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 ممخص:
ىدفت الدراسة الحالية إلى التعرف عمى العالقة بين الضغوط النفسية والتوافق الزواجي 
لدى عينة من معممات منطقة الباحة، وقد تكونت عينة الدراسة من المعممات المتزوجات في 

صفي ( معممة متزوجة، واتبعت الدراسة المنيج الو 445مدارس منطقة الباحة، والبالغ عددىم )
(، ومقياس 4994االرتباطي، واستخدمت الدراسة أداتين ىما: مقياس الضغوط النفسية لمماضي)

 (، وقد بينت نتائج الدراسة ما يمي:4999التوافق الزواجي لمحنطي )
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في الضغوط النفسية تبعًا لمتغير سنوات الزواج في  -

ة، المواقف المتعمقة بالعالقة الزوجية، المواقف المتعمقة أبعاد )المواقف المتعمقة باألسر 
بالصحة، المواقف المتعمقة بالنشاط االجتماعي، مواقف تحوي ضغوط متفرقة(. بينما توجد 
فروق في أبعاد )المواقف المتعمقة بالسكن، المواقف المتعمقة باإلنجاب، المتعمقة باألمور 

 (.المالية، وفي مقياس الضغوط النفسية ككل
توجد فروق ذات داللة إحصائية في الضغوط النفسية تبعًا لمتغير عدد األبناء في أبعاد  -

المقياس وفي مقياس الضغوط النفسية ككل، ما عدا بعد المواقف المتعمقة باألمور المالية، 
 ومواقف تحوي ضغوط متفرقة.

خل الشيري في ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في الضغوط النفسية تبعًا لمتغير الد -
أبعاد )المواقف المتعمقة باألسرة، المواقف المتعمقة بالعالقة الزوجية، المواقف المتعمقة 
بالصحة، المواقف المتعمقة بالنشاط االجتماعي، مواقف تحوي ضغوط متفرقة(. بينما توجد 

تعمقة فروق في أبعاد )المواقف المتعمقة باإلنجاب، المواقف المتعمقة بالسكن، المواقف الم
 باألمور المالية، وفي مقياس الضغوط النفسية ككل(.

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مقياس التوافق الزواجي تبعًا لمتغير سنوات الخبرة  -
في جميع أبعاد المقياس، وفي المقياس التوافق الزواجي ككل، ما عدا ُبعد مشكالت اختالف 

 ".المستوى االجتماعي والثقافي بين الزوجين
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مقياس التوافق الزواجي تبعًا لمتغير عمل الزوج في  -

 جميع أبعاد في مقياس التوافق الزواجي.
ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الضغوط النفسية والتوافق الزواجي لدى المعممات  -

 في الباحة.
 الباحة. -المعممات    -زواجيالتوافق ال -الضغوط النفسية  كممات مفتاحية:
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Abstract 
The current study aimed at identifying the relationship between 

psychological stress and marital adjustment for a sample of female 
teachers in Al Baha region. The sample of the study was comprised of 
the married female teachers in Al Baha region's schools with the 
number of (445) married female teachers. The study followed the 
descriptive correlative approach. Two tools were used in this study: 
Psychological Stress Scale of El Mady (1994) and Marital Adjustment 
Scale of El Henty (1999). The study concluded the following results: 
- There were no significant differences in psychological stress 

according to the variable of years of marriage in the dimensions of 
(situations related to the family, situations related to the marital 
relationship, situations related to health, situations related to social 
activity and situations containing sporadic stresses). While there 
were significant differences in the dimensions of (situations related 
to housing, situations related to procreation, situations related to 
financial matters and in the Psychological Stress Scale as a whole). 
There were significant differences in psychological stress according 
to the variable of the number of the children in all dimensions and in 
the Psychological Stress Scale as a whole; except the dimensions of 
(situations related to financial matters and situations containing 
sporadic stresses). There were no significant differences in 
psychological stress according to the variable of monthly income in 
the dimensions of (situations related to the family, situations related 
to the marital relationship, situations related to health, situations 
related to social activity and situations containing sporadic stresses). 
While there were significant differences in the dimensions of 
(situations related to procreation, situations related to housing, 
situations related to financial matters and in the Psychological Stress 
Scale as a whole). There were no significant differences in marital 
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adjustment scale according to the variable of years of experience in 
all dimensions and Marital Adjustment Scale as a whole; except in 
the dimension of (problems of the differences of the social and 
cultural levels between spouses). There were no significant 
differences in Marital Adjustment Scale according to the variable of 
the work of the husband in all the dimensions of Marital Adjustment 
Scale. There were no significant relationship between psychological 
stress and marital adjustment of the female teachers in Al Baha. 

Keywords: psychological stress - marital compatibility - parameters -
Al Baha. 
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 مقدمة:
تعد العالقة الزوجية من أىم العالقات اإلنسانية في حياة الرجل والمرأة؛ لذلك يولي عمماء 
الصحة النفسية أىمية خاصة لدراسة األسرة والحياة الزوجية، حيث يعد الزواج من أىم محددات 

 (. 334، 8008الصحة النفسية لكل من الزوجين واألبناء )أبو غزالة، 
التفاعالت بين الزوجين ىي التي تحدد درجة التوافق بينيما، ونسبة  وعمى الرغم من أن

نجاح الزواج إال أن الضغوط النفسية التي يتعرض ليا أحد الزوجين أو كالىما تمعب دورًا ميمًا 
 (.8، 8007في مسار الحياة الزوجية.)الصبان، 

أو  الخارجية العوامل من ومجموعة الفرد ما بين التفاعل نتيجة النفسي الضغط ينشأ
           واالنفعالية، والعقمية الجسمية العوامل في تتمثل والتي والشخصية، منيا البيئية الداخمية
أسعد والغرير،  اإلنسان. )أبو عمى أحياناً  ومدمرة سمبية، آثاراً  النفسية الضغوط ما تترك وعادة
8009 ،34.) 

وخاصة في سنوات الزواج ويتضح مما سبق وجود عالقة قوية بين تعرض الزوجين 
األولى لمضغوط النفسية، وعمى قدرتيما في تحقيق التوافق الزواجي، وىو ما يؤدي إلى االنفصال 
ومشكالت الزواج؛ مما ييدد أمن األسرة وسالمة المجتمع، وقد تصل إلى المحاكم وتنتيي 

ل والتي بدورىا تزيد بالطالق، وييدر طاقات الزوجة العاممة، ويؤدي إلى العديد من مشكالت العم
من الضغوط النفسية عمى الزوجة العاممة، وكأنيا في دائرة مغمقة من الضغوط النفسية التي 

 تتسبب في فشل الزواج.
 مشكمة الدراسة:

ىـ إلى أن معدل الطالق بين 4438كشفت اإلحصاءات الصادرة من وزارة العدل لعام 
لزواج، وىذه اإلحصائية تتعمق بعموم ا % من مجمل حاالت48السعوديين في المممكة بمغ 

% خالل خمس سنوات، إال أنيا 48% إلى 83المممكة عمى الرغم من انخفاض المعدالت من 
،  ما زالت مرتفعة مقارنة بالمعدالت العالمية.)البوابة اإللكترونية لوزارة العدل السعودية

 ىـ(. 4434
 عالقات الفرد أثير السمبي عمىكمما زاد الت النفسية، الضغوط وكمما ارتفعت مستويات

 العمل، واألصدقاء، في زمالئو مع وتفاعالتو االجتماعية، الفرد عالقات ذلك في بما المختمفة،
 تُفقد الفرد قد الضغوط النفسية أن إلى إضافة فييا، بمن األسرة إلى األثر يمتد قد بل والجيران،
 بل واضطراب الزوجية، اضطراب العالقة في سبباً  يكون قد مما اآلخرين، مع الوجداني التواصل
 .لمفرد النفسية الصحة
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 أسئمة الدراسة:
 تتحدد مشكمة الدراسة في السؤال الرئيس التالي:

 ما العالقة بين الضغوط النفسية والتوافق الزواجي لدى معممات منطقة الباحة؟
  ويتفرع من ىذا السؤال الرئيس األسئمة الفرعية التالية:

ذات داللة إحصائية لمضغوط النفسية تبعًا لممتغيرات الديموغرافية )سنوات ىل توجد فروق  .4
 الزواج، عدد األبناء، الدخل الشيري، سنوات الخبرة، عمل الزوج(؟

ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية لمتوافق الزواجي تبعًا لممتغيرات الديموغرافية )سنوات  .8
 خبرة، عمل الزوج(؟الزواج، عدد األبناء، الدخل الشيري، سنوات ال

 أىداف الدراسة:
تسعى ىذه الدراسة إلى تحقيق اليدف األساسي وىو التعرف عمى العالقة بين الضغوط 
النفسية والتوافق الزواجي لدى عينة من معممات منطقة الباحة، ويندرج تحت ىذا اليدف، 

 األىداف الفرعية التالية:
يرات الديموغرافية المتعمقة )بسنوات الزواج، التعرف عمى الفروق بين الضغوط النفسية والمتغ -

 عدد األبناء، الدخل الشيري، سنوات الخبرة، عمل الزوج(.
التعرف عمى الفروق بين التوافق الزواجي والمتغيرات الديموغرافية المتعمقة )بسنوات الزواج،  -

 عدد األبناء، الدخل الشيري، سنوات الخبرة، عمل الزوج(.
 أىمية الدراسة: 

 مية النظرية:األى
تكمن أىمية ىذه الدراسة في الموضوع الذي تناولتو الباحثة وىو دراسة العالقة بين الضغوط  .4

 النفسية والتوافق الزواجي.
أىمية ىذه الدراسة تنبع من الفئة المستيدفة، وىي معممات منطقة الباحة في المممكة العربية  .8

مع السعودي، ومساىمتيا بشكل كبير السعودية، عمى الرغم من أىمية ىذه الفئة في المجت
 في تطويره، إال أنيا لم تحظ بالكثير من الدراسات خاصة في ىذا المجال.

 األىمية العممية:
قد تسيم نتائجيا في معرفة العالقة بين الضغوط النفسية والتوافق الزواجي لممعممات في  .4

 منطقة الباحة.
ضوع الضغوط النفسية والتوافق قد يستفاد منيا في دراسات وبحوث أخرى تتناول مو  .8

 الزواجي.
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 حدود الدراسة:
 اقتصرت الدراسة الحالية عمى الحدود التالية:

: تتمثل الحدود الموضوعية لمدراسة في تناوليا لمضغوط النفسية وعالقتيا الحدود الموضوعية (4
 بالتوافق الزواجي لدى عينة من المعممات في منطقة الباحة.

لدراسة عمى المعممات المتزوجات في مدارس قطاع الباحة بمنطقة طبقت االحدود المكانية:  (1
 الباحة.

: اقتصرت الدراسة المقترحة عمى المعممات المتزوجات والقائمات بمينة الحدود البشرية (3
 -تربية خاصة-تحفيظ القرآن -التدريس في مدارس قطاع الباحة، وتشمل معممات )تعميم عام

 رياض أطفال(.
بقت الدراسة الميدانية خالل الفصل الدراسي األول من العام طالحدود الزمانية:  (4

 .ىـ4436/ 4435الدراسي
 مصطمحات الدراسة: 

 الضغوط النفسية:   (2)
تعرف الباحثة الضغوط النفسية اجرائيا بأنيا حالة نفسية تزيد لدى المعممات التوتر 

ع ىذه الضغوط كي ال تؤثر النفسي الشديد، والقمق، واإلحباط، وعدم االستقرار، وعمييا التوافق م
عمييا سمبًا، ويتم تحديدىا من خالل الدرجة التي تحصل عمييا المعممة عمى مقياس الضغوط 

 النفسية المستخدم في الدراسة.
 التوافق الزواجي:  (1)

لمحياة  تعرف الباحثة التوافق الزواجي اجرائيا بأنو حالة المعممة التي تتضمن االستعداد
المشكالت،  حل عمى المسؤوليات، والقدرة وتحمل والحب المتبادل، افيي والدخول الزوجية،
مواجية المشكالت، وتحقيق  عمى والتصميم الزوجية، والسعادة والرضا الزواجي، واالستقرار

المتبادلة، والتي تقاس بالدرجة التي تحصل عمييا المعممة عمى مقياس التوافق  االنسجام والمحبة
 اسة.الزواجي المستخدم في الدر 

 أدبيات الدراسة:
 أواًل: اإلطار النظري

 المحور األول: الضغوط النفسية
 :مفيوم الضغط النفسي 

( بأنيا حالة من "اإلجياد الجسمي أو العقمي التي 34، 8044عرفتيا تنييد البيرقدار )
تحدث تغييرات سريعة في الجياز العصبي المستقل، والتي تضع الفرد بظروف تحاول إجباره 

 تصرف بشكل يرضاه أو ال يرضاه، ويكون الضغط صادرًا من داخل الفرد أو عن البيئة".عمى ال
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 :أسباب الضغوط النفسية 

 ( أسباب الضغوط النفسية إلى:19، 1024قسم حسونة )
تشمل ىذه األسباب البيئة بمفيوميا الشامل، وما يتبع ذلك من عوامل أسباب بيئية مادية: .2

اء واألرض، أي أن العوامل البيئية، مثل: درجة الحرارة، أو تؤثر في اإلنسان كالمناخ واليو 
 البرودة، أو االزدحام.

وىي مجال ميم ومميء باألسباب التي تؤدي إلى تعرض األفراد لمضغوط أسباب اجتماعية: .1
النفسية، وىي األسباب الناتجة عن سوء العالقة بين األفراد والجماعات، ومنيا: العالقات 

 عمل، والعادات والتقاليد.األسرية وعالقات ال
ىذه األسباب ىي األكثر تأثيرًا وتكون ذات عالقة وطيدة بمالمح وسمات أسباب نفسية: .3

شخصية الفرد، فاألشخاص العصابيين أو العدوانيين، ربما تسبب ليم ىذه السمات أسباب 
 تزيد من مصادر الضغوط التي يتعرض ليا الفرد.

 :أنواع الضغوط النفسية 
 ( أنو يمكن تقسيم الضغوط النفسية تبعًا لمدة تأثيرىا إلى: 65، 8008يذكر عمي )

 أنواع الضغوط النفسية حسب أثارىا:  .2
( بأنيا "حالة يتسم فييا الحدث، أو 388، 8006يعرفيا السعودي )الضغوط االيجابية : -

الموقف الضاغط بتوتر، وقمق ينجح فيو الفرد في التكيف اإليجابي مع الحدث، وذلك 
إلى حالة من الحماس  و إلى حافز يستنفذ جيد وطاقات الفرد اإلبداعية، ويؤديبتحويم

والفرح، ويساعد الضغط اإليجابي أو الصحي إلى تحسين األداء عن طريق زيادة درجات 
 التحدي والدافعية".

تعني "غياب الخصائص اإليجابية في بيئة المدرسة مثل التنوع ، الضغوط السمبية:  -
 (. Lussier, 2010: 578تحدي " )واالستقاللية،وال

 أنواع الضغوط النفسية حسب دوام مصدرىا: .1
( الضغوط حسب دوام مصادرىا واستمرارىا Cook el al, 1997قسم كوك وآخرون )

 إلى نوعين أساسين ىما: 
الضغوط المؤقتة: ىي نوع من الضغوط يقارب من الضغوط المفيدة؛وتتميز بأنيا تقل في  -

 بسرعة مع زوال الضاغط ثم يعقبيا فترة من االرتياح. زمن دواميا حيث تزول
 الضغوط الدائمة: ىي ضغوط ناتجة عن المواجية المستمرة لمضغوط دون أي فترات راحة. -
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 مراحل الضغوط النفسية: 
( 875-874، 8048( ، والحيدري والسوداني )57، 8044يتفق كل من أبو يوسف )

 ىي:عمى أن الضغوط النفسية تمر بثالث مراحل؛ 
في ىذه المرحمة يستدعي الجسم كل قواه الدفاعية المرحمة األولى: وتسمى استجابة اإلنذار:

 لمواجية الخطر الذي يتعرض لو.
وتشتمل ىذه المرحمة األعراض الجسدية التي تنتج المرحمة الثانية: وتسمى بمرحمة المقاومة:

 عن التعرض المستمر لممنبيات.
يصبح الفرد عاجزًا عن التكيف بشكل كامل حيث  :اك أو اإلعياءالمرحمة الثالثة: وتسمى اإلني

 في ىذه المرحمة التي تؤدي إلي انييار الدفعات اليرمونية، وتنقص مقاومة الجسم.
  :تأثيرات الضغوط النفسية عمى صحة األفراد 

اآلثار التالية  (58، 8009( ، أبو أسعد والغرير )89، 8040رصد كل من حمدان )
 سية:لمضغوط النف

إن كل ردود أفعال الجسم لمتطمبات الضغط تعد مفيدة في حد التأثيرات الفسيولوجية:  .2
 ذاتيا، حيث أنيا تييئ الجسم ليكون مستعدًا لالستجابة لمتحديات المواجية لو.

يجابًا؛ فعندما تكون ىذه التأثيرات النفسية: .1 توثر العوامل النفسية عمى اإلنسان سمبًا وا 
الطبيعي، فإنيا تعمل كدوافع تشكل سموك الفرد وتزيد من فرص نجاحو  العوامل في المستوى

وقدرتو عمى اإلنجاز، إال أنيا في ذات الوقت إذا زادت عن قدرة الفرد عمى التكيف معيا 
تصبح ىذه التأثيرات سمبية تستنزف طاقاتو النفسية، ويصبح الفرد فريسة لالضطرابات 

 النفسية.
ل في قمة القدرة عمى االنسجام، واسترخاء العضمة حتى تعطي وتتمثالتأثيرات االنفعالية: .3

إحساسًا بالتحسن، يزداد معدل الوساوس، وينزع الفرد إلى الشكوى التخيمية، ويختفي 
 اإلحساس بالصحة والسعادة.

وتتمثل تمك التأثيرات لمضغوط في: النسيان، الصعوبة في التركيز، التأثيرات المعرفية: .4
 قرارات، االضطراب في التفكير.الصعوبة في اتخاذ ال

وتتمثل تمك التأثيرات لمضغوط في: نقص الميول، ونقص الحماس في التأثيرات السموكية: .5
 األىداف الحياتية، وعدم ممارسة ىواياتو.

إن الضغوط في جانب تؤثر عمى الجوانب األخرى، كالعالقات في التأثيرات االجتماعية: .6
 .المنزل، والعمل، والمجتمع بشكل عام
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  :النظريات المفسرة لمضغوط النفسية 
 أىم النظريات المفسرة لمضغوط النفسية ما يمي: 

تقدم نظرية المواجية، أو اليروب تفسيرًا بيولوجيًا لألعراض نظرية المواجية أو اليروب : .2
الفسيولوجية، يوضح مدى االرتباط الكائن بين العقل والجسد من حيث الحاالت النفسية 

يولوجية، وصورت ذلك في شكل ميكانيكي تمقائي، بيد أن ذلك لم يكن كافيًا والتغيرات الفس
لتوضيح ما يحدث عند تعرض الفرد لمصادر الضغط الدائمة أو المستمرة؛ مما دفع بعض 
الباحثين الستكمال الدراسة في ىذا المجال والتوصل إلى نظريات أخرى توضح مسألة 

 (.Ogden, 2000, 21الضغوط النفسية )
( فإن استجابات الفرد لمضغوط Neufeld, 2009, 16وفقًا آلراء )ية التقدير المعرفي:نظر  .1

النفسية تظير فقط عند معرفتو بيا وتقييميا؛ لذا فالتقدير المعرفي لمضغوط ىو المحرك 
األساسي لالستجابة ليا واإلحساس بتأثيرىا بمعنى أن طريقة تفكير الفرد بالمواقف التي 

تسبب الضغط لو، أي أنو حين يكون الموقف مجيدًا، يجب أن يدرك يتعرض ليا ىي التي 
 الفرد أواًل بأنو كذلك، أي يجب إدراكو بأنو ميدد لصحة الفرد وسالمتو.

 :مواجية الضغوط النفسية 
 ىناك أكثر من طريقة لمواجية الضغوط النفسية،ومنيا ما يمي:

تتمثل الضغوط النفسية: األساليب المستمدة من القرآن والسنة في مواجية الضغوط  .2
النفسية في اإلسالم في التناقض بين قوى الخير والشر، وبين الغرائز والمحرمات، ومن ذلك 
الشعور بالذنب الذي كثيرًا ما يؤدي إلى الشعور بالضغط والقمق واالضطراب، وترتكز 

القيم تبقى الشخصية في اإلسالم عمى القيم الحضارية المنبثقة من تعاليم اإلسالم؛ ألن ىذه 
من العناصر الرئيسة الواقية من الضغط النفسي، والمخففة لوطأتو عند حدوثو )القحطاني، 

8043 ،35.) 
 األساليب النفسية السموكية لمواجية الضغوط النفسية:  .1

 ( األساليب النفسية السموكية لمواجية الضغوط النفسية فيما يمي:8040قسم الضريبي )
 وىي تمك التي يوظفيا الفرد في اقتحام األزمة وتجاوز أثارىا.  االستراتيجيات اإليجابية: -
االستراتيجيات السمبية: وىي تمك التي يوظفيا الفرد في تجنب األزمة واإلحجام عن التفكير  -

 فييا.
 المحور الثاني: التوافق الزواجي

 :مفيوم التوافق الزواجي 
تي يوجد فييا شعورًا عامًا ( التوافق الزواجي بأنو "الحالة الNema, 2013, 4عرفت )

 البعض".  بين الزوج والزوجة، من السعادة والرضا عن زواجيما ومع بعضيما
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 :مقومات التوافق الزواجي 
 ( المقومات والمبادئ األساسية لمتوافق الزواجي فيما يمي:89، 8009حدد العنزي )

 رفين بحديث اآلخر.وىو ما يشير إلى تبادل واىتمام الط حجم التواصل الزواجي وأساليبو: .4
بمعنى قيام كل من الزوج والزوجة بمسؤولياتو الزوجية  الكفاءة في القيام باألدوار الزوجية: .8

 واألسرية تجاه األخر.
 وىي تعني مساندة ومشاركة الطرفين في األدوار والمسؤوليات. المساندة المتبادلة: .3
كل منيما لألخر في  وىو امتالك الزوجين القدرة عمى مسايرة المسايرة والتعاطف: .4

 العواطف.
رادة الزوجين عمى التوفيق بين أدوارىم األسرية والزوجية من ناحية،  المواءمة: .5 وىي قدرة وا 

 وغيرىا من األدوار األخرى من ناحية أخرى.
 :مظاىر التوافق الزواجي 

 (40، 8044)أبو الحمد،  :الزواجي، ومنيا ىناك مظاىر عمى حدوث التوافق
 .الزواجين في أداء األدوار ون بينالتواضع والتعا .4
  .شعور األبناء باألمن النفسي .8
 .والتعاون االقتصادي اإلشباع الجنسي، .3
 .المفظي( الناجح، وظيور الحب المتبادل بينيما التواصل )غير .4

 :النظريات المفسرة لمتوافق الزواجي 
 فيما يمي عرض ليذه النظريات:

ية التنافر المعرفي )عدم التطابق( أساسيا أن نظر نظرية التنافر المعرفي )عدم التطابق(: .2
اإلنسان ينفر من التناقض بين أفكاره واعتقاداتو، وفييا أن الفرد قد يميل إلى أداء سموك 

 (.68، 8009متعب، وممل إذا كان سيحصل عمى مكافئة أكبر.)العنزي، 
ون من عدة أجزاء، تقوم ىذه النظرية عمى فكرة أن المجتمع يتكالنظرية البنائية )الوظيفية(: .1

وكل جزء يتميز بخصائص معينة، ووظيفة تتحدد بحسب ما يقدمو لخدمة األجزاء األخرى، 
وأن أجزاء المجتمع تتماسك فيما بينيا عن طريق االعتماد المتبادل، واالتفاق عمى أمور 
معينة، مثل القيم واألخالق والمعايير، وأن أي تغير يحدث عمى أي جزء من شأنو أن 

تغيرًا عمى بقية األجزاء؛ فإن إشباع الحاجات العاطفية ىو أيضًا من األمور التي يحدث 
ال حصل  تحتاج إلى اتفاق بين الزوجين واالعتماد المتبادل عمى بعضيما في إشباعيا وا 

 (.85، 8009، العنزي، 84، 8007الخمل. )باصويل، 
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لزواج ينعكس في درجة ما ترى ىذه النظرية أن التوافق في االنظرية التفاعمية الرمزية: .3
تتوقعو الزوجة في زوجيا، وبين ما يدركو الزوج في زوجتو، وأن ىناك ما يسمي بتناقض 
الدور، وأن ىذا التناقض يظير حين ال يتطابق السموك مع المعايير التي يراىا األفراد 
ة مناسبة، وقد يرجع الخالف الذي يحدث بين الزوجين إلى عدم تقابل الرغبات المختمف

 (.54، 8008والمتطورة ألحد الطرفين )العبدلي، 
 :معوقات التوافق الزواجي 

( Darya & Dawn, 2007: 434(، و)Janicki et al, 2006: 231حدد )
 :يمي الزواجي فيما معوقات التوافق

طويمة،  لفترات الزوج وسفر الزوجين، أحد تصرفات في الشك مثل: األخالقية المعوقات .4
 .الشرعية مسؤولياتو الزوج ىمالوا   الزوج، وانحراف

 واىتمام العاممة، زوجتو مرتب في الزوج وطمع الزوجة، طمبات كثرة مثل: المادية المعوقات .8
 اختالفاً  األسرتين بين المادي المستوى واختالف األسرة، حساب عمى بالعمل الزوج الزائد

 .كبيراً 
 .الزوجين بين زائدةال والغيرة النفسية، الضغوط كثرة مثل: النفسية المعوقات .3

 المحور الثالث :العالقة بين الضغوط النفسية والتوافق الزواجي 
 من شديدة ومؤثرات ضاغطة مواقف إلى حياتيم مراحل جميع في األفراد يتعرض
 القمق عصر العصر ىذا عمى البعض أطمق حتى والمجتمع، والعمل، كالبيت، مصادر عديدة

 وبيئة الضاغطة، األسرية والمواقف الحياة، أساليب عقيدت إلى ذلك ويعود والضغوط النفسية،
 (. 887، 8044االجتماعية )ىديبل،  الحياة العمل، وطبيعة

وترى الباحثة أن العالقة بين الضغوط النفسية والتوافق الزواجي ىي عالقة واضحة 
لمتزوجات ومتالزمة وخاصة بين النساء المتزوجات العامالت، وىذا يتضح في معاناة المعممات ا

 لمعديد من الضغوط النفسية؛ نتيجة لصراع األدوار، أو لزيادة الضغوط المينية.
 ثانيًا: الدراسات السابقة

 المحور األول: دراسات تناولت الضغوط النفسية 
( "الذكاء الوجداني وعالقتو بالضغوط النفسية لدى عينة من األميات 8043دراسة الخيري ) -

غيرات الديموغرافية واألسرية في محافظة محايل عسير"، العامالت في ضوء بعض المت
ىدفت الدراسة إلي التعرف عمى مستوى كاًل من الذكاء الوجداني، والضغوط النفسية، 

( أم، وقامت الباحثة 4583والعالقة بينيما لدى األميات العامالت، وتكونت العينة من )
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ط، وتوصمت الباحثة إلى: أن بتطبيق مقياس الذكاء الوجداني، ومقياس الصبان لمضغو 
مستوى الذكاء الوجداني مرتفع، ومستوى الضغوط النفسية منخفض لدى األميات العامالت 
بمحايل عسير، ولم يظير أي تأثير مباشر لكل من)الفئات العمرية لألميات، نوع عمل 
 األم، مستوى دخل األسرة( عمى مستوى الضغوط النفسية لألميات العامالت ما عدا عدد

 األبناء، وكان لوجود الخادمة أو عدمو تأثيرًا بسيطًا عمى مستوى الضغوط النفسية.
( "الضغط النفسي وعالقتو بالصالبة النفسية لدى طمبة كمية 8044دراسة البيرقدار )  -

التربية"، ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى مستوى الضغط النفسي، ومصادره لدى طمبة كمية 
صل، وعالقتو بمستوى الصالبة النفسية لدييم، وبمغت عينة الدراسة التربية في جامعة المو 

( طالبًا وطالبة من جميع األقسام، وقد استخدمت الباحثة مقياسين األول: لقياس 843)
الضغط النفسي المعد مسبقًا، والثاني: لقياس مدى الصالبة النفسية لدييم، والذي )أعدتو 

ائج أىميا: وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الباحثة(، وتوصمت الدراسة إلى عدة نت
الطمبة في مستوى الضغط النفسي والصالبة النفسية تعزى لمتغير الجنس لصالح الذكور، 

 أي مستوى الضغط النفسي والصالبة النفسية لدى الطالب أعمى منو لدى الطالبات.
 المحور الثاني: دراسات تناولت التوافق الزواجي

( "دور الجنس في التوافق الزواجي والصحة النفسية بين Jaisri et al, 2014دراسة ) -
األزواج العاممين" ىدفت الدراسة إلى فيم التوافق الزواجي والصحة النفسية بين األزواج 

(من األزواج في والية كيراال. استخدمت  400العاممين معًا. تكونت عينة الدراسة من)
النفسية، وأظيرت النتائج: وجود عالقة ذات داللة الدراسة مقياس التوافق الزواجي والصحة 

إحصائية بين التوافق الزواجي والصحة النفسية، وخاصة في مجال الرضا عن الحياة. كان 
أكثر الزوجات أفضل في التوافق الزواجي من أزواجين، في حين أظير أزواجين أفضل 

 كفاءة وصحة نفسية.
جي في األعمار المتوسطة من البالغين" وقد ( "تأثير التوافق الزواNema, 2013دراسة ) -

أجريت ىذه الدراسة في اليند، وقد ىدفت إلى تحميل التوافق الزواجي والعاطفي بين الزوجين 
من المشاركين، نصفيم من الذكور  484في منتصف العمر، وتكونت عينة الدراسة من 

أظيرت النتائج: وجود والنصف اآلخر من اإلناث، وقد أستخدم مقياس لمتوافق الزواجي. و 
فروق ذات داللة إحصائية بين الجنسين في التوافق الزواجي لصالح الذكور، كما بينت 
الدراسة وجود عالقة موجبة كبيرة بين التوافق الزواجي بين الذكور واإلناث، ويؤثر كل منيما 

 عمى اآلخر.
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 فق الزواجيالمحور الثالث: دراسات تناولت العالقة بين الضغوط النفسية والتوا
والتي ىدفت إلى معرفة أثر العوامل النفسية واالجتماعية  Bharambe ,2013)دراسة ) -

( من مجموعات مختمفة تنتمي 480عمى التوافق الزواجي، وقد بمغت عينة ىذه الدراسة )
لمدينة جالجون، وقد أظيرت نتيجة التحميالت واالختبارات التي تمت عن طريق االستبانة: 

فروق ذات داللة إحصائية في التوافق الزواجي بين النساء والرجال، باإلضافة  أنو ال توجد
إلى أنو كمما زادت فترة الزواج كان التوافق الزواجي أكبر بين الزواجين، وتم تأكيد أثر 

 الضغوطات النفسية السيئة عمى التوافق الزواجي.
واجي لدى عينة من أباء ( "الضغوط النفسية والتوافق األسري والز 8009دراسة الدعدي ) -

وأميات األطفال المعاقين تبعًا لنوع ودرجة اإلعاقة، وبعض المتغيرات الديموغرافية 
واالجتماعية" والتي ىدفت إلى بحث الضغوط النفسية، وكل من التوافق الزواجي واألسري 

اء ( من أب340( من أباء وأميات األطفال المعاقين مقارنة بعينة من )308لدى عينة من )
وأميات األطفال العاديين، وكشف العالقة بينيم. تم تطبيق مقياس المؤشرات السموكية الدالة 

( من خالل 8004(، ومقياس التوافق الزواجي لمشمسان )4994عمى الضغط لمطريري )
المنيج الوصفي. وقد أظيرت النتائج وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيًا بين كل من 

ي والزواجي، ووجود عالقة سالبة دالة إحصائيًا بين المتغيرين والضغوط التوافق األسر 
النفسية، وتزداد ىذه الضغوط مع شدة اإلعاقة، والتي تؤدي بدورىا إلى سوء التوافق األسري 

 والزواجي.
 تعميق عام عمى الدراسات السابقة:

تساؤالتيا، أوجو االستفادة من الدراسات السابقة كانت في صياغة مشكمة الدراسة و 
والتعرف عمى أبعاد الضغوط النفسية وأبعاد التوافق الزواجي، وفي كيفية استخدام المقاييس 
المستخدمة في قياس الضغوط النفسية وقياس التوافق الزواجي، وأيضًا أىمية األساليب 

اسات اإلحصائية المستخدمة، وتحديد الفئات المستيدفة من الدراسة، كما تبدو االستفادة من الدر 
 السابقة في مقارنة النتائج والتحميل.
جراءاتيا:  منيجية الدراسة وا 

 المنيج الوصفي االرتباطي. الباحثة اتبعتالدراسة:  منيج (2)
يتكون مجتمع الدراسة من المعممات المتزوجات في مدارس منطقة الدراسة:  مجتمع (1)

 -تربية خاصة -رانتحفيظ الق -( معممة، ويشمل )تعميم عام4544الباحة، والبالغ عددىم )
 رياض أطفال(. 

 مما يمي: الدراسة عينة تألفتالدراسة:   عينة (3)
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 بيذه ما الكتشاف وذلك ( معممة،45) تكونت العينة االستطالعية مناالستطالعية:  العينة 
 والتحقق ولتقنينيا، المحمية، مالئمتيا لمبيئة من ولمتأكد معالجتيا، يمكن ثغرات من األدوات

 .ياوثبات صدقيا من
 تم اختيار أفراد عينة الدراسة بطريقة عشوائية منتظمة ممثمة لجميع الفعمية: الدراسة عينة

: من أفراد مجتمع الدراسة في منطقة الباحة حيث 30فئات مجتمع الدراسة، وذلك بنسبة 
 ( معممة.445بمغ حجم العينة األساسية لمدراسة الحالية )

 :الدراسة أدوات (4)
 :(نفسيةال الضغوط (أوال: مقياس

(، والذي 4994استخدمت الباحثة مقياس الضغوط النفسية من إعداد وفاء الماضي)
( مفردة مقسمة عمى عشرة محاور ىي )المواقف المتعمقة باألسرة، ويتكون من 408تكون من )

المواقف المتعمقة  -( فقرات 9المواقف المتعمقة بالعالقة الزوجية ويتكون من ) -( فقرة 46)
المواقف  -( فقرة 48المواقف المتعمقة بالصحة ويتكون من ) -( فقرة 48تكون من )باإلنجاب وي

ويتكون من المواقف المتعمقة بالدراسة  -( فقرات 8المتعمقة بالنشاط االجتماعي ويتكون من )
المواقف المتعمقة بالقانون  -( فقرات 7المواقف المتعمقة بالسكن ويتكون من ) -( فقرة 83)

مواقف  -( فقرات 5المواقف المتعمقة باألمور المالية ويتكون من ) -( فقرات 6ويتكون من )
 ( فقرات( 4تحوي ضغوط متفرقة ويتكون من )

( 45حجميا ) بمغ استطالعية عينة عمى سالمقيا تطبيق تم:النفسية الضغوط مقياس صدق -
 وىي: طرق بثالث الصدق بحساب الباحثة قامت صدق المقياس من ولمتحقق معممة،
االتساق الداخمي حيث يتضح أن معامالت االرتباط )بيرسون(  وصدق المحكمين، صدق

( وىي معامالت 0.989- 0.506لعبارات مقياس الضغوط النفسية قد تراوحت بين )
البناء حيث يتضح أن معامالت االرتباط )بيرسون( ألبعاد مقياس  وصدق مقبولة ،ارتباط 

(، وىي معامالت ارتباط عالية وتدل 0.986 - 0.983الضغوط النفسية قد تراوحت بين )
 عمى اتساق كل بعد من أبعاد مقياس الضغوط النفسية مع المقياس ككل.

 ثبات معامل إليجاد كرونباخ ألفا قةطري الباحثة استخدمتثبات مقياس الضغوط النفسية: -
 ولمدرجة المقياس أبعاد من بعد لكل "كرونباخ ألفا" معامالت احتساب أساس المقياس عمى

لممقياس.حيث يتضح أن قيم معامالت ثبات ألفا كرونباخ ألبعاد المقياس قد تراوحت  الكمية
ط النفسية ككل (، وأن قيمة ثبات ألفا كرونباخ لمقياس الضغو 0.986 – 0.778بين )
 من الثبات. عالية بدرجة يتمتع المقياس أن عمى مرتفعة تدل قيمة ( وىي0.737كانت )
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 ثانيا: مقياس التوافق الزواجي:
( والذي 4999استخدمت الباحثة مقياس التوافق الزواجي من إعداد نوال الحنطي )

 -( فقرات 6من ) ( مفردة مقسمة عمى عشرة محاور ىي )مشكالت مالية ويتكون68تكون من )
( 4مشكالت أداء الدور ويتكون من ) -( فقرات 6مشكالت تدخل أىل الزوجين ويتكون من )

( 8مشكالت االتصال ويتكون من ) -( فقرات 6مشكالت العالقة الجنسية ويتكون من ) -فقرات 
 - ( فقرات8مشكالت اختالف المستوى االجتماعي والثقافي بين الزوجين ويتكون من ) -فقرات 

( فقرات 4مشكالت الغيرة ويتكون من ) -( فقرات 8مشكالت وجود سمات عصابية ويتكون من )
مشكالت رعاية األطفال  -( فقرات 5مشكالت الزمن الذي يقضيو الزوجان معًا، ويتكون من ) -

 ( فقرات( 7ويتكون من )
( 45ميا )حج بمغ استطالعية عينة عمى المقياس تطبيق تم:مقياس التوافق الزواجي صدق -

 وىي: طرق بثالث الصدق بحساب الباحثة قامت صدق المقياس من ولمتحقق معممة،
االتساق الداخمي حيث يتضح أن معامالت االرتباط )بيرسون(  وصدق المحكمين، صدق

( وىي معامالت 0.964 - 0.646لعبارات مقياس التوافق الزواجي قد تراوحت بين )
ات كل بعد من أبعاد مقياس التوافق الزواجي مع البعد ارتباط مقبولة وتدل عمى اتساق فقر 

البناء حيث يتضح أن معامالت االرتباط )بيرسون( ألبعاد مقياس  وصدق الذي يقيسو،
( وىي معامالت ارتباط عالية وتدل 0.994 - 0.934التوافق الزواجي قد تراوحت بين )

 ياس ككل.عمى اتساق كل بعد من أبعاد مقياس التوافق الزواجي مع المق
 ثبات معامل إليجاد كرونباخ ألفا طريقة الباحثة استخدمتثبات مقياس التوافق الزواجي: -

 ولمدرجة المقياس أبعاد من بعد لكل "كرونباخ ألفا" معامالت احتساب أساس المقياس عمى
الكمية لممقياس. حيث يتضح أن قيم معامالت ثبات ألفا كرونباخ ألبعاد المقياس قد تراوحت 

( ، وأن قيمة ثبات ألفا كرونباخ لمقياس التوافق الزواجي ككل 0.973 – 0.803)بين 
 ت.من الثبا عالية بدرجة يتمتع المقياس أن عمى مرتفعة تدل قيمة ( وىي0.838كانت )

، وتم  (Spss)االجتماعية  لمعموم اإلحصائية الحزم تم استخداماإلحصائية: المعالجات (5)
 والنسب التكرارات حساب; البيانات تحميل في مستخدمةال اإلحصائية استخدام األساليب

،  كرونباخ ألفا المعياري، واختبار الحسابي، واالنحراف المتوسط حساب المئوية، و
 األحادي. التباين تحميل بيرسون"، واختبار "ت"، واختبار"ارتباط  ومعامل
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 :الدراسة نتائج
 :اإلجابة عن السؤال الرئيس لمدراسة .2

 "ىل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الضغوط النفسية والتوافق الزواجي؟"والذي ينص عمى 

 :التساؤل ليذا الدراسة فرضية وكانت

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الضغوط النفسية والتوافق الزواجي لدى المعممات  "
 في الباحة."

الضغوط  بين اطاالرتب معامالت بحساب الباحثة الفرضية قامت صحة من ولمتأكد
 ( يوضح ذلك:4والجدول ) النفسية والتوافق الزواجي لدى المعممات في الباحة،

 الضغوط النفسية والتوافق الزواجي االرتباط ( معامالت2جدول )

 Sig( 2- tailed) معامل االرتباط المتغيرات

 0.499 0.038 العالقة بين الضغوط النفسية والتوافق الزواجي

الضغوط النفسية والتوافق الزواجي  بين االرتباط معامل أن السابق لالجدو  من يتبين
دالة إحصائيًا عند  عالقة يعني عدم وجود (، وىو معامل موجب صغير جدًا مما0.038) يساوي

عمى "ال توجد عالقة  تنص التي نقبل الفرضية الصفرية وبالتالي (،0.05مستوى داللة أقل من )
 وط النفسية والتوافق الزواجي لدى المعممات في الباحة".ذات داللة إحصائية بين الضغ

 اإلجابة عن السؤال الثاني لمدراسة: .1
ينص السؤال الثاني لمدراسة عمى "ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية لمضغوط 
النفسية تبعًا لممتغيرات الديموغرافية المتعمقة )بسنوات الزواج، عدد األبناء، الدخل الشيري، 

ة، عمل الزوج(؟" والذي يمكن اإلجابة عميو من خالل التحقق من الفرضية الثانية سنوات الخبر 
لمدراسة، والتي تنص عمى "ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الضغوط النفسية والمتغيرات 

 لمتعرف One Way ANOVAتحميل التباين األحادي  الباحثة بحساب الديموغرافية"؛  لذا قامت
لضغوط النفسية تبعًا لممتغيرات الديموغرافية المتعمقة )بسنوات الزواج، عدد الفروق في ا إلى

-tاألبناء، الدخل الشيري، سنوات الخبرة( ، أما بالنسبة لمتغير عمل الزوج فقط استخدم اختبار 
test التوصل إلييا تم التي لإلجابة عميو. والجداول التالية تعرض النتائج: 
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 أواًل: متغير سنوات الزواج
 (1جدول )

 تحميل التباين األحادي لمفروق في الضغوط النفسية تبعًا لمتغير سنوات الزواج

 مجموع المربعات مصدر التباين األبعاد
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"
قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

المواقف المتعمقة 
 باألسرة

 3.445 8 6.830 بين المجموعات
 45.868 448 7043.67 داخل المجموعات ةغير دال 0.888 0.496

  444 7049.90 المجموع الكمي

المواقف المتعمقة 
 بالعالقة الزوجية

 3.645 8 7.83 بين المجموعات
 3.459 448 4396.08 داخل المجموعات غير دالة 0.349 4.445

 3.645 444 4403.34 المجموع الكمي

المواقف المتعمقة 
 بباإلنجا

 84.393 8 468.78 بين المجموعات
 40.407 448 4467.48 داخل المجموعات دالة 0.000 8.350

  444 4636.84 المجموع الكمي

المواقف المتعمقة 
 بالصحة

 8.940 8 5.88 بين المجموعات
 8.054 448 907.74 داخل المجموعات غير دالة 0.840 4.438

  444 943.68 المجموع الكمي
المواقف المتعمقة 

بالنشاط 
 االجتماعي

 0.486 8 0.854 بين المجموعات
 4.489 448 498.93 داخل المجموعات غير دالة 0.895 0.444

  444 499.48 المجموع الكمي

المواقف المتعمقة 
 بالسكن

 4.838 8 9.664 بين المجموعات
 4.476 448 549.70 داخل المجموعات دالة 0.047 4.409

  444 589.36 المجموع الكمي

المواقف المتعمقة 
 باألمور المالية

 689.347 8 4858.69 بين المجموعات
 0.584 448 834.56 داخل المجموعات دالة 0.000 4804.878

  444 4490.86 المجموع الكمي

مواقف تحوي 
 ضغوط متفرقة

 0.888 8 4.66 بين المجموعات
 4.838 448 809.78 داخل المجموعات غير دالة 0.637 0.458

  444 844.44 المجموع الكمي

 الضغوط ككل
 746.033 8 4438.07 بين المجموعات

 400.335 448 44348.08 داخل المجموعات دالة 0.004 7.436
  444 45780.44 المجموع الكمي

اللة إحصائية في الضغوط النفسية يتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات د
تبعًا لمتغير سنوات الزواج في أبعاد "المواقف المتعمقة باألسرة"، "المواقف المتعمقة بالعالقة 
الزوجية"، "المواقف المتعمقة بالصحة"، "المواقف المتعمقة بالنشاط االجتماعي"، "مواقف تحوي 

(، وىي عمى التوالي 0.05يا أكبر من )ضغوط متفرقة"، حيث أشارت قيمة الداللة لكل منيا أن
"؛ مما يعني عدم وجود فروق في تمك 0.637" ، "0.895" ، "0.840"، "0.349"، "0.888"

 األبعاد تعزى لمتغير سنوات الزواج.
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 ثانيًا: متغير عدد األبناء:
 (3جدول )

 ناءنتائج تحميل التباين األحادي لمفروق في الضغوط النفسية تبعًا لمتغير عدد األب

 مصدر التباين األبعاد
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 قيمة "ف" المربعات

قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

المواقف المتعمقة 
 باألسرة

 96.44 8 498.87 بين المجموعات
 45.45 448 6887.03 داخل لمجموعات دالة 0.008 6.84

  444 7049.90 المجموع الكمي

تعمقة المواقف الم
 بالعالقة الزوجية

 9.60 8 49.49 بين المجموعات
 3.43 448 4384.48 داخل المجموعات دالة 0.048 3.06

  444 4403.34 المجموع الكمي

المواقف المتعمقة 
 باإلنجاب

 4956.34 8 3948.63 بين المجموعات
 4.64 448 783.58 داخل المجموعات دالة 0.000 4495.04

  444 4636.84 وع الكميالمجم

المواقف المتعمقة 
 بالصحة

 43.86 8 87.73 بين المجموعات
 4.87 448 885.89 داخل المجموعات دالة 0.000 83.48

  444 943.68 المجموع الكمي
المواقف المتعمقة 

بالنشاط 
 االجتماعي

 5.74 8 44.43 بين المجموعات
 4.40 448 487.75 تداخل المجموعا دالة 0.006 5.48

  444 499.48 المجموع الكمي

المواقف المتعمقة 
 بالسكن

 54.87 8 408.54 بين المجموعات
 0.966 448 486.83 داخل المجموعات دالة 0.000 53.09

  444 589.36 المجموع الكمي

المواقف المتعمقة 
 باألمور المالية

 9.89 8 48.59 بين المجموعات
 3.33 448 4474.67 داخل المجموعات غير دالة 0.068 8.79

  444 4490.86 المجموع الكمي

مواقف تحوي 
 ضغوط متفرقة

 0.586 8 4.05 بين المجموعات
 4.83 448 840.39 داخل المجموعات غير دالة 0.754 0.887

  444 844.44 المجموع الكمي

 الضغوط ككل
 3379.09 8 6758.49 بين المجموعات

 88.88 448 39084.95 داخل المجموعات دالة 0.000 38.87
  444 45780.44 المجموع الكمي
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   2910يىنيه    -  سادسال العدد   -  33  جمللدا 040
 

يتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في الضغوط النفسية 
ضغوط  تبعًا لمتغير عدد األبناء في أبعاد "المواقف المتعمقة باألمور المالية" ، "مواقف تحوي

" 0.068(، وىي عمى التوالي "0.05متفرقة"، حيث أشارت قيمة الداللة لكل منيا أنيا أكبر من )
 "؛ مما يعني عدم وجود فروق في تمك األبعاد تعزى لمتغير عدد األبناء.0.754، "

 ثالثًا: متغير الدخل الشيري:
 (4جدول )

 تبعًا لمتغير الدخل الشيرينتائج تحميل التباين األحادي لمفروق في الضغوط النفسية 

مجموع  مصدر التباين األبعاد
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
مستوى  قيمة الداللة قيمة "ف" المربعات

 الداللة

المواقف المتعمقة 
 باألسرة

 3.44 8 6.83 بين المجموعات
 45.87 448 7043.67 داخل المجموعات غير دالة 0.888 0.496

  444 7049.90 المجموع الكمي

المواقف المتعمقة 
 بالعالقة الزوجية

 3.68 8 7.83 بين المجموعات
 3.46 448 4396.08 داخل المجموعات غير دالة 0.349 4.445

  444 4403.34 المجموع الكمي

المواقف المتعمقة 
 باإلنجاب

 84.39 8 468.79 بين المجموعات
 40.44 448 4467.43 داخل المجموعات دالة 0.000 8.350

  444 4636.84 المجموع الكمي

المواقف المتعمقة 
 بالصحة

 8.94 8 5.88 بين المجموعات
 8.05 448 907.74 داخل المجموعات غير دالة 0.840 4.438

  444 943.68 المجموع الكمي
المواقف المتعمقة 

بالنشاط 
 االجتماعي

 0.43 8 0.854 بين المجموعات
 4.43 448 498.93 داخل المجموعات غير دالة 0.895 0.444

  444 499.48 المجموع الكمي

المواقف المتعمقة 
 بالسكن

 4.83 8 9.66 بين المجموعات
 4.48 448 549.70 داخل المجموعات دالة 0.047 4.409

  444 589.36 المجموع الكمي

المواقف المتعمقة 
 باألمور المالية

4804.8 689.35 8 4858.69 ن المجموعاتبي
 0.58 448 834.56 داخل المجموعات دالة 0.000 78

  444 4490.86 المجموع الكمي

مواقف تحوي 
 ضغوط متفرقة

 0.83 8 4.66 بين المجموعات
 4.83 448 809.78 داخل المجموعات غير دالة 0.637 0.458

  444 844.44 المجموع الكمي

 الضغوط ككل
 746.03 8 4438.07 بين المجموعات

 400.34 448 44348.08 داخل المجموعات دالة 0.004 7.436
  444 45780.44 المجموع الكمي
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يتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في الضغوط النفسية 
ة باألسرة" ، "المواقف المتعمقة بالعالقة تبعًا لمتغير الدخل الشيري في أبعاد "المواقف المتعمق

الزوجية"، "المواقف المتعمقة بالصحة"، "المواقف المتعمقة بالنشاط االجتماعي"، "مواقف تحوي 
(، وىي عمى التوالي 0.05ضغوط متفرقة"، حيث أشارت قيمة الداللة لكل منيا أنيا أكبر من )

مما يعني عدم وجود فروق في تمك "، 0.637"، "0.895"، "0.840"، "0.349" ، "0.888"
 األبعاد تعزى لمتغير الدخل الشيري.

 رابعًا: متغير سنوات الخبرة
 (5جدول )

 نتائج تحميل التباين األحادي لمفروق في الضغوط النفسية لمتغير سنوات الخبرة

مجموع  مصدر التباين األبعاد
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
قيمة  قيمة "ف" المربعات

 لةالدال
مستوى 
 الداللة

المواقف المتعمقة 
 باألسرة

 54.08 8 408.03 بين المجموعات
 45.64 448 6944.87 داخل المجموعات دالة 0.038 3.454

  444 7049.90 المجموع الكمي

المواقف المتعمقة 
 بالعالقة الزوجية

 5.68 8 44.36 بين المجموعات
 3.45 448 4394.95 اتداخل المجموع غير دالة 0.466 4.803

  444 4403.34 المجموع الكمي

المواقف المتعمقة 
 باإلنجاب

 46.88 8 33.76 بين المجموعات
 40.44 448 4608.45 داخل المجموعات غير دالة 0.499 4.684

  444 4636.84 المجموع الكمي

المواقف المتعمقة 
 بالصحة

 4.80 8 8.44 بين المجموعات
 8.05 448 905.84 داخل المجموعات غير دالة 0.430 8.058

  444 943.68 المجموع الكمي
المواقف المتعمقة 

بالنشاط 
 االجتماعي

 8.59 8 5.49 بين المجموعات
 4.48 448 493.99 داخل المجموعات غير دالة 0.099 8.384

  444 499.48 المجموع الكمي

المواقف المتعمقة 
 كنبالس

 4.88 8 8.56 بين المجموعات
 4.49 448 586.80 داخل المجموعات غير دالة 0.348 4.075

  444 589.36 المجموع الكمي

المواقف المتعمقة 
 باألمور المالية

 8.75 8 47.50 بين المجموعات
 3.33 448 4478.76 داخل المجموعات غير دالة 0.074 8.685

  444 4490.86 المجموع الكمي

مواقف تحوي 
 ضغوط متفرقة

 4.67 8 9.35 بين المجموعات
 4.88 448 808.09 داخل المجموعات غير دالة 0.077 8.576

  444 844.44 المجموع الكمي

 الضغوط ككل
 544.85 8 4088.54 بين المجموعات

 404.86 448 44757.64 داخل المجموعات دالة 0.007 5.049
  444 45780.44 موع الكميالمج
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يتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في الضغوط النفسية 
تبعًا لمتغير سنوات الخبرة في أبعاد "المواقف المتعمقة بالعالقة الزوجية"، "المواقف المتعمقة 

جتماعي"، "المواقف باإلنجاب"، "المواقف المتعمقة بالصحة"، "المواقف المتعمقة بالنشاط اال
المتعمقة بالسكن"، "المواقف المتعمقة باألمور المالية"، "مواقف تحوي ضغوط متفرقة"، حيث 

"، 0.499" ، "0.466(، وىي عمى التوالي "0.05أشارت قيمة الداللة لكل منيا أنيا أكبر من )
ي تمك "؛ مما يعني عدم وجود فروق ف0.077"، "0.074"، "0.348"، "0.099"، "0.430"

 األبعاد تعزى لمتغير سنوات الخبرة.
  خامسًا: متغير عمل الزوج

 (6جدول )
 لداللة الفروق في الضغوط النفسية تبعًا لمتغير عمل الزوج T-testنتائج اختبار "ت" 

المتوسط  األبعاد
 الحسابي

االنحراف 
درجات  قيمة "ت" المعياري

 الحرية
قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

 4.449 8.83 غير دالة 0.369 443 0.453 3.940 8.48 تعمقة باألسرةالمواقف الم
المواقف المتعمقة بالعالقة 

 الزوجية
 4.803 4.59 غير دالة 0.474 443 0.444 4.768 4.67

 3.855 8.45 غير دالة 0.588 443 0.044 3.885 8.45 المواقف المتعمقة باإلنجاب

 4.394 5.83 غير دالة 0.474 443 0.088 4.457 5.88 صحةالمواقف المتعمقة بال
المواقف المتعمقة بالنشاط 

 االجتماعي
 4.043 3.70 غير دالة 0.483 443 0.478 4.084 3.75

 4.006 4.85 غير دالة 0.476 443 0.453 4.433 4.87 المواقف المتعمقة بالسكن

 4.846 4.47 غير دالة 0.689 443 0.880 4.886 4.64 ةالمواقف المتعمقة باألمور المالي

 4.363 8.65 غير دالة 0.649 443 0.433 4.349 8.67 مواقف تحوي ضغوط متفرقة

 40.888 48.48 غير دالة 0.780 443 0.484 40.408 48.97 الضغوط ككل

في الضغوط النفسية يتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 
تبعًا لمتغير عمل الزوج في جميع أبعاد مقياس الضغوط النفسية، حيث أشارت قيمة الداللة لكل 

(؛ مما يعني عدم وجود فروق في تمك األبعاد تعزى لمتغير عمل 0.05األبعاد أنيا أكبر من )
 الزوج.
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 التوصيات:
 توصي الدراسة بما يمي:

ة لممعممين برامج خاصة لخفض الضغوط النفسية لدى أن تتناول برامج التنمية الميني .4
 المعممات.

 تقديم برامج توعوية نفسية في كيفية التعامل مع األبناء وتربيتيم خصوصًا لحديثي الزواج. .8
 تقديم برامج لمزوجين لمتدريب عمى كيفية التكيف مع الضغوط النفسية. .3

 المقترحات:
 تقترح الدراسة الحالية إجراء:

 نفس متغيرات الدراسة الحالية ولكن باستخدام أدوات وعينة بحث مختمفة.  دراسة تتناول .4
 دراسة العالقة بين الضغوط النفسية والتوافق الزواجي مع إضافة متغير الجنس. .8
 دراسة الضغوط النفسية في بيئة العمل المدرسي وأثرىا عمى التوافق الزواجي لدى المعممات. .3
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 المراجع:
، التعامل مع الضغوط النفسية(. 8009مطيف والغرير، أحمد نايل )أبو أسعد، أحمد عبد ال

 األردن: دار الشروق لمنشر والتوزيع. -عمان
(. اإلجياد النفسي وعالقتو بالتوازن الزواجي لدى عينة من 8044أبو الحمد، ىالل حسين )

رسالة الزوجات العامالت في المؤسسات الدولية في قطاع غزة. 
 كمية التربية، الجامعة اإلسالمية. غزة. فمسطين. ،ماجستير غير منشورة

(. فاعمية اإلرشاد بالواقع في تحسين التوافق الزواجي بين 8008أبو غزالة، سميرة عمي جعفر )
 .370- 333(، 8، ع )48مصر، مج - دراسات نفسيةالزوجين. 

أساليب مواجية (. االتجاه  نحو المخاطرة وعالقتو بالثقة بالنفس و 8044أبو يوسف، ىبة حمد )
رسالة ماجستير الضغوط النفسية لدى المرابطين في محافظة خانيونس. 

 ، كمية التربية، الجامعة اإلسالمية. غزة، فمسطين.غير منشورة
(. التوافق الزواجي وعالقتو باإلشباع المتوقع 8007باصويل، أمل بنت أحمد بن عبد اهلل )

رسالة ماجستير غير لزوجين. والفعمي لمحاجات العاطفية المتبادلة بين ا
، كمية التربية، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية. المممكة  منشورة

 العربية السعودية.
ىـ(. إحصاءات وزارة العدل تشير إلى انخفاض 4434البوابة اإللكترونية لوزارة العدل السعودية )

 14/01/1434. متاحة بتاريخ %48معدل الطالق في المممكة إلى 
-http://www.moj.gov.sa/arعمى الرابط: 

sa/pages/News_Details.aspx?News=268 
(. الضغط النفسي وعالقتو بالصالبة النفسية لدي طمبة 8044البيرقدار، تنييد عادل فاضل )

(، 4(، ع )44، مج )كمية التربية األساسية مجمة أبحاثكمية التربية، 
 كمية التربية، جامعة الموصل. 

(. المسئولية االجتماعية والضغوط النفسية لدى القيادات الطالبية 8044حسونة، باسل فريز )
، كمية التربية، رسالة ماجستير غير منشورةفي جامعة القدس المفتوحة. 

 الجامعة اإلسالمية. غزة، فمسطين.
والمساندة  المعنوية بالروح عالقتيا حيث من النفسية الضغوط دراسة (.8040مفيد ) حمدان،

رسالة  غزة، قطاع في الجامعات طمبة من عينة لدى االجتماعية
 البحوث قسم والدراسات العربية، البحوث معيد ،ماجستير غير منشورة

 جميورية مصر العربية. .التربوية والدراسات

http://www.moj.gov.sa/ar-sa/pages/News_Details.aspx?News=268
http://www.moj.gov.sa/ar-sa/pages/News_Details.aspx?News=268
http://www.moj.gov.sa/ar-sa/pages/News_Details.aspx?News=268
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(. مشكالت التوافق الزواجي لدى األسرة السعودية 4999عبد الرحمن ) الحنطي، نوال عبد اهلل
رسالة خالل السنوات الخمس األول لمزواج في ضوء بعض المتغيرات،  

جامعة الممك  –، قسم عمم النفس، كمية التربية ماجستير غير منشورة
 سعود. المممكة العربية السعودية.

(. الضغــوط النفسيـة وعالقتيـا بأداء 8048لســــــوداني، احمد خميس )الحيــــــدري، فـــــــــؤاد متعــب وا
بعـض المياراِت األساسيـِة فـي كــــرة اليـــــد، بحث وصفي عمى عينٍة من 

، مج مجمة الرياضة المعاصرةطمبِة كمية التربية الرياضية،جامعة بغداد. 
 .888 – 869(، 46(، ع )44)
(. الذكاء الوجداني وعالقتو بالضغوط النفسية لدي عينة من 8043الخيري، صفية إبراىيم )

األميات العامالت في ضوء بعض المتغيرات الديموغرافية واألسرية في 
، كمية التربية، رسالة ماجستير غير منشورةمحافظة محايل عسير. 

 جامعة أم القرى. المممكة العربية السعودية.
ط النفسية والتوافق الزواجي لدي عينة من أباء (. الضغو 8009الدعدي، غزالن شمسي محمد )

وأميات األطفال المعاقين تبعا لنوع ودرجة اإلعاقة وبعض المتغيرات 
، كمية التربية، رسالة ماجستير غير منشورةالديموغرافية واالجتماعية. 

 جامعة أم القرى. المممكة العربية السعودية.
ومستوى الضغط المدرك في اإللتزام  ( أثر مصادر ضغوط العمل8006السعودي، موسى )

التنظيمي لدى العاممين في كميات المجتمع الحكومية التابعة لجامعة 
، مجمة دراسات، العموم اإلداريةالبمقاء التطبيقية: دراسة تحميمية ميدانية،  

 407-379(، 8(، ع )33مج )
ية لدى عينة (. التوافق الزواجي في ضوء بعض سمات الشخص8007الصبان، عبير محمد )

من الزوجات السعوديات في مكة المكرمة. المؤتمر الرابع عشر لإلرشاد 
اإلرشاد النفسي من أجل التنمية في ظل الجودة الشاممة النفسي "

م / القاىرة: 8007ديسمبر 9_8في الفترة من  )توجيات مستقبمية(
 .جامعة عين شمس

 وعالقتيا ببعض المينية لنفسيةا الضغوط مواجية (. أساليب8040اهلل ) الضريبي، عبد
 القدم زجاج بمصنع العاممين من عينة عمى ميدانية دراسة"المتغيرات 

 .749 – 669(، 4(، ع)86، مج )مجمة جامعة دمشق. "بدمشق



 ىديل بنت عبداهلل بن محمد الغامديأ /         الضغوط النفسية وعالقتيا بالتوافق الزواجي 
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(. الذكاء االنفعالي وعالقتو بكل من فاعمية الذات والتوافق 8008العبدلي، سعد بن حامد )
رسالة لمتزوجين بمدينة مكة المكرمة، الزواجي لدى عينة من المعممين ا

، كمية التربية، جامعة أم القرى. المممكة العربية ماجستير غير منشورة
 السعودية.

(. فعالية برنامج إرشادي مبنى عمى الكفاءة الذاتية وأثره في 8008عمي، طمعت أحمد حسن )
الضغوط النفسية والدافعية لإلنجاز لدى المعممين في ضوء الكادر 

المجمة العممية لكمية التربية، جامعة اص كما يدركو الطالب، الخ
 (. 8(، ع )84، مج )أسيوط

(. دور أساليب التفكير ومعايير اختيار الشريك وبعض 8009العنزي، فرحان بن سالم بن ربيع )
المتغيرات الديموغرافية في تحقيق مستوي التوافق الزواجي لدي عينة من 

، كمية التربية، جامعة أم توراه غير منشورةرسالة دكالمجتمع السعودي. 
 القرى. المممكة العربية السعودية.

(. الضغوط النفسية وعالقتيا بالتفاؤل 8043القحطاني، عبد اليادي بن محمد بن عبد اهلل )
والتشاؤم وبعض المتغيرات المدرسية لدى عينة من طالب المرحمة 

المممكة العربية السعودية،  الثانوية بمحافظة الخبر بالمنطقة الشرقية في
 ، كمية اآلداب، جامعة البحرين.رسالة ماجستير غير منشورة

(. بعض الخصائص النفسية المحددة لألفراد األكثر عرضة 4994الماضي، وفاء محمد )
، قسم عمم رسالة ماجستير غير منشورةالستجابة الضغط النفسي، 

 ودية.النفس جامعة الممك سعود. المممكة العربية السع
 عمى ميدانية الزواجي )دراسة بالتوافق وعالقتو النفسي (. الضغط8044مقبال ) ىديبل، يمينة

 – 886(، 8، ع)وتربوية نفسية دراساتالعالي(.  التعميم أستاذات من عينة
840. 
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