ضغوطات ومـشاكل                

ـ              ى دورهـا كـأم     المرأة اليومية خالل ساعات العمل تنقل معها إلى المنزل مما يشكل ضغط عل
طبيعة عمل األم ومدى رضاها الوظيفي تنعكس علـى سـلوكيات األم مـع الـزوج      ، وكزوجة  
  .واألوالد

  
  :بعنوان ) 2001( دراسة السلعوس   )15(
  "سمات الشخصية لدى المرأة العاملة في القطاعين الحكومي والخاص في مدينة نابلس" 

أة العاملة في القطاعين الحكومي والخاص      هدفت الدراسة التعرف إلى سمات الشخصية لدى المر       
في مدينة نابلس إضافة إلى تحديد أثر متغيرات قطاع العمل والحالة االجتماعية والعمر والمؤهل              

ولتحقيق ذلك أجريت الدراسة علـى عينـة        ، العلمي والوظيفة والراتب الشهري ومكان اإلقامة       
شخصية المعدل وقـد عولجـت البيانـات      امرأة عاملة طبق عليها مقياس بروفيل ال       351قوامها  

وأظهرت النتـائج أن      ) spss( إحصائيا باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية        
يليهـا الـسمة   ، سمة السيطرة احتلت المرتبة األولى عند المرأة العاملة يليها سـمة المـسؤولية            

الدراسة أنه ال توجد فروق ذات داللـة        كما أظهرت   ، االجتماعية وأخيرا سمة االتزان االنفعالي      
إحصائية في سمات الشخصية للمرأة العاملة في القطاعين الحكومي والخاص تعزى لمتغيـرات             
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الحالة االجتماعية والعمر والراتب الشهري بينما كانت الفروق دالة إحصائيا على بعض سـمات              
  .الشخصية تبعا لمتغيرات قطاعات العمل والمؤهل العلمي 

  
  :بعنوان ) 2002(دراسة العقـل    )16(
  ".تأثير عمل األم على التوافق الشخصي واالجتماعي لتلميذات المرحلة االبتدائية  بمدينة جدة"

والتي كانت تهدف إلى دراسة الفروق في التوافق لدى بنات األمهات العامالت وغير العـامالت               
لفروق في التحـصيل الدراسـي   وذلك في جميع جوانب التوافق الشخصي واالجتماعي ودراسة ا       

بين بنات األمهات العامالت وغير العامالت، حيث كانت عينة الدراسة من اإلنـاث مـن بنـات              
األمهات العامالت ممن يدرسن بالمرحلة االبتدائية  وبنات غير العامالت وبلغت عينة الدراسـة              

المعياريـة واختبـار ت   وقد استخدمت الباحثة المتوسطات الحسابية واالنحرافات     ،   طالبة    300
واستخدمت الباحثة مقياس التوافق النفـسي االجتمـاعي         ،   وتحليل االنحدار كأساليب إحصائية     

من إعدادها  ولقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج كان من أهمها  بأن هناك  فروق ذات داللـة                    
عـام الشخـصي    إحصائية بين أبناء األمهات العامالت والغير عامالت فـي درجـة التوافـق ال             

واالجتماعي ودرجة التحصيل الدراسي حيث إن بنات العامالت درجة تحصيلهن الدراسي أعلـى    
من بنات  غير العامالت بعكس مستوى التوافق النفسي واالجتماعي حيـث تبـين أن مـستوى                 
  .التوافق النفسي واالجتماعي بين بنات العامالت أقل من مستوى التوافق عند بنات غير العامالت

  
  : بعنوان ) 2003(دراسة حمايل   )17(
  "اتجاهات طلبة الجامعات الفلسطينية نحو عمل المرأة " 

حيث هدفت الدراسة إلى التعرف على اتجاهات طلبة الجامعات الفلسطينية نحـو عمـل المـرأة                
عمـل  ، إضافة إلى تحديد الفروق في اتجاهات الطلبة نحو عمل المرأة تبعا لمتغيرات الدراسـة               

عدد أفراد األسرة ولتحقيق ذلك أخذت عينة       ، مكان اإلقامة   ، عمل األب   ، الكلية  ، الجنس  ، األم  
 طالبا وطالبة وقام الباحث ببناء استبانة  لقياس االتجاهات لـدى الطلبـة   934دراسية مكونة من    

 أن اتجاهات طلبة الجامعات الفلـسطينية نحـو       :  فقرة وتم التوصل للنتائج التالية       73تتألف من   
وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة في اتجاهـات طلبـة             ، عمل المرأة ايجابية    

عدد أفراد  ، عمل األب   ، عمل األم   ، الجامعات الفلسطينية نحو عمل المرأة تعزى لمتغير الجنس         
  .األسرة 
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  :بعنوان  ) 2007( دراسة زعيتر   )18(
  "  لى مكانتها في المجتمع البعد السوسيولوجي لعمل المرأة وأثره ع" 

دراسة ميدانية لعينة من النساء العامالت هدفت إلى التعرف على البعـد الـسوسيولوجي لعمـل                
 عاملة فـي    474المرأة وأثره على مكانتها في المجتمع بمحافظات غزة وقد بلغت عينة الدراسة             

ل واسـتخدم البحـث   الوظائف الحكومية  مع شرط أن تكون متزوجة ولديها طفل واحد على األق    
المنهج الوصفي التحليلي وتم تطبيق استبيان من إعداد الباحث لفحص البعد السوسيولوجي لعمـل     

البعـد  ، البعـد االقتـصادي   ، البعـد الثقـافي   ، البعد االجتماعي ( المرأة تكون من ستة أبعاد      
ليب إحصائية اختبار   واستخدم الباحث عدة أسا   ) البعد التعليمي والبعد الصحي والنفسي      ، السياسي

معاملـة  ، كرونبـاخ الفـا     ، معامل االرتباط بيرسـون     ، التباين األحادي   ، التكرار  ، كاي تربيع 
أن هناك عالقة خطية طردية موجبة بين       : وتوصل الباحث إلى النتائج التالية      . التجزئة النصفية   

توجد فروق ذات   ،  االرتباط   القيم المختلفة للبعد السوسيولوجي لعمل المرأة ويوجد اتساق بين هذا         
ال ،  مـستوى التعلـيم     ، دالله إحصائية بين البعد السوسيولوجي لعمل المرأة تبعا لمتغير العمر           

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين البعد السوسيولوجي لعمل المرأة تبعا لمتغير مستوى الدخل              
المرأة تبعـا لمتغيـر متوسـط    ولكن ظهرت فروق ذات داللة إحصائية عند البعد السياسي لعمل     

  .الدخل
   
  :بعنوان) 2008(دراسة محمد   )19(

الصحة النفسية وعالقتها بالتحصيل لدى طالب المرحلة الثانوية بمدينـه األبـيض دراسـة                 "
  ".مقارنه بين أبناء العامالت وغير العامالت

النـساء العـامالت    هدف البحث إلى دراسة الصحة النفسية وعالقتها بالتحصيل الدراسي ألبناء           
وهدف البحـث للكـشف عـن       . وأبناء النساء غير العامالت في المرحلة الثانوية بمدينة األبيض        

الفروق بين أبناء العامالت وأبناء غير العامالت في مستوى الصحة النفسية والتحصيل الدراسـي    
ب طالب وطالبة من مجتمع البحث األصـلي الـذي يمثـل طـال       ) 200(وقد بلغت عينة البحث     

كما تم اسـتخدام    . أنثى  ) 100(، ذكر  ) 100(وطالبات الصف الثاني والثالث بالمدارس الثانوية       
. كورنيل  وترجمه كل من محمد عمـاد الـدين و إسـماعيل     " مقياس الصحة النفسية الذي أعده      

عمل تتسم الصحة النفسية لألبناء بالمرحلة الثانوية بمدينة األبيض ممن ت         : وجاءت النتائج كما يلي   
ال توجد فروق دالة بين النوعين في أبعاد الصحة النفسية وسط طالب المرحلة             . أمهاتهم بالسلبية 

توجد فروق ذات داللة إحـصائية فـي أبعـاد          ). ربة منزل، عاملة  (الثانوية تعزى لمهنة الوالدة     
 الصحة النفسية وسط طالب المرحلة الثانوية بمدينة األبيض ممن تعمل أمهـاتهم تعـزى لنـوع             
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ال توجد عالقة ارتباطية دالة بين التحصيل الدراسي وأبعاد         . الطالب وهذه الفروق لصالح اإلناث    
  .الصحة النفسية

  
  :تعقيب على الدراسات التي تناولت عمل املرأة 

من خالل عرض الدراسات السابقة التي تناولت موضوع عمل المـرأة  وعالقتـه بـبعض                
  :المتغيرات تبين ما يأتي 

  
  :هدافمن حيث األ

زوجـة أو األم علـى   ثر عمل المـرأة سـواء ال  أبحث    حاولت معظم  الدراسات السابقة    
ة بشكل عام  كما  ومـن   فحص األثر النفسي واالجتماعي على األبناء أو األسر   ةومحاول، أسرتها

: محمـد   (، ) 1999: البنوي  ( ذلك بين اسر العامالت وغير العامالت مثل دراسة          ةخالل مقارن 
وربـط ذلـك بعـده      ) . 2000: خليفـة   ( ،  ) 1939:احمد  (، )  1983: حكيم   (، )200 8

الطموح  ، )1991: العدل  ( دراسة   ،   )2002:عقل  (متغيرات مثل التحصيل الدراسي دراسة      
: روالنـد وادوارد  ( ، ) 1993: اديـن  ( أما بالنسبة لدراسـة  ،  )1983:حكيم (والقلق دراسة   

قات األسـرية   راسات في بحث أثر عمل المرأة على طبيعة العال        فقد تحدد هدف هذه الد    ) 2001
في البحث في الدوافع التي أدت بخروج المرأة للعمل من          ) 1995: الجوير  (ولقد تميزت دراسة    

  .وجهة نظر العاملة نفسها
حاولت  قياس مدى اإلنهـاك النفـسي عنـد المـرأة             ) 1997:متولي  (  دراسة   أنغير  

 ، )2002:  العقـل   ( دراسـة    إاللدراسة الحالية من حيث هدف الدراسة       ولم يتفق مع ا   ، العاملة
  . لفحص التوافق النفسي االجتماعي عند أبناء العامالت أنفسهم) 1971: نيلسون (
  

  :من حيث العينة 
: المخزنجـي   (،  الدراسات السابقة العامالت أنفسهن مثـل دراسـة          ةغلب أفراد عين  أكان  

ــان ( ، )1990 ــد ( ،  ) 1992:هوفم ــار ( ،  ) 1993: احم ــي العت (، ) 1994: مخت : يب
، ) 1995: الجوير  ( ، ) 2000: ه  فخلي( ، ) 1999:النبوي  ( ،  ) 1997: متولي  ( ، )1994

: حكـيم    ) ( 1983:كـاظم   (  ولكن اتخذت دراسة       )2001: السلعوس  ( ، ) 1993: ادين  ( 
 للدراسـة وهـذا مـا    ةمراهقين عين من ال  ، ) 1971: نيلسون  ( ،  )1989: السهل   ) ( 1983

فقد جمعت عينة الدراسـة     ) 2001: روالند وادوارد   (  أما في دراسة     يتطابق مع البحث الحالي     
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فكانت العينة من طالب وطالبـات  ) 2003: حمايل (  ودراسة   بين األمهات العامالت وأزواجهن   
  .المدارس 

 مفحـوص  934 – 200تراوح بين وبالنظر إلى حجم العينة في الدراسات السابقة  نجدها ت     
ادين ( ، ) 63= ن   . 2001: روالند وادوارد   (  ،  ) 120= ن   . 1992: هوفمان  ( باستثناء  

فقد تميزت هذه الدراسات بصغر حجـم        )  70= ن  . 1995: الجوير   ) ( 45= ن  . 1993: 
نـسين غيـر أن    من كال الجةملت على عينومن المالحظ أن اغلب الدراسات السابقة ش . العينة    
  .اإلناث فقط عينة للبحثيمنع أن هناك دراسات اتخذت  هذا ال

  
   :من حيث األدوات
عـضها أرفـق المقابلـة مـع        الدراسات السابقة االستبيان كأداة بحث وب      جميع   استخدمت  

حيـث   ) 1994: العتيبـي   ( و دراسة    ) 2001: روالند وادوارد   (  باستثناء دراسة    ،االستبيان
 وجميع الدراسات السابقة استخدم المنهج الوصفي التحليلـي مـا   قابلة أداه للبحث      اتخذت من الم  

  . حيث استخدم الباحث التحليل المقارن) 1990:المخزنجي ( عدا دراسة 
السهل ( وتنوعت البيئة  التي أجريت فيها الدراسات السابقة بين البيئة الكويتية  مثل دراسة               

ودراسة  ) 1980: كاظم  ( و دراسة   )  والبيئة المصرية      )1994: مختار  (ودراسة  )  1989: 
و البيئـة الـسعودية  مثـل         ) 2008: محمد  ( والبيئة السودانية مثل دراسة     ) 1983: حكيم  ( 

 األردنيـة  و البيئـة    ) 2000: خليفه  ( و البيئة القطرية مثل دراسة         ) 2002: العقل  ( دراسة  
ه لم يكن أي دراسة     حيث إن عطي البحث أهميه خاصة     وهذا ما ي  ) 1999: البنوي  ( مثل دراسة     

  .  طبقت داخل البيئة الفلسطينية-على حد علم الباحثة _ 
  

  : من حيث  النتائج 
من خالل االستعراض السريع للدراسات التي تناولـت عمـل المـرأة أظهـرت أغلـب              

عالقة األسـرية   الدراسات أن خروج المرأة للعمل وما تمر به خالل يومها ينعكس على طبيعة ال             
،  ) 2000: خليفـة   ( ،  ) 2001: روالند وادوارد   (سواء مع الزوج أو األبناء كما في دراسة           

ولكن اختلفت هذه الدراسات في تبيان أثر عمل المرأة على مـستوى التوافـق      ، )1994، مختار(
افـق  عند األبناء فبعض الدراسات أظهرت أن عمل المرأة يؤثر بشكل سلبي على مـستوى التو              

: العـدل  ( ،  ) 1994: مختار ( ،  ) 2002: عقل ( النفسي االجتماعي عند األبناء مثل دراسة      
غير أن البعض اآلخر توصل إلى عدم وجود فروق في مستوى التوافـق بـين أبنـاء                 )  1991
كما أن مستوى القلق والعـدوان يرتفـع   ) 2000: محمد (مالت وغير العامالت  مثل دراسة  العا

 ) 1994: مختـار ( وقد أظهـرت دراسـة   ) 1993: احمد ( العامالت كما في دراسة    عند أبناء 
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األثر السلبي الرتفاع عدد األبناء في االستقرار الزواجي واألثـر االيجـابي لزيـادة المـستوى                
فقد تبين أن الدافع األول واألساسـي مـن          ) 1995: الجوير  (أما في دراسة      ، التعليمي للمرأة   

% 45ل من وجهة نظر الزوجة هو استثمار المؤهل العلمي كما أن ما نـسبته              خروج المرأة للعم  
يجـدن أنفـسهن غيـر      % 55من عينة البحث يجدن أنفسهن مقصرات بحق أبنائهن وما نسبته           

  .مقصرات
  

  :عالقة الدراسات السابقة بالدراسة احلالية 
راسـة الحاليـة    تبين ومن خالل العرض السابق للدراسات أن هنالك نقاط التقاء بـين الد            

  :والدراسات السابقة أهمها 
 . اتفقت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة اختيار العينة من فئة المراهقين

ذكـور  ( سة على كال الجنـسين      كما واتفقت مع بعض الدراسات السابقة في اشتمال عينه الدرا         
 .)وإناث

 .الجتماعي عند عينه الدراسة الهدف من الدراسة بحيث يكون فحص التوافق النفسي ا
 . بحثيهكأداة واتفقت هذه الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في اعتماد االستبيان 
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  :كما اختلفت هذه الدراسة عن الدراسات السابقة من حيث 
اهتمت هذه الدراسة في بحث التوافق النفسي االجتماعي لـدى أبنـاء العـامالت وغيـر             

 . في أي من الدراسات السابقة- ا على حد علمه- ةه الباحثجدتالعامالت الذي لم 
 دراسة من هذا النوع تجري في البيئة        أولتجري هذه الدراسة في البيئة الفلسطينية ولعلها        

 . االحتاللنتيجةالفلسطينية التي يعاني فيها المراهق والطفل من ضغوطات متنوعة 
 المحليـة اعي ومـا يتناسـب مـع البيئـة          إعداد الباحثة الستبيان التوافق النفسي االجتم     

  .ما لم يتوفر في الدراسات السابقةوخصوصيتها وهذا 
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  رابعالفصل ال

  إجراءات الدراسة
 

Ø منهج الدراسة.  

Ø جمتمع الدراسة.  

Ø عينة الدراسة. 

Ø أدوات الدراسة.  

Ø صدق االستبانة. 

Ø ثبات االستبانة. 

Ø املعاجلات اإلحصائية. 

Ø خطوات الدراسة.  
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  :املقدمة
يتناول هذا الفصل وصفاً مفصالً لإلجراءات التي اتبعتها الباحثة في تنفيذ الدراسـة، ومـن       
ذلك تعريف منهج الدراسة، ووصف مجتمع الدراسة، وتحديد عينة الدراسة، وإعداد أداة الدراسة             

 ، والتأكد من صدقها وثباتها، وبيان إجراءات الدراسة، واألساليب اإلحـصائية التـي            )االستبانة(
   .استخدمت في معالجة النتائج، وفيما يلي وصف لهذه اإلجراءات

  
  

  :منهج الدراسة  : ًأوال
اعتمدت الباحثة في دراستها المنهج الوصفي التحليلي ألنه األنـسب لموضـوع الدراسـة               

يصف موضوع الدراسة ويحلل ويقارن ويقيم أمالً في التوصل إلى تعميمـات            " الذي يعرف بأنه    
 دون استغراق فيـه ألخـذ        "موضوعالماضي   العلم ويتم ذلك من خالل دراسة        يزيد بها رصيد  

 لتدعيمها وجوانـب القـصور      العظة والعبرة ثم دراسة حاضر الموضوع لتشخيص جوانب القوة        
 موضوع الدراسة أو ما قد يتخذ بـشأنه       جوانب ل إليه أحد  ولمواجهتها وعالجها ثم التنبؤ بما سيؤ     

  )566 : 2006الخطيب، (. تاليةفي المستقبل في المراحل ال
  

  

  :جمتمع الدراسة : ًثانيا
مجتمع الدراسة من جميع أبناء األمهات العامالت في المؤسسات غيـر الحكوميـة              يتكون

   مؤسسة  45 في   339والبالغ عددهم   )  سنة   18 _ 13( ذكوراً وإناثاً ممن هم في سن المراهقة        
    :حسب الجدول التالي 

  )4:1(جدول 
   اسم المؤسسة     الرقم

  جمعية النجدة االجتماعية   -1
  جمعية أرض اإلنسان   -2
  جمعية الهالل األحمر الفلسطيني  -3
  جمعية تنظيم وحماية األسرة  -4
  جمعية الدراسات النسوية الفلسطينية   -5
  جمعية الفلسطينية للتنمية واإلعمار   -6
  جمعية خدمة األسرة الفلسطينية   -7
  لمرأة مركز شئون ا  -8
  جمعية مركز الموارد العمالية الخيره  -9
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  جمعية رياحيين   -10
  جمعية أطفالنا للصم   -11
  جمعية أنيرة   -12
  جمعية عائشة لحماية المرأة والطفل   -13
  اإلغاثة اإلسالمية   -14
  جمعية شرق غزة إلنماء األسرة   -15
  مؤسسة أطباء بال حدود  -16
  اإلغاثة الطبية    -17
  انقاذ الطفل   -91

  الديمقراطية وحل النزاعات   -20
  الرؤية العالمية   -21
  الهيئة الطبية الدولية  -22
  جمعية الشبان المسيحية   -23
  جمعية بنك الدم المركزي  -24
  جمعية أصدقاء المريض   -25
  الميزان لحقوق اإلنسان  -26
  جمعية مؤسسة عبد المحسن القطان   -27
   للصحة النفسيةبرنامج غزة  -28
  المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات  -29
  الهيئة الدولية لالسكان  -30
  )اللبابيدي (التأهيل الوطني   -31
  هاجر لتأهيل المعاقين  -32
  مؤسسة بيتنا  -33
  مركز النشاط النسائي  -34
  مركز شمس  -35
  )الكتيبة ( مركز الفنون والحرف   -36
  يل المجتمعيمركز التأه  -37
  المعهد الطبي لتأهيل الحواس   -38
  جمعية التربية والتعليم الخاص  -39
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  اتحاد المقاولون العرب  -40
  أطباء بال حدود اليونان   -41
  جمعية الرحمة   -42
  مؤسسة أمديست  -43
  جمعية مرج الزهور  -44
  جمعية سالي الخيرية  -45
  جمعية اتحاد الكنائس   -46
  الفلسطينية  المستقلة لحقوق اإلنسانالهيئة   -47
   مركز التأهيل المجتمعي   -48
  جمعية أنا وطفلي لرعاية المرأة والطفل  -49
  جمعية مؤسسة أمان فلسطين    -50
  هيئة االغاثة االنسانية وحقوق االنسان والحريات  -51
  جمعية المركز االقليمي للعمل التعاوني  -52
  جمعية المرأة المبدعة   -53
  معهد األمل لاليتام   -54

  
حـسب إحـصائية وزارة    _ غـزة   مدينـة  في    غير الحكومية    عدد المؤسسات : مالحظة  

 مؤسسة ال توجد    أو مؤسسة مغلقة    377منها   غير حكومية     مؤسسة   431هي  _  2010الداخلية  
  .فيها امهات عامالت أو أن أبنائهم دون السن المستهدفة لهذه الدراسة 

  
  

  : الدراسة عينة: ًثالثا
 وكانت عبارة عن أربعين من أبناء العامالت نـصفهم ذكـور             :العينة االستطالعية : أوالً

 السيكومترية لألداة وتم حذف هذا العـدد        والنصف اآلخر إناث وذلك الختبار الخصائص       
  .من عينة الدراسة الفعلية 

  
اختيارهم بطريقـة العينـة    تم   فرداً   330 تتكون من    ) :الفعلية  ( العينة التجريبية   : ثانيا  

 مؤسـسة غيـر     25 مـن    ا أخذو  من أبناء األمهات العامالت    نصفهم، العشوائية البسيطة   
من مدينة غـزة   وتـم         والنصف اآلخر من أبناء غير العامالت       مدينة غزة      فيحكومية  

على متغيرات الدراسة كالتالي توزيع عينة الدراسة بناء :  



  
 

107

  :ين توزيع عينة الدراسة تبعاً للمتغيرات المستقلةتب ) 4:3، 4:2 ،1:4(والجداول 
  

  :متغير الجنس -1
   )2:4(جدول رقم 

  يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس

أبناء   
 العامالت

أبناء غير 
 العامالت

 59 83 ذكر
 106 82 أنثى
 165 165 المجموع

  
 :متغير حجم األسرة  -2

   )3:4(جدول رقم 
  راسة حسب حجم األسرةيوضح توزيع أفراد عينة الد

أبناء غير  أبناء العامالت 
 العامالت

 46 75 5 أفراد فأقل
 119 90 6 أفراد فأكثر
 165 165 المجموع

  
  :متغير نوع األسرة  -3

   )4:4(جدول رقم 
  يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب نوع األسرة

أبناء غير  أبناء العامالت  
 العامالت

 102 111 نووية
 63 54 ممتدة
 165 165 المجموع
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  :الدراسةأداة : ًرابعا
   :األداةوصف   -1

 ةاالستبانة األداة الرئيس"أعدت الباحثة أداة لقياس التوافق النفسي االجتماعي ، حيث تعتبر 
المالئمة للدراسة الميدانية للحصول على المعلومات والبيانات التي يجري تعبئتها من قبل 

  )003 :2000ملحم،  (."المستجيب
ا بنعم أو ال أو أحياناً والعبارات بعضها سلبي عنها فقرة يجاب 77 من تتكون االستبانة

بعد التوافق الذاتي، وبعد التوافق ( والفقرات مقسمة لخمسة  أبعاد وهي وبعضها ايجابي 
)  الصحي، بعد التوافق األسري، بعد التوافق االجتماعي، وأخيرا التوافق المدرسي 

عة في االستبانة تدل على مستوى توافق عال والدرجة المنخفضة تدل على والدرجة المرتف
  .توافق منخفض 

  
  تصحيح االستبانة  -2

، وفي ضوء الدراسات السابقة المتعلقة بمشكلة  األدب التربويحيث اطلعت الباحثة  على
س الدراسة التي تم االطالع عليها، وفي ضوء استطالع رأي عينة من المتخصصين في علم النف

 مقياساً ثالثي تم استخدامعن طريق المقابالت الشخصية، التي استخلصنا منها أبعاد معينة، 
( للبدائل  ) 1، 2، 3( مقياس ليكرت الثالثي حيث أعطى لكل فقرة وزن مدرج وفق البدائل 

على الترتيب في  ) 3، 2 ، 1 (رتيب في حال كانت العبارة إيجابية على الت) نعم، أحياناً ، ال 
  الدرجات التي يحصل عليها الفرد في الدرجة العظمى  أنال كانت العبارة سالبة حيث مجموعح

 :حسب الجدول التالي وذلك )77( والدرجة الدنيا  درجة)231(تصل إلى 
 

  ال  أحياناً  نعم  االستجابة
  1  2  3  +الدرجة 
  3  2  1  -الدرجة 

                            
  )5:4(              جدول                         

  والعبارات الموجبة في االستبانة هي 
 )1 ،3 ،4، 5، 8 ،9,10,13 ،18,19،29 ، 28 ،26، 23,30,33، 35 ،39 ،40,41، 43 

,44 ،45,53، 55,56,57,59,60,63، 64 ،68، 69، 70,71، 72، 73، 74,75، 76.(   
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  : والعبارات السالبة وهي 
)42,6,7,11,12,14,15,16,17,2 ،25,27، 31,32,46، 47، 48 ،49 

،50,51,52,54، 58، 61,62,20,21,22، 34، 36، 37، 38، 42 ،65، 66، 67، 77.(   
  .1 باإلجابة نعم أما العبارة السالبة تأخذ الرقم 3 العبارة الموجبة تأخذ الرقم حيث إن

 :اإلستبانة مكونة من قسمين كالتالي -
  . أوليةمعلوماتعلى  يحتوي :القسم األول

فقرة موزعة علي خمسة أبعاد تتناول التوافق النفسي ) 77( يتكون من :القسم الثاني
  :االجتماعي كالتالي

وهو حالة االتزان الداخلي للفرد بحيث يكون الفرد " التوافق الذاتي  : المجال األول -
اعر راضياً عن نفسه متقبالً لها مع التحرر النسبي من التوترات والصراعات التي ترتبط بمش

سلبية عن الذات وحالة االتزان الداخلي للفرد تمكن صاحبها من التعامل مع الواقع والبيئة بطريقة 
  :فقرة وهي ) 14( تكون من د وق، )21 : 1989، الشحومي " ( سليمة تحقق للفرد ذات النسبة 

)1,6,11، 16,21، 26 ،3 1، 36، 41,46 ،51,56، 61 ،65( 
وهو تمتع الفرد بصحة جيدة خالية من األمراض  "صحيالتوافق ال: المجال الثاني  -

 وخلوه من المشاكل ،الجسمية والعقلية واالنفعالية مع تقبله لمظهره الخارجي والرضا عنه
 وميله ، وشعوره باالرتياح النفسي تجاه قدراته وإمكاناته وتمتعه بحواس سليمة،العضوية المختلفة

 على الحركة واالتزان وسالمة في التركيز مع إلى النشاط والحيوية معظم الوقت وقدرته
 )5: 2003 شقير، ( "االستمرارية في النشاط والعمل دون إجهاد أو ضعف لهمته ونشاطه

 66 ،62 ، 52,57 ،37,42,47 ،32 ،27، 22 ،2,7,12,17 (: وهيفقرة) 15(تكون من يو
،71(  

ة سعيدة داخل أسرة تقدره تمتع الفرد بحياويقصد به "  التوافق األسري :المجال الثالث  -
وتحبه، مع شعوره بدوره الحيوي داخل األسرة والتعاون بينه وبين أفراد األسرة، ومدى قدرة 

   )17 :2003الحجار، ( ." األسرة على توفير اإلمكانيات الضرورية
 8,53 ،4 ،23,38,43 ،28 ،23، 8,13,18 ،3 (:فقــرة وهــي ) 21( يتكــون مــن  

,58,63,67,68,72، 73، 4,757، 76 ،77(  
 ويتضمن قدرة الفرد على عقد صالت اجتماعية  "التوافق االجتماعي: المجال الرابع  -

 عالقات طيبة وايجابية  مع أفراد إقامةتتسم بالتعاون والتسامح والتفاعل االجتماعي السليم مع 
  ،)22: 1999،أحمد " ( وااللتزام بمعايير وقيم المجتمعاآلخرين إيذاءالمجتمع مع البعد عن 

، 64، 59، 54، 49، 44، 39، 34، 29، 24 ،19 ، 4,9,14: (فقرة وهي) 15(يتكون من 
69 ،70(  
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ضمن حسن تكيف الفرد مع متغيرات دراسته ت ي"التوافق المدرسي: المجال الخامس   -
 والمناخ الدراسي ونمط اإلدارة والنظم - كعالقته بالمعلمين والزمالء -وبيئته الدراسية 

المقصود أي  ، )65: 2003، القريطي" ( وغيرها ... والمقررات والمناهج الدراسية ة االمتحاني
 والزمالء ومواد األساتذة، كل مكوناتها األساسيةب ةيالمدرسوالبيئة به هنا حالة التالؤم بين الطالب 

، 20، 15، 10، 5 (: وهيفقرة) 12( والمناخ الدراسي ككل ويتكون من الدراسةالدراسة ووقت 
25 ،30 ،35 ،40 ،45 ،50 ،55 ،60(. 
  :الخصائص السيكومترية لالستبانة  -3

  :صدق االستبانة  : أوالً
أن تقيس فقرات االستبانة ما وضعت لقياسه وقامت الباحثة : ويقصد بصدق االستبانة

  :بالتأكد من صدق االستبانة بطريقتين
  

  :صدق المحكمين  -1
عة من أساتذة جامعيين من تم عرض االستبانة في صورتها األولية على مجمو

جامعة ، الجامعة اإلسالمية  : المتخصصين في علم النفس ممن يعملون في الجامعات الفلسطينية 
حيث قاموا بإبداء آرائهم ومالحظاتهم حول مناسبة فقرات االستبانة، جامعة األزهر ، األقصى 

 وضوح  مدىوكذلكومدى انتماء الفقرات إلى كل مجال من المجاالت الخمس لالستبانة، 
  بعض الفقرات وتعديل بعضها اآلخرصياغاتها اللغوية، وفي ضوء تلك اآلراء تم استبعاد

   إجراء التعديالت التي أوصى بها المحكمونفقد تم ، يبين أعضاء لجنة التحكيم)3(والملحق رقم 
بلغ عدد  وقد ،كذلك تم تعديل وصياغة بعض الفقراتو، ستبانةاال  منفقرات خمستم حذف حيث 

 . مجاالتخمسفقرة موزعة على ) 77( بعد صياغتها النهائية ستبانةاالفقرات 

 
   :تم تعديلها على النحو التالي والفقرات التي  

  )6:4(جدول 
  

  الفقرات بعد التعديل  الفقرات قبل التعديل
عند غياب أمي أشعر بفقدان األمن والحنان       

  معظم الوقت
  ن والحنانعند غياب أمي أشعر بفقدان األم

  أتقبل النصح والتوجيه  أتقبل النصح والتوجيه من أمي
  أجد أمي عندما أحتاج لها  أشعر بوجود أمي في حياتي 
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  أؤدي كل ما يطلبه مني والدي  عالقتي مع والدي تسودها المحبة
أعتقد أني قادر على حل مـشكالتي التـي         

  تواجهني
  اعتقد أني قادر على حل مشكالتي 

قي بمختلـف الوسـائل وان      أدافع عن حقو  
  كانت عدوانية

  أدافع عن حقوقي إذا لزم األمر

  أبكي ألتفه األسباب  أبكي ألتفه األسباب في غياب أمي
                                            

  : صدق االتساق الداخلي -2
جرى التحقق من صدق االتساق الداخلي لالستبانة بتطبيق االستبانة على عينة 

فرداً، وتم حساب معامل ارتباط بيرسون بين كل فقرة من فقرات ) 40(تطالعية مكونة من اس
االستبانة والدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي إليه، وكذلك تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين 
درجات كل مجال من مجاالت االستبانة والدرجة الكلية لالستبانة، وذلك باستخدام البرنامج 

  ) .SPSS(ي اإلحصائ
  

والدرجة الكلية ) التوافق الذاتي: (معامالت االتساق الداخلي ألداة الدراسة لفقرات المجال األول
   :)7:4(لفقراته كما هو مبين بالجدول رقم 

  )7:4(الجدول 
  مع الدرجة الكلية للمجال األول" التوافق الذاتي " معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المجال األول

معامل   الفقرة م
 االرتباط

 مستوى الداللة

 0.01دالة عند  0.708   قادر على حل مشكالتي أنياعتقد   -1
 0.05دالة عند  0.381   سريع االنفعال أننياشعر   -2
 0.01دالة عند  0.617   األسباب ألبسطاغضب   -3
 0.01دالة عند  0.835  عند غياب أمي أشعر بفقدان األمن والحنان    -4
 0.05دالة عند  0.337   األسباب ألتفهابكي   -5
 0.01دالة عند  0.875   التوجيه والنصح أتقبل  -6
 0.01دالة عند  0.438  أعاني من القلق المستمر قبل النوم   -7
 0.01دالة عند  0.810   باالرتباك  عندما أتكلم مع اآلخرينأحس  -8
 0.01دالة عند  0.487   النقد والتوجيه بروح طيبة أتقبل  -9
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معامل   الفقرة م
 االرتباط

 مستوى الداللة

 0.01دالة عند  0.600  له افقد ثقتي بنفسي بسهو -10
 0.05دالة عند  0.357   بالوحدةاشعر  -11
 0.01دالة عند  0.410  اشعر بالرضا والراحة في المنزل  -12
 0.01دالة عند  0.769  أشعر انني غريب في بيتي -13
 0.01دالة عند  0.861  أشعر بسرعة تقلب مزاجي  -14

  0.393) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 38(ر الجدولية عند درجة حرية 
    0.304) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 38(ر الجدولية عند درجة حرية 

  
التوافـق  " يبين الجدول السابق  معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال األول            

والدرجة الكلية لفقراته، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة             " الذاتي  
، وكذلك قيمـة ر   )0.875-0.337(، ومعامالت االرتباط محصورة بين المدى       )010.،  0.05(

والتـي  ) 38( ودرجـة حريـة       )0.05(المحسوبة أكبر من قيمة ر الجدولية عند مستوى داللة          
  .، وبذلك تعتبر فقرات المجال األول  صادقة لما وضعت لقياسه)  0.304(تساوي 

  
والدرجـة  ) التوافـق الـصحي   : (ت المجال الثاني  االتساق الداخلي ألداة الدراسة لفقرا    

  ):8:4(الكلية لفقراته كما هو مبين بالجدول رقم 
  )8:4(الجدول 
  مع الدرجة الكلية للمجال الثاني" التوافق الصحي " معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المجال الثاني

معامل   الفقرة م
 االرتباط

 مستوى الداللة

 0.01دالة عند  0.562     في بطنيباآلمشعر أ  -1
 0.01دالة عند  0.407  فقد شهيتي للطعام أ  -2
 0.01دالة عند  0.570   التنفس بضيق في أصاب  -3
 0.01دالة عند  0.466  اشعر باصفرار في وجهي   -4
 0.01دالة عند  0.601  اشعر بالتعب عندما انهض في الصباح  -5
 0.01دالة عند  0.602  اشعر بارتعاش في أطراف أصابعي  -6
 0.01دالة عند  0.474  ب بدوخة في المواقف الصعبة أصا  -7
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معامل   الفقرة م
 االرتباط

 مستوى الداللة

 0.01دالة عند  0.542  شعر بضعف عام أ  -8
 0.01دالة عند  0.519  شعر بحرقة في معدتيأ  -9
 0.01دالة عند  0.694  أجد صعوبة في حفظ توازني أثناء سيري   -10
 0.01دالة عند  0.598  تنتابني األم في بعض أنحاء جسمي  -11
 0.05دالة عند  0.390  إمساكني من النادر أن يصيب  -12
 0.01دالة عند  0.569   في رأسي باآلمأشعر معظم الوقت   -13
 0.01دالة عند  0.453  يضايقني لون بشرتي   -14
 0.05دالة عند  0.392  صحتي الجسمية على ما يرام   -15

  0.393) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 38(ر الجدولية عند درجة حرية 
    0.304) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 38(ية ر الجدولية عند درجة حر

  
التوافـق  " يبين الجدول السابق  معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الثاني            

والدرجة الكلية لفقراته، الذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة             " الصحي  
، وكذلك قيمـة ر   )0.602-0.390(ن المدى   ، ومعامالت االرتباط محصورة بي    )0.01،  0.05(

والتـي   ) 38( ودرجة حرية    ) 0.05( المحسوبة أكبر من قيمة ر الجدولية عند مستوى داللة          
 .، وبذلك تعتبر فقرات المجال الثاني  صادقة لما وضعت لقياسه)0.304(تساوي
  

والدرجـة الكليـة    ) التوافق األسري : (االتساق الداخلي ألداة الدراسة لفقرات المجال الثالث      
  ):9:4(لفقراته كما هو مبين بالجدول رقم 

  )9:4(الجدول 
مع الدرجة الكلية للمجال " التوافق األسري "معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المجال الثالث 
  الثالث

معامل   الفقرة م
 االرتباط

 مستوى الداللة

 0.01دالة عند  0.622  أجد أمي عندما احتاج لها  -1
 0.01دالة عند  0.628  أسرتي متواجد مع أكون عندما سعادةبالاشعر   -2
 0.01دالة عند  0.470  أؤدي كل ما يطلبه والدي مني  -3
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معامل   الفقرة م
 االرتباط

 مستوى الداللة

 0.01دالة عند  0.655   في حل مشكالتي الشخصيةأميتساعدني   -4
 0.01دالة عند  0.602   تشاركني في كثير من النشاطات اليومية أمياشعر أن   -5
 0.01دالة عند  0.447   األسرة  لي دورا هاما داخلأناشعر   -6
 0.01دالة عند  0.679   أسرتي المحبة المتبادلة تسود بين جميع أفراد أناعتقد   -7
 0.01دالة عند  0.643   مهام منزلية كبيرة أميتوكل لي   -8
 0.01دالة عند  0.799   الحب والحنان الذي احتاجهأميتوفر لي   -9

 0.01دالة عند  0.657  تنشأ الكثير من الخالفات بين والدي -10
 0.01دالة عند  0.675   أسرتي اقضي معظم وقت فراغي مع أن أفضل -11
 0.01دالة عند  0.441  إخوتيدائم الشجار مع  -12
 0.01دالة عند  0.534  اشعر بجو من التفاهم داخل المنزل -13
 0.01دالة عند  0.541  اشعر أن أمي مشغولة الذهن اغلب الوقت -14
 0.01دالة عند  0.614   أسرتي أفراد محبوب من قبل أننياشعر  -15
 0.01دالة عند  0.767   بهاأقوم التي األعمال أميتقدر  -16
 0.01دالة عند  0.784   درجة كبيرةإلى أسرتي أحب -17
 0.01دالة عند  0.711   وألسرتي دائما بالوعود التي تعطيها لي أميتفي  -18
 0.01دالة عند  0.757   وجهأكملتقوم أمي في أداء األعمال المنزلية على  -19
 0.01دالة عند  0.624  أبي وأمي يشاوراني فيما يلزم المنزل  -20
 0.01دالة عند  0.598  أتشاجر مع إخوتي بسهولة  -21

  0.393) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 38(ر الجدولية عند درجة حرية 
   0.304) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 38(ر الجدولية عند درجة حرية 

   
التوافق "ل السابق معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الثالث يبين الجدو

والدرجة الكلية لفقراته، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة " األسري
، وكذلك قيمة ر ) 0.767-0.447(، ومعامالت االرتباط محصورة بين المدى )0.01(

والتي ) 38( ودرجة حرية ) 0.05(ر الجدولية عند مستوى داللة المحسوبة أكبر من قيمة 
  .، وبذلك تعتبر فقرات المجال الثالث  صادقة لما وضعت لقياسه)0.304(تساوي 
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والدرجة الكلية ) التوافق االجتماعي: (االتساق الداخلي ألداة الدراسة لفقرات المجال الرابع 
  ):10:4(لفقراته كما هو مبين بالجدول رقم 

  )10:4(الجدول 
 مع الدرجة الكلية للمجال" التوافق االجتماعي"معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المجال الرابع 

  الرابع

معامل   الفقرة م
 االرتباط

 مستوى الداللة

 0.01دالة عند  0.500  استمتع بقضاء وقت طيب أثناء المناسبات االجتماعية .1
 0.01دالة عند  0.548   من السهل علي تكوين عالقات مع اآلخرين .2
 0.05دالة عند  0.310  االجتماعية  اشعر بالحرج في المشاركة باألنشطة .3
 0.05دالة عند  0.345  أصادق اآلخرين بسهوله تامة .4
 0.05دالة عند  0.392  اشعر إني محروم من االستمتاع باألنشطة االجتماعية  .5
 0.01دالة عند  0.414   الزيارات مع زمالئي في مختلف المناسبات أتبادل .6
 0.01دالة عند  0.438  اشعر بالضيق والحرج عندما يزورني زمالئي  .7
 0.05دالة عند  0.326  اشعر بالسعادة لحضور الجلسات العائلية والمشاركة فيها .8
 0.01دالة عند  0.816   أصدقائيإلى أسرتي أفراد أقدم أن أحب .9
 0.01دالة عند  0.587  أميل الى العنف عند اللعب مع أصحابي  .10
 0.01دالة عند  0.573  أفشل في تكوين صداقات بيسر وسهولة .11
 0.05دالة عند  0.389  اآلخرين آراءاحترم  .12
 0.01دالة عند  0.592  التزم بالوعود مع زمالئي  .13
 0.01دالة عند  0.792  أحافظ على ممتلكات اآلخرين .14
 0.01دالة عند  0.768  أدافع عن حقوقي إذا لزم .15

  0.393) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 38(لجدولية عند درجة حرية ر ا
    0.304) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 38(ر الجدولية عند درجة حرية 

  
يبين الجدول السابق  معامالت االرتباط بين كل فقـرة مـن فقـرات المجـال الرابـع                       

 أن معامالت االرتباط المبينة دالة عنـد      والدرجة الكلية لفقراته، والذي يبين    "  التوافق االجتماعي "
، ) 0.792-0.310(، ومعامالت االرتباط محصورة بين المـدى        )0.01،  0.05(مستوى داللة   

ودرجـة  ) 0.05(وكذلك قيمة ر المحسوبة أكبر من قيمة ر الجدوليـة عنـد مـستوى داللـة                 
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قة لمـا وضـعت     ، وبذلك تعتبر فقرات المجال الرابع  صاد       )0.304(والتي تساوي   ) 38(حرية
  .لقياسه

  
والدرجة الكلية ) التوافق المدرسي: (االتساق الداخلي ألداة الدراسة لفقرات المجال الخامس

  ):11:4(لفقراته كما هو مبين بالجدول رقم 
  
  )11:4(الجدول 

 مع الدرجة الكلية للمجال" التوافق المدرسي"معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المجال الخامس 
  الخامس

معامل   الفقرة م
 االرتباط

 مستوى الداللة

 0.01دالة عند  0.726   مدرستي وافتخر بهاأحب .1
 0.01دالة عند  0.721  ارغب في التعاون مع المعلمين في المدرسة  .2
 0.01دالة عند  0.582   صعوبة في التكيف مع الجو المدرسي أجد .3
 0.01 دالة عند 0.797  اشعر أن زمالئي يحاولون إيقاع األذى بي  .4
 0.01دالة عند  0.486  أجد متعه في عرقلة سير الحصة وإثارة المشاكل للمدرسين .5
 0.01دالة عند  0.783  اشعر أن النشاطات المدرسية متنوعة وهادفة  .6
 0.01دالة عند  0.597  أتجنب الغياب عن الدوام المدرسي  .7
 010.دالة عند  0.725  أحافظ على أثاث المدرسة حتى لو كنت بمفردي .8
 0.01دالة عند  0.787  أحرص على الوصول للمدرسة مبكرا مراعاة للنظام المدرسي .9
 0.01دالة عند  0.777  أتردد باالشتراك في مناقشة المدرس .10
 0.01دالة عند  0.600  احترم أنظمة المدرسة .11
 0.01دالة عند  0.693  أشعر برضا المدرسين عني  .12

  0.393) = 0.01( مستوى داللة وعند) 38(ر الجدولية عند درجة حرية 
    0.304) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 38(ر الجدولية عند درجة حرية 

  
يبين الجدول السابق  معامالت االرتباط بين كل فقرة مـن فقـرات المجـال الخـامس                      

 عنـد  والدرجة الكلية لفقراته، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالـة  "  التوافق المدرسي "
، ) 0.787-0.486(، ومعامالت االرتباط محصورة بين المـدى        )0.01،  0.05(مستوى داللة   
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ودرجـة  ) 0.05(وكذلك قيمة ر المحسوبة أكبر من قيمة ر الجدوليـة عنـد مـستوى داللـة                 
، وبذلك تعتبر فقرات المجال الخامس  صادقة لما وضـعت           )0.304(والتي تساوي   ) 38(حرية
  .لقياسه

  
دق االتساق الداخلي للمجاالت، قامت الباحثة بحساب معامالت االرتبـاط       وللتحقق من ص  

بين درجة كل مجال من مجاالت االستبانة والمجاالت األخرى، كذلك كل مجال بالدرجة الكليـة               
  .يوضح ذلك) 12:4(لالستبانة والجدول 

  )12:4(الجدول 
 األخرى لالستبانة وكذلك مصفوفة معامالت ارتباط كل مجال من مجاالت االستبانة والمجاالت

  مع الدرجة الكلية

التوافق  المجموع 
  الذاتي

 التوافق
  الصحي

التوافق 
  األسري

التوافق 
  االجتماعي

التوافق 
  المدرسي

      1  المجموع
     1 0.770 التوافق الذاتي
    1 0.694 0.750 التوافق الصحي
   1 0.363 0.423 0.738 التوافق األسري

  1 0.589 0.330 0.406 0.766 ماعيالتوافق االجت
 1 0.334 0.388 0.343 0.376 0.368 التوافق المدرسي

  0.393) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 38(ر الجدولية عند درجة حرية 
   0.304) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 38(ر الجدولية عند درجة حرية 

   
عضها البعض وبالدرجـة الكليـة      يتضح من الجدول السابق أن جميع المجاالت ترتبط بب        

، وهذا يؤكد أن االسـتبانة تتمتـع     )0.01(لالستبانة ارتباطاً ذا داللة إحصائية عند مستوى داللة         
  .بدرجة عالية من الثبات واالتساق الداخلي
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   : Reliabilityثبات االستبانة : ثانيا 
علـى أفـراد العينـة     الباحثة خطوات التأكد من ثبات االستبانة وذلك بعد تطبيقها  تأجر

  . االستطالعية بطريقتين، وهما التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونباخ
  :Half Coefficient - Splitطريقة التجزئة النصفية -1

تم استخدام درجات العينة االستطالعية لحساب ثبات االستبانة بطريقة التجزئة النصفية،           
لفقرات الفردية مقابل الفقرات الزوجيـة لكـل        حيث قامت الباحثة بتجزئة االستبانة إلى نصفين، ا       

مجال من مجاالت االستبانة، وذلك بحساب معامل االرتباط بين النصفين، ثم جرى تعديل الطـول         
   )Brown Coefficient-Spearman (باستخدام معادلة سبيرمان براون

  ر2
  =ث

  ر+1
  .معامل الثبات الذي نريد الحصول عليه= حيث ث

 199: 1992، عبد الـسالم     (رجات األفراد على نصفي االستبانة    اط بين د  معامل االرتب = ر
.(  

  :يوضح ذلك) 13:4(والجدول 
   )13:4(الجدول 

يوضح معامالت االرتباط بين نصفي كل مجال من مجاالت االستبانة  وكذلك االستبانة ككل 
  قبل التعديل ومعامل الثبات بعد التعديل

بل االرتباط ق عدد الفقرات المجاالت
 التعديل

معامل الثبات بعد 
 التعديل

 0.878 0.783 14 التوافق الذاتي
 0.819 0.817 15* التوافق الصحي
 0.856 0.854 21* التوافق األسري

 0.522 0.512 15* التوافق االجتماعي
 0.899 0.816 12 التوافق المدرسي

 0.875 0.871 77*  المجموع
  .فين غير متساويينتم استخدام معامل جتمان ألن النص* 

  
، وهذا يدل على أن االستبانة      )8750.(يتضح من الجدول السابق أن معامل الثبات الكلي         

  .تتمتع بدرجة عالية من الثبات تطمئن الباحثة إلى تطبيقها على عينة الدراسة
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  :طريقة ألفا كرونباخ  -2
ونبـاخ،  استخدمت الباحثة طريقة أخرى من طرق حساب الثبات وهي طريقـة ألفـا كر               

وذلك إليجاد معامل ثبات االستبانة، حيث حصل على قيمة معامل ألفا لكل مجال من مجاالت               
  :االستبانة، وكذلك لالستبانة ككل حسب المعادلة التالية

  
  =ألفا كرونباخ     س 2مجـ س ع  ن
  1 –ن 

1-  
    2ع

  حيث

  عدد مفردات االستبيان= ن      معامل ثبات االستبيان= الفا 
  تباين االستبيان ككل = 2ع  =  ين مفردات االستبيانتبا=  س2ع

  )42: 1998، عفانة ( 
  :يوضح ذلك ) 14:4(والجدول 

  
   )14:4(الجدول 

  يوضح معامالت ألفا كرونباخ لكل مجال من مجاالت االستبانة  وكذلك لالستبانة ككل 
 معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات المجال

 0.872 14 التوافق الذاتي
 0.802 15 ق الصحيالتواف

 0.922 21 التوافق األسري
 0.813 15 التوافق االجتماعي
 0.897 12 التوافق المدرسي

 0.933 77  المجموع
  

، وهذا يدل على أن االستبانة      )9330.(يتضح من الجدول السابق أن معامل الثبات الكلي         
ة الدراسة، ويعني ذلـك أن     تتمتع بدرجة عالية من الثبات تطمئن الباحثة إلى تطبيقها على عين          

هذه األداة لو أعيد تطبيقها على أفراد الدراسة أنفسهم أكثر من مرة لكانـت النتـائج مطابقـة         
  .بشكل كامل تقريباً ويطلق على نتائجها بأنها ثابتة
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  :املعاجلات اإلحصائية املستخدمة يف الدراسة : ًخامسا 
 :د من صدق وثبات أداة الدراسةتم استخدام المعالجات اإلحصائية التالية للتأك -1

التأكد من صدق االتساق الـداخلي لالسـتبانة، وذلـك          : معامل ارتباط بيرسون   •
 .بين كل مجال والدرجة الكلية لالستبانة" ارتباط بيرسون"بإيجاد معامل 

معامل ارتباط سبيرمان براون للتجزئة النصفية المتـساوية، ومعادلـة جتمـان             •
للتأكد من ثبـات    : اوية، ومعامل ارتباط ألفا كرونباخ    للتجزئة النصفية غير المتس   

 .أداة الدراسة
 

  :تم استخدام المعالجات اإلحصائية التالية لتحليل نتائج الدراسة الميدانية -2
للكشف عن مستوى التوافق النفسي االجتماعي      : النسب المئوية والمتوسطات الحسابية    •

 .لدى أبناء األمهات العامالت وغير العامالت
لبيان داللة الفروق في التوافق النفسي االجتماعي لـدى أبنـاء األمهـات             : ار ت اختب •

العامالت وغير العامالت ، للفروق بين متوسطات عينتين مستقلتين يعـزى لمتغيـر             
 .الجنس، حجم األسرة، نوع األسرة

 
لبيان داللة الفروق في التوافق النفسي االجتمـاعي لـدى أبنـاء            : تحليل التباين األحادي  

 )لمتغير عينات فأكثر يعزىللفروق بين متوسطات ثالث ( ألمهات العامالت وغير العامالت ،ا
  
  

  :إجراءات الدراسة  : ًسادسا
  :قامت الباحثة باإلجراءات التطبيقية التالية 

  . الدراسةأداة االطالع على دراسات سابقة واألدب التربوي الختيار  -1
 .اعي إعداد أداه لقياس التوافق النفسي االجتم -2
  .حصر مجتمع الدراسة  -3
التأكد من مدى مالئمة األداة للتطبيق وإيجاد الصدق والثبات من خالل التطبيـق علـى                -4

  .العينة االستطالعية
 من أبنـاء    165_  من المراهقين    330تطبيق األداة على أفراد العينة والتي بلغ عددها          -5

في الفترة من   _ عامالت  ال من أبناء غير     165، حكومية  الالعامالت في المؤسسات غير     
  .10/2/2011 وحتى 2/1

  .تصحيح المقياس ورصد الدرجات وفقا لقواعد تصحيح المقياس  -6
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  تفريغ البيانات وتحليل النتائج وتفسيرها  -7
  . نتائج الدراسة التي تم استخالصها ءوضع التوصيات والمقترحات في ضو -8
 .تلخيص الدراسة في عدة صفحات لتسهيل التعرف على محتواها  -9

  . اللغة االنجليزية ليتم االستفادة منها على نطاق واسع إلى ترجمة التلخيص  -10
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  امسالفصل اخل
 

 
Ø عرض نتائج التساؤل األول وتفسريها ومناقشتها.  

Ø عرض نتائج التساؤل الثاين وتفسريها ومناقشتها.  

Ø وتفسريها ومناقشتهاعرض نتائج التساؤل الثالث .  

Ø عرض نتائج التساؤل الرابع وتفسريها ومناقشتها.  

Ø عرض نتائج التساؤل اخلامس وتفسريها ومناقشتها.  

Ø عرض نتائج التساؤل السادس وتفسريها ومناقشتها.  

Ø عرض نتائج التساؤل السابع وتفسريها ومناقشتها. 

Ø عرض نتائج التساؤل الثامن وتفسريها ومناقشتها . 

Ø التساؤل التاسع وتفسريها ومناقشتهاعرض نتائج .  
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  الفصل الخامس
  نتائج الدراسة وتفسيرها

  
  :مقدمة

يتضمن هذا الفصل عرضاً لنتائج الدراسة، وذلك من خالل اإلجابة عن أسئلة الدراسـة                
واستعراض النتائج والتي تم التوصل إليها من خالل تحليل أدوات الدراسة وفروضها وقـد تـم                

 اإلحصائية للبيانات المتجمعة من استبانة الدراسة باسـتخدام برنـامج الـرزم             إجراء المعالجات 
للحصول على نتائج الدراسة التـي سـيتم عرضـها    ) SPSS(اإلحصائية للدراسات االجتماعية    

  .وتحليلها في هذا الفصل
  

  :السؤال األول ومناقشتها وتفسيرهاعرض نتائج 
  

ما مستوى التوافق النفسي االجتمـاعي      " : ينص السؤال األول من أسئلة الدراسة على        
 ؟لدى أبناء األمهات العامالت في المؤسسات غير الحكومية في مدينة غزة

ولإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة باسـتخدام التكـرارات والمتوسـطات والنـسب          
  :المئوية، والجدول التالي يوضح ذلك

  )5:1( جدول 
معيارية والوزن النسبي لكل مجال من مجاالت االستبانة التكرارات والمتوسطات واالنحرافات ال

  )165=ن (وكذلك ترتيبها 

عدد   المجاالت
 الفقرات

مجموع 
 االستجابات

االنحراف  المتوسط
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الترتيب

 5 75.48 4.898 31.703 5231 14  التوافق الذاتي
 1 78.99 5.918 35.545 5865 15  التوافق الصحي

 3 76.91 7.273 48.455 7995 21   األسريالتوافق
 4 76.77 4.943 34.545 5700 15  التوافق االجتماعي
 2 77.24 4.267 27.806 4588 12  التوافق المدرسي
  77.08 22.541 178.055 29379 77 الدرجة الكلية
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 قد حصل علـى المرتبـة       التوافق الصحي : المجال الثاني يتضح من الجدول السابق أن      
 على المرتبـة  التوافق المدرسي:  المجال الخامسوحصل%) 78.99(ى بوزن نسبي قدره     األول

 علـى المرتبـة     التوافق األسـري  :  المجال الثالث  وحصل%) 77.24(الثانية بوزن نسبي قدره     
علـى  التوافق االجتمـاعي  :  المجال الرابعفي حين حصل%) 76.91(الثالثة بوزن نسبي قدره     
، في حين حصل المجال األول التوافق الذاتي على         %)76.77(بي قدره   المرتبة الرابعة بوزن نس   

أما الدرجة الكلية لالستبانة ككل حـصلت علـى وزن          %) 75.78(المرتبة األخيرة بوزن نبسي     
  %).77.08(نسبي 

وبعد االطالع على أدبيات البحث ، وفي ضوء الدراسـات الـسابقة المتعلقـة بمـشكلة               
ها، وفي ضوء استطالع رأي عينة من المتخصصين في علم النفس           الدراسة التي تم االطالع علي    

تعتبر درجـة  % 80ه اعتبر من هم فوق حيث إن تم وضع المعيار التالي للحكم على نتائج البحث         
% 80إلـى  % 70فهو ضعيف وأما إذا كان بـين  % 70مرتفعة وإذا كان أقل من لديهم  التوافق  

راد العينة من أبناء العامالت على المستويات الـثالث    فهو متوسط  والجدول التالي يبين توزيع أف       
  :                           كما في الجدول التالي 

  
   المتوسط الحسابي         النسبة المئوية  العدد              البيان
 201.46  %41 .2        68          مستوى مرتفع
 171.02  %29 .09         48          مستوى متوسط
 152.47  %29. 6         49          مستوى منخفض

 178.05  %100               165       المجموع
  

  )5:2( جدول رقم 
  يبين توزيع أبناء العامالت  على المستويات المختلفة للدراسة

  
 وعلى ضوء هذه النتيجة يمكن القول أن أبناء األمهـات العـامالت يتمتعـون بدرجـة               

النفسي االجتماعي وهذا يدلل على أنهم يحظون  بالرعاية واالهتمـام مـن   متوسطة  من التوافق     
قبل أفراد أسرهم  ومن الوالدين بشكل خاص وان خروج أمهاتهم للعمل لم يترك األثـر الـسلبي        

 فكثير من األمهات العامالت يحاولن أن يثبتن ألنفسهن وأقاربهن أنهن لـم             ،على نفسية األبناء      
 مما  يقضين معهم ساعات فعلية أكثر مما تقضيه في المتوسط ربات البيوت          يهملن أطفالهن وأنهن    

وهذا ما أشار له الغامدي حين قال أن األسرة أول صورة للحيـاة             ، انعكس باإليجاب على األبناء   
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والمراهقة المتوافقة انعكـاس لحيـاة أسـرية        ، من خاللها ينمو إحساس المراهق باألمن والتقبل        
ن الصراعات يقوم فيها الوالدين بدور مميز في بناء شخصية المراهق مـن        مستقرة خالية نسبيا م   

خالل معاملتهم له واألساليب غير المتوازنة من المعاملة تجعله عرضـة لإلصـابة بـاألمراض              
   )47 : 1993، الغامدي  ( .النفسية 

 حصول أبناء العامالت على هذه الدرجـة الجيـدة          حيث إن وهذه النتيجة لها ما يفسرها      
لمستوى التوافق يرجع  إضافة إلى ما سبق ذكره لوجود الدعم والمساندة األسـرية للطفـل فـي         
غياب األم لفترات في العمل حيث أشار دسوقي لحاجة الطفل ألن ينمو في كنف أسرة مـستقره                  

فلكل فرد من أفـراد  _إن وجدوا     _فاألخوة يشاركونه حياته األسرية وكذلك األب والجد والجدة           
دوره الذي ال غنى عنه لدى كل من الطفل والمراهق لنموه وتشكيل شخـصيته وإعـداده        األسرة  

عـتلم  ( وقـد أكـدت   ) .96:1819، دسـوقي   ( وتهيئته للتكامل والتفاعل والتكيف مع المجتمع       
وقـد  ، على أهمية وجود األبناء في جو أسري لمنع حدوث قدر مـن سـوء التوافـق     ) 1994،

إلى أن المرأة العاملة تتسم بقدر أكبر من قـوة األنـا مقارنـة               ) 2003، جودة  (أشارت دراسة   
بغيرها من النساء فالعمل يحقق للمرأة إشباعا نفسيا واجتماعيا واقتصاديا مما يسهم فـي ارتقـاء                
العالقات اإلنسانية وقدرة على تحقيق الذات وما لذلك من انعكاس ايجابي على الوضع األسـري               

  .بشكل عام 
التي طبقـت    ) 1990،المخزنجي  ( ج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة        وقد اختلفت نتائ  

في البيئة الخليجية و التي أشارت  إلى وجود اآلثار السلبية من تقصير بحق األبناء نتيجة خروج                 
ه اعتبر خروج المرأة للعمل أدى إلى نتائج سلبية في مجـال رعايـة الطفـل              حيث إن األم للعمل   

 األطفـال  خروج المرأة للعمل ساهم في االعتماد على الخادمة في تربية حيث إنوتنشئة األبناء 
فترك األبناء في رعاية الخادمات  مع اختالف الثقافة والديانة في أغلب األحيان سبب خلل فـي                 

  . درجة إحساس الطفل باألمان واختالف في أسلوب التربية والمعاملة بين الخادمة واألم 
سابق أن التوافق الصحي احتل أعلى درجـات التوافـق         كما اتضح من خالل العرض ال     

وهـذه  %) 78.99( التوافق الصحي حصل على وزن نـسبي قـدره           حيث إن لدى عينة البحث    
النتيجة لها ما يفسرها فخروج المرأة  للعمل زاد من وعيها ودرجة اهتمامها بسالمة أبنائها ورفع                

بب اهتمام المرأة العاملة في الـصحة البدنيـة         من درجة ثقافتها كما تعزو الباحثة هذه النتيجة  بس         
ألبنائها نتيجة زيادة وعيها بذلك من خالل االحتكاك المباشر بكافة منـاحي وقطاعـات المجتمـع     

%)  77.24(وقد جاء التوافق المدرسي في المرتبة الثانية  بوزن نسبي قدره            ، الصحية والتعليمية   
كل بتعليم األبنـاء وااللتـزام بالقواعـد والتعليمـات     وهذا يرجع إلى اهتمام المجتمع الفلسطيني ك   

المدرسية والسيما األسرة التي تعتبر جزء اليتجزأ من المجتمع خصوصا فـي ظـل الظـروف                
االقتصادية الصعبة التي يمر بها شعبنا وما يدلل على هذا حصول أبناء غير العامالت على نسبة                
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 الوعي عالية في المجتمع بأهمية العلم الذي        في درجة التوافق المدرسي فدرجة    %) 78.6(مقاربة  
اعتبره  سالح في كل زمان وحرص اآلباء المستمر على زيادة دافعية األبنـاء نحـو التحـصيل            

  .وااللتزام والتفوق 
 وجاء التوافق األسري واالجتماعي  في المرتبة الثالثة والرابعة على التوالي بنسب جيدة              

سرة في مجتمعنا فخروج المرأة إلى العمل يوميا لم يترك األثر           وهذا يعتبر مؤشر على تماسك األ     
السلبي على العالقات األسرية ولعلنا نستطيع تفسير هذه النتيجة بان خروج المرأة وتركها المنزل              
لساعات طويلة يوميا وانشغالها عن تربية األبناء واالعتناء بهم يولد لديها اإلحساس بالذنب تجـاه               

 أبنائها بشكل خاص مما يجعلها تبذل المزيد من الجهد للتواصـل الجيـد مـع     األسرة ككل واتجاه  
أفراد األسرة من خالل الوفاء بالعهود التي تعطيها ألبنائها وإظهار الحب والحنان لجميـع أفـراد           
األسرة وعدم تحميل أبنائها أعباء منزلية كبيرة تجعلهم يشعرون باختالف كبير في حـال تواجـد               

التـي  ) 1993( اديـن   Edenوتتفق نتائج الدراسة الحالية مع نتـائج دراسـة   .األم في المنزل 
من األمهات  العامالت صنفوا بوجود عالقة آمنـة مـع           % 60أظهرت نتائج كان من أهمها أن       

التي أجريت  فـي البيئـة الغربيـة      )  Hoffman  ) 1992 غير أن دراسة  هوفمان،  أطفالهم 
لدراسة وأشارت إلى أن حالة األم العاملة النفسية بـين رضـا          أظهرت اختالف واضح في نتائج ا     

وغضب وشعور بالذنب تجاه أطفالها تؤثر في طريقه تعاملها مع األبنـاء  بـشكل غيـر سـوي              
تـشوبه النزاعـات    ، وتخلق جو أسري غير سليم      .وبالتالي تؤثر في طبيعة العالقة مع هذا الطفل       

  .نة مع األبناءالمستمرة بين الوالدين والعالقة غير اآلم
 أما بالنسبة للتوافق الذاتي فجاء في المرتبة الخامسة واألخيرة  وحصل على وزن نسبي              

وذلك يعود من وجهة نظـر الباحثـة        _  عند أبناء العامالت وغير العامالت       -منخفض نوعا ما    
نها مرحلة  للمرحلة العمرية التي يمر بها أفراد العينة فمرحلة المراهقة كما هو معروف للجميع بأ             

فيتـصف  _ مرحلـة  صـراع الهويـة    _تتسم باختالل التوازن النفسي واالنفعالي عند المراهق       
االنفعـال بالتغلـب   المراهق بحدة االنفعال حيث يغضب ويثور المراهق ألتفه األسباب كما يمتاز      

ها تعتبر مرحلة حرجة في حيـاة اإلنـسان         حيث إن و ) 1985 : 60، العيسوي  (وسرعة التغير   
الحـرج   نها انتقال من حياة الطفل إلى حياة وتفكير الشخص الناضج كما أن المراهق يعاني منأل

، زهران  ( و الحساسية و العزلة االجتماعي مما يؤثر على عالقاته االجتماعية وهذا ما أشار له               
ـ                ).1988 ه ويرى أتباع مدرسة التحليل النفسي، أن التوافق هو قدرة الفرد على القيـام بعمليات

العقلية والنفسية واالجتماعية، ويشعر أثناء ذلك  بالسعادة والرضا فال يكون خاضعا لرغبات الهو              
أو األنا األعلى، وال يتم ذلك إال بوجود أنا قوى يستطيع الموازنة بين متطلبات الهو وتحـذيرات                 

قر فـي   وهذا ما يصعب وجوده بشكل مست  )66: 1991دسوقي،  (األنا األعلى ومتطلبات الواقع     
  .هذه المرحلة الحرجة
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  :عرض نتائج السؤال الثاني ومناقشتها وتفسيرها 
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مـستوى التوافـق            : ينص السؤال الثاني على      

النفسي االجتماعي لدى أبناء األمهات العامالت في المؤسسات غير الحكومية في مدينـة غـزة            
  ؟)ثإنا/ ذكور(تعزى لمتغير الجنس 

  : ولإلجابة على هذا السؤال  قامت الباحثة بصياغة الفرضية التالية
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى التوافق النفسي االجتماعي لـدى أبنـاء               "

/ ذكـور (األمهات العامالت في المؤسسات غير الحكومية في مدينة غزة تعزى لمتغير الجنس              
  )"إناث

 5:3(والجدول "  test. T"قامت الباحثة باستخدام اختبار وللتحقق من صحة هذا  الفرض 
  :يوضح نتائج االختبار ) 

  )5:3(جدول 
لالستبانة تعزى لمتغیر الجنس ذكور، " ت"المتوسطات واالنحرافات المعیاریة وقیمة 
  )إناث

االنحراف   المتوسط العدد الجنس المجاالت
  المعياري

مستوى  قيمة الداللة "ت"قيمة 
  الداللة

 توافق الذاتيال 4.670 31.578 83 ذكر
 1445.  82931.  82 أنثى

غير دالة  0.743 0.328
 إحصائية

 التوافق الصحي 5.887 35.795 83 ذكر
 9745.  29335.  82 أنثى

غير دالة  0.587 0.544
 إحصائية

 التوافق األسري 6.990 47.349 83 ذكر
 4247.  57349.  82 أنثى

دالة عند  0.049 1.981
0.05 

 التوافق االجتماعي 5.107 33.819 83 ذكر
 6894.  28035.  82 أنثى

غير دالة  0.057 1.914
 إحصائية

 التوافق المدرسي 4.129 27.747 83 ذكر
 4274.  86627.  82 أنثى

غير دالة  0.859 0.178
 إحصائية

 الدرجة الكلية 22.826 176.289 83 ذكر
 24522.  841179.  82 أنثى

غير دالة  0.313 1.012
 صائيةإح

 قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية (163) وعند مستوى داللة (0.05) = 1.96
 قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية (163) وعند مستوى داللة (0.01) = 2.58
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الجدولية في جميـع    " ت"المحسوبة اقل من قيمة     " ت"يتضح من الجدول السابق أن قيمة       
ت والدرجة الكلية لالستبانة عدا المجال الثالث، وهذا يدل على عدم وجـود فـروق ذات                المجاال

وقد يرجع ذلك الى تساوي المثيـرات التـي     ، )ذكور، إناث (داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس      
  . يتعرض لها كل من الذكور واإلناث 

لجدوليـة فـي    ا" ت"المحسوبة أكبر من قيمـة      " ت" يتضح من الجدول السابق أن قيمة       
ذكـور،  (التوافق األسري، وهذا يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس            

حيث تبين من الجـدول أنـه ال توجـد فـروق دالـة      ، ولقد كانت الفروق لصالح اإلناث  ) إناث
اء البعـد  إحصائيا بين الذكور واإلناث على األبعاد الفرعية والدرجة الكلية الختبار التوافق باستثن           

وهذه النتيجة اختلفت مع دراسة      ، األسري حيث وجدت فروق ذات دالله إحصائية لصالح اإلناث          
التي توصلت لنتائج كان من أهمها أنه توجد فروق ذات داللة إحـصائية فـي               )  1971(نلسون  

وكذلك دراسـة محمـد     ،مستوى التوافق النفسي لدى أبناء العامالت تعود للجنس لصالح الذكور           
النفسية وسـط   الذي أشارت إلى أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية في أبعاد الصحة) 2008(

الطالب وهـذه الفـروق    طالب المرحلة الثانوية بمدينة األبيض ممن تعمل أمهاتهم تعزى لجنس
  .لصالح اإلناث 

 وترى الباحثة أن الذكور واإلناث متقاربون في درجة التوافق ألنهـم يعيـشون نفـس               
ف وهذه نتيجة منطقية غير أن اإلناث عاطفتهن ونفسيتهن تختلف عن الذكور فأقل شـيء               الظرو

: " ممكن أن يمس شعورهن فقد وصى الرسول عليه الصالة والسالم باالهتمام بالبنات حين قال               
حتى تبلغا جاء أنا وهو كهاتين وأشـار بأصـبعيه إلـى الـسبابة     ) أي بنتين ( من عال جاريتين  

فهـذه  )  5185:بخاري  " (استوصوا بالنساء خيرا    : " وقال أيضا   ، )  2631 : مسلم(والوسطى  
الوصايا تؤكد على أن عاطفة اإلناث ونفسيتهن مرهفة أكثر من الذكور وبحاجة للجـو األسـري           
واألنثى بطبعها تميل للتواجد في المنزل بعكس الذكر وتجد نفسها من خالل الجو األسري العائلي               

ان مع باقي أفراد األسرة  وهذا ما يفسر حصول اإلنـاث علـى وزن نـسبي    وتبادل الحب والحن 
مرتفع في التوافق األسري وهذا ما يظهر بشكل جلي لدى بنات العامالت فالفتاه تكون حريـصة                
على استغالل الوقت الذي تكون فيه األم في المنزل بمشاركتها أفكارهـا وهمومهـا المدرسـية                

  .فكري لديها إلشباع االحتياج الوجداني وال
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  :عرض نتائج السؤال الثالث ومناقشتها وتفسيرها  
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مـستوى التوافـق            : ينص السؤال الثالث على   

النفسي االجتماعي لدى أبناء األمهات العامالت في المؤسسات غير الحكومية في محافظات غزة             
 ؟)ثر فأك6 – فأقل  5(تعزى لمتغير حجم األسرة 

  : ولإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة بصياغة الفرضية التالية
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى التوافق النفسي االجتماعي لـدى أبنـاء               "

 5(األمهات العامالت في المؤسسات غير الحكومية في مدينة غزة تعزى لمتغير حجم األسـرة               
  )" فأكثر6 –فأقل  

( والجـدول  "  test. T" باستخدام اختبـار  ة الباحثتهذا  الفرض قاموللتحقق من صحة 
  :يوضح ذلك) 5:4

   )5:4(جدول 
 5(لالستبانة تعزى لمتغیر حجم األسرة " ت"المتوسطات واالنحرافات المعیاریة وقیمة 

  ) فأكثر6فأقل، 

  المتوسط العدد حجم األسرة المجاالت
االنحراف 
  المعياري

 قيمة الداللة "ت"قيمة 
ستوى م

  الداللة
أقل من خمس 

 التوافق الذاتي 5.200 31.107 75  أفراد
 6014.  20032.  90 أفراد فأكثر 6

1.432 
 

0.154 
 

غير دالة 
 إحصائية

أقل من خمس 
 التوافق الصحي 6.155 35.187 75 أفراد

 7305.  84435.  90 أفراد فأكثر 6
0.710 

 
0.479 

 

غير دالة 
 إحصائية

أقل من خمس 
 يالتوافق األسر 8.064 47.707 75 أفراد

 5236.  07849.  90 أفراد فأكثر 6
1.207 

 
0.229 

 

غير دالة 
 إحصائية

أقل من خمس 
 التوافق االجتماعي 4.643 34.347 75 أفراد

 2005.  71134.  90 أفراد فأكثر 6
0.470 

 
0.639 

 

غير دالة 
 إحصائية

أقل من خمس 
 التوافق المدرسي 4.017 27.840 75 أفراد

 4874.  77827.  90 أفراد فأكثر 6
0.093 

 
0.926 

 

غير دالة 
 إحصائية
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أقل من خمس 
 الدرجة الكلية 23.097 176.187 75 أفراد

 07522.  611179.  90 أفراد فأكثر 6
0.972 

 
0.333 

 

غير دالة 
 إحصائية

 قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية (163) وعند مستوى داللة (0.05) = 1.96
 قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية (163) وعند مستوى داللة (0.01) = 2.58

الجدولية في جميـع    " ت"المحسوبة أقل من قيمة     " ت"يتضح من الجدول السابق أن قيمة       
المجاالت والدرجة الكلية لالستبانة، وهذا يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعـزى      

  ). أفراد فأكثر6 أفراد، 5اقل من (رة لمتغير حجم األس
 اتضح من خالل العرض السابق بعدم وجود فروق ذات داللة إحـصائية فـي درجـة                
التوافق عند أبناء العامالت تعزى لمتغير عدد أفراد األسرة  وتفسر الباحثة هذه النتيجة إلـى أن                 

 في تـشكيل والتـأثير فـي        أسلوب التربية وطريقة المعاملة الوالدية هي المحك الحقيقي المؤثر        
سلوكيات األبناء بغض النظر عن عدد أفراد األسرة  حيث أجمع علماء النفس على أن الوالـدين                 
في األسر المترابطة يعاملون أبناءهم معاملة قائمة على المحبة وحسن الرعاية وهذا ما  يـشحن                

جعل أسـاليب    ) 9971، النفيعي    (حتى أن   ،  )  58: 1972، شاهين  ( طاقاتهم وتتسامى بهم    
بأنهـا  " الرعاية الوالدية العامل الرئيس في حدوث التوافق النفسي االجتمـاعي حـين عرفهـا               

األساليب التي يتبعها اآلباء مع األبناء سواء كانت ايجابية وصحيحة لتأمين نمو الطفل في االتجاه               
ـ   اه الـصحيح بحيـث   السليم ووقايته من االنحراف أو سالبه وغير صحيحة تعيق نموه عن االتج

تؤدي إلى االنحراف في مختلف جوانب حياته المختلفة وبذلك ال تكون لديه القدرة على التوافـق                
فاألسرة التي يسود بـين أفرادهـا الحـب           ) 12 : 1997، النفيعي  " ( الشخصي واالجتماعي   

 النظـر عـن   والتفاهم تعتبر البيئة الخصبة لنمو أبناء يتمتعون بقدر عال من الصحة نفسية بغض   
بقوله أن الوالدين هما أكثـر النـاس        ) 4 ، 1993، د  السي( وهذا ما أشار له     . عدد أفراد األسرة  

تأثيرا على النمو النفسي واالجتماعي والجسمي والعقلي لألبناء فهمـا مـن ناحيـة الموصـالن                
  .باشر وفعال األساسيان للمفاهيم الثقافية ومن ناحية أخرى المهيمنان على تنشئة األبناء بشكل م

  
  :عرض نتائج السؤال الرابع ومناقشتها وتفسيرها  

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مـستوى التوافـق            : ينص السؤال الرابع على   
النفسي االجتماعي لدى أبناء األمهات العامالت في المؤسسات غير الحكومية في مدينة غـزة              

 ؟) ممتدة–نووية(تعزى لمتغير نوع األسرة 
  : جابة عن هذا السؤال قامت الباحثة بصياغة الفرضية التاليةولإل
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى التوافق النفسي االجتماعي لـدى أبنـاء               "
األمهات العامالت في المؤسسات غير الحكومية في مدينة غزة تعزى لمتغيـر نـوع األسـرة                

  )" ممتدة –نووية(
( والجـدول  "  test. T"امت الباحثة باستخدام اختبـار  وللتحقق من صحة هذا  الفرض ق

  :يوضح ذلك) 5:5
  )5:5( جدول 

لالستبانة تعزى لمتغیر نوع األسرة " ت"المتوسطات واالنحرافات المعیاریة وقیمة 
  )نوویة، ممتدة(

االنحراف   المتوسط العدد نوع األسرة المجاالت
  المعياري

مستوى  قيمة الداللة "ت"قيمة 
  الداللة

 لتوافق الذاتيا 4.905 31.622 111 نووية
 9264.  87031.  54 ممتدة

غير دالة  0.761 0.305
 إحصائية

 التوافق الصحي 5.959 35.631 111 نووية
 8835.  37035.  54 ممتدة

غير دالة  0.792 0.264
 إحصائية

 التوافق األسري 6.997 48.577 111 نووية
 8737.  20448.  54 ممتدة

غير دالة  0.758 0.308
 إحصائية

 التوافق االجتماعي 4.931 34.748 111 نووية
 9874.  13034.  54 ممتدة

غير دالة  0.453 0.753
 إحصائية

 التوافق المدرسي 4.532 27.784 111 نووية
 7033.  85227.  54 ممتدة

غير دالة  0.924 0.096
 إحصائية

 الدرجة الكلية 22.403 178.360 111 نووية
 02023.  426177.  54 ممتدة

غير دالة  0.804 0.249
 إحصائية

 1.96) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 163(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة 
  2.58) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 163(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة 

  
الجدولية في جميـع    " ت "المحسوبة اقل من قيمة   " ت"يتضح من الجدول السابق أن قيمة       

المجاالت والدرجة الكلية لالستبانة، وهذا يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعـزى      
  ). نووية، ممتدة(لمتغير نوع األسرة 
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صائية تعزى لمتغير نوع األسـرة        من خالل النتائج السابقة تبن أنه ال توجد فروق ذات دالله إح           
ث تغيير في  درجة التوافق في جميع األبعاد الكلية للتوافـق وتفـسر              في إحدا )  ممتدة   -نووية  (

الباحثة هذه النتيجة  بأن أبناء العامالت هم عينة من أطفال المجتمع الفلسطيني الذي يتسم بدرجة                
عالية من التماسك والترابط االجتماعي فسكن األسرة في منزل مستقل ال يعزل أفراد األسرة بما               

ففي حالة  ،   االتصال والتواصل مع  باقي أفراد العائلة  كما في األسرة الممتدة             فيهم األبناء عن    
األسرة الممتدة فان األم تترك أبناءها في رعاية  أفراد العائلة في نفس المنزل كما هو الحال عند                  

  .األسرة النووية فحتى لو ابتعدوا في مكان السكن فأنهم يؤدون نفس الدور في كال الحالتين 
  

  :ض نتائج السؤال الخامس ومناقشتها وتفسيرها عر
ما مستوى التوافق النفـسي االجتمـاعي لـدى أبنـاء           : " ينص السؤال الخامس على     

 ؟األمهات غير العامالت في مدينة غزة
ولإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة باسـتخدام التكـرارات والمتوسـطات والنـسب          

  :المئوية، والجدول التالي يوضح ذلك
  )5:6( دول ج

التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل مجال من مجاالت االستبانة 
  )165=ن (وكذلك ترتيبها 
  
  

عدد   األبعاد
 الفقرات

مجموع 
 االستجابات

االنحراف  المتوسط
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الترتيب

 5 74.39 4.701 31.242 5155 14  التوافق الذاتي
 4 75.72 5.538 34.073 5622 15  افق الصحيالتو

 2 79.18 7.239 49.885 8231 21  التوافق األسري
 1 80.44 5.503 36.200 5973 15  التوافق االجتماعي
 3 78.65 4.765 28.315 4672 12  التوافق المدرسي
  77.80 23.062 179.715 29653 77 الدرجة الكلية

  
 قد حصل على المرتبة األولى التوافق االجتماعي: ل الرابعالمجايتضح من الجدول السابق أن 

 على المرتبة الثانية التوافق األسري:  المجال الثالثوحصل%) 80.44(بوزن نسبي قدره 
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 على المرتبة الثالثة التوافق المدرسي:  المجال الخامسوحصل%) 79.18(بوزن نسبي قدره 
التوافق الصحي على المرتبة : لثاني المجال افي حين حصل%) 78.65(بوزن نسبي قدره 

على التوافق الذاتي ، في حين حصل المجال األول %)75.72(الرابعة بوزن نسبي قدره 
أما الدرجة الكلية لالستبانة ككل حصلت على وزن %) 74.39(المرتبة األخيرة بوزن نبسي 

العامالت على والجدول التالي يبين توزيع أفراد العينة من أبناء  غير %) 8077.(نسبي 
  :المستويات الثالث 

  
   )5:7(جدول رقم  

  يبين توزيع أبناء غير العامالت على المستويات المختلفة للدراسة
  

  المتوسط الحسابي           النسبة المئوية     العدد         البيان
 201.39  %45.4          75        مستوى مرتفع
 170.98  %28 . 4         47         مستوى متوسط
 151.47   %     26.0         43         مستوى منخفض

 179.72  %100           165         المجموع
  

  
  

بالنظر إلى درجة التوافق التي حصل عليها أبناء غير العامالت نجد أنها تعتبر متوسطة              
نا حيث إن  ، وفقا للمعيار الموضوع وتدلل أو تؤخذ كمؤشر على السالمة والصحة النفسية للعينة             

ذكرنا سابقاً أن الصحة النفسية هي حالة من التوافق التي يصل إليها الفرد على المستوى الـذاتي                
وعلى المستوى االجتماعي البيئي، بمعنى أنها حالة من االنسجام الداخلي بـين أجهـزة الفـرد                

ذي يحتضن الطفل بعد    وترى الباحثة أن األسرة تعتبر بمثابة الرحم االجتماعي ال        . النفسية الداخلية 
الرحم البيولوجي، فإذا كان الرحم البيولوجي هو أول وأفضل مكان تتوافر فيه مقومـات الحيـاة                
الطبيعية واآلمنة للطفل في أوائل حياته وقبل ميالده، فإن األسرة هي أفضل مكان تتـوافر فيهـا                 

ن جسم أمه، وهو في أمـس  المقومات الطبيعية والمناسبة لحياة الطفل بعد ميالده وبعد انفصاله ع       
الحاجة لحياته وذلك ألن األسرة هي التي توفر له جميع متطلبات وعوامل البقاء العضوي، لذلك               
فإن الوظيفة األولى لألسرة في حياة الطفل هي توفير اإلرضاءات واإلشباعات العـضوية التـي               

حيوي وحياتي للطفل،   تضمن للطفل بقاءه واستمراره، وذلك من خالل األم وما تقوم به من دور              
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لذلك تعتبر األم هي أول وأهم بيئة للطفل ومن خاللها تنتقل إليه اإلشباعات البيولوجية والمعـاني          
حتى أن علماء النفس أشاروا إلى أن من أهـم          ) . 2004،أبو هين   (النفسية واالجتماعية للحياة      

  :همها العوامل االجتماعية أسباب االعتالل النفسي أو سوء التوافق ترجع إلى عدة عوامل من أ
 الحرمان وفقدان الحب والمساندة العاطفية  -1
عالقة الطفل بأمه فإذا كانت االنطباعات التي كونها عن هذه العالقـة حـسنة فـان                 -2

 .الحياة مبهجة وإذا لم تكن كذلك فان الحياة قاسية ومملوءة باأللم
   )36 : 1989، عفيفي  ( 

بقاءه ، وهي التي من خاللها يتعرف علـى الحيـاة            فهي التي ترضي حاجاته فتحفظ له       
النفسية واالسـتقرار  وتنتقل إليه المفاهيم المختلفة للوجود ، ومن هنا تنتقل للطفل عالمات الصحة     

، وتنتقل إليه عالمات المرض والتوتر من خالل األم أيضاً، لذلك تعتبـر أجـواء               من خالل األم  
الطفل بمثابة ضمانات الـصحة النفـسية أو المـرض          األسرة والوالدين في مختلف مراحل حياة       

النفسي مستقبالً ، لدرجة دفعت بالعديد من األخصائيين النفسيين إلى القول فإن وراء كل صـحة                
نفسية يتمتع بها الطفل تقف أسرة صحيحة بعالقات اجتماعية صحيحة بين أعضائها، ووراء كـل       

سرة مضطربة ، وبتفاعالت مضطربة ال      مرض نفسي أو سوء للصحة النفسية لدى الطفل تقف أ         
وتفسر الباحثة هذه النتيجـة  بقـوة وصـالبة األسـرة            ، تحترم ذات الطفل أو خصوصية الطفل     

الفلسطينية فبالرغم من  أن الشعب الفلسطيني عايش العديد من الظروف الـصعبة والـضاغطة،          
ل قادرا علـى أن يكـون   وتعرض لمواقف اإلحباط المتعددة في شتى مجاالت حياته إال أنه ما زا 

الحضن الدافئ والمكان األمثل لنمو األبناء وما زال لديه المقدرة على البذل والعطاء بالرغم مـن        
  .ضيق الحال وقلة اإلمكانات والظروف االقتصادية واالجتماعية الصعبة التي يعيشها 

عـامالت  فحصول أبناء غير العامالت على درجة متوسطة تكاد تتطابق مع درجة أبناء ال   
تدلل على أن المرأة الفلسطينية تستطيع أن تتأقلم مع كافـة الظـروف والمعطيـات وال يـؤثر                  
خروجها للعمل أو بقاؤها في المنزل على درجة عطائها وإيمانها القوي بأن أداء واجبهـا تجـاه                 

 وقد حصل أبناء غير العامالت علـى درجـة  ،  األبناء واألسرة بشكل عام هو من أهم أولوياتها       
عالية من التوافق االجتماعي وتعزو الباحثة ذلك بأن األم غير العاملـة  لـديها الوقـت لتبـادل             

  .الزيارات في مختلف المناسبات والمشاركة االجتماعية مما ينعكس على أبنائها 
  
  :عرض نتائج السؤال السادس ومناقشتها وتفسيرها   
 إحصائية في مستوى التوافـق      هل توجد فروق ذات داللة     : ينص السؤال السادس على      

/ ذكور(النفسي االجتماعي لدى أبناء األمهات غير العامالت في مدينة غزة تعزى لمتغير الجنس              
  ؟)إناث
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  : ولإلجابة على هذا السؤال قامت الباحثة بصياغة الفرضية التالية
 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى التوافق النفسي االجتماعي لـدى أبنـاء              "

  )"إناث/ ذكور(األمهات غير العامالت في مدينة غزة تعزى لمتغير الجنس 
  

( والجـدول  "  test. T" باستخدام اختبـار  ة الباحثتوللتحقق من صحة هذا  الفرض قام
  :يوضح ذلك) 5:8

  )5:8(جدول 
ذكور، ( لالستبانة تعزى لمتغیر الجنس" ت"المتوسطات واالنحرافات المعیاریة وقیمة 
  )إناث

  

االنحراف   المتوسط العدد الجنس مجاالتال
  المعياري

مستوى  قيمة الداللة "ت"قيمة 
  الداللة

 التوافق الذاتي 4.516 32.534 59 ذكر
 6494.  60430.  106 أنثى

2.568 
 

0.011 
 

دالة عند 
0.05 

 التوافق الصحي 6.032 34.424 59 ذكر
 2625.  87733.  106 أنثى

0.606 
 

0.545 
 

غير دالة 
 إحصائية

 التوافق األسري 7.822 49.915 59 ذكر
 9326.  86849.  106 أنثى

0.040 
 

0.968 
 

غير دالة 
 إحصائية

 التوافق االجتماعي 6.321 35.729 59 ذكر
 0035.  46236.  106 أنثى

0.820 
 

0.414 
 

غير دالة 
 إحصائية

 التوافق المدرسي 5.061 28.932 59 ذكر
 5804.  97227.  106 أنثى

1.243 
 

0.216 
 

الة غير د
 إحصائية

 الدرجة الكلية 25.281 181.390 59 ذكر
 80021.  783178.  106 أنثى

0.695 
 

0.488 
 

غير دالة 
 إحصائية

 1.96) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 163(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة 
  2.58) = 0.01(اللة وعند مستوى د) 163(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة 

  
الجدولية في جميـع    " ت"المحسوبة اقل من قيمة     " ت"يتضح من الجدول السابق أن قيمة       

المجاالت والدرجة الكلية لالستبانة عدا المجال األول التوافق الذاتي، وهذا يدل على عدم وجـود               
  ). ذكور، إناث(فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس 
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الجدولية في المجال   " ت"المحسوبة أكبر من قيمة     " ت"السابق أن قيمة    يتضح من الجدول    
األول التوافق الذاتي، وهذا يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية تعـزى لمتغيـر الجـنس           

  . ولقد كانت الفروق لصالح الذكور) ذكور، إناث(
تغيـر  بالرغم من عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى التوافـق تعـزى لم              

والـذي  ، الجنس إال أن هناك فروق ذات داللة إحصائية في مستوى التوافق الذاتي لصالح الذكور   
يرجع بشكل أساسي إلى طبيعة االختالف في الخصائص النفسية بين كل من الـذكور واإلنـاث                

وقد يفسر هذا أيضا لطبيعـة   ،  ) 1995، زهران  ( وكذلك األطفال والمراهقين والتي أشار إليها       
لمرحلة التي تمر فيها البنت في مرحلة المراهقة والحالة االنفعاليـة غيـر المـستقرة ومفهـوم                 ا

وعند مقارنة درجة التوافق لدى بنات العامالت نجد أن درجة التوافـق الـذاتي     ، إدراكها لذاتها     
ـ     ) 1998هدية  (أعلى عند بنات العامالت وهذا ما أكدته         ه حينما أشارت إلى انه بالرغم مما تحمل

المرأة العاملة من أعباء داخل المنزل وخارجه إال أنها أكثر قدرة على رعاية أبنائها بشكل يتفـق             
ويلبي مطالب نمو األبناء وهناك مردود ايجابي لعمل المرأة علـى سـلوك أبنـائهن وتـربيتهن                 

في دراسته بأن األطفال الذين تعمـل        ) 1999، الصيرفي(وخصوصا اإلناث وهذا ما أشار له         
هاتهم لديهم سمات الشعور بالثقة بالنفس وسمة االستقاللية عن األم واالعتماد الكلي على الذات              أم
.  
  

  :عرض نتائج السؤال السابع ومناقشتها وتفسيرها 
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مـستوى التوافـق          : ينص السؤال السابع على   

 في مدينة غزة تعزى لمتغير حجم األسـرة       النفسي االجتماعي لدى أبناء األمهات غير العامالت      
 ؟) فأكثر6 – فأقل  5(

  : ولإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة بصياغة الفرضية التالية
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى التوافق النفسي االجتماعي لـدى أبنـاء               "

  )" فأكثر6 –أقل   ف5(األمهات غير العامالت في مدينة غزة تعزى لمتغير حجم األسرة 
 5:9(والجدول "  test. T" باستخدام اختبار ة الباحثتوللتحقق من صحة هذا  الفرض قام

  :يوضح ذلك) 
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   )5:9(جدول 
 5(لالستبانة تعزى لمتغیر حجم األسرة " ت"المتوسطات واالنحرافات المعیاریة وقیمة 

  ) فأكثر6فأقل، 

  المتوسط العدد حجم األسرة المجاالت
 االنحراف
  المعياري

 قيمة الداللة "ت"قيمة 
مستوى 
  الداللة

أقل من خمس 
 التوافق الذاتي 5.423 30.500 46 أفراد

 3454.  59331.  119 أفراد فأكثر 6
1.347 

 
0.180 

 

غير دالة 
 إحصائية

أقل من خمس 
 التوافق الصحي 6.393 33.717 46 أفراد

 1935.  21034.  119 أفراد فأكثر 6
0.511 

 
0.610 

 

غير دالة 
 إحصائية

أقل من خمس 
 التوافق األسري 8.116 48.674 46 أفراد

 8506.  35350.  119 أفراد فأكثر 6
1.339 

 
0.182 

 

غير دالة 
 إحصائية

أقل من خمس 
 التوافق االجتماعي 5.871 35.739 46 أفراد

 3695.  37836.  119 أفراد فأكثر 6
0.668 

 
0.505 

 

غير دالة 
 إحصائية

أقل من خمس 
 التوافق المدرسي 5.138 28.326 46 أفراد

 6354.  31128.  119 أفراد فأكثر 6
0.018 

 
0.985 

 

غير دالة 
 إحصائية

أقل من خمس 
 الدرجة الكلية 25.846 176.957 46 أفراد

 91721.  782180.  119 أفراد فأكثر 6
0.955 

 
0.341 

 

غير دالة 
 إحصائية

 1.96) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 163(ند درجة حرية الجدولية ع" ت"قيمة 
 2.58) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 163(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة 

  
الجدولية في جميـع    " ت"المحسوبة اقل من قيمة     " ت"يتضح من الجدول السابق أن قيمة       

ق ذات داللة إحصائية تعـزى  المجاالت والدرجة الكلية لالستبانة، وهذا يدل على عدم وجود فرو    
  ).  أفراد فأكثر6 أفراد، 5اقل من (لمتغير حجم األسرة 

، الذاتي  ( أو من خالل أبعاده الخمسة      _ وهذا يشير إلى أن مستوى التوافق بإطاره العام         
ال يختلف باختالف عدد أفراد األسرة مـا دامـت          ) الصحي  ، المدرسي  ، االجتماعي  ، األسري  
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وهذا يؤكد وبشكل كبير على أن أي من المتغيرات قـد ال            ، األبناء هي ذاتها    الظروف المحيطة ب  
يكون لها دورها في التأثير على التوافق النفسي االجتماعي للمراهقين من أبناء غير العامالت إن               
وجدوا في الظروف البيئية ذاتها وعانوا من نفس الصعوبات وأخـذوا نفـس درجـة التعامـل                  

 قبل الوالدين للطفل تساعده على التكيـف النفـسي والتوافـق االجتمـاعي              فالمعاملة الحسنة من  
وتكوين عالقات اجتماعية طيبة مع اآلخرين وعلى النقيض من ذلك نجد أن المعاملة السيئة مـن              
قبل الوالدين للطفل والتي يشعر منها أنه مرفوض وغير مرغوب فيه تجعله يفقد الثقة في نفـسه                 

وبهذا هناك ال فرق يذكر بين      ، ) 1987: 314، الرفاعي  ( اآلخرين  وينعكس ذلك على عالقته ب    
المراهقين من أبناء غير العامالت  بالنسبة لمستوى التوافق بجميع أبعاده وفقا لمتغير عدد أفـراد             

( وبهذه النتيجة جاءت الدراسة الحالية مماشية وبدرجة عالية لمـا أوضـحته دراسـة               ، األسرة  
   ) .2000، الطويل 

  
  : نتائج السؤال الثامن ومناقشتها وتفسيرها  عرض

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى التوافق  : ينص السؤال الثامن على
النفسي االجتماعي لدى أبناء األمهات غير العامالت في مدينة غزة تعزى لمتغير نوع األسرة 

 ؟) ممتدة–نووية(
  :ة الفرضية التاليةولإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة بصياغ

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى التوافق النفسي االجتماعي لـدى أبنـاء               "
  )" ممتدة –نووية(األمهات غير العامالت في مدينة غزة تعزى لمتغير نوع األسرة 

( والجـدول  "  test. T" باستخدام اختبـار  ة الباحثتوللتحقق من صحة هذا  الفرض قام
  :ذلكيوضح ) 5:10

  )5:10( جدول 
لالستبانة تعزى لمتغير نوع " ت"المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة 

  )نووية، ممتدة(االسرة

االنحراف   المتوسط العدد  نوع األسرة المجاالت
  المعياري

مستوى  قيمة الداللة "ت"قيمة 
  الداللة

 التوافق الذاتي 4.709 30.980 102 نووية
 6284.  79031.  63 ممتدة

1.075 
 

0.284 
 

 غير دالة
 إحصائية

 التوافق الصحي 5.568 33.647 102 نووية
 4625.  76234.  63 ممتدة

1.259 
 

0.210 
 

غير دالة 
 إحصائية



  
 

139

 التوافق األسري 7.098 50.049 102 نووية
 5127.  61949.  63 ممتدة

0.370 
 

0.712 
 

غير دالة 
 إحصائية

 التوافق االجتماعي 5.833 36.333 102 نووية
 9594.  98435.  63 ممتدة

0.395 
 

0.693 
 

غير دالة 
 إحصائية

 التوافق المدرسي 4.427 28.696 102 نووية
 2445.  69827.  63 ممتدة

1.309 
 

0.192 
 

غير دالة 
 إحصائية

 الدرجة الكلية 23.047 179.706 102 نووية
 27323.  730179.  63 ممتدة

0.007 
 

0.995 
 

غير دالة 
 إحصائية

 1.96) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 163(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة 
  2.58) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 163(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة 

الجدولية في جميـع    " ت"المحسوبة اقل من قيمة     " ت"يتضح من الجدول السابق أن قيمة       
ستبانة، وهذا يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعـزى   المجاالت والدرجة الكلية لال   

  ). نووية، ممتدة(لمتغير نوع األسرة 
وقد جاءت هذه النتيجة متماشية مع التفسير السابق بأن المجتمـع الفلـسطيني مجتمـع               

د متماسك ومتضامن تسوده روح المحبة النابعة من تعاليم ديننا الحنيف إضافة إلى قيمنا التي تؤك              
واألسرة الفلسطينية تمتلك درجة عالية من التـأقلم مـع كافـة الظـروف              ، على احترام الكبير    

 ممتدة أو تسكن بمفردها فإن هذا لم يسبب لها خلـل            أسرةوالمعطيات فسواء كانت األسرة ضمن      
   .أو اختالف في تلبية االحتياجات العاطفية والنفسية بشكل عام لألبناء في حالة األم غير العاملة

  
  :عرض نتائج السؤال التاسع ومناقشتها وتفسيرها  

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مـستوى التوافـق          : ينص السؤال التاسع على   
النفسي االجتماعي لدى أبناء األمهات غير العامالت والعامالت في المؤسسات غير الحكوميـة             

 في مدينة غزة؟
  : بصياغة الفرضية التاليةولإلجابة على هذا السؤال قامت الباحثة 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى التوافق النفسي االجتماعي لـدى أبنـاء               "
  .األمهات غير العامالت والعامالت في المؤسسات غير الحكومية في مدينة غزة

( والجـدول  "  test. T" باستخدام اختبـار  ة الباحثتوللتحقق من صحة هذا  الفرض قام
  :ح ذلكيوض) 5:11
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   )5:11(جدول 
لالستبانة تعزى لمتغير عمل االم " ت"المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة 

  )عاملة، غير عاملة(

االنحراف   المتوسط العدد الجنس المجاالت
  المعياري

مستوى  قيمة الداللة "ت"قيمة 
  الداللة

 التوافق الذاتي 4.898 31.703 165 عاملة
 7014.  24231.  165 غير عاملة

0.872 
 

0.384 
 

ة غير دال
 إحصائية

 التوافق الصحي 5.918 35.545 165 عاملة
 5385.  07334.  165 غير عاملة

2.334 
 

0.020 
 

دالة عند 
0.05 

 التوافق األسري 7.273 48.455 165 عاملة
 2397.  88549.  165 غير عاملة

1.790 
 

0.074 
 

غير دالة 
 إحصائية

 ماعيالتوافق االجت 4.943 34.545 165 عاملة
 5035.  20036.  165 غير عاملة

2.873 
 

0.004 
 

دالة عند 
0.05 

 التوافق المدرسي 4.267 27.806 165 عاملة
 7654.  31528.  165 غير عاملة

1.022 
 

0.307 
 

غير دالة 
 إحصائية

 الدرجة الكلية 22.541 178.055 165 عاملة
 06223.  715179.  165 غير عاملة

0.661 
 

0.509 
 

غير دالة 
 صائيةإح

 1.96) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 328(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة 
  2.58) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 328(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة 

  
الجدولية في جميـع    " ت"المحسوبة اقل من قيمة     " ت"يتضح من الجدول السابق أن قيمة       

وهـذا يـدل    ، عدا بعد التوافق الصحي والتوافق اإلجتماعي        المجاالت والدرجة الكلية لالستبانة،     
   .على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير عمل األم

الجدولية في المجال   " ت"المحسوبة اقل من قيمة     " ت"يتضح من الجدول السابق أن قيمة       
فق االجتماعي، وهذا يدل علـى وجـود فـروق ذات داللـة        الثاني وهو التوافق الصحي، والتوا    
، ولقد كانت الفروق لصالح المرأة العاملـة    )عاملة، غير عاملة  (إحصائية تعزى لمتغير عمل األم      

في مجال التوافق الصحي ولصالح غير العاملة في مجال التوافق االجتماعي وجاء هـذا مخالفـاً      
ة نابلس حيث أظهرت نتائجها بأنه ال توجد فـروق          التي طبقت في مدين   ) 1990(لدراسة الخياط   
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ذات داللة إحصائية بين متوسط أداء اإلناث الالتي تعمل أمهاتهن ومتوسط أداء اإلناث الالتي ال               
  .  تعمل أمهاتهن بالنسبة للتوافق الصحي واالجتماعي واالنفعالي

   
نـاء العـامالت    ولقد تبين من خالل النتائج الظاهرة في الجدول إلى حصول كل مـن أب             

ة لها دالالت   وغير العامالت على درجة متقاربة في مستوى التوافق بأبعاده المختلفة وهذه النتيج           
نسبة إلى غير العـامالت  بالورغم أن األمهات العامالت يصرفن وقتاً أقل ـ -:عديدة من أهمها     

دفية وجدية ـحيث أشـارت   ، إالّ أن هذا الوقت من حيث األداء والفائدة أكثر هتربية أبنائهن في
أن األمهـات العـامالت    إلى ) 2004، سرحان  ، 2001، دراسة روالند ولدوارد ( الدراسات 

متكافئـة مع أزواجهن ، وينعمن  يشعرن أكثر من غيرهن بالرضا والسعادة ، ويتميزن بعـالقة
لية من التنظـيم وتعـيش   عا بأوالد أكثر إحساسا بالمسؤولية وأكد أن المرأة العاملة تتمتع بدرجة

وتعويضهم عن الوقت الذي تقـضيه فـي    حياة اجتماعية أفضل ولديها القدرة على رعاية أبنائها
حين قال أن خروج المرأة العاملـة مـن         )  2004، سرحان  ( وهذا ما أكده    ،العمل بعيدا عنهم    
 يتوفر من يرعـى  ومدروسا ال يؤثر في تنشئة الطفل تنشئة طبيعية على أن البيت إذا كان منظما

  .فترة غيابها وتكمل هي بالتالي الرعاية على مدى الساعات المتبقية من اليوم هذا الطفل أثناء
أن عدد الساعات التي تقضيها األم مع أبنائها ليست هي المقياس للرعايـة بـل               ف  وأضا

ـ   التعامل ى أن ال واألسلوب في التربية والتغذية مشيرا إلى أن بعض الدراسات النفسية دلـت عل
  .لها  سلبيا على نفسية وسلوك أطفال النساء العامالت إذا توفر البديل المناسب أثر

ولو نظرنا إلى مجتمعنا الفلسطيني بشكل عام ومجتمعنا المحلي بشكل خاص لوجـدنا أن              
أغلب األمهات العامالت يتركن أبناءهن في فترة غيابهن  في رعاية وكنف الجد والجـدة سـواء      

زوج أو الزوجة أو في رعاية العمة أو الخالة حتى سواء كانوا مقيمـين فـي نفـس                  من ناحية ال  
المنزل أم ال  مما ال يسبب أي نوع من الخلل أو االختالف في أسـلوب التربيـة عنـد الطفـل                  
واستمرار شعوره بالحنان والمحبة ناهيك عن بعض اآلباء الذين يقومون بأنفسهم برعاية أبنـائهم             

ذلـك    غير أنه إذا ما أهملت األم العاملة أطفالها بعد عودتها من العمل فـان في فترة غياب األم
بـشأن   يؤدي إلى مشاكل في االرتباط بين الطفل وأمه وهو األمر الذي يولد خوفا لـدى الطفـل  

االجتمـاعي   فقدان األشخاص من حوله ويؤثر في تطوره النفسي والعـاطفي وتأقلمـه وتكيفـه   
التي طبقـت فـي      )1999، منصور(ق هذه النتيجة مع دراسة        وتتف  ) .65 :2004،سرحان  (

البيئة الخليجية  والتي خرجت بنتائج كان من أهمها أنه  لم يكن عمل المرأة التقليدي في األسـرة         
  . والمجتمع عائقا أمام قيام المرأة بمهام اجتماعية واقتصادية والعكس صحيح

ة الفلسطينية ذات قدرة علـى أن تـؤدي   وجدير بالذكر أن هذه النتيجة تدل على أن المرأ        
دورها كأم وزوجة بشكل مثالي سواء أكانت عاملة خارج المنزل أم ال فـالمرأة ـكما يقولـون     
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نصف المجتمع ولها دورها الكبير في بناءه، وحينما تتاح لها الظـروف الثقافيـة واالجتماعيـة                
ثبتت المرأة الفلـسطينية علـى مـر    المناسبة، فإنها تقوم بواجباتها على أفضل وجه ممكن، وقد أ         

التاريخ، قدرتها على إعداد النشء وهذا ال يمكن حدوثه إال في وجود بيئة أسرية متفهمة لعمـل                 
المرأة وعلى ضوء هذه النتيجة يمكن القول أن المجتمع الفلسطيني بشكل عام يتمتـع باتجاهـات                

_  طبقت في البيئـة الفلـسطينية        التي_ ) 2003، حمايل  ( ايجابية نحو عمل المرأة وفقا لدراسة     
ربما يمكن أن نعزيها إلى ازدياد وعي المجتمع بأهمية مشاركة المرأة في عملية التنمية ألنـة ال                 
يمكن أن يكون هنالك عملية تنمية بدون مشاركة المرأة ألنها تمثل نصف المجتمـع وأي تنميـة                 

ديـاد أهميـة دور المـرأة فـي         بدون مشاركتها تكون تنمية مشلولة ومنقوصة باإلضافة إلى از        
المجتمع وان العمل هو حق لكل فرد في المجتمع دون تمييز بين الـذكر واألنثـى والظـروف                  
االقتصادية الصعبة التي يمر بها المجتمع الفلسطيني زاد من أهمية التركيز على   عمل المـرأة                  

مجال الدخول لـسوق العمـل      وازدياد إقبال المرأة الفلسطينية على مجال التعليم مما فتح أمامها           
بشكل أفضل باإلضافة إلى الخصوصية التي يمر بها المجتمع الفلسطيني والظروف االقتـصادية             

العمل لتتمكن من إعالـة أسـرتها والحفـاظ     الصعبة  فرض على المرأة الفلسطينية دخول سوق
  . عليها إما بشكل كلي أو بشكل جزئي 

ل عام في مستوى التوافق بين أبناء األمهات        وبالرغم من أنه لم يتضح وجود فروق بشك       
العامالت وغير العامالت إال انه وبالنظر إلى النتائج السابقة اتضح انه كانت هنـاك فـروق ذات    
داللة إحصائية بين أبناء األمهات العامالت وغير العامالت في درجة التوافق االجتماعي لصالح             

ألن ، اء ربات البيوت في درجة التوافق االجتمـاعي       أبناء غير العامالت وتفسر الباحثة تفوق أبن      
األم العاملة بعد عودتها للمنزل وأداء األعمال البيتية الالزمة  ال يعود لديها الوقت الوفير لتبـادل      
الزيارات واصطحاب األبناء في المناسبات االجتماعية المختلفة  إال في أيام العطل واإلجـازات              

ء العامالت قد يقومون في فترة غيـاب األم فـي العمـل برعايـة     عالوة على أن أبنا  ، الرسمية  
أخوتهم الصغار أو القيام ببعض المهام المنزلية مما يؤثر على نشاطاتهم االجتماعية ويقلل أيـضا        

  .من تواصلهم وتفاعلهم االجتماعي 
واتضح كذلك من خالل نتائج الدراسة  وجود فروق ذات داللة إحـصائية بـين أبنـاء                 

 وغير العامالت في درجة التوافق الصحي بين العينتين لصالح أبناء العـامالت حيـث               العامالت
 واحتكاكهـا   تعزو الباحثة ذلك بأن عمل المرأة يوسع آفاقها الفكرية ويزيد من مهاراتها الحياتية              

ضافة إلى مشاركتها المادية في     المباشر بكافة قطاعات المجتمع ومن ضمنها القطاع  الصحي باإل         
  .ل المنز
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  توصيات الدراسة
  

 العاملة بالجانب االجتماعي ألبنائها وتشجيعهم على استمرار االتصال األمضرورة اهتمام  .1
  .والتواصل االجتماعي 

   األمر الذيمن قبل أسرهن،  توفير الدعم لهن واستمراراالهتمام برعاية األمهات العامالت  .2
 .هن سيساعد على تهيئة الصحة النفسية المناسبة ألبنائ

أن تقوم األسرة بتربية األبناء تربية استقاللية تمكنهم من التفاعل االيجابي مع بيئاتهم ومع  .3
 ها في حال عمل األم خارج المنزلالمؤسسات التي يلتحقون ب

ضرورة إشراك األبناء في معالجة كثير من المشكالت التي يتعرضون لها وحثهم على تطوير  .4
 . يقابلهم من مشكالت في المستقبل هذه المعالجات إلى ما يتوقع أن

 توفير بيئة عمل مناسبة لألمهات العامالت بعيدا عن الضغوط مما ينعكس باإليجاب على البيت  .5
 .واألسرة 

توصي الباحثة بتربية األبناء تربية دينية وااللتزام بتطبيق العبادات كالصالة والصوم وتالوة  .6
 .مع كافة الظروف والمتغيرات القرآن  لتكون لهم خير زاد ومعونة للتكيف 

توصي الباحثة ضرورة اهتمام وسائل اإلعالم كافة بالبرامج األسرية وتوجيه النصائح . .7
 .واإلرشادات مما يعزز روح التفاهم والمحبة بين أفراد األسرة 

توجيه وسائل اإلعالم المختلفة إلى ضرورة التركيز على توجيه األبناء بإعداد برامج خاصة . .8
مراحل النمو المختلفة لمساعدتهم على التكيف مع كل ما يجري من حولهم خاصة في تتناسب 

 .ظل ظروف الحياة المتغيرة 
العمل على عقد دورات تدريبه للمرشدين والمرشدات في المدارس  من قبل وزارة التربية . .9

ات من فئة والتعليم وذلك لرفع كفاءتهم المهنية وتبصيرهم  بكيفية التعامل مع الطالب والطالب
 .المراهقين وتفهم احتياجاتهم واالستماع لهم

توصي الباحثة بتخصيص اآلباء جزءا من وقتهم ألبنائهم وبناتهم وعدم االنشغال كلية بمطالب  .10
 .الحياة اليومية من أجل محاربة الفراغ العاطفي لدى المراهقين بالتواصل البناء مع آبائهم 

 اإلعالمية والدينية على استخدام الوالدين ألسلوب توصي الباحثة من خالل برامج التوعية .11
 .اإلرشاد والتوجيه في التعامل مع األبناء المراهقين وتشجيعهم على التعبير عن الذات

مواجهة طفرة وسائل االتصال والتكنولوجيا الحديثة بالعناية بالتنشئة األخالقية المبكرة لألبناء  .12
 .ءوالحفاظ على العالقات الطيبة مع األبنا
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إجراء المزيد من الدراسات والبحوث الميدانية ألبناء العامالت للوقوف على مشاكلهم والعمل  .13
 .على مساعدتهم

يشعروا   العمل على توفير الجو النفسي المالئم لألبناء من فئة المراهقين داخل األسرة حتى  .14
سرية والمشاكل بين بتقبل األسرة واالطمئنان الداخلي وتوفير جو أسري يخلو من المنازعات األ

 .الوالدين
توفير الجو المدرسي المالئم لألبناء من خالل األنشطة الهادفة والمناهج الدراسية التي تواكب  .15

 .متطلبات العصر
تنمية روح المسؤولية عند األبناء منذ الصغر من خالل إشراكهم في وضع الحلول لمشكالتهم  .16

 .م أو نحو ذلك وكذلك توزيع مسئوليات قياديه عليه
زيادة وعي المجتمع بأهمية عمل المرأة ومساهمتها في عملية التنمية وذلك باستخدام وسائل  .17

اإلعالم المختلفة المرئية والمسموعة والمقروءة، وإقامة الندوات التي توضح موقف الشريعة 
 .اإلسالمية من عمل المرأة، وأهمية عمل المرأة ومشاركتها في الحياة العامة

فراد أسرة المرأة العاملة  خاصة الزوج  بمساعدتها في بعض أعبائها ضرورة  قيام أ  .18
المنزلية واألسرية حتى تتمكن من التوفيق بين واجبات عملها ومسئولياتها تجاه األسرة، مع 

  .مراعاة عدم الضغط عليها بشكل متزايد في تلبية االحتياجات المختلفة
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  :بحوث مقترحة
  

   .وج المرأة للعملأسباب ودوافع خر  -1
 .خروج المرأة للعمل من وجهة نظر األزواج أنفسهم -2
دراسة العالقة بين مواقف الحياة الضاغطة التي يتعرض لها الوالدين وأساليب التربيـة              -3

 .التي يتبعونها مع أبنائهم
 . العاملة وغير العاملة في فلسطيندراسة مقارنة في سمات الشخصية بين المرأة -4
 .الثقة بالنفس لدى المرأة العاملةقة بين سمات الشخصية ودراسة حول العال -5
 .مشكالت التوافق لدى المرأة العاملة وعالقتها باالتزان االنفعالي  -6
  .بالرضا الوظيفيوعالقته عمل المرأة بين القبول والرفض  -7
 .يف مدارس وكالة الغوثالضغوط النفسية وسلوكيات التأقلم عند عضوات هيئة التدريس " -8
 . دراسة مقارنةب التنشئة المتبعة لدى المرأة العاملة وغير العاملةأسالي -9

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 

146

  قائمة المصادر والمراجع العربية واألجنبية
  

  :المصادر 
  .القرآن الكريم •
 .الحديث الشريف •
 .القاهرة ، دار الفكر ، " القاموس المحيط"فيروز ، أبادي   •
الجزء ،  التراث إحياءدار ، " م لسان العربمعج ") 1988( جمال الدين ،  االنصاري   •

 .القاهرة ، الثاني 
دار إحياء التراث ،  " صحيح البخاري) " 1958 ( إسماعيلأبو عبد اهللا محمد بن ، البخاري  •

  .بيروت ،العربي 
 .بيروت ، مكتبة لبنان ، " مختار الصحاح ")1988( محمد بن أبي بكر ، الرازي   •
 دار  ، 3ط ، " صحيح مسلم بشرح النووي   ) " 1978( بن الحجاج   أبو الحسين مسلم    ، مسلم   •

 .بيروت ،، الفكر 
الهيئة العامـة لـشؤون     ، الجزء األول   ،  "معجم علم النفس   ) " 1984( معجم اللغة العربية     •

 .القاهرة ، المطابع االميرية 
 

  :المراجع 
  

 :أوال المراجع العربية 

الصحة النفسية في ضوء علن النفس  " ) 1986( محمد ، عودة ، مرسي ، إبراهيم  -1
 .الكويت ، دار القلم  ،" واإلسالم

، مكتبة الخانجي  ،" األمراض السيكوسوماتيه " ) 1984(محمود السيد ، أبو النيل  -2
 .القاهرة 

التوافق الشخصي واالجتماعي  ") 1997(نظمي ،ابو مصطفى ، سامي ،ابو اسحاق  -3
مجله التقويم والقياس  " لحكوميه بمحافظه غزهالمقيمات والعائدات في كليه التربيه ا

 . العدد العاشر ،27  ،النفسي والتربوي
عالم الكتاب ،  "اختبارات الذكاء ومقاييس الشخصية ") 2007(ناصر الدين ، أبو حماد  -4

 .ربدإ، الحديث 
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 اتجاهات طالب وطالبات الجامعة نحو عمل المرأة " ) 1995( عبد المحسن ، أبو الفتوح  -5
 .جامعة عين شمس ، رسالة ماجستير ، راسة مقارنة د، "

 ،  "أوضاع المرأة في الكويت والخليج العربي دراسات عن " ) 1975( محمد ،  ريده أبو -6
 " ) 2007(سالمه محمود ،  زعيتر أبو.بحث مقدم للمؤتمر اإلقليمي األول  في الخليج 

، رسالة ماجستير  ، "مجتمعالبعد السوسيولوجي لعمل المرأة وأثره على مكانتها في ال
 . عين شمس – األقصى

،  دار المعرفة ،2 ط ،"سيكولوجية الذات والتوافق " ) 1987 ( إبراهيم،  زيد أبو -7
  اإلسكندرية

دار  ، "دور المرأة في التنمية االقتصادية واالجتماعية " ) 1963( حكمت ،  زيد أبو -8
 .القاهرة ، طابع الشعب 

البيئة األسرية والمدرسية وعالقتها بالتوافق النفسي  ")2002(أبو شماله، حسين  -9
، رسالة ماجستير،كلية  "واالجتماعي والتحصيل الدراسي لدى المراهقين في قطاع غزة

 . التربية، جامعة األقصى
أساليب الرعاية في مؤسسات رعاية األيتام وعالقتها  ")2002(أنيس ،أبو شماله -10

 .ميةاإلسالالجامعة  ،اجستيررسالة م، "بالتوافق النفسي االجتماعي
، مركز اإلسكندرية للكتاب ، " الصحة النفسية والتوافق ") 1999( سهير كامل ، حمد أ -11

  .اإلسكندرية 
 القاهرة، دار المعارف  ، " المرأة بين البيت والعمل " ) 1982( محمد سالمة ، ادم  -12
الكلية الجامعية للعلوم  ،"رعاية األسرة والطفولة " )2009(إبراهيم عبد المعطي ، اسليم -13

  .التطبيقية
 آفاقمكتبة  ،2ط "مقدمة في تصميم البحث التربوي ")  a،2000(إحسان خليل ، األغا  -14

 .فلسطين ، 
 .غزة ، مطبعة األمل ، b    ،3ط ، "البحث التربوي ") b,2000 ( إحسان، األغا  -15
 المناخ السائدالعالقة بين ") 1989(محمود حسن ، األستاذ ، عاطف عثمان ، األغا  -16
 االزهر، كلية التربية ، رسالة ماجستير  ، "كلية التربية وبين التوافق الدراسي للطالب -17
،  دار النشر ،2ط،" قاموس العادات والتقاليد المصرية " ) 1953( احمد  ، أمين  -18

  القاهرة
 .القاهرة ، دار المعارف  ، "اإلنسانيالسلوك  " ) 1978( يونس ، انتصار  -19
 ، مجلة هدى اإلسالم،  " اإلسالم والتوافق النفسي لإلنسان ) "1993( حمد أ، بدوي   -20

 ) .2(عدد  ، 20مجلد 
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 دار ،2 ط، "النمو النفسي والعاطفي واالجتماعي عند األطفال ")2005(حمزة ، جبالي -21
 .عمان:صفاء للطباعة والنشر

، ه العبيكانمكتب،  "عمل المرأة في المنزل وخارجه ")1995(إبراهيم بن مبارك، جوير -22
 .الرياض

األمن النفسي لدى العاملين بمراكز اإلسعاف بمحافظات  " ) 2003( جهاد ، حصري  -23
 .الجامعة اإلسالمية ،  رسالة ماجستير ، " غزة وعالقته ببعض سمات الشخصية

اتجاهات طلبة الجامعات الفلسطينية نحو عمل ") : 2003(سعيد محمد أحمد ، حمايل   -24
 .فلسطين ، جامعة النجاح ، ستير غير منشورة رسالة ماج " المرأة

دارا لفكر للطباعة   ،" خصائص واحتياجات الطفولة المبكرة")2003(زيدان، حواشين -25
   .القاهرة ، والنشر

 .طرابلس   ،"اإلنسان نفس وجسم " ) 2008( صالح ، حويج  -26
  .ةالقاهر، مكتبة القراّن ، " وليس الذكر كاألنثى ) " 1984 ( محمد، الخشت  -27
التوجيه واإلرشاد النفسي بين النظرية  ") 2000( محمد ، جواد ،محمد ، خطيب  -28

 .غزة ،مطبعة المقداد ، "والتطبيق
 . ، دار المستقبل للنشردليل البحث والتقويم التربوي) 1985(خطيب، واخرون  -29
،  مكتبة دار التراث ،اإلسالم وقضايا المرأة المعاصرة " ) 1984( البهي ،خولي  -30

 رة القاه
أساسيات التوافق النفسي واالضطرابات السلوكية  " ) 2008( صالح حسن ، الداهري  -31

 .عمان ،  دار صفاء للنشر والتوزيع ،2ط ،")األسس والنظريات ( واالنفعالية 
 دار الفكر ،2ط،" المدخل الى علم النفس " ) 1983( عبد العزيز حسين ، الدريني  -32

 .القاهرة ، العربي 
أساسيات التوافق النفسي واالضطرابات السلوكية " )2008( حسنصالح ،الداهري  -33

 .عمان، للنشر والتوزيع دار صفاء ،"واالنفعالية 
دار النهضة للطباعة  ، "علم النفس ودراسة التوافق " ) 1974( كمال ، الدسوقي  -34

  .القاهرة ، والنشر 
، ربية والتعليم وزارة الت، "الصحة النفسية والتوافق  ") 1988( عزيز حنا ، داود  -35

  العراق 
بعض العوامل النفسية االجتماعية ذات الصلة بالتوافق   ):1996 (دمنهوري، رشاد -36

 ،السنة العاشرة، 84 _82 ، ص 38، عدد الدراسي، دراسة مقارنة، مجلة علم النفس
 الهيئة المصرية العامة للكاتب، القاهرة
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ين وعالقتها بالتوافق الشخصية للزوج سمات ") 1989( سعاد معروف ،الدوري  -37
 .جامعة بغداد ، كلية التربية ،رسالة ماجستير  ، "الزواجي

 سيكولوجية التوافق النفسي في الطفولة المبكرة " )1990( أميرة عبد العزيز ، الديب  -38
 .الكويت ، كتبة دار الفالح م،1ط ، "
، " العيةالتوافق الشخصي االجتماعي للراشدين دراسة استط ") 1988( علي ، الديب  -39

 .24ص،  مجلة الدراسات التربوية
     ، دار الكتاب العربي للطبعة 7، طأصول علم النفس ): 1968 (راجح، أحمد  -40

 .والنشر، القاهرة
، المكتب المصري الحديث ، "  علم النفسأصول " ) 1970( احمد عزت ، راجح  -41

 . اإلسكندرية
 .القاهرة،  عالم الكتب ،"يالصحة النفسية والعالج النفس " )1982( حامد، زهران -42
 ،  7 ط ، " الصحة النفسية  دراسة في سيكولوجية التكيف") 1978(نعيم ، الرفاعي  -43

 .دمشق ، دار الثقافة والنشر 
  "الصحة النفسية دراسة مقارنة في سيكولوجية التكيف " ) 1982( نعيم ، الرفاعي  -44

 . جامعة دمشق ، رسالة ماجستير 
المؤتمر السابع عشر لعلم  " المرأة واالنجاب والتنمية" ) 2001(فيصل ، الزعنون  -45

 .القاهرة ،  أكتوبر 6جامعة ، النفس 
التوافق النفسي عند تالميذ المرحلة الثانوية  ")1990( محمد شجاع ، السندي  -46

 .عين شمس ، رسالة دكتوراه ، " السعودية في الريف والحضر
لدى المرأة العاملة في القطاعين سمات الشخصية ") : 2001(رنا درويش ، السلعوس  -47

 .جامعة النجاح ، رسالة ماجستير  " الحكومي والخاص في مدينة نابلس
قياس التوافق االجتماعي والنفسي البناء  " ) 1990( يحيى سلطان ، السوداني  -48

 . جامعة بغداد ، كلية التربية  ، "الشهداء
لتوافق النفسي وعالقتها مستوى مفهوم الذات وا " ) 1993( عبد المنعم ، السيد  -49

  .عين شمس ، رسالة ماجستير ،  "بالسلوك التأملي واالندفاعي لطلبة المرحلة الثانوية
ابتراك للنشر والتوزيع ، "  النفسيواإلرشادالشخصية  " ) 2004( نبيل صالح ، سفيان  -50

 .القاهرة، 
ر العلم دا، 2ط " المرأة في المجتمع المعاصر ) " 2002( عبد المحسن ، سلطان  -51

 .القاهرة ، والثقافة للنشر 
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الصحة النفسية والتوافق  ) " 2004(صبره محمد ، علي ، اشرف محمد ، شريت  -52
 .اإلسكندرية ، دار المعرفة الجامعية ،  "النفسي

 ،  "الصحة النفسية وسيكولوجية الشخصية ") 2001(عبد الحميد محمد ، الشاذلي  -53
 .االسكندرية ، مكتبة اإلسكندرية ، 1ط

 ، مجلة التربية الجديدة، " التوافق النفسي عند المعاق " ) 1989( عبد اهللا ، الشحومي  -54
  .48عدد  ، 16مجلد 

 "عدد ساعات العمل الرسمي للمرأة العاملة وغير العاملة") 1974( مريم ،الشماسي  -55
 .السعودية ، جامعة الملك عبد العزيز ،  رسالة ماجستير  ،دراسة مقارنة

  .دبي ، دار العلم   ،" مبادئ الصحة النفسية " ) 1987( د خالد محم، الطحان  -56
 القاهرة، مكتبة الخافجي ،  "قراءات في علم النفس الصناعي" محمود ، طه  -57
التوافق النفسي المدرسي وعالقته بالسلوك العدواني ) " 2000( محمد سليمان ، الطويل  -58

جامعة عين ، كلية التربية ، جستير رسالة ما. لدى طلبة المرحلة الثانوية بمحافظة غزة 
 .القاهرة ، شمس 

 دار المعرفة ،2 ط،" مبادئ الصحة النفسية " ) 1994( محمد عبد الظاهر ، الطيب  -59
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  )1(ملحق رقم 

  
  لرحمن الرحيم بسم اهللا ا

  االستبانة في صورتها األولية
  حفظه اهللا /                                                      األخ الدكتور 

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته 
  

   التكرم بتحكيم االستبانة المرفقة/  الموضوع 
  

أداة قياس ميدانية في صورتها األولية لجمع يسعدني أن أضع بين أيديكم فقرات هذه االستبانة والتي تشكل 
دراسة مقارنه للتوافق النفسي االجتماعي لدى أبناء العامالت وغير : البيانات إلجراء دراسة أكاديمية بعنوان 

وذلك استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في  : العامالت في المؤسسات الخاصة بمدينة غزه 
  : فقرة موزعة على المجاالت التالية 75ة اإلسالمية وهذه األداة مكونة من علم النفس من الجامع

  المجال النفسي : أوال 
  المجال الصحي : ثانيا
  المجال االجتماعي : ثالثا
  المجال األسري : رابعا
  المجال المدرسي : خامسا

يرها قبل توزيعها على عينة إن اهتمامكم بتقويم فقرات هذه االستبانة سيكون له مردود ايجابي وفعال في تطو
لذا يرجى من سيادتكم التكرم في إبداء رأيكم في االستبانة بوضع إشارة في الحقل المناسب أمام كل ، الدراسة 

  :وذلك من حيث ) ان وجد ( فقرة من فقرات االستبانة وكتابة التعديل المقترح 
  مالئمة كل فقرة لمجالها -
  دقة الفقرة علميا -
   أو تعديل حذف أو إضافة-
  من حيث الصياغة واألسلوب-
  وما ترونه مناسب -

  ،،،،،شاكرين لكم حسن تعاونكم وبارك اهللا فيكم
  أماني الكحلوت /                                                                                  الباحثة

  غزة     /                           الجامعة اإلسالمية                                                      
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ويقصد به توافق الفرد على الصعيد  الداخلي حيث  : التوافق النفسي: المجال األول     
والتحرر النسبي من ، يتضمن السعادة  والرضا عن النفس وإشباع الدوافع والحاجات الداخلية 

كما ويتضمن ، بعد عن تضخيم الذات أو اإلحساس بالدونية وال، التوترات والصراعات الداخلية 
معنى التوافق النفسي القدرة على ضبط النفس وتحمل مواقف النقد والسيطرة على الشعور بالقلق 

  والخوف والتوتر 
  

 غير   مناسبة           البند  الرقم 
  مناسبة 

      التعديل المقترح 

اعتقد أني قادر على حل مشكالتي   -1
   تواجهنيالتي

      

        اشعر إنني سريع االنفعال    -2
        اغضب ألبسط األسباب   -3
اشعر بفقدان األمن والحنان بسبب   -4

  غياب أمي معظم الوقت
      

        ابكي ألتفه األسباب في غياب أمي   -5
        أتقبل التوجيه والنصح من أمي   -6
         أتشاجر مع إخوتي بسهولة  -7
        لمستمر قبل النوم أعاني من القلق ا  -8
أحس باالرتباك  عندما أتكلم مع   -9

  اآلخرين
      

        أتقبل النقد والتوجيه بروح طيبة   -10
        افقد ثقتي بنفسي بسهوله   -11
        اشعر بالوحدة   -12
        اشعر بالرضا والراحة في المنزل   -13
        أشعر أنني غريب في بيتي  -14
         أشعر بسرعة تقلب مزاجي  -15

 
 ويقصد به تمتع الفرد بصحة جيدة خالية من :التوافق الصحي : المجال الثاني  •

األمراض الجسمية  مع تقبله لمظهره الخارجي والرضا عنه وخلوه من المشاكل 
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العضوية المختلفة وميله إلى النشاط والحيوية وقدرته على الحركة واالتزان اغلب 
  األوقات 

 غير   سبة منا           البند  الرقم 
  مناسبة 

      التعديل المقترح 

        اشعر باآلم   في بطني  -1
        افقد شهيتي للطعام   -2
        أصاب بضيق في التنفس   -3
        اشعر باصفرار في وجهي   -4
        اشعر بالتعب عندما انهض في الصباح   -5
        اشعر بارتعاش في أطراف أصعابي  -6
        عبة أصاب بدوخة في المواقف الص  -7
        اشعر بضعف عام   -8
        اشعر بحرقة في معدتي  -9

أجد صعوبة في حفظ توازني أثناء   -10
  سيري 

      

        تنتابني األم في بعض أنحاء جسمي  -11
        من النادر أن يصيبني إمساك  -12
        أشعر معظم الوقت باآلم في رأسي   -13
        يضايقني لون بشرتي   -14
        ة على ما يرام صحتي الجسمي  -15
  

والمقصود به هنا تمتع الفرد بحياة سعيدة داخل أسره : التوافق األسري : المجال الثالث  •
تقدره وتحبه مع شعوره بدوره الحيوي والتعاون بين أفراد األسرة كما يتضمن هنا 
االستقرار والتماسك األسري وسالمة العالقات بين الوالدين من جهة وبين الوالدين 

 . بناء من جهة أخرىواأل
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 غير   مناسبة            البند  الرقم 
  مناسبة 

      التعديل المقترح 

        أجد أمي عندما احتاج لها  -1
اشعر بالسعادة عندما أكون متواجد مع   -2

  أسرتي
      

        أؤدي كل ما يطلبه والدي مني  -3
        تساعدني أمي في حل مشكالتي الشخصية  -4
شاركني في كثير من اشعر أن أمي ت  -5

  النشاطات اليومية 
      

        اشعر أن لي دورا هاما داخل األسرة   -6
اعتقد أن المحبة المتبادلة تسود بين جميع   -7

  أفراد أسرتي 
      

        توكل لي أمي مهام منزلية كبيرة   -8
        توفر لي أمي الحب والحنان الذي احتاجه  -9

        الديتنشأ الكثير من الخالفات بين و  -10
أفضل أن اقضي معظم وقت فراغي مع   -11

  أسرتي 
      

        دائم الشجار مع إخوتي  -12
        اشعر بجو من التفاهم داخل المنزل  -13
        أجد والدتي بجانبي دائما عندما احتاج لها   -14
        اشعر أن أمي مشغولة الذهن اغلب الوقت  -15
        اشعر أنني محبوب من قبل أفراد أسرتي   -16
        تقدر أمي األعمال التي أقوم بها  -17
        أحب أسرتي إلى درجة كبيرة  -18
تفي أمي دائما بالوعود التي تعطيها لي   -19

  وألسرتي 
      

تقصر أمي في أداء األعمال المنزلية على   -20
  أكمل وجه
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تماعية ويتضمن قدرة الفرد على عقد صالت اج: التوافق االجتماعي : المجال الرابع  •
تتسم بالتعاون والتسامح واإليثار والتفاعل االجتماعي السليم مع إقامة عالقات طيبة 

  وايجابية  مع أفراد المجتمع مع البعد عن إيذاء اآلخرين وااللتزام بمعايير وقيم المجتمع

 غير   مناسبة            البند  الرقم 
  مناسبة 

      التعديل المقترح 

يب أثناء المناسبات استمتع بقضاء وقت ط  -1
  االجتماعية

      

        من السهل علي االختالط بالناس   -2
  اشعر بالحرج في المشاركة باألنشطة  -3

   االجتماعية 
      

        أصادق اآلخرين بسهوله تامة  -4
اشعر أني محروم من االستمتاع باألنشطة   -5

  االجتماعية 
      

أتبادل الزيارات مع زمالئي في مختلف   -6
  سبات المنا

      

اشعر بالضيق والحرج عندما يزورني   -7
  زمالئي 

      

اشعر بالسعادة لحضور الجلسات العائلية   -8
  والمشاركة فيها

      

        أحب أن أقدم أفراد أسرتي إلى أصدقائي  -9
        أميل إلى العنف عند اللعب مع أصحابي   -10
        أفشل في تكوين صداقات بيسر وسهولة  -11
        اء اآلخريناحترم آر  -12
        التزم بالوعود مع زمالئي   -13
        أحافظ على ممتلكات اآلخرين  -14
أدافع عن حقوقي بمختلف الوسائل وإن   -15

  كانت عدوانية
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المقصود به هنا حالة التالؤم بين الطالب والبيئة المدرسة : التوافق المدرسي : المجال الخامس 
 اتذة والزمالء ومواد الدراسة ووقت الدراسة والمناخ الدراسي ككلاألس، بكل مكوناتها األساسية 

.  
  

 غير   مناسبة            البند  الرقم 
  مناسبة 

      التعديل المقترح 

        أحب مدرستي وافتخر بها  -1
        ارغب في التعاون مع المعلمين في المدرسة   -2
        أجد صعوبة في التكيف مع الجو المدرسي   -3
         أن زمالئي يحاولون إيقاع األذى بي اشعر  -4
أجد متعه في عرقلة سير الحصة وإثارة   -5

  المشاكل للمدرسين
      

        اشعر أن النشاطات المدرسية متنوعة وهادفة   -6
        أتجنب الغياب عن الدوام المدرسي   -7
        أحافظ على أثاث المدرسة حتى لو كنت بمفردي  -8
رسة مبكرا مراعاة أحرص على الوصول للمد  -9

  للنظام المدرسي
      

        أتردد باالشتراك في مناقشة المدرس  -10
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  )2( ملحق رقم 
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  استبیان التوافق النفسي االجتماعي

  
  
  
  

                                                   عاملةأم غير       أم عاملة                                    أنثى      ذ ذكر:     الجنس 
      نووية     ممتدة:نوع األسرة                      أقل من خمس أفراد:    حجم األسرة  

   أفراد أو أكثر 6                    
  
  

  تعلیمات
  

لحياة المختلفة وتوجد إليك مجموعة من العبارات التي يمكن أن يشعر بها أي إنسان في مواقف ا
  ).أحيانا ، ال ، نعم ( أمام كل عبارة من هذه العبارات ثالث اختيارات 

  
  .أمام االختيار المناسب لكل عبارة   ) √(ضع عالمة -1
 .أسفل كلمة نعم    ) √(إذا كنت تشعر بان العبارة تنطبق عليك دائما فضع   - أ
 .أسفل كلمة أحيانا   ) √(إذا كنت تشعر بان العبارة تنطبق عليك أحيانا فضع  - ب
  .أسفل كلمة ال  ) √(إذا كنت تشعر بان العبارة  التنطبق عليك فضع  - ت
  . ليس هناك زمنا محددا لتعبئة المقياس -2
  . أرجو اإلجابة على جميع العبارات -3
  . لن تستخدم نتائج الدراسة إال ألغراض البحث العلمي فقط-4
  . سرية تكإجابا ستكون -5
  .رم بتعبئة البيانات المطلوبة أعاله  أرجو التك-6

  
  

  ،،،                                                        وشكرا على تعاونك 
  

 الباحثة 
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    نعم   العبارة                                الرقم
  

     ال   أحیانا

        اعتقد أني قادر على حل مشكالتي  -1
        ي اشعر بآالم في بطن    -2
        أجد أمي عندما احتاج لها  -3
        استمتع بقضاء وقت طيب أثناء المناسبات االجتماعية  -4
        أحب مدرستي وافتخر بها  -5
        اشعر أنني سريع االنفعال  -6
        افقد شهيتي للطعام  -7
        اشعر بالسعادة عندما أكون متواجد مع أسرتي  -8
        ع اآلخرينمن السهل علي تكوين عالقات م  -9

        ارغب في التعاون مع المعلمين في المدرسة  -10
        اغضب ألبسط األسباب  -11
        أصاب بضيق في التنفس  -12
        أؤدي كل ما يطلبه والدي مني  13
  اشعر بالحرج في المشاركة باألنشطة  -14

   االجتماعية
      

        أجد صعوبة في التكيف مع الجو المدرسي  -15
        ياب أمي أشعر بفقدان األمن والحنان  عند غ  -16
        اشعر باصفرار في وجهي  -17
        تساعدني أمي في حل مشكالتي الشخصية  -18
        أصادق اآلخرين بسهوله تامة  -19
        اشعر أن زمالئي يحاولون إيقاع األذى بي  -20
        ابكي ألتفه األسباب  -21
        اشعر بالتعب عندما انهض في الصباح  -22
         تشاركني في كثير من النشاطات اليوميةأن أمي اشعر  -23
        اشعر إني محروم من االستمتاع باألنشطة االجتماعية  -24
      أجد متعه في عرقلة سير الحصة وإثارة المشاكل   -25
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  للمدرسين
        أتقبل التوجيه والنصح  -26
        اشعر بارتعاش في أطراف أصابعي  -27
        دورا هاما داخل األسرةاشعر أن لي   -28
        أتبادل الزيارات مع زمالئي في مختلف المناسبات  -29
        اشعر أن النشاطات المدرسية متنوعة وهادفة  -30
        أعاني من القلق المستمر قبل النوم  -31
        أصاب بدوخة في المواقف الصعبة  -32
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