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 المستخلص:
والدعم االجتماعي  التوافق الزواجيعن العالقة بين الكشف البحث الحالي هدف يست

للتوافق سهام النسبي مقدار اإل والتعرف على ومستوى السعادة النفسية لدى المرأة العاملة
من خالل الدرجة الكلية  ، والدعم االجتماعي في السعادة لدى المرأة العاملةالزواجي

في عاملة  زوجة( 203)تكونت من  وذلك من خالل التطبيق على عينةواألبعاد الفرعية، 
ثالث مدن تابعة لمحافظة الشرقية بجمهورية مصر العربية هي: أبو كبير وههيا وفاقوس، 

( وانحراف معياري 24.70( عامًا، بمتوسط عمري قدره )20: 32تراوحت أعمارهن بين )
يب تعر  (Abbott, 2006) عدادإ مقياس السعادة النفسية (، وُطِبق عليهن 4.44قدره )
الدعم ، ومقياس (3007) عبيدمقياس التوافق الزواجي إعداد و  (3002) الجمال

التحليل اإلحصائي عن وجود نتائج  وقد أسفرت. (3000ي )السمادوند االجتماعي إعدا
، مستوى السعادة النفسية لدى المرأة العاملةو  التوافق الزواجيعالقة ارتباطية موجبة بين 
ومستوى السعادة النفسية لدى  الدعم االجتماعية موجبة بين كذلك ُوِجدت عالقة ارتباطي

التنبؤ  فييسهمان والدعم االجتماعي ، كما ُوِجد أن كل من التوافق الزواجي المرأة العاملة
، كما أسفرت عن وجود فروق بين العامالت الالتي لدى المرأة العاملةالنفسية السعادة ب

ين فئتي )خمس سنوات فأقل، ومن ست إلى سنة فأكثر( وب 00خبرتهن الوظيفية من )
سنة فأكثر(، كما  00عشر سنوات( لصالح العامالت الالتي خبرتهن الوظيفية من )

توصلت إلى أنه توجد فروق بين الزوجات العامالت الالتي لديهن من طفل إلى ثالث 
تي أطفال، وبين فئتي )ال يوجد، وأكثر من ثالث أبناء( لصالح الزوجات العامالت الال

لديهن من ابن واحد إلى ثالث أبناء. وقد تم تفسير نتائج البحث في ضوء اإلطار النظري 
 ونتائج الدراسات السابقة، كذلك تم وضع التوصيات في ضوء هذه النتائج.

المرأة ، السعادة النفسية، والدعم االجتماعي، التوافق الزواجي الكلمات المفتاحية:
 .العاملة
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The Relative Contribution of Marital Adjustment and 

Social Support to the Level of Psychological Well-being 

of Working Women 

Dr. Dina El-Prince Adel Abd El Rahman 

Abstract 

The current study aimed to investigate the relationship between 

marital adjustment, social support, and psychological well-being in 

working women, and to identify the proportional contribution 

marital adjustment, social support, and psychological well-being 

level in working women in terms of the total degree and sub 

dimensions. The study sample consisted of 302 working women 

from Abokbeer, Hehiaa and Fakous City, Sharkia Governorate. All 

participants completed (Abbott, 2006) psychological well-being 

scale (standardized By Al-Gamal, 2013) and marital adjustment 

scale prepared by (Obied, 2014) and the social support scale 

prepared by (Al-Samaduni, 2010). The study results revealed that 

there is a statistically significant positive correlation between marital 

adjustment and the level of psychological well-being in working 

women. There is a statistically significant positive correlation 

between social support and the level of psychological well-being in 

working woman. Both marital adjustment and social support 

contributed to predict psychological well-being for working women, 

the results also confirmed the differences between married working 

women with job experience (11 or more) and those with (five years 

or less, six to ten years) favoring working women with (11 or more) 

experiences. The results also confirmed the differences between 

married working women with one child – three children and those 

with no children or have more than three children favoring working 

women with no children or have more than three children. 

Key words: Marital Adjustment, Social Support, 

Psychological Well-being, working Women. 
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  :مقدمة
تعد السعادة النفسية من العوامل األساسية لنجاح الفرد في مختلف مراحل حياته، 

نها تؤدي باألفراد إلى النجاح وتحقيق األهداف، كما أن السعادة النفسية تعتبر إحيث 
تحقيقها في مختلف المجاالت،  رَجىمطلب ورغبة وحاجة أساسية يبحث عنها الجميع ويُ 

مما يترتب عليها تحديد في حياته، الضاغطة لمواقف ويتعرض كل إنسان للكثير من ا
بالنجاح  ئاً الطموح يجعل طريقه مليقدر من لذلك يجب أن يكون لديه  وفقًا لها؛ مستقبله

ن إفهو الوقود الذي يساعد اإلنسان للوصول لتحقيق أهدافه والشعور بالسعادة، و ز، والتمي
علهم قادرين على مواجهة الحياة وتحقيق طموح لديهم يجقدر عاٍل من التمتع األفراد بوجود 

 .هماتو ذ
هو الدراسة اإليجابي فعلم النفس وينبثق مفهوم السعادة النفسية في األساس من 

حد فروع علم النفس الحديثة وينسب إلى مؤسسه أ ويعتبر ،العلمية للقوى والفضائل البشرية
لم النفس اإليجابي كما ويستند عواهتماماته  مجاالته الذي صاغ سليجمن مارتن العالم

على ثالثة مفاهيم رئيسية هي: دراسة  ((Seligman, 2012 أوضح مارتن سليجمن
دراسة السمات أو الصفات اإليجابية، وخاصة نقاط القوة والفضائل ، المشاعر اإليجابية

دراسة ما يسمى بالمؤسسات اإليجابية، مثل الديمقراطية واألسرة والحرية، و  ،مثل الذكاء
 من هدففال تدعم تجلي الفضائل التي بدورها تدعم إمكانية توليد المشاعر اإليجابيةالتي 

إبراز التجارب اإليجابية المترجمة بالمشاعر اإليجابية والسعادة  هوعلم النفس اإليجابي 
من خالل الخصائص اإليجابية الفردية والشخصية والقوة والشجاعة ، واألمل والفرح

 . سسات اإليجابيةوالفضيلة ومن خالل المؤ 
حيث  النفسية؛ السعادة تعزيز كيفية على كبير علم النفس اإليجابي بشكل يركز 

 علماء توجه حركة فهو سعادة، أكثر حياتهم لجعل البشر يفعله أن يمكن ما بدراسة يهتم
 حياة يعيشوا بأن والمجتمعات والجماعات لألفراد تسمح التي العوامل وبناء فهم نحو النفس
 واإليجابية القوة نقاط معرفة بعد إنساني هدف المنظور هذا من النفسية والسعادة ة،مزدهر 

 عدم وأن البيئة، في التأثير على والقدرة النفسية والصحة للتكيف أساسية بوصفها مؤشرات
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-Scorsolini) المشكالت من للكثير البداية نقطة بمثابة يعد النفسية بالسعادة الشعور

Comin, Fontaine et al, 2013.) 

( Dhingra & Dhingra, 2021)( ودينجرا ودينجرا 3030ويشير كاًل من الفي )
س يجابية بعد أن كر  لدراسات النفسية في العقود األخيرة بدراسة المتغيرات اإللتزايد اهتمام ا

من دراساته لفحص مختلف الجوانب السلبية في حياة اإلنسان،  كبيراً  علم النفس جانباً 
رغم من أن الغاية األساسية لعلم النفس هي مساعدة الفرد على أن يحيا حياة طيبة فعلى ال

في السنوات األخيرة المشاعر  ت العديد من الدراساتفقد تجاهل ،يشعر فيها بالسعادة
بل ن مجرد التركيز على االضطرابات النفسية تعد نظرة قاصرة أل ؛يجابية للشخصيةاإل

 مهماً  ويعتبر الشعور بالسعادة النفسية مؤشراً  ،يجابية للفرداإلجب التركيز ودراسة النواحي ي
من المؤشرات األساسية للتكيف والصحة النفسية والقدرة على التأثير في البيئة، وعدم 

 . الشعور بالسعادة قد يعد بمثابة نقطة البداية للكثير من المشكالت
ركة المرأة العربية في الرغم من ارتفاع معدالت مشا ىأنه عل (3030) قازان وأكد

كثير من ميادين الحياة العامة سواء برغبتها أو بضغط من الظروف االقتصادية أو 
على أن دور المرأة األساسي هو  زال تصر  ال تالسياسية، إال أن العادات والتقاليد العربية 

ظر عالة أسرته، وينإ وأن دور الرجل هو العمل خارج المنزل و  ،اوأم   أن تكون زوجةً 
للمجتمع؛ ألنه يخرج على النماذج األصلية الراسخة  الكثيرون إلى عمل المرأة على أنه تحدٍ 

  .للحياة األسرية
(  Psychological Well—Being) ةالسعادة النفسيأن  (3030) الشريفوترى 

بما يساعده على تجاوز الصعاب التي تواجهه من أحداث نسان قوى اإل في إثراءتتمثل 
 .ن ثم تمكنه من تطوير شخصيته والتخلص مما يشوبها من نقص وضعفالحياة، وم

الجهود المبذولة  قدرالتوافق الزواجي يتأثر بحسب إلى أن  (3030) قازانويشير 
داخل البيت أم خارجه، وذلك بمساعدة أكان تحقيق أدوارهما، سواء  يالزوجين ف كال من 

بحيث تقوم الزوجة بما  التعاطف معاً كل من الزوجين لآلخر، وبقدرتهما على المسايرة و 
عليها تجاه الزوج واألوالد والزواج بشكل عام، ويقوم الزوج بما عليه، وبالتالي يقوم كالهما 
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بعملية التوافق من خالل تنسيق العمل بينهما واالتفاق عليه داخل البيت وخارجه، سواء 
 .اإلنفاق على األسرة م فيأكان ذلك في تربية األوالد أ

من األمراض، للوقاية  احاجزً د أن الدعم االجتماعي يع (3002)الطعاني كدت أو  
نه لم يعد بإمكانه أن يتصدى لخطر يهدده، أو حدث ضاغط أوخاصة عندما يشعر الفرد 

 نه بحاجة لعون ومساعدة من المحيطين.أيربكه و 
 البحث:مشكلـة 
 من العوامل المهمة ماعيوالدعم االجت الزواجي وافقوالتعد كل من السعادة النفسية ت

ما تتعرض المرأة العاملة لكثير من الضغوط  اً وكثير ، لنجاح الفرد في جميع مراحل حياته
، فجاءت الدراسة الحالية امستوى السعادة لديه ىسواء من األسرة أو المجتمع مما يؤثر عل

 .السعادة لدى المرأة العاملة على للكشف عن أهم العوامل التي تؤثر
في مجال من المتغيرات المهمة متغير السعادة  أن (3000أبو هاشم ) حيث يرى 

تنعكس على ال الصحة النفسية للفرد والجماعة. فالسعداء صناع الحياة، وسعادة الفرد 
وقد سعى جميع األفراد في نفسه فقط بل يتأثر بها من حوله، وتنعكس على مجتمعه. 

أهداف الحياة الرتباطها بالحالة المزاجية الثقافات المختلفة إلى السعادة بوصفها أسمى 
 (3004) الغامدياإليجابية، والرضا عن الحياة وجودتها وتحقيق الذات والتفاؤل، فأك د 

وأن هناك عقبات ، بين المنزل والعمل دورهافي  أن عمل المرأة يمثل ازدواجاً على 
أزواج  التي تواجهعباء األ (3030) قازان، وأوضحت دراسة اقتصادية أمام عمل المرأة 

 .النساء العامالت وغير العامالت
 ىتؤثر عل العواملمن  اً ( أن كثير 3002) الطاهاتو  الصمادي وقد أشارت دراسة

سري والمجتمعي، كما أن خروج األزواج، والدعم األعالقة  منها السعادة لدى المرأة العاملة
 الغامدي دراسة هة، وهذا ما أكدتمن المشاكل النفسية واالجتماعي اً المرأة للعمل أنتج كثير 

ة لكثير من المواقف الضاغطة ومصاعب في الحياتتعرض أن المرأة العاملة  (3004)
تؤدي لضغوطات نفسية واجتماعية، مما والتي بدورها نمط حياتها  في ث تغيراً حدِ قد تُ  التي

ين شخاص مساندين ومعاونأعلى صحتها الجسدية فتظهر الحاجة لوجود  ؤثر تباعاً ي
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 احداث الضاغطة ويشعره، يساعدها في التكيف مع هذه األا فعاالً ا اجتماعيً يقدمون دعمً 
 باالستقرار النفسي والطمأنينة.

عن بعض المتغيرات المرتبطة  ومن خالل ما سبق تبرز أهمية البحث للكشف
مما يزيد تحديات ومواقف حياتية صعبة،  حيث يواجه األفراد داخل المجتمع بالسعادة 

من التسرب إلى اليأس  لمنع، لدى جميع أفراد المجتمعمشاعر السعادة   لتعميق الحتياج ا
اإلسهام النسبي للتوافق  ىفي مد البحثمشكلة تتحدد وعليه أنفسهم ويسيطر عليها. 

 الزواجي والدعم االجتماعي بمستوى السعادة النفسية لدى المرأة العاملة؟ 
 وتتبلور أسئلة البحث فيما يأتي:

 ؟عالقة بين التوافق الزواجي ومستوى السعادة النفسية لدى المرأة العاملةا الم -0
 ؟عالقة بين الدعم االجتماعي ومستوى السعادة النفسية لدى المرأة العاملةما ال -3
ما مدى اسهام التوافق الزواجي والدعم االجتماعي في التنبؤ بالسعادة النفسية لدى المرأة  -2

 العاملة؟
مستوى السعادة النفسية لدى الزوجات العامالت ُتعزى لمتغير عدد هل توجد فروق في  -7

 األبناء؟
هل توجد فروق في مستوى السعادة النفسية لدى الزوجات العامالت ُتعزى لمتغير الخبرة  -2

 في العمل؟ 
  :البحثأهـداف 
 :الحالي إلى البحثهدف ي

 .لدى المرأة العاملة التوافق الزواجي ومستوى السعادة النفسية الكشف عن العالقة بين .0
 .الدعم االجتماعي ومستوى السعادة النفسية لدى المرأة العاملة الكشف عن العالقة بين .3
لدى  سهام النسبي للتوافق الزواجي والدعم االجتماعي في السعادةالتعرف على مقدار اإل .2

 .المرأة العاملة
 ملة.الكشف عن عالقة عدد األبناء بالسعادة النفسية لدى المرأة العا .7
 الكشف عن عالقة عدد سنوات الخبرة في العمل بالسعادة النفسية لدى المرأة العاملة. .5
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 :البحثأهميـة 
 األهمية النظريةأواًل: 

مع االتجاه العالمي الحديث نحو  اً تتمثل أهمية هذا البحث في أنه يأتي متزامن .0
 .)يجابي)علم النفس اإل دراسة النواحي اإليجابية في السلوك اإلنساني

إثراء الجانب النظري المتعلق بالسعادة النفسية والتوافق الزواجي والدعم  .3
في إثراء الدراسات العربية  البحث ااالجتماعي، إذ تأمل الباحثة أن تسهم نتائج هذ

 المتعلقة بهذا المجال.
 األهمية التطبيقية ثانيًا: 

يوفر  دى المرأة العاملةل التوافق الزواجي والدعم االجتماعي وعالقته بالسعادة النفسية
تخطيط وبناء برامج لتوجيه اهتمام الباحثين المعلومات المهمة التي يمكن من خاللها 

 رشادية لتحسين مستوى السعادة النفسية لدى المرأة العاملة.إ
 مفاهيم البحث:
 المرأة العاملة: 

تعمل  تلك المرأة التي" بأنها: (000، 0897) الفتاح وتتبنى الباحثة تعريف عبد
وهي التي تقوم بدورين أساسيين في  ،خارج المنزل وتحصل على أجر مادي مقابل عملها

 ". دور ربة البيت ودور الموظفة ،الحياة
 :السعادة النفسية

واإلشباع تنشأ ء رح والهنالفمن ا ةبأنها حال( "0792، 0880) عرفها جابر وكفافي
وهي بذلك وجدان  ،ى الرضا النفسيولكنها تسمو إلى مستو  ،شباع الدوافعإأساسًا من 

 ق الذات ككل". ييصاحب تحق
 إيجابية، داخلية، عقلية، نفسية، شعورية، "حالة بأنها( 083 ،3007) ويعرفها جبر

 االفضل". بالوجود الذاتي والشعور بالسرور تتسم
 مقياس ىالدرجة التي تحصل عليها المرأة العاملة عل" بأنها: جرائياً إ ها الباحثةوتعرف

البحث؛ بحيث تشير الدرجة المرتفعة إلى مستوى مرتفع من المستخدم في  النفسية السعادة
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 السعادة النفسية  والدرجة المنخفضة تشير إلى مستوى متدني من السعادة النفسية".
متشابهتين لنظريتي للسعادة  وجود نظريتين لتفسير( إلى 081، 3004يشير جبر )
فالسعادة أحد   Bottom- Up/(Top- Down) لقاعفضل القمة/ اتفسير الوجود األ

 مكونات الوجود االفضل، وهاتان النظريتان هما:
: ُبنيت على أساس أن إشباع الحاجات األساسية يؤدي للسعادة، وهي أيضا مستمدة األولى

من أفكار ويلسون عن إشباع الحاجات األساسية؛ حيث يرى أن السعادة تأتي بعد 
 .يةإشباع الحاجات األساس

ُبنيت على أساس مقارنة العوامل التي تؤثر في السعادة من خالل التكيف، الثانية: 
ومقارنة خبرات الماضي، وقيم اآلخرين، وتقابل النظرية نموذج التوازن الدينامي 
الفعال في الوجود األفضل، فقدرة المسن على التكيف مع الشيخوخة وتقبل تغيراتها 

 تؤدي لسعادته. 
لنظريتان عن عنصري السعادة المادي والعقلي، وتقابالن نظريتي وبذلك تعبر ا

 ( أن هناك نوعين من السعادة هما:081، 3004تفسير الوجود األفضل، ويضيف جبر )
: السعادة الداخلية التي تعبر عن شعور المرء بأنه قادر على اختيار البيئة التي األول

 يعيش فيها فتكون السعادة حقيقية في القلب.
 : السعادة الخارجية ممثلة في مجتمع مثالي كالمدينة الفاضلة عند أفالطون.انيالث

  :التوافق الزواجي
التحرر النسبي ( للتوافق الزواجي بأنه: "782، 3007عبيد ) تعريفالباحثة تبنت 

من الصراع واالتفاق النسبي بين الزوجين على الموضوعات الحيوية المتعلقة بحياتهم 
حترام األهل واألصدقاء واالستغالل األمثل للموارد المادية المتاحة، وكذلك ا :المشتركة مثل

وإيجاد درجة من التواصل الفكري  ،وتبادل العواطف ،المشاركة في أعمال وأنشطة مشتركة
مما يساعدهم على مواجهة العقبات المختلفة في الحياة وتحقيق قدر معقول  ؛والثقافي بينهم
 من السعادة. 
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  :جتماعيالدعم اال

السند العاطفي والمادي والمعرفي الذي يستمده " :نهبأ (2، 3008) الحاج عرفته
الفرد من غيره بالقدر الذي يساعده على التفاعل مع األحداث الضاغطة ومتطلبات البيئة 

 ".التي يعيش فيها
حصل عليها المرأة العاملة على مقياس تبأنه الدرجة التي  جرائياً وتعرفه الباحثة إ

البحث؛ بحيث تدل الدرجة المرتفعة إلى مستوى مرتفع من لدعم االجتماعي المستخدم في ا
 الدعم االجتماعي والدرجة المنخفضة تشير إلى مستوى منخفض من الدعم االجتماعي.

 حدود البحث: 
متتن بعتتض متتدن  عاملتتة متزوجتتة( امتترأة 203تكونتتت عينتتة الدراستتة متتن )الحــدود البشــرية: 

 .محافظة الشرقية
 مدن ههيا، أبو كبير، وفاقوس محافظة الشرقية.لحدود المكانية: ا

 ( م.3030- 3030ول لعام )الفصل الدراسي األ الحـدود الـزمنيـة:
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 والدراسات السابقة:للبحث اإلطار النظري 
 المرأة العاملة  :أوالً 

 المرأة  شغل فيه والرقي العمل بات عملية األكثر االجتماعية للحياة المرأة  مواكبة مع
 مراكز في جدارتها وأثبتت خصوصية، أكثر وظائف في العمل ميدان دخلت إذ الشاغل؛
 أوسع، واهتمامها تعدداً  أكثر دورها جعل مما وصحية، وتربوية واقتصادية سياسية حساسة
 تضاعف جعلها وقوانينها نظامها لها بمؤسسة كعاملة دورها إلى إضافة وأم كزوجة فدورها

 وعملها. أسرتها منها تنتظره ما بين التوافق من قدر أكبر لتحقيق تهامجهودا
 العمل، سوق  في فعاالً  عنصًرا أصبحت المرأة  إلى أن( 3001) الرشيدي حيث تشير

 العمل في المرأة  إسهامات ساعدت وقد فقط، الرجل على حكراً  المنزل خارج العمل يعد ولم
 في بوضوح الموظفة المرأة  ساهمت فقد األسر، من كبير لعدد اقتصادي دعم على واالنتاج

 الكتتتتتترامة عىل الحفاظ سبيل في مهم أمر وهذا األسر، من لكثير والعوز الفقر حاالت سد
 كما للمهانة، وتعرض ذل ٍ  من عليه يترتب وما السؤال، عن اليد وكف الشخصية والعزة

 .أفضل حياة تحقيق من كنهام األسر من لكثير أختتتترى  اقتصادية قوة المراة  عمل أضاف
إال أنها تعرضت لمشكالت أسرية  العاملة الذي حققته المرأة  النجاح وعلى الرغم من

 مما والزوج؛ األبناء على تنعكس المشكالت خروجها للعمل، وهذه عن نجمت مختلفة 
 اآلثار من ( أنه بالرغم3002ويشير الذهبي وليلى ) .االستقرار األسري  على يؤثر

به،  تقوم الذي المزدوج الدور نتيجة مشاكل عدة من تعاني أنها إال المرأة  لعمل يةاإليجاب
 في تساعدها التي الخدمات توفير وعدم العمل، داخل تواجهها التي المشاكل عن فضاًل 
 المرأة  تبقى ذلك رغم ولكن وغيرها، لألطفال المناسبة دور الحضانة مثل: بواجباتها القيام

 الوحيدة ألنها أسرتها؛ شؤون  كل األساسي على والمشرف الجتماعيةا العالقات محور هي
 .التماسك واإلطمئنان يسودها مستقرة األسرة جعل بإمكانها التي
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 مشكالت المرأة العاملة 
لى إ ل خروج المرأة إلى ميدان العمل واشتراكها في كل قطاعات اإلنتاج جنباً شك  

مما أدى إلى  ؛لالنتقال بالمجتمع إلى حياة أفضل وتطورياً  تقدمياً  مع الرجل عمالً  نبج
تطوير المركز االجتماعي للمرأة وأدوارها ووظائفها في المجتمع. وبالرغم من هذا التطور 

 المنزلخارج  ما تواجهههم أ ومن العاملة، واجه المرأة تالكثير من المشكالت التي  ظهرت
 ما يأتي: (3004) الغامدي( و 3002) الطاهاتو الصمادي كما ذكر 

جملة من  نأن بعض النساء تواجهإلى من الناحية النفسية: تشير بعض الدراسات  -0
ومن  ن،للعمل بإرادته نخرج نأنه على الرغماالضطرابات النفسية بسبب العمل 

أبرز هذه االضطرابات: االكتئاب، واإلحساس بالذنب، وفقدان الشهية، واألرق، 
 عصبي. النهيار الف، وحاالت اوالبكاء المتكرر والقلق، وبعض المخاو 

أعباء  من الناحية االقتصادية: تسهم المرأة العاملة في ميزانية األسرة وتشارك في تحمل -3
تتعرض لسوء المعاملة وتصبح عرضة لالستغالل واالبتزاز  وأحياناً  ،الحياة اليومية

 .المالي
في عالقاتها من الناحية االجتماعية: تعاني المرأة من مشكلة التوفيق والتوازن  -2

 .االجتماعية مع األسرة الممتدة وزمالء العمل واألصدقاء والجيران
 : السعادة النفسية ثانياً 

حالة داخلية من " :بأنها Happinessالسعادة ( 3000ومراد )عرف عبدالخالق 
وعلى الرغم من  ،على ما يرام، من الناحية الذاتية ءالشعور بالراحة والسرور، وبأن كل شي

له عالقة وثيقة بالشخصية، فإنها ترتبط بالظروف  إلى أنه عادة شعور داخليأن الس
 ".الموضوعية، البيئية واالجتماعية التي يعيش فيها اإلنسان

على سلوك الفرد، منها  ةللسعادة آثار إيجابي" :أن (072، 3000) ويرى عثمان
دما يكونون سعداء حيث يفكر الناس بطرق مختلفة وأكثر إيجابية عن ؛التفكير اإليجابي

لذواتهم  بحالتهم عند الحزن والكآبة، كذلك يكونون أكثر ثقه بالنفس وأكثر تقديراً  ةمقارن
  ة.وأكثر في الكفاءة االجتماعي
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علماء النفس بين السعادة كحالة تظهر في موقف  ( أن تمييز3030وتشير توفيق )
اإلنسان، وانتهوا إلى أن معين وبين السعادة كاستعداد أو كسمة شبه ثابتة في شخصية 

، أما االستعداد واحدلسعادة في شخص واحد وفي موقف اع مع تمحالة الشقاء ال تج
سعادة والشقاء فموجود عند كل الناس بدرجات متفاوتة، فمن يرتفع عنده االستعداد للشقاء لل

ينخفض عنده االستعداد للسعادة، والشعور بالسعادة محصلة بين االستعداد للسعادة 
 .جهه الفرداوالمواقف التي يعيشها وفق طريقته في التفكير في كل موقف يو 

 تفصيلياً  ( وصفاً 3030) الفي( و 3030) قازان( و 3001) داوادكال من  ذكرو 
 ية:تلخصائص األفراد مرتفعي ومنخفضي السعادة النفسية من خالل العوامل الرئيسية اآل

يكون لدى الفرد القدرة على اتخاذ  عند مرتفعي السعادة (:Autonomy) االستقاللية -0
القرار الذاتي والتفكير والتفاعل بطرق محددة والضبط الداخلي للسلوك وتقييم الذات، 

يكون التركيز على التوقعات وتقييمات اآلخرين له، فأما عند منخفضي السعادة 
ية بالضغوط االجتماع روالخضوع ألحكام اآلخرين في اتخاذ القرارات المهمة، والتأث

 في قراراته وأفكاره.
عند مرتفعي السعادة اإلحساس  (:(Environmental mesentery التمكن البيئي -3

 ،بالتمكن والكفاءة في إدارة األنشطة الخارجية والقدرة على اختيار وإيجاد بيئة مناسبة
الشعور و تجد الصعوبة في إدارة شؤون الحياة اليومية، فالسعادة  عند منخفضي أما

قلة السيطرة و عدم الوعي بالفرص المناسبة، و رة على تغيير البيئة المحيطة، بعدم القد
 على البيئة المحيطة.

عند مرتفعي السعادة االنفتاح على  (:Personal growth) التطور الشخصي -2
وعند  ،الخبرات الجديدة، الشعور بالتحسن المستمر بالذات والسلوكيات بمرور الوقت

ناك إحساس بنقص النمو الشخصي وعدم القدرة على األشخاص منخفضي السعادة فه
عدم القدرة على لالتحسن بمرور الوقت، قلة االستمتاع بالحياة والشعور بالضجر 

 اكتساب سلوكيات جديدة.
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تجد  (:relations with others Positiveيجابية مع اآلخرين )العالقات اإل -7
ثقة في العالقات الشخصية مع األشخاص مرتفعي السعادة يتمتعون بالدفء والرضا وال

القدرة على التفهم والتأثير واألخذ والعطاء في و االهتمام بسعادة اآلخرين، و اآلخرين 
وأقل عكس عند األشخاص منخفضي السعادة فهم أقل ثقة، الو  ،العالقات الشخصية

صعوبة في تكوين عالقات دافئة لديهم و  ،نالعالقات الشخصية مع اآلخريفي 
االنعزال والشعور باإلحباط لتكوين عالقات مع كما يتسمون بآلخرين ومنفتحة مع ا

 اآلخرين.
اإلحساس لديهم  بأنمرتفعي السعادة  يتسم (:Life goalsاألهداف في الحياة ) -2

الثقة والموضوعية في تحديد و الشعور بمعنى الحياة، و بوجود أهداف في الحياة، 
أهداف و بمعنى الحياة، لشعور افي نقص  فلديهمدة األهداف، أما منخفضي السعا

عدم القدرة على تحديد أهدافه، وليس لديه وجهة نظر أو و قلة التوجه الذاتي و قليلة، 
 معتقدات تضفي على حياته معنى.

عند مرتفعي السعادة اتجاهات موجبة نحو  (:Self-acceptanceالذات ) تقبل -1
الشعور و ت وسلبيات، يجابياإذات بما تشمله من لالذات، تقبل الظواهر المتعددة ل

يشعرون بعدم الرضا فيجابي عن الحياة الماضية، أما األشخاص منخفضي السعادة اإل
عن الذات، الشعور بخيبة األمل نحو الحياة الماضية، االنزعاج المستمر من 

 .ماألشخاص واإلحساس بأنهم مختلفين عنه
 التوافق الزواجي  :ثالثاً 

توافق الفرد وخلو ذاته ف تحكم الفرد في ذاته،حيث يإن التوافق هو عملية ذاتية، 
جعله أكثر مرونة وسالسة في التعامل مع حياته، ويشبع يمن التفكك والصراعات الداخلية 

على محيطه ينعكس ذلك احتياجاته ويكون لديه توافق مع مراحل نمو حياته المختلفة، و 
 الذي يحيا به. 

كل حيث يؤثر على  ؛سريةالعالقة األ التوافق الزواجي من األمور الحيوية في ويعد
إذ يسعى المختصون في  ؛لبناء حياة هادئة هاماً  ويعتبر التوافق الزواجي هدفاً  ،من حولهما
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 . هاإلرشاد لتحقيق
 :: بأنه Marital Adjustmentالتوافق الزواجي (0888) وعبد الله يرى فرج

 بين التفاعالت لطبيعة محصلة عدالزوجية، وت العالقة متدى تقبل إلتى تشير وجدانية حالة"
 اآلخر، واحترامه للطرف الوجدانية المشاعر عن التعبير: متنوعة منهتا جوانب في الزوجين

 مقدار عن معه، فضال العالقة استمرار الحرص على فيه، وإبداء وأسرته، والثقة هو
 التشابه.

 :لحياتية مثلفالتوافق الزواجتي يتحدد من خالل سلوكيات الزوجين في المواقف ا
التعاون والتفاهم والمساندة وتجنب النقد والتعبير عن المشاعر والتواصل الجيد والقدرة على 

 ضبط المشاعر السالبة ودرجة الصراحة ووضوح األهداف.
 أبعـاد التوافـق الزواجـي:
إلى ما توصل إليه  (3030) قازان( و 3001وآخرون ) شاهر يشير كاًل من

 :لتوافق الزواجيمن أبعاد ل  (Spainer, 1976) سباينر
النواحي المالية لألسرة  :ويشير إلى اتفاقهما على موضوعات مثل اتفاق الزوجين: .0

 وأمور الترفيه، الدين، فلسفة الحياة والواجبات المنزلية.
شريك الحياة وما مع  ويتضمن مرات تكرار الخالفات والقبالت والثقة اإلشباع )الرضا(: .3

 ع الطالق باالعتبار، االلتزام نحو استمرارية العالقة األسرية.إذا كان قد سبق وض
والذي يتحدد من خالل تقارير عن  ،ويشير إلى تضامن الزوجين نسجامي:التواؤم اال  .2

 في مشروع ما وممارسة االهتمامات المشتركة. مدى تكرار تبادل األفكار والعمل معاً 
 .هار العاطفة والعالقات الجنسيةلف الزوجين في إظآينطوي على ت التعبير العاطفي: .7

 المرأة العاملة  ىعالقة التوافق الزواجي بالسعادة لد
وهي تلعب  ،المرأة تشكل نصف المجتمعأن  (3002) الطاهاتو الصمادي يذكر 

عطاء المرأة يتجاوز األعمال المنزلية ليشمل جميع  إنفي بناء المجتمع، حيث  مهماً  دوراً 
سمية وغير الرسمية، فالمرأة غير المتزوجة، تستطيع أن القطاعات وفي المؤسسات الر 

تمارس الكثير من األعمال التي يمارسها الرجال، في حين أن المرأة المتزوجة تواجه 
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 ةل المنزل وتكون األعباء الملقاخصعوبة في التوفيق بين العمل خارج المنزل والعمل دا
متطلبات حياتها األسرية تتالءم  على عاتقها أكبر، وفي هذه الظروف تحاول المرأة جعل

من معوقات الحياة  وفي بعض األحيان قد يكون الزوج عائقاً  مع حياتها الوظيفية.
الزوجية، وتعمل المرأة لعدة أسباب ودوافع منها: الحاجة االقتصادية أي مساعدة الزوج في 

بالعامالت من وهذا يتعلق  ،تحمل نفقات المنزل، ثم العامل االجتماعي أي إرضاء المجتمع
حملة الشهادة الجامعية، والرغبة في الحصول على مكانة اجتماعية، ومن أجل سد أوقات 

من  وأ ،كبر أوالدهن والشعور بالفراغ ماالفراغ بخاصة متوسطات العمر من النساء بعد
 .أجل إثبات وجودها ومركزها وتأكيد ذاتها واستقاللها عن الرجل

أن الدراسات المسحية تشير إلي أن المتزوجين  إلى (Myers, 2000)ز أشار ماير 
، وأقل عرضة أو المنفصلين أكثر سعادة ورضا عن حياتهم ممن لم يسبق لهم الزواج 

 .كتئابلإل
دراسته لخمس عشرة دولة إلى أن السعادة في  (Peiro, 2006) وتوصل بيرو

 ,Glenn)د جلين وقد وج، ترتبط بدرجة عالية بالزواج، والنضج العمري، والصحة الجسدية
من أربعة أشخاص يعدون أزواجهم أصدقاءهم األعزاء، وأكدوا أنهم لو  ثالثة أن (1996

 .أعطوا الخيار مرة أخرى فسيتزوجون نفس أزواجهم الحاليين
وجود ارتباط دال  إلىحيث توصلت في دراستها  (3009 (جان هكدتأ وهذا ما

م االجتماعي، والتوافق الزواجي، وموجب بين السعادة وكل من مستوى التدين، والدع
والمستوى االقتصادي والحالة الصحية، كما وجدت الدراسة أن التدين هو العامل األكبر 

 .المنبئ بالسعادة يليه الدعم االجتماعي فالتوافق الزواجي ثم المستوى االقتصادي
 : الدعم االجتماعي رابعاً 

هيم الخاصة بالدعم االجتماعي، على الرغم من تعدد المفاأنه  (3030) الرشيدترى 
إال أن معظم التعريفات المرتبطة به تشير إلى تقديم المساعدات المادية أو المعنوية للفرد 

 .التي تتمثل في أشكال التشجيع أو التوجيه أو العون المادي
 الدعم (Kalkan & Koc-Epli, 2011, 32) وكوك إلبي كالكان عرف كما
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 اآلخرين من بها والموثوق  له الداعمة المعرفية للجهات فردال "تصورات بأنه االجتماعي
 . ونشاطاته" الحياتية سلوكياته مختلف في بدورها أثرت التي

 عن بأنه "عبارة االجتماعي الدعم (Almutairi, 2017, 3يعرف المطيري )
 شعور من مع أو الحقيقية، المساعدة لألفراد توفر التي االجتماعية التفاعالت مجموعة

 محبة".  أو رعاية أنها على إليها ينظر التي المجموعة أو بالفرد لتعلقا
لدعم االجتماعي في إشباع حاجات الفرد للدور الهام ل (3002) الطعانييشير 

يقدم هذا الدعم من خالل حيث  ؛لألمن النفسي واالجتماعي في البيئة التي تحيط به
وزمالء العمل والمؤسسات االجتماعية  المجموعات المحيطة بالفرد مثل األسرة واألصدقاء

وتقوم هذه الجماعات بدور كبير في تخفيف  ،التأهيلية وغيرها من مصادر دعم الفرد
الهموم واآلالم، وفي خفض اآلثار النفسية واالجتماعية السلبية لألحداث الضاغطة 

ؤثر حيث ي ؛حباطات والمواقف الصعبة التي يتعرض لها الفرد في حياته اليوميةواإل
التصدي لها  همستوى هذا الدعم وحجمه في كيفية تفسير الفرد لهذه المواقف وعلي

 ومواجهتها والتعامل معها.
 وظائف الدعم االجتماعي 

 ما يأتي:في تتمثل وظائف الدعم االجتماعيإلى أن  (3004)العنزي  أشار
 ي للدعم، حماية الذات: حيث يوفر الدعم االجتماعي الحماية الذاتية للفرد المتلق

ما يساعده موبالتالي يقلل من نسبة احتمالية إصابته باالضطرابات النفسية والعقلية، 
ها، ويوفر له درجة من تقدير الذات التي تولد لديه بعلى تجاوز األزمات التي يمر 

 .درجة من المشاعر اإليجابية نحو المثيرات الخارجية والتي تشعره أنها أقل مشقة
 ض واالضطرابات: للدعم االجتماعي دورا وقائي من االضطرابات الوقاية من األمرا

بالضغوطات النفسية التي يمكن أن يمر بها،  النفسية وبالتالي تجعل الفرد أقل تأثراً 
 حيث يعمل هذا الدعم على زيادة النمو الشخصي للفرد.

  تحقيق التكيف االنفعالي والتوافق النفسي: يعمل الدعم االجتماعي على توفير
يجابية من المشاعر إث حالة حدِ حساس باالستقرار والسعادة في مواقف الحياة، ويُ إلا
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 خرين.واالنفعاالت والتوافق مع هذا المحيط االجتماعي ورغبة في االرتباط باآل
الدعم االجتمتاعي يتضتمن أن  ( Stages, S. et al, 2007ويشير  ستايج وآخرون )

ويتضتتمن المتتودة، واالرتبتتاط، والطمأنينتتة، والثقتتة، والحتتب،  الــدعم العــاطفي:. 8 : عتتدة أبعتتاد
، ويشتمل على المستاعدات المباشترة، وغيتر المباشترة والدعم المادي:. 8واالهتمام واالنتماء 

 .والخدمات، والهبات والقروض، والسلع
ويتمثتل فتي تقتديم المعلومتات، والنصتائح التتي قتد تستاعد الفترد علتتى  الـدعم المعلومـاتي:. 8

 .حل المشكالت، والتغذية السلوكية الراجعة
وتشتتمل التتدعم المتنتتوع التتذي تقدمتته الشتتبكة االجتماعيتتة غيتتر  شــبكة الــدعم االجتمــاعي:. 7

 .تتكون من األهل، واألصدقاء، والجيران، واألقرباءالرسمية للفرد، التي 
وهتتتو التتتدعم المتعلتتتق بشتتتعور الفتتترد بالتقتتتدير واإلطتتتراء والمتتتديح متتتن  تشـــجيع اآلخـــرين:. 5

 .األشخاص المحيطين به
البيئتة االجتماعيتة أن ( Possmark, S.et al ., 2019وأشتار بوستمارك وآخترون )

 مثتل: األسترةلطلب الدعم والمستاندة وء إليها لفرد اللجيمكن لمن مصادر غير رسمية تتكون 
واألهل والزمالء واألقارب والجيتران وغيترهم متن أعضتاء المجتمتع التذين لهتم أهميتة فتي حيتاة 
الفتتتتترد. ويتضتتتتتمن التتتتتتدعم االجتمتتتتتاعي المستتتتتاعدة والمتتتتتتؤازرة الماديتتتتتة والعاطفيتتتتتة والمعنويتتتتتتة 

اتته االجتماعيتة المتاحتة فتي والمعلومات المجتمعية التي يحصل عليها الفرد من ختالل عالق
وهو ما قد يساعد الفرد في مواجهة أزماته ومشكالته التتي قتد تفتوق طاقتته فتي بعتض  ،بيئته

بالحتتتتب والقبتتتتول والتقتتتتدير األحيتتتتان إذا متتتتا حتتتتاول مواجهتهتتتتا بمفتتتترده، ومتتتتن ثتتتتم يشتتتتعر الفتتتترد 
 .ةأنه جزء من شبكة اجتماعية تقدم ألعضائها التزامات متبادليشعر و ، واالحترام

 عالقة الدعم االجتماعي بالسعادة لدى المرأة العاملة
أن العامالت الالتي فقدن المساندة االجتماعية أثناء الخبرات  (3007) بحري يذكر 

تسمن بفقدان األمن الوظيفي وانخفاض الثقة بالنفس والشعور االمؤلمة التي مرت بهن 
ضغوط العمل لدى النساء  في إيجاد تسببتمجتمعة البالقلق الدائم، وهذه العوامل 

 إلى أن المساندة االجتماعية كانت عامالً  (3009) مقدميشير ، وفي السياق ذاته العامالت
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للحالة الصحية الجسمية، وأن الصحة النفسية ترتبط بالتفاعل بين الضغوط  جوهرياً 
تماعي االج على أهمية الدور البارز الذي يقوم به الدعمكما أكد  ،والمساندة االجتماعية

خاصة من األسرة في التخفيف من اآلثار الناتجة عن مختلف المواقف الضاغطة التي 
)أسرية كانت أم مهنية( حيث يزداد احتمال التعرض  يتعرض لها الفرد في حياته العامة

تسهم في التوافق اإليجابي  أنها لهذه الضغوط كلما نقص مقدار المساندة االجتماعية، كما
 لسعادة النفسية.والنمو الشخصي وا

إن تعدد أدوار المرأة في األسرة والمجتمع قد يسبب لها  (3007) بحري ويضيف 
فأعباء العمل  ،الكثير من الضغوط التي تبدو واضحة في سلوكها وتعاملها مع اآلخرين

ومحاولة التكيف معها والنجاح وصراع األدوار والظروف االجتماعية والبيئية إلى جانب 
تجعل المرأة العاملة بحاجة إلى مساعدة المحيطين بها للتخفيف من  الضغوط الشخصية

إذ تعتبر المساندة االجتماعية من  ؛حدة الضغوط المهنية وإمكانية التعايش معها
 .االستراتيجيات الفعالة للتخفيف من حدة الضغط المهني لدى النساء العامالت

م االجتماعي المقدم إلى وجود عالقة واضحة بين الدع (3004) العنزي ويشير 
ومدى تواجد مظاهر الصحة الجسمية والنفسية، فقد تبين أن األفراد الذين ال يقدم لهم 
الدعم الالزم يكونون أكثر عرضه لإلصابة باالضطرابات النفسية منها انخفاض تقدير 
الذات واالكتئاب والقلق باإلضافة إلى الشعور بالتوتر والخجل الشديد وسوء التصرف في 

 .مواقف االجتماعيةال
أن الدعم االجتماعي يحسن صحة الفرد االجتماعية والنفسية  مما سبق يتضحو 

حقق االستقرار السيكولوجي للفرد، ويظهر ذلك من خالل مواجهة الضغوط يواالنفعالية و 
االجتماعية والنفسية التي تظهر في مشكالت الحياة المهنية لدى المرأة العاملة، مما 

 لمس السعادة، كما أنه لها فتبالرضا عن حياته شعرهاوي انحو ذاته فعاالً ها شخصًا يجعل
 اتبين أنهتن وأعيش فيه، ت ذيباألمن في المحيط ال اوإحساسه تهادور فعال في طمأن

من  اما يعترضه ةفي مواجه اوحده تليس انهأالدعم والمساعدة، و  اله ن بجانب أفراد يقدمو 
 .مشكالت
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 سابقةالدراسات ال
استقراء الباحثة لما أتيح لها من دراسات سابقة استطاعت الباحثة تصنيف  في ضوء

 ي:تهذه الدراسات إلى قسمين على النحو اآل
 .المرأة العاملة ىأوال: دارسات تناولت التوافق الزواجي والسعادة لد

  .ثانيا: دراسات تناولت الدعم االجتماعي والسعادة النفسية لدى المرأة العاملة
 تي تعرض الباحثة ما توصلت إليه:وفيما يأ

 المرأة العاملة ىأوال: دارسات تناولت التوافق الزواجي والسعادة لد
التعرف على طبيعة العالقة بين التوافق إلى  (3009وآخرون ) نوفلهدفت دراسة 

الجانب الفكري والثقافي، الجانب الجنسي، الجانب االقتصادي.  :الزواجي بمحاوره األربعة
 ،السعادة، التقبل، األمن: لعاطفي والوجداني، والرضا عن الحياة بأبعاده األربعةالجانب ا

وأوضحت ، زوجة من محافظة البحيرة (700) التقدير االجتماعي، وتكونت العينة من
الرضا عن و ربعة  موجبة بين التوافق الزواجي بمحاوره األ ةالنتائج وجود عالقة ارتباطي

 الحياة بأبعاده األربعة.
الضغوط و التوافق الزواجي  العالقة بين التعرف علىإلى  (3009) سالمدراسة  عتوس

المهنية لدى المرأة العاملة في الدوائر الحكومية في محافظة جنوب الباطنة بسلطنة ُعمان، 
( امرأة عاملة، وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية 020وبلغ عدد أفراد العينة )

 أنه كلماالتوافق الزواجي والضغوط المهنية، أي  ياتمستو  بينئية حصاإعكسية ذات داللة 
وأن التوافق  ،زاد التوافق الزواجي قلت الضغوط المهنية لدى المرأة العاملة والعكس صحيح

( من %02الزواجي قد أسهم في التنبؤ بمستوى الضغوط المهنية، حيث فسرت نسبة )
 .التباين الحاصل في الضغوط المهنية

ارتباط الرضا عن الحياة الزوجية بالمستوى  (3009) عليدراسة وتوضح 
( من األزواج والزوجات في 833االقتصادي والدراسي للزوجين، وتكونت العينة من )

جنوب الضفة الغربية من محافظتي بيت لحم والخليل، وأشارت النتائج أن الرضا الزواجي 
زواجي لدى ذوي المستوى االقتصادي لذوي المستوى االقتصادي المحدود أقل من الرضا ال
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وتبين أن الرضا الزواجي لذوي المستوى الدراسي العالي أعلى من الرضا  ،الميسور
 الزواجي لذوي المستوى الدراسي المنخفض.

أعباء الدور لدى أزواج النساء  على التعرف (3030) قازاندراسة وحاولت 
( زوج 47، منهم )( زوجاً 081)من  عينة مكونةعلى  بالتطبيق العامالت وغير العامالت

( زوج امرأة غير عاملة، وكشفت النتائج عن ترتيب أبعاد أعباء الدور 033امرأة عاملة، و)
ألزواج النساء العامالت على النحو اآلتي: التوافق الزواجي، واألدوار النفسية، واألدوار 

روق ذات داللة االقتصادية، واألدوار االجتماعية وكشفت الدراسة عن عدم وجود ف
في التوافق الزواجي بين أزواج النساء العامالت وغير العامالت، ووجود فروق  إحصائية

ذات داللة إحصائية في أعباء األدوار النفسية على الزوج بين أزواج النساء العامالت 
 .وغير العامالت، وجاءت الفروق لصالح أزواج النساء العامالت

فحص العالقة بين الضغوط المهنية المدركة  لىع (3030) بناتدراسة  قامتو 
( امرأة عاملة تراوحت 219العينة من ) وتكونتوالسعادة لدى النساء العامالت في األردن، 

وأظهرت النتائج أن  ،من مؤسسات المجتمع المحلي عام( 10: 33أعمارهن بين )
متوسطة، مستويات الضغوط المهنية المدركة والسعادة لدى النساء العامالت جاءت 

الباحثات بضرورة  عالقة سلبية بين الضغوط المهنية المدركة والسعادة، وتوصي توظهر 
 .توفير التدريب للمرأة العاملة حتى تتمكن من أداء واجباتها بمزيد من السعادة

العالقة بين الدعم  (Dhingra & Dhingra, 2021)دينجرا ودينجرا دراسة  وتوضح
 ( من200) وذلك على عينة بلغتجي اطفية والتكيف الزو االضطرابات العاو االجتماعي 

الدعم االجتماعي، والتوافق مقاييس: العامالت وغير العامالت، واستخدمت  الزوجات
الدعم االجتماعي مرتبط  أن ىوتوصلت الدراسة إل، الزواجي، واالضطرابات العاطفية

م االجتماعي واالضطرابات جي، وكانت هناك عالقة سلبية بين الدعابالتكيف الزو  اإيجابيً 
التكيف الزواجي والسعادة  االنفعالية لدى النساء العامالت. وأن هناك عالقة إيجابية بين

أن النساء العامالت كانت تعاني من التوتر والقلق إلى النتائج  أشارتكما  النفسية،
 ت.عامالالأكثر من النساء غير  واضطرابات انفعالية
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 دعم االجتماعي والسعادة النفسية لدى المرأة العاملةثانيا: دراسات تناولت ال
العالقات المحددة بين ثالثة مصادر  (Pakalns, 1990) بكالنسدراسة هدفت است

وخمسة جوانب للصحة النفسية  ،الزوج واألسرة الممتدة واألصدقاء :هيو للمساندة المدركة 
تكونت عينة الدراسة من و  ،التوتر واالكتئاب وسرعة الغضب والتعب واالستقرار :المدركة

( من األمهات المتزوجات ذوات اإلنجاز المرتفع، والالتي يعملن طوال الوقت، 002)
( من التباين في %31وأطفالهن لم يدخلوا المدرسة بعد وأظهرت نتائج الدراسة أن )

 معدالت االكتئاب أو االستقرار النفسي المرتبط بالمساندة االجتماعية المدركة يرجع إلى
المساندة االجتماعية الزوجية بدرجة كبيرة، ثم إلى المساندة من بقية أفراد األسرة الممتدة 
بدرجة متوسطة، في حين أن المساندة االجتماعية من قبل األصدقاء ال ترتبط بالمتغيرات 

 .النفسية
( العالقة بين الشعور بالسعادة ومستوى التدين، 3009) دراسة جان وكشفت

الجتماعي والتوافق الزواجي، والمستوى االقتصادي، والحالة الصحية. وتم ومستوى الدعم ا
من طالبات وموظفات إداريات وعضوات هيئة ( 417قوامها )تطبيق الدراسة على عينة 

وموجب بين السعادة  الرياض. وتوصلت الدراسة إلى وجود ارتباط دالٍ بتدريس سعوديات 
والتوافق الزواجي، والمستوى االقتصادي  وكل من مستوى التدين، والدعم االجتماعي،

 والحالة الصحية. 
فقد سعت إلى  (de Hoyos & Green, 2011)دي هويس وجرين دراسة أما 

محددات عمل المرأة في منطقة شمال شرق بريطانيا، وفحص أثر العوامل  التعرف على
 الدراسة ئجوتوصلت نتا ،الشخصية واالجتماعية والمؤسسية على عملها وتقدمها الوظيف

مما يدفعها إلى البحث  ؛وموظفة أن المرأة العاملة تعاني من صراع الدور كونها أماً  إلى
عن حلول لتغيير ساعات العمل على النحو الذي يساعدها في القيام بأعمالها، كما 
أوضحت أن المرأة تعاني من تحديات تربية األبناء، وغياب األنظمة اإلدارية المريحة في 

 .نقص الدعم والتشجيع من قبل المحيطين بهاالعمل، و 
طبيعة العالقة بين الضغط المهني  على إلى التعرف (3007) بحري وهدفت دراسة 
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 سيدة( 034والمساندة االجتماعية لدى المرأة العاملة في الجامعة على عينة قوامها )
غط المهني وجود عالقة ارتباطية سالبة بين الضوقد كشفت النتائج عن متزوجة وعازبة، 

في مستوى الضغط المهني وكذلك والمساندة االجتماعية لدى المرأة العاملة في الجامعة، 
جود فروق في مستوى الضغط المهني تبعًا لمتغير كذلك و تبعًا لمتغير الحالة االجتماعية، و 

 طبيعة العمل، عدم وجود فروق في مستوى الضغط المهني تبعًا لمتغير األقدمية.
الصعوبات التي تواجهها المرأة العاملة في  (3001) خرون آو  شاهرة دراس وأظهرت

جامعات جنوب الضفة الغربية من الناحية االجتماعية، واألسرية، والنفسية، واالقتصادية، 
توصلت الدراسة إلى أن العامالت يواجهن صعوبات و واإلدارية والصحية، والقانونية، 

كبيرة، وصعوبات أسرية ونفسية وإدارية اجتماعية واقتصادية وصحية عديدة بدرجة 
وقانونية عديدة بدرجة متوسطة وأثبتت عدم وجود عالقة بين الصعوبات التي تواجه المرأة 
العاملة ومتغير الحالة االجتماعية وعدد األوالد، وطبيعة العمل، والعمر، وعدد سنوات 

ة تحقيق التوازن بين فريق البحث المرأة بضرور  أوصىالخبرة. في ضوء النتائج السابقة 
عملها والتزاماتها االجتماعية، وإدارة وقتها على النحو الذي يساعدها على القيام بأعبائها 
الوظيفية واألسرية، ويؤكد على ضرورة تفهم ظروف المرأة العاملة وتقديم الدعم األسري 

 .واالجتماعي لها
االجتماعية  التعرف على المعوقاتب (3004) الغامديدراسة حين اهتمت في 

واالقتصادية والثقافية واألسرية والمهنية والذاتية التي تواجه المرأة العاملة في القطاع 
، وذلك من خالل عينة من النساء المتزوجات والعامالت قوامها جدة محافظةالصحي في 

توصلت الدراسة إلى أن احتياجات أبناء الموظفات تؤثر على أدائهن ( سيدة. و 373)
في أدوارهن بين المنزل والعمل، كما بينت أن  أن العمل بالمستشفى يمثل ازدواجاً لعملهن، و 

نسبة كبيرة من الموظفات لسن على معرفة بقوانين العمل، وأنهن يعانين من االختالط 
ويواجهن مضايقات من قبل الموظفين، وأن هناك عقبات اقتصادية أمام عمل المرأة، كما 

جدول  وضعهم في الرضا الوظيفي بين العامالت هي بينت أن من األمور التي تسا
 .مناوبات العمل بما يتناسب مع ظروف العامالت الشخصية واالجتماعية
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المساندة االجتماعية في مواجهة أحداث دور  (3009) مقدمدراسة  أوضحتو 
في قطاع الصحة بوهران، وتكونت العينه العامالت زوجات الالحياة الضاغطة كما تدركها 

المرأة العاملة في قطاع الصحة العمومية أن  وتوصلت الدراسة إلى ،( عاملة373) من
عالقة ارتباطية سالبة بين الضغط ، كما وجدت ما تتعرض لضغوط نفسية مرتفعة نوعاً 

أي كلما كانت المساندة االجتماعية التي تتلقاها المرأة العاملة  ؛العام والمساندة االجتماعية
 . كان الضغط النفسي منخفضاً في قطاع الصحة كبيرة 

لعقبات التي قد تمر بها األم أثناء تأديتها لعملها ل (3008) زميرليندراسة  تصد تو 
خارج بيتها في حضن الحياة الزوجية، واعتمدت فكرة أن التوافق الزواجي والعالقة الزوجية 

لي فإن العالقة الناجحة مشروع شراكة بالدرجة األولى مع الدفع بأسباب الخالفات، وبالتا
االرتباطية الموجودة بين السند األسري ودرجة التوافق الزواجي لدى األم العاملة )خارج 
بيتها( تمت بتحديد المتغير المستقل وفق أهداف الدراسة وهو السند األسري، والمتغير 

 .التابع هو التوافق الزواجي
العالقة بين  لىالتعرف ع إلى (Han et al., 2021)هان وآخرون هدفت دراسة 

( رجل 412)و سيدة( 0013) عينة تكونت منلدى الدعم االجتماعي والرضا عن الحياة 
النتائج أن الدعم االجتماعي المتصور  ت( عاًما، كشف90: 09صينًيا تتراوح أعمارهم بين )

أن العوامل  نتائج الدراسة إلىتوصلت و يؤثر بشكل إيجابي على الرضا عن الحياة، 
 عوامل االجتماعية الذاتية لها عالقة إيجابية عن الرضا عن الحياة.الشخصية وال
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 فـروض البحث: 
فتتي ضتتوء اإلطتتار النظتتري، ومتتا توصتتلت إليتته الدراستتات والبحتتوث الستتابقة متتن نتتتائج 

 حول موضوع البحث الحالي، تم صياغة فروض البحث على النحو اآلتي:
ومستوى السعادة النفسية لدى  زواجيالتوافق التوجد عالقة ارتباطية موجبة بين  .0

 .المرأة العاملة
ومستوى السعادة النفسية لدى  الدعم االجتماعيتوجد عالقة ارتباطية موجبة بين  .3

 .المرأة العاملة
لدى المرأة النفسية السعادة التنبؤ ب والدعم االجتماعي فييسهم التوافق الزواجي  .2

 .العاملة
ة لدى الزوجات العامالت ُتعزى لمتغير عدد توجد فروق في مستوى السعادة النفسي .7

 األبناء.
توجد فروق في مستوى السعادة النفسية لدى الزوجات العامالت ُتعزى لمتغير الخبرة  .2

 في العمل.

 جراءاتهإو  البحثمنهج 
 البحث:منهج 

اعتمد البحث الحالي علتى المتنهج الوصتفي للتحقتق متن فتروض البحتث واإلجابتة عتن 
والتنبؤيتة بتين التوافتق هدافه التي تتمثل في الكشف عتن العالقتة االرتباطيتة أسئلته وتحقيقًا أل

 .مستوى السعادة النفسية لدى المرأة العاملةو الزواجي والدعم االجتماعي 
 :البحثمجتمع 

البحث متن عتدد متن الستيدات العتامالت ستواء فتي القطتاع الحكتومي أو مجتمع  تكون 
 أبتتتتو كبيتتتتر وههيتتتتا وفتتتتاقوس بمحافظتتتتة الشتتتترقيةفتتتتي مدينتتتتة الختتتتاص المتزوجتتتتات والمقيمتتتتات 

 بجمهورية مصر العربية.
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 :البحثعينـة 
عشتتوائية متتن الزوجتتات عينتتة  تتتم اختيتتار :تريةلتحقــق مــن الخصــائص الســيكومعينــة ا: أوالً 

للتحقتتتق متتتن الكفتتتاءة البحتتتث تتتتم تطبيتتتق أدوات ستتتيدة، و ( 40) نعتتتددهالعتتتامالت بلتتتغ 
 .لكل أداة  السيكومترية

متتن العتتامالت تتتم اختيتتار عينتتة عشتتوائية متتن الزوجتتات  ة النهائيــة وخصائصــها:عينــالثانيــا: 
، وتتم تطبيتق (203)محافظة الشرقية من مدن أبو كبير وههيا وفاقوس، بلتغ عتددهن 

( عامتتًا بمتوستتط عمتتري 20: 32أدوات البحتتث علتتيهن، وقتتد تراوحتتت أعمتتارهن بتتين )
( خصتتتتتائص عينتتتتتة 0( ويوضتتتتح جتتتتتدول )4.44( وانحتتتتتراف معيتتتتتاري )24.70قتتتتدره )
 البحث.

 خصائص عينة البحث :8 جدول
 التمثيل في العينةنسبة  العدد فئات المتغير المتغير

 عدد األبناء

 % 5.60 05 ال يوجد

 % 4.64 541 3 ىلإ 1من

 % 1.61 555 3أكثر من 

 الخبرة

 % 5560 05 فاقل 5

 % .476 .7 11إلى 6من 

 % 0567 .50 كثرأف 11

 البحثأدوات 
 ية: تاألدوات اآل ا البحثستخدمت الباحثة في هذا

  (8888 ،)الجمالوتعريب   ),Abbott 2006) عدادإمقياس السعادة النفسية  .8
عبارات لكل بعد من  (4بواقع )فرعية أبعاد ( 1)عبتارة موزعة على  (73) تكون من

ت اإليجابية مع العالقا /التطور الشخصي /التمكن البيئي /االستقاللية :وهي ،األبعاد الستة
وهذه الصورة من المقياس هي من نوع التقرير  ،تقبل الذات /الحياة الهادفة /اآلخرين

( بتعريب المقياس ومراجعة الترجمة إلى اللغة العربية مع 3002. وقامت الجمال )الذاتي
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تعديل بعض العبارات لتتفق الصياغة مع محتوى المقياس وطبيعة العينة وبيئة التطبيق، 
ق الداخلي للمقياس من خالل حساب معامل قامت مترجمة المقياس بحساب االتساكما 

ارتباط العبارات باألبعاد، وكذلك معامل ارتباط األبعاد بالدرجة الكلية؛ وذلك للتحقق من 
صدق وثبات المقياس، وجاءت جميع قيم معامالت األرتباط دالة إحصائيًا عند مستوى 

(، كما 1رقم )( للبعد 0.703( و)7( للبعد رقم )0.401(، حيث انحصرت بين )0.00)
كرونباخ للمقياس ككل وجاءت قيمة ألفا  -قامت بحساب معامل الثبات بطريقة ألفا

 (.0.703-0.401( وامتدت معامالت الثبات لألبعاد الستة ما بين )0.149)
 في البحث الحالي: مقياس السعادة النفسية لالخصائص السيكومترية 

النفسية على عينة مكونة من تم حساب الخصائص السيكومترية لمقياس السعادة 
 ( سيدة من الزوجات العامالت، وفيما يأتي بيان ذلك:  40)

 ( إليهالذي تنتمي  مع الدرجة الكلية للبعد العبارة) االتساق الداخلي . أ
بحساب معامالت االرتباط بين درجة كل تم التحقق من االتساق الداخلي للمقياس 

من الدرجة الكلية للبعد،  العبارةبعد حذف درجة  إليه الذي تنتمي والدرجة الكلية للبعد عبارة
 ( ذلك:3جدول )ويوضح 

 
 تقبل الذات الحياة الهادفة العالقات اإليجابية  التطور الشخص ي التمكن البيئي االستقاللية

 م
معامل 

 االرتباط
 م

معامل 

 االرتباط
 م

معامل 

 االرتباط
 م

معامل 

 االرتباط
 م

معامل 

 االرتباط
 تباطمعامل االر  م

1 18..0** . 18010** 15 18.11** 00 18703** 00 18.30** 36 18.00** 

0 18010** 0 18051** 16 18730** 03 186.5** 31 18775** 37 18010** 

3 18.77** 11 1805.** 17 18511** 00 18617** 31 18066** 3. 18.10** 

0 18000** 11 18000** 1. 18701** 05 18613** 30 18.17** 30 18.00** 

5 18030** 10 18.00** 10 18565** 06 18.0.** 33 18700** 01 18.00** 

6 18617** 13 18710** 01 1873.** 07 18011** 30 18.3.** 01 18010** 

7 18000** 10 18.61** 01 18.51** 0. 18.70** 35 18.71** 00 18.10** 

 88للبعد ن=  والدرجة الكليةمقياس السعادة النفسية  عباراتمعامالت ارتباط بيرسون بين   :8 جدول

 

 (0.0.* معامالت االرتباط عند مستوى )            (0.0.** معامالت االرتباط عند مستوى )
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رجتتة كتتل عبتتارة بالدرجتتة الكليتتة د( أن قتتيم معتتامالت االرتبتتاط 3ويتضتتح متتن الجتتدول )
 - 0.711بتتتين )كمتتتا تراوحتتتت ( 0.00دالتتتة عنتتتد مستتتتوى )للبعتتتد التتتذي تنتمتتتي إليتتته كانتتتت 

 .وهذا يشير إلى االتساق الداخلي لعبارات المقياس مع البعد الذي تنتمي إليه( 0.829
 بعاد مع الدرجة الكلية للمقياس( االتساق الداخلي )األ . ب

بحساب معامالت االرتباط بين درجة كل اخلي للمقياس تم التحقق من االتساق الد
لدرجة الكلية، البعد من ابعد حذف درجة مقياس السعادة النفسية والدرجة الكلية لبعد 

 ( ذلك:2دول)ج ويوضح
 

 
 مستوى الداللة معامل االرتباط بعاداأل

 1811 **18033 االستقاللية

 1811 **1..18 التمكن البيئي

 1811 **18030 التطور الشخص ي

 1811 **18030 العالقات اإليجابية

 1811 **18057 الحياة الهادفة

 1811 **.1800 تقبل الذات

 (0.0.* معامالت االرتباط عند مستوى )            (0.0.** معامالت االرتباط عند مستوى )

ليتة بين درجة كل بعتد بالدرجتة الك( أن قيم معامالت االرتباط 2ويتضح من الجدول )
 للمقياس جاءت دالة إحصائيًا وهذا يشير إلى صدق أبعاد مقياس السعادة النفسية.

كرونباخ، وطريقة التجزئة النصفية لمقياس السعادة  -فاألطريقة معامل بالثبات  . ج
 .النفسية

 -التحقق من ثبات مقياس السعادة النفسية على عينة البحث، بطريقة ألفا تم
 النتائج كما يأتي:( 7جدول ) وضحوالتجزئة النصفية وي كرونباخ
 
 

 ة كل ُبعد والدرجة الكلية لمقياس السعادة النفسية:  معامالت االرتباط بين درج8جدول  (88) ن= 
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كرونباخ وطريقة التجزئة النصفية وجتمان  –: قيم معامالت الثبات بطريقة ألفا 8جدول 
 (88لمقياس السعادة النفسية ) ن= 

 جتمان التجزئة النصفية ألفا كرونباخ األبعـاد

 18755 18010 18.55 االستقاللية

 18015 18051 18051 التمكن البيئي 

 18010 18010 18.03 تطور الشخص يال

 18.07 18.31 1..18 العالقات اإليجابية 

 18000 18031 18.77 الحياة الهادفة

 18065 18067 5..18 تقبل الذات

 18053 18050 18076 الدرجة الكلية للمقياس

 (00.) <مرتفعة     ( 00.-00.متوسطةبين)        (00.) >ضعيفة     كرونباخ  -فاأل

تحقتتق مؤشتترات ثبتتات مقيتتاس الستتعادة النفستتية لعينتتة البحتتث  (7تضتتح متتن الجتتدول)ي
 .(0.4من ) قيم أكبرالجميع  وكانت 

بعد التحقق من الخصائص السيكومترية لمقياس السعادة النفسية لعينة البحث؛ حيث 
تمتع المقياس بمؤشرات ثبات وصدق مقبولة؛ وبذلك يصبح المقياس معدًا للتطبيق بكل ثقة 

 اطمئنان على أفراد عينة البحث.و 
 (8888) مقياس التوافق الزواجي إعداد عبيد .3

فرعية هي: أبعاد ( 2)موزعة على  ،( عبتارة لقياس التوافق الزواجي29يتكون من )
، عبارة (03البعد االقتصادي ويتكون من ) ،عبارة (03البعد االجتماعي ويتكون من )

، البعد الثقافي والمعرفي ويتكون عبارة( 03من ) البعد النفسي واإلشباع العاطفي ويتكون 
، وهذه الصورة من المقياس عبارات( 00، بعد تربية األبناء ويتكون من )عبارة( 03من )

 هي من نوع التقرير الذاتي.
 التوافق الزواجي لمقياس السيكومترية الخصائص

ونة من تم حساب الخصائص السيكومترية لمقياس التوافق الزواجي على عينة مك
 ( سيدة من الزوجات العامالت، وفيما ياتي بيان ذلك:40)
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  :(إليهالذي تنتمي  مع الدرجة الكلية للبعد العبارة) االتساق الداخلي . أ
بحساب معامالت االرتباط بين درجة كل تم التحقق من االتساق الداخلي للمقياس 

من الدرجة الكلية للبعد،  عبارةالبعد حذف درجة  إليهالذي تنتمي  والدرجة الكلية للبعد عبارة
 ( يوضح ذلك:2وجدول )
عبارات مقياس التوافق الزواجي والبعد الذي : معامالت ارتباط بيرسون بين 5جدول

 (88ن= ) تنتمي إليه

 البعد الثقافي والمعرفي البعد االقتصادي البعد االجتماعي
البعد النفس ي واإلشباع 

 العاطفي
 بعد تربية األبناء

 م
معامل 

 الرتباطا
 م

معامل 

 االرتباط
 م

معامل 

 االرتباط
 م

معامل 

 االرتباط
 م

معامل 

 االرتباط

1 18031** 13 183..** 05 18713** 37 18777** 00 18.10** 

0 1801.** 10 18.00** 06 18701** 3. 18710** 51 18770** 

3 180.0** 15 18005** 07 18507** 30 18676** 51 18611** 

0 18011** 16 18.50** 0. 18300** 01 18773** 50 18000** 

5 1801.** 17 18011** 00 185.0** 01 1800.** 53 18010** 

6 18377** 1. 18016** 31 186.3** 00 18705** 50 1870.** 

7 18377** 10 18015** 31 18700** 03 18630** 55 18711** 

. 1801.** 01 18703** 30 186.3** 00 18517** 56 18705** 

0 18.13** 01 18.10** 33 18633** 05 18705** 57 18701** 

11 18730** 00 18061** 30 1851.** 06 18705** 5. 18767** 

11 1801.** 03 18003** 35 18563** 07 1855.**     

10 180.0** 00 18005** 36 18103 0. 18507**     

 (0.0.مالت االرتباط عند مستوى )* معا   (0.0.** معامالت االرتباط عند مستوى )

( أن قيم معامالت االرتباط مرتفعة ودالة عند مستوى 2ويتضح من الجدول )
 وهذا يشير إلى االتساق الداخلي للمقياس.( 0.810 – 0.082( وتتراوح بين )0.00)
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  :بعاد مع الدرجة الكلية للمقياس(االتساق الداخلي )األ . ب
بحساب معامالت االرتباط بين درجة كل لمقياس تم التحقق من االتساق الداخلي ل 

بعد حذف درجة البعد من الدرجة الكلية،  ُبعد والدرجة الكلية لمقياس التوافق الزواجي
 النتائج كما يأتي:يوضح  التالي( 1وجدول)
 : معامالت االرتباط بين درجة كل ُبعد والدرجة الكلية لمقياس التوافق الزواجي6جدول

 (88) ن=  
 مستوى الداللة معامل االرتباط دبعااأل

 1811 **18030 البعد االجتماعي 

 1811 **18007 البعد االقتصادي

البعد النفس ي واإلشباع 

 العاطفي 
18005** 1811 

 1811 **18051 البعد الثقافي والمعرفي 

 1811 **18.17 بعد تربية األبناء 

 (8085االرتباط عند مستوى )* معامالت  (8088** معامالت االرتباط عند مستوى )
ودالة عند مستوى  رتباط مرتفعة( أن قيم معامالت األ1ويتضح من الجدول )

 مما يدل على صدق أبعاد مقياس التوافق الزواجي. (،0.00)
كرونباخ، وطريقة التجزئة النصفية لمقياس التوافق  -فاألالثبات عن طريقة معامل  . ج

 الزواجي
 كرونباخ -ألفا بطريقة البحث، عينة على وافق الزواجيالت مقياس ثبات من التحقق تم
 :كما يأتي النتائج( 4) جدول ويوضح النصفية والتجزئة
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كرونباخ وطريقة التجزئة النصفية وجتمان  –: معامالت الثبات بطريقة ألفا 8جدول 
 (88) ن=  لمقياس التوافق الزواجي

 جتمان التجزئة النصفية ألفا كرونباخ األبعـاد

 180.7 ..180 18000 البعد االجتماعي

 18070 18077 18001 البعد االقتصادي

 18700 18751 18.00 البعد النفس ي واإلشباع العاطفي 

 18010 18011 18.01 البعد الثقافي والمعرفي 

 18.00 .18.0 18.60 بعد تربية األبناء 

 18.00 .18.0 18.60 الدرجة الكلية للمقياس

 (808) <مرتفعة ( 808-805بين)  متوسطة  (805)   ضعيفة  كرونباخ -فاأل
 البحث لعينة التوافق الزواجي مقياس ثبات مؤشرات تحقق( 4)الجدول من يتضح

 (.0.4) من أكبر القيم جميع  وكانت
يتبين  البحث لعينة التوافق الزواجي لمقياس السيكومترية الخصائص من التحقق بعد

 للتطبيق معداً  المقياس يصبح وبذلك مقبولة؛ وصدق ثبات اتيتمتع بمؤشر  المقياس أن 
 .البحث عينة أفراد على واطمئنان ثقة بكل

 (8888ي )مقياس الدعم االجتماعي إعداد السمادون  .2
( 02( عبتارة لقياس الدعم االجتماعي وهي موزعة على بعدين بواقع )31تكون من )

 اء والدعم االجتماعي من األسرة.كل بعد وهما الدعم االجتماعي من األصدقلعبارة 
 :التوافق الزواجي لمقياس السيكومترية الخصائص

على عينة مكونة من الدعم االجتماعي تم حساب الخصائص السيكومترية لمقياس 
 ( سيدة من الزوجات العامالت، وفيما يأتي بيان ذلك:40)

 ( ليهإاالتساق الداخلي )المفردة مع الدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي  -أ
بحساب معامالت االرتباط بين درجة كل مفردة والدرجة الكلية للبعد  قامت الباحثة

 ( يوضح ذلك:9بعد حذف درجة المفردة من الدرجة الكلية للبعد، وجدول ) إليهالذي تنتمي 
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 88:  معامالت ارتباط بيرسون بين فقرات أداة الدراسة والدرجة الكلية للبعد ن= 8جدول
 الدعم االجتماعي من األسرة عي من األصدقاءالدعم االجتما

 معامل االرتباط م معامل االرتباط م
0 0.943** 07 0.400** 
3 0.990** 02 0.497** 
2 0.708** 01 0.203* 
7 0.144** 04 0.244** 
2 0.122** 09 0.294** 
1 0.228** 08 0.110** 
4 0.294** 30 0.770** 
9 0.421** 30 0.119** 
8 0.474** 33 0.124** 

00 0.728** 32 0.710** 
00 0.423** 37 0.120** 
03 0.990** 32 0.201** 
02 0.433** 31 0.171** 

 (8085* معامالت االرتباط عند مستوى )  (8088** معامالت االرتباط عند مستوى )
( 0.00( أن قيم معامالت االرتباط مرتفعة ودالة عند مستوى )9يتضح من جدول )

 مما يدل على صدق مفردات مقياس الدعم االجتماعي.( 0.990 – 0.203)تتراوح بين و 
 بعاد مع الدرجة الكلية للمقياس( االتساق الداخلي )األ -ب

بحساب معامالت االرتباط بين درجة كل ُبعد والدرجة الكلية  قامت الباحثة 
( 8جدول )وضح يلمقياس الدعم االجتماعي بعد حذف درجة البعد من الدرجة الكلية، و 

 ذلك:
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: معامالت االرتباط بين درجة كل ُبعد والدرجة الكلية لمقياس الدعم االجتماعي 8جدول 
 (88)ن= 

 مستوى الداللة معامل االرتباط بعاداأل

 1811 **18016 الدعم االجتماعي من األصدقاء 

 1811 **18017 الدعم االجتماعي من األسرة 

 (8085* معامالت االرتباط عند مستوى ) (8088ى )** معامالت االرتباط عند مستو 
(، 0.00( أن قيم معامالت االرتباط مرتفعة ودالة عند مستوى )8يتضح من جدول )

 مما يدل على صدق أبعاد مقياس الدعم االجتماعي.
كرونباخ، وطريقة التجزئة النصفية لمقياس الدعم  -ألفاالثبات عن طريقة معامل  -ج

 االجتماعي
كرونباخ  –مل الثبات لمقياس الدعم االجتماعي، باستخدام معامل ألفا حساب معا تم

وطريقة التجزئة النصفية لدراسة االتساق الداخلي ألبعاد استبانة من خالل وجهات نظر 
 (.00وبيان ذلك في جدول ) جميع العامالت المتزوجات

النصفية كرونباخ وطريقة التجزئة  –: قيم معامالت الثبات بطريقة ألفا 88جدول 
 (88وجتمان لمقياس الدعم االجتماعي )ن= 

 جتمان التجزئة النصفية ألفا كرونباخ األبعـاد

 18.70 18.75 18.33 الدعم االجتماعي من األصدقاء

 18.13 18.13 18.10 الدعم االجتماعي من األسرة

 187.0 187.0 7..18 الدرجة الكلية للمقياس

 (808) <مرتفعة ( 808-805بين)  متوسطة  (805) >ضعيفة كرونباخ  -ألفا 
( مما يجعلنا 0.4أن جميع قيم معامالت الثبات أكبرمن ) (00) يتضح من الجدول

 نثق في ثبات مقياس الدعم االجتماعي.
 البحث، لعينة الدعم االجتماعي لمقياس السيكومترية الخصائص من التحقق بعد

 معداً  المقياس يصبح وبذلك قبولة؛م وصدق ثبات يتمتع بمؤشرات المقياس يتبين أن 
 .البحث عينة أفراد على واطمئنان ثقة بكل للتطبيق
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 خطوات البحث:
 على النحو اآلتي:النهائية بعدة خطوات الختيار العينة  ةقامت الباحث

قامت الباحثة بتطبيق مقياس التوافق الزواجي، ومقياس الدعم االجتماعي، ومقياس  .0
العامالت في الزوجات  سيدة من( 220إجمالية قدرها )على عينة النفسية  السعادة
 بجمهورية مصر العربية. أبو كبير وههيا وفاقوس محافظة الشرقيةمدينة 

سيدة من ( 32بتصحيح المقاييس وبناًء عليه تم استبعاد استمارات ) ةالباحث تقام .3
( 32) لعدم استكمالهم االستجابات على كل عبارات المقاييس، واستمارات المشاركات

بوضع أكثر من استجابة على أي عبارة من عبارات  نقم المشاركاتمن سيدة 
 (.203المقاييس، وبهذا أصبح عدد العينة )

 :األساليب االحصائية
ئية اإلحصامن أجل التحقق من فروض البحث الحالي استخدمت الباحثة األساليب 

 اآلتية:
 كرونباخ  -ألفامعامل  .0
 معامل االرتباط لبيرسون  .3
 امل االنحدارمع .2
 تحليل التباين األحادي  .7
 اختبار شفيه  .2
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 نتائج البحث ومناقشتها وتفسيرها
 نتائـج الفـرض األول:

جي االفرض األول على أنه: "توجد عالقة ارتباطية موجبة بين التوافق الزو  نص  
الت وللتحقق من صحة هذا الفرض تم حساب معام لدى المرأة العاملة"،والسعادة النفسية 

وأبعاده، ودرجاتهم  جيااالرتباط لبيرسون بين درجات العينة ككل على مقياس التوافق الزو 
 ( ما يأتي:00)جدول يوضح على مقياس السعادة النفسية وأبعاده، و 

وأبعاده والسعادة النفسية وأبعادها الزواجي معامالت االرتباط بين التوافق : 88جدول
 الزوجات العامالتلدى 

 المتغيرات 
البعد 

 االجتماعي 

البعد 

 االقتصادي

البعد الثقافي 

 والمعرفي

البعد النفس ي 

واإلشباع 

 العاطفي

بعد تربية 

 األبناء 

التوافق الزواجي 

 )الدرجة الكلية(

 **18.00 **18.06 **18.30 **18.30 **18760 **18.07 االستقاللية

 **18.00 **18.00 **18.37 **18.00 **18771 **18.30 التمكن البيئي

 **18011 **18010 **.18.0 **18.50 **187.3 **18.03 التطور الشخص ي

 **...18 **18.06 **18.07 **18.30 **18750 **18.03 العالقات اإليجابية

 **18016 **18017 **18.00 **18.60 **18706 **18.07 الحياة الهادفة

 **18.06 **18.06 **18.30 **18.01 **18766 **18.30 تقبل الذات

الدرجة الكلية 

 للسعادة 
.08.0** .0000** .0800** .0800** .09.0** .09..** 

بين الدرجة  إحصائياً  ةموجبة دال ة( أنه توجد عالقة ارتباطي00يتضح من الجدول )
بعاد الفرعية لمقياس الفرعية لمقياس التوافق الزواجي والدرجة الكلية واأل واألبعادالكلية 

عند مستوى  **( وهو دال إحصائياً 0.802يث بلغ معامل االرتباط )السعادة النفسية ح
، وبذلك تحققت صحة الفرض األول؛ حيث أوضحت النتائج وجود عالقة طردية (0.00)

ارتفع مستوى التوافق الزواجي بين مستوى التوافق الزواجي ومستوى السعادة النفسية، فكلما 
 .نالنفسية لديهارتفع مستوى السعادة  الزوجات العامالتلدى 
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فالزواج الموفق يشبع حاجات الفرد النفسية والعاطفية، ويقلل من الشعور بالوحدة 
ويعد مصدرًا من مصادر الدعم االجتماعي، كما أن نجاح المرأة في حياتها الزوجية يعزز 

 ,Myers)من ثقتها بنفسها ومن تقدير اآلخرين لها وهذا يتفق مع نتائج دراسة مايرز 
أكثر سعادة ورضا عن األشخاص المتوافقين زواجيًا يكونون أن  ىإلي توصلت الت (2000

 سلبيةعالقة وجود  التي أشارت إلى (3030) بنات، ودراسة حياتهم وأقل عرضة لالكتئاب
وجود  إلىتوصلت ( حيث 3009) جان دراسة، و بين الضغوط المهنية المدركة والسعادة

ارتباط دال وموجب بين السعادة وكل من مستوى التدين، والدعم االجتماعي، والتوافق 
 & Dhingra) دينجرا ودينجرا دراسة، و الزواجي، والمستوى االقتصادي والحالة الصحية

Dhingra, 2021)  التي أشارت إلى أن هناك عالقة إيجابية بين التوافق الزواجي
أن التوافق الزواجي يحسن  (3009وآخرون ) نوفلة، كما أشارت دراسة والسعادة النفسي

لدى المرأة العاملة متغير الرضا عن الحياة التي من أبعادها السعادة، كما أكدت دراسة 
( أن التوافق الزواجي يخفف الضغوط المهنية لدى 3030( ودراسة بنات )3009) سالم

 المرأة العاملة.
  نتائـج الفـرض الثاني:

 الفرض الثاني على أنه "توجد عالقة ارتباطية موجبة بين الدعم االجتماعي نص  
وللتحقق من صحة هذا الفرض تم حساب معامالت مرأة العاملة"، الوالسعادة النفسية لدى 

وأبعاده، ودرجاتهم  االرتباط لبيرسون بين درجات العينة ككل على مقياس الدعم االجتماعي
 ذلك: (03) سية وأبعاده، ويوضح جدولعلى مقياس السعادة النف
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: معامالت االرتباط بين الدعم االجتماعي وأبعاده والسعادة النفسية 88جدول رقم 
 الزوجات العامالتوأبعادها لدى 

 المتغيرات 
 الدعم االجتماعي 

 من األصدقاء

 الدعم االجتماعي

 سرةمن األ  

 الدعم االجتماعي

 )الدرجة الكلية(

 **18036 **.1806 **18.63 االستقاللية

 **.1803 **18060 **18.66 التمكن البيئي

 **18003 **18070 **18.70 التطور الشخص ي

 **18030 **18060 **18.50 العالقات اإليجابية

 **.1800 **18076 **18.70 الحياة الهادفة

 **18036 **18066 **18.60 تقبل الذات

 **18000 **18070 **18.71 الدرجة الكلية للسعادة 

بين الدرجة  إحصائياً  ةموجبة دال ةعالقة ارتباطي وجود( 03يتضح من الجدول )
بعاد الفرعية لمقياس ألبعاد الفرعية لمقياس الدعم االجتماعي والدرجة الكلية واألالكلية وا

عند مستوى  **( وهو دال إحصائياً 0.873السعادة النفسية حيث بلغ معامل االرتباط )
وبذلك تحققت صحة الفرض الثاني حيث أوضحت النتائج وجود عالقة طردية  ،(0.00)

ارتفع مستوى الدعم ومستوى السعادة النفسية، فكلما الدعم االجتماعي بين مستوى 
 .نارتفع مستوى السعادة النفسية لديه الزوجات العامالتاالجتماعي لدى 

ن الدعم االجتماعي مصدر وتتفق هذه النتيجة مع العديد من الدراسات التي تؤكد أ
( حيث توصلت الي وجود 3009) جان دراسةمهم لتحقيق السعادة والرضا لألفراد مثل 

ارتباط دال وموجب بين السعادة وكل من مستوى التدين، والدعم االجتماعي، والتوافق 
 ,.Han et al)، ودراسة هان وآخرون الزواجي، والمستوى االقتصادي والحالة الصحية

لتى أشارت إلى أن الدعم االجتماعي يؤثر بشكل إيجابي على الرضا عن الحياة، ا (2021
والدعم االجتماعي يساعد على مواجهة األحداث الضاغطة، وهذا ما أكدت عليه دراسة 

كلما كانت المساندة االجتماعية التي تتلقاها المرأة حيث أشارت إلى أنه  (3009) مقدم
 .ن الضغط النفسي منخفضاً العاملة في قطاع الصحة كبيرة كا
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  :الفرض الثالثنتائج 
في التنبؤ  التوافق الزواجي، والدعم االجتماعينص  الفرض الثالث على أنه "يسهم 

وللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدم أسلوب بالسعادة النفسية لدى المرأة العاملة"، 
متغيرات التوافق الزواجي، سهام مستوى إتحليل االنحدار المتعدد، وذلك بهدف تحديد مدى 

( 02يوضح جدول )، و الزوجات العامالتفي التنبؤ بالسعادة لدى  والدعم االجتماعي
 ي: أتالنتائج كما ي

من مستوى متغيرات التوافق  الزوجات العامالت ى: التنبؤ بمستوى السعادة لد88جدول
 الزواجي والدعم االجتماعي

 المتغيرات المستقلة المتغير التابع

 سعادة النفسيةال
B  الحد الثابت غير

 المعياري 
 الدعم االجتماعي التوافق الزواجي

 18070 18370 158501- قيمة المعامل

 38703 08013 108757- (T)قيمة اختبار 

 1811 1811 1811 (T)مستوى الداللة 

 10578516 (F)قيمة اختبار 

 1811 (F)مستوى الداللة

(R) 18005 االرتباط 

(R2) 18.03 حديدالت 

 18.03 (R2)التحديد المصحح 

( 0.00( وهي دالة عند )0324.201( بلغت )F) ( أن قيمة02يتضح من جدول )
مما يؤكد القوة التفسيرية العالية لنموذج االنحدار الخطي المتعدد من الناحية اإلحصائية، 

دالة  االجتماعي( كما يتضح أن قيمة )ت( في المتغيرات المستقلة )التوافق الزواجي، الدعم
أن و (، tتأثير معنوي في نموذج االنحدار المتعدد حسب اختبار) ا( ذ0.00عند مستوى )

بينما بلغ  ،(0.872قد بلغ ) R قيم معامل االرتباط الثالثة وهي معامل االرتباط البسيط
R2- (0.982 )( في حين كان معامل التحديد المصحح 0.982) R2معامل التحديد 
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المتغيرات المستقلة التفسيرية )التوافق الزواجي، الدعم االجتماعي(  مما يعني بأن
( من التغيرات الحاصلة في )السعادة النفسية( المطلوبة والباقي %98ن تفسر )أاستطاعت 

ن معادلة خط انحدار )السعادة النفسية( أ خرى. كما يتضحأعزى إلى عوامل يُ  (00%)
+ 02.230-االجتماعي( هي: السعادة النفسية=  على اختبارات )التوافق الزواجي، الدعم

 ( 0.343(+ الدعم االجتماعي )0.247التوافق الزواجي )
بالسعادة يرجع في جزء منه إلى المرأة العاملة وتعني النتيجة السابقة أن شعور 

دراسات كال  ما أشار إليهمع وتتفق هذه النتيجة  دعمها زواجيًا واجتماعيًا،ارتفاع درجة 
 Han et) هان وآخرين دراسةو  (3009) جان دراسةو  (3002) الطاهاتو  اديالصممن 

al., 2021يعد خطوة مهمة التوافق الزواجي والدعم االجتماعي على أن  وا( حيث أكد
الستعادة العالقات المتصدعة والثقة المتبادلة، كما يسهم في حل الكثير من المشكالت 

من المشكالت المستقبلية، وكذلك يحسن  من جودة  القائمة بين األفراد، ويمنع حدوث الكثير
أن التوافق الزواجي ركيزة أساسية في  كما، الحياة والرضا عنها ويدعم الشعور بالسعادة

غياب التوافق إلى حالة من القلق واالكتئاب عند  ينماء األسرة واستمراريتها، كما قد يؤد
إلى عدم استقرار المجتمع  يمما يؤد الزوجين، وإلى تفكك العالقات األسرية وانهيارها،

نوفل  وهذا ما أكدت عليه دراسة على اعتبار أن المجتمع هو مجموع األسر الموجودة فيه
عالقة بين التوافق الزواجي بمحاوره األربعة حيث توصلت إلى وجود  (3009وآخرون )

اطفي الفكري والثقافي، الجانب الجنسي، الجانب االقتصادي، الجانب الع )الجانب
التوافق أن  (3030) قازان، وهذا ما أكدته دراسة والرضا عن الحياةوبين  والوجداني(،

الزواجي يتأثر بحسب طبيعة عمل كل من الزوجين فى تحقيق أدوارهما، سواء داخل البيت 
 أم خارجه وذلك بمساعدة كل من الزوجين لآلخر، وبقدرتهما على المسايرة والتعاطف معاً 

جة بما عليها تجاه الزوج واألوالد، والزواج بشكل عام، ويقوم الزوج بما بحيث تقوم الزو 
يقوم كالهما بعملية التوافق من خالل تنسيق العمل بينهما واالتفاق عليه  وبالتاليعليه، 

وهذا ما  داخل البيت وخارجه، سواء أكان ذلك فى تربية األوالد أو اإلنفاق على األسرة،
أن للدعم االجتماعي أهمية كبيرة حيث يقي األفراد من  (3002) الطعانيأكدته دراسة 
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األمراض النفسية، وخاصة عندما يشعر أنه لم يعد بإمكانه أن يتصدى لخطر يهدده، أو 
حدث ضاغط وأنه بحاجة لعون ومساعدة من المحيطين. وتتفق هذه النتيجة مع نتائج 

دعم االجتماعي يلعب البأن ( 3002) الطعانيودراسة  (3009) جاندراسات كال من 
وقد أشارت نتائج دراسة  في إشباع حاجات الفرد لألمن النفسي واالجتماعي هاماً  دوراً 

المساندة االجتماعية من االستراتيجيات الفعالة للتخفيف من حدة  أن( 3007) بحري 
( وجود 3004) العنزي . كما أكدت نتائج دراسة الضغط المهني لدى النساء العامالت

حة بين الدعم االجتماعي المقدم ومدى تواجد مظاهر الصحة الجسمية عالقة واض
 .والنفسية

 نتائـج الفـرض الرابع:
الزوجات  ىالفرض الرابع على أنه: "توجد فروق في مستوى السعادة النفسية لد نص  

وللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام تحليل  ،عزى لمتغير عدد األبناء"العامالت تُ 
 ذلك:( 07(، يوضح جدول )ANOVAحادي )التباين األ
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( للتعرف على الفروق بين أفراد عينة ANOVAتحليل التباين األحادي ) :88جدول 
 عزى لمتغير عدد األبناءالعامالت تُ  ى الزوجاتمستوى السعادة النفسية لدفي  البحث

 مصدر التباين المتغيرات
 مجموع

 المربعات

 درجات

 حرية

 متوسط

 عاتالمرب

 قيمة

F 

 الداللة

 اإلحصائية

 االستقاللية

 04706501 4 .555.5655 بين املجموعات

.55645. 
56555 

دالة عند 
(5655) 

 6.54. 155 415465.4 داخل املجموعات

  154 514706575 املجموع

 التمكن البيئي

 0.446.55 4 554756155 بين املجموعات

..4611. 
56555 

دالة عند 
(5655) 

 76044 155 40.16154 خل املجموعاتدا

  154 545046.51 املجموع

التطور 

 الشخصي

 446457.. 4 .51474655 بين املجموعات

.716554 
56555 

دالة عند 
(5655) 

 76474 155 40446.01 داخل املجموعات

  154 507456.05 املجموع

العالقات 

 اإليجابية

 075164.0 4 55.7.6045 بين املجموعات

75.6770 
56555 

دالة عند 
(5655) 

 6154. 155 45556545 داخل املجموعات

  154 5..6..515 املجموع

الحياة 

 الهادفة

 .457604. 4 5441.6555 بين املجموعات

0046544 
56555 

دالة عند 
(5655) 

 5564.0 155 11.56055 داخل املجموعات

  154 5075.6.55 املجموع

 اتتقبل الذ

 5556515. 4 5457465.5 بين املجموعات

7506411 
56555 

دالة عند 
(5655) 

 60.4. 155 44.56454 داخل املجموعات

  154 544056101 املجموع

الدرجة الكلية 

 للسعادة

 45.55.6544 4 4145116774 بين املجموعات

.4.65.5 
56555 

دالة عند 
(5655) 

 45.6505 155 7554064.4 داخل املجموعات

  154 0455.56500 املجموع
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( فتتي الدرجتتة 0.00( وجتتود فتتروق دالتتة إحصتتائيًا عنتتد مستتتوى )07يتضتتح متتن جتتدول )
ممتتا يعنتتي  ؛عتتزى لمتغيتتر عتتدد األبنتتاءالكليتتة واألبعتتاد الفرعيتتة فتتي مستتتوى الستتعادة النفستتية تُ 

 امالت.العالزوجات عدد األبناء في مستوى السعادة النفسية لدى  تأثير متغير
بنتاء أجترت الباحثتة اختبتارًا بعتديًا للمقارنتة هذه الفروق في متغير عدد األ اتجاهولتحديد 

   :(02فيه( ويوضح ذلك جدول )يبين المتوسطات الحسابية )اختبار ش
فيه اتجاه الداللة بين متوسطات المجموعات الفرعية في ي: نتائج اختبار ش85جدول 

 متغير عدد األبناء
 األبعاد

عة مجمو

 المقارنة
 المتوسط

 فروق المتوسطات ومستوى الداللة

 3أكثر من  3إلى  1من  ال يوجد

 االستقاللية

    7644 ال يوجد

    *506.1 44657 3 إلى 1من 

  *-54..564- .61. 54675 3أكثر من 

التمكن 

 البيئي

      7647 ال يوجد

    *506555.5 44615 3 إلى 1من 

  *-56.55.5- *615574. 546.7 3أكثر من 

التطور 

 الشخصي

      7654 ال يوجد

    *.5.67555 44674 3الي  1من 

  *-556.74.4- *651400. 54650 3أكثر من 

العالقات 

 اإليجابية

      7674 ال يوجد

    *5.614574 .4065 3 إلى 1من 

  *-564.574- *67.555. 506.5 3أكثر من 

الحياة 

 الهادفة

      6.4. يوجد ال

    *50651440 41600 3 إلى 1من 

  *-556.5.55- *0644040 54670 3أكثر من 

 تقبل الذات

      76.4 ال يوجد

    *5.641754 .4465 3 إلى 1من 

  *-44..5565- *65.574. 54677 3أكثر من 

الدرجة 

الكلية 

 للسعادة

      05654 ال يوجد

    *05545.67 54.657 3 إلى 1من 

  *-05675017- *1.6541.4 .7.65 3أكثر من 
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العامالت الالتي لديهن من طفل الزوجات فروق بين  وجود( 02) يتضح من جدول
ثالث أطفال، وبين فئتي )ال يوجد، وأكثر من ثالث أبناء( لصالح العامالت الالتي  إلى

والتي ليس لديها أبناء تعاني  ن الزوجة العاملةإحيث  ؛أبناء ةثالث إلىلديهن من ابن واحد 
ن كان رفع عنها عبء تربية األبناء مع إسرة حتى و من ضغط نفسي من المجتمع ومن األ

 ةالسعادة، وأما األم التي لديها أكثر من ثالث ىالوظيفة ولكن حاجة األمومة لديها تؤثر عل
اء تربية األبناء يقل لديها مستوى السعادة ويرجع ذلك إلى األعباء الوظيفية وأعبفأبناء 

( 3004) دراسة الغامدينتائج األعباء االقتصادية. واتفقت هذه النتيجة مع  إلىباإلضافة 
دي أن احتياجات أبناء الموظفات تؤثر على أدائهن لعملهن ودراسة  ىحيث أشارت إل
حيث أشارت أن المرأة تعاني من  (De Hoyos & Green, 2011)هويوس وجرين

 اء.تحديات تربية األبن
 نتائـج الفـرض الخامس:

 ىعلتتتى أنتتته: "توجتتتد فتتتروق فتتتي مستتتتوى الستتتعادة النفستتتية لتتتد الختتتامسيتتتنص الفتتترض 
وللتحقتتق متتن صتتحة هتتذا الفتترض تتتم  ،عتتزى لمتغيتتر الخبتترة فتتي العمتتل"الزوجتتات العتتامالت تُ 

 :النتيجة هذه( 01جدول )ويوضح (، ANOVAاستخدام تحليل التباين األحادي )
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 ( للتعرف على الفروق بين أفراد عينة ANOVAتحليل التباين األحادي ) :86جدول 
 

 مصدر التباين  المتغيرات 
 مجموع 

 المربعات

 درجات

 حرية 

 متوسط 

 المربعات

 قيمة 

F 

 الداللة

 اإلحصائية

 االستقاللية

 01.46750 4 55.406.45 بين املجموعات
.4761

.5 

56555 
عند  ةدال
(5655) 

 76010 155 40.56105 داخل املجموعات

  154 514706575 املجموع

 التمكن البيئي

 0.5.6575 4 5515065.5 بين املجموعات
.4164

50 

56555 
عند ة دال
(5655) 

 .7670 155 4.0.6.01 داخل املجموعات

  154 545046.51 املجموع

التطور 
 الشخصي

 .4.654.. 4 514046554 بين املجموعات
..564

55 

56555 
عند  ةدال
(5655) 

 76054 155 6007..40 داخل املجموعات

  154 507456.05 املجموع

العالقات 
 اإليجابية

 .5671..0 4 0..550056 بين املجموعات
.5.65

51 

56555 
عند  ةدال
(5655) 

 765.5 155 445.6550 داخل املجموعات

  154 5..6..515 املجموع

 الحياة الهادفة

 55.6550. 4 545516555 وعاتبين املجم
05465

54 

56555 
عند  ةدال
(5655) 

 5465.0 155 1.446.55 داخل املجموعات

  154 5075.6.55 املجموع

 تقبل الذات

 5716.45. 4 6445..545 بين املجموعات
.5565

10 

56555 
عند  ةدال
(5655) 

 6.54. 155 44746554 داخل املجموعات

  154 544056101 املجموع

الدرجة الكلية 
 للسعادة

 4 44.7446775 بين املجموعات
451444644

0 ..76.
44 

56555 
عند  ةدال
(5655) 

 1546447 155 ..5411464 داخل املجموعات

  154 0455.56500 املجموع

 عزى لمتغير الخبرة في العملالعامالت تُ الزوجات  ىمستوى السعادة النفسية لدالدراسة في 
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( في الدرجة 0.00( وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى )01يتضح من جدول )
عزى لمتغير الخبرة في العمل مما يعني فرعية في مستوى السعادة النفسية تُ الكلية واألبعاد ال

العامالت، ولتحديد طبيعة الزوجات تأثير متغير الخبرة في مستوى السعادة النفسية لدى 
هذه الفروق في متغير الخبرة في العمل أجرت الباحثة اختبارًا بعديًا للمقارنة بين 

 ( 04يه( ويوضح ذلك جدول )المتوسطات الحسابية )اختبار شف
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: نتائج اختبار شيفيه لتحديد اتجاه الداللة بين متوسطات المجموعات 88جدول 
 الفرعية في متغير الخبرة في العمل 

 المتوسط مجموعة المقارنة األبعاد
 فروق المتوسطات ومستوى الداللة

 2أكثر من  2 إلى 0من  ال يوجد

 االستقاللية
      9.9202 قلأف 2
    *2.97412 07.1493 00إلى 1من 

  *9.92194 *07.40723 32.2220 كثرأف 00

 التمكن البيئي
      9.9021 قلأف 2
    *2.44312 07.2913 00إلى 1من 

  *8.38344 *02.01273 32.9480 كثرأف 00

 التطور الشخصي
      9.2330 قلأف 2
    *04022.2 02.9280 00إلى 1من 

  *00.71039 *02.84422 37.3887 كثرأف 00

العالقات 
 اإليجابية

      8.3403 قلأف 2
    *1.20222 02.2474 00إلى 1من 

  *8.07203 *02.27112 37.1049 كثرأف 00

 الحياة الهادفة
      4.9202 قلأف 2
    *7.44918 03.1083 00إلى 1من 

  *00.22892 *02.00927 33.8780 كثرأف 00

 تقبل الذات
      8.0149 قلأف 2
    *2.78273 07.2123 00إلى 1من 

  *8.98229 *02.28090 37.7291 كثرأف 00

الدرجة الكلية 
 للسعادة

      23.0221 قلأف 2
    *22.40789 92.9201 00إلى 1من 

  *24.99939 *80.10231 072.4298 كثرأف 00
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العامالت الالتي خبرتهن  الزوجات توجد فروق بين( أنه 04) يتضح من جدول
عشر سنين(  إلى)خمس سنين فأقل، من ست  سنة فأكثر( وبين فئتي00الوظيفية من )

وتفسر الباحثة هذه  ،فأكثر( 00العامالت الالتي خبرتهن الوظيفية من ) الزوجاتلصالح 
ية وأنها مرت بعديد من النتيجة أن الخبرة لها دور فعال في كيفية مواجهة الضغوط الوظيف

النفسية  مستوى السعادة وبالتالي يرتفعصمود نفسي  لديهاالتجارب الوظيفية، مما جعل 
( حيث 3001) زادت الخبرة الوظيفية، واختلفت هذه النتيجة مع دراسة شاهر وآخرون  كلما

عدم وجود عالقة بين الصعوبات التي تواجه المرأة العاملة وعدد سنوات إلى أشارت 
حيث أوصت بضرورة توفير التدريب للمرأة العاملة حتى ( 3030) دراسة بناتلخبرة، و ا

 .تتمكن من أداء واجباتها بمزيد من السعادة

 توصيات البحث
 الحالي من نتائج يمكن الخروج بالتوصيات اآلتية: البحثوفي ضوء ما أسفر عنه 

متغيترات مختلفتتة تتتؤثر  إجتراء مزيتتد متن الدراستتات علتتى المترأة العاملتتة متن ختتالل إضتتافة .0
 .  يهاالسعادة النفسية لد ىعل

 إعداد برامج لتنمية التوافق الزواجي والدعم االجتماعي لدى المرأة العاملة. .3
متتن  ا تستتتطيعنهتتإإذ  ؛توعيتتة أفتتراد المجتمتتع المحلتتي بأهميتتة العمتتل للمتترأة ختتارج المنتتزل .2

ستتطيع تحقيتق ذاتهتا وتتساهم بشتكل كبيتر فتي تنميتة المجتمتع وتقدمته،  أن خالل العمل
 .وطموحها

إجتتتراء دراستتتات حتتتول تتتتأثير البتتترامج اإلرشتتتادية فتتتي زيتتتادة التوافتتتق الزواجتتتي لتتتدى المتتترأة  .7
 العاملة. 

عتتالم حتتول عمتتل نشتتر التوعيتتة وعقتتد النتتدوات متتن ختتالل التتدورات التدريبتتة ووستتائل اإل .2
 لها وما عليها. المرأة المتزوجة وأثر ذلك في توافقها مع زوجها ومعرفة ما

ضتتتترورة االهتمتتتتام باإلرشتتتتاد الزواجتتتتي الوقتتتتائي التتتتذي يعمتتتتل علتتتتى االستتتتتقرار والستتتتعادة  .1
علتتى عتتالج كتتل أنتتواع المختتاوف والقلتتق  الزواجيتتة وتقتتديم الختتدمات النفستتية التتتي تستتاعد

 حباط في الحياة الزواجية واستعادة الثقة والتوازن داخل العالقة الزواجية.والصراع واإل
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 المراجـع 
 ع العربية أواًل: المراج

(. عوامل التوافق الزواجي من سيرة النبي 3004القمح، نزيهة وبالمهدي، فتحية ) بوأ
 . 324-309(، 9)مجلة الحكمة للدراسات اإلسالمية)ص( الزوجي. 

 والعوامل النفسية للسعادة بين للعالقات البنائي النموذج(. 3000) محمد هاشم، السيد أبو
 طالب لدى االجتماعية والمساندة الذات وتقدير للشخصية الكبرى  الخمسة

 .بنها جامعة التربية، كلية مجلة الجامعة،
(. السعادة النفسية وعالقتها بالتحصيل الدراسي واإلتجاه نحو 3002الجمال، سمية أحمد )

دراسات تربوية ونفسية: جامعة الدراسة الجامعية لدى طالب جامعة تبوك. 
 . 320 -49،040الزقازيق، كلية التربية، 

مستوى االكتئاب وعالقته بالدعم االجتماعي لدى المسنين (. 3008الحاج، فاضل عفو )
)رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة عمان  .في مركز المسن بمدينة شفاعمرو

 العربية عمان. 
(. الرضا عن الحياة وعالقته بالتفاؤل والدعم االجتماعي 3030الرشيد، ملك جاسم )

المجلة ى عينة من الناجيات من سرطان الثدي في الكويت. ودرجة التدين لد
 . 327 - 320(، 3)02 األردنية للعلوم االجتماعية،

 علمية، ورقة والسلبيات، اإليجابات بني المراة  عمل ( 3001عليوي ) بنت أماني الرشيدي،
 .0العزيز(،  عبد الملك جامعة المنزلي، قسم االقتصاد التربية كلية: )جدة

. القاهرة: مكتبة األنجلو مقياس المهارات االجتماعية(. 3000براهيم )إ، السيد ينالسمادو 
 المصرية.

كيد الذات أ(. التفكير اإليجابي وعالقته بالسعادة النفسية وت3030الشريف، الشيماء قطب )
مجلة بحوث عربية في  قتصاد المنزلي جامعة األزهر،لدى طالبات كلية اال
 . 27-02، (30)،مجاالت التربية النوعية

(. العوامل الخمسة الكبرى للشخصية وعالقتها بالسعادة 3030، رشا محمد )ي الشهر 
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رابطة دراسات عربية في التربية وعلم النفس: النفسية لدى طالبات كلية التربية. 
 078 -000(، 037)التربويين العرب، 

 األسري، مجلة ستقراراال على وأثره المرأة  عمل (3002الذهبي، إبراهيم ، وليلى، مكاك )
 ،00العدد الوادي -لخضر حمة الشهيد جامعة -االجتماعية  والبحوث الدراسات

042-099  
(. التوافق الزواجي من وجهة 3002المجيد والطاهات، لينا فالح ) الصمادي، أحمد عبد

جمعية  ،شؤون اجتماعيةنظر النساء العامالت في ضوء بعض المتغيرات. 
 . 24-28(، 92)33.شارقةاالجتماعيين في ال

التوافق الزواجي للنساء العامالت في ضوء بعض (. 3003الطاهات، لينا فالح )
 )رسالة ماجستير(، جامعة اليرموك، إربد.  .المتغيرات
الدعم االجتماعى المدرك والعزلة االجتماعية لدى (. 3002الكريم ) الطعاني، آية عبد

جستير غير منشورة(، جامعة اليرموك، )رسالة ما .عينة من مرضى الفشل الكلوى 
 إربد. 

الدعم االجتماعي وعالقته بقلق المستقبل لدى عينة من  (.3004العنزي، عايد عشوي )
 )رسالة ماجستير(، جامعة اليرموك، إربد. السجناء السعوديين.
مجلة (. عمل المرأة وأثره على بعض وظائفها األسرية. 3004الغامدي، محمد بن سعيد )

 . 29-2، 8 الملك عبدالعزيز، اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة
(. عالقة الضغط المهني بالمساندة االجتماعية لدى المرأة العاملة: 3007بحري، نبيل )

 . 008 -80(، 2)مجلة جيل العلوم اإلنسانية واالجتماعيةدراسة ميدانية. 
دركة والسعادة لدى النساء (. العالقة بين الضغوط المهنية الم3030بنات، سهيلة محمود )

دراسات العلوم اإلنسانية واالجتماعية: الجامعة األردنية،  العامالت في األردن.
  784 - 791(، 3)74عمادة البحث العلمي

(. عالقة كل من التسامح والتدين بالسعادة النفسية لدى 3030توفيق، منى أبو العال )
ة اآلداب، جامعة أسيوط، كلية المجلة العلمية لكلي المسنين: دراسة مرجعية.



                                                                                

 م2222مجلة كلية اآلداب جامعة بورسعيد                                          العدد التاسع عشر / يناير  

 

888 
                                                                                                                                                                

 . 323-304(، 42)اآلداب
. معجم علم النفس والطب النفسي(. 0880جابر، جابر عبد الحميد وكفافي، عالء الدين )

 القاهرة: دار النهضة العربية للنشر والتوزيع. 
(. الشعور بالسعادة وعالقته بالتدين والدعم االجتماعي والتوافق 3009جان، نادية سراج )

رابطة  دراسات نفسية:لزواجي والمستوى االقتصادي والحالة الصحية. ا
 . 179-100(، 7)09خصائيين النفسيين المصرية األ

(. تقدير الذات وعالقته بالوجود األفضل لدى مرضى السرطان، 3007)جبر، جبر محمد 
 . 99-00يوليو ص ص  2، ع 2دراسات عربية في علم النفس، مج 

 . 2(. علم النفس اإليجابي. ط3004) جبر، جبر محمد

(. أثر العالقة بأهل الزوج في السعادة الزوجية: دراسة ميدانية في 3001داواد، نسيمة )
 . 13-28(، 0)07، . مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفساألردن

. ة(. السند األسري وعالقته بالتوافق الزواجي لدى األم العامل3008زميرلين، نصيرة )
 -791 (،79)32، مجلة المعيار، جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية

203 . 
(. التوافق الزواجي وعالقته بالضغوط المهنية لدى المرأة العاملة 3009سالم، آسياء سعيد )

مجلة العلوم في الدوائر الحكومية في محافظة جنوب الباطنة بسلطنة ُعمان. 
 . 22 -70(، 8)3مركز القومي للبحوث غزة، اإلنسانية واإلجتماعية: ال

(. الصعوبات التي 3001شاهر، سعدية محمد وحسام الدين، لينا وعبدالحميد، دينا )
مجلة تواجهها المرأة العاملة في جامعات جنوب الضفة الغربية من وجهة نظرها. 

، الجامعة اإلسالمية للدراسات االقتصادية واإلدارية، الجامعة اإلسالمية بغزة
37(0 ،)88-009 . 

 ،والمنبئات االرتباطات: والشخصية السعادة (3000) صالح د،امر  و أحمد الخالق، عبد
 (.278-224(، ص ص )2العدد ) 00مج دراسات نفسية،

 العربية النهضة . دارالعاملة المرأة  سيكولوجية(. 0897إبراهيم ) الفتاح، كاميليا عبد
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 بيروت. والنشر، للطباعة
مجلة البحث العلمي في التربية، (. مقياس التوافق الزواجى. 3007محمود )عبيد، إيمان 
02(0 ،)780 - 201 . 

 بالسعادة وعالقتها األزواج من االجتماعية المساندة(. 3000) الرحمن عبد عثمان، أحمد
التربية،  كلية مجلة. المتزوجات الجامعة طالبات لدى الجامعية الحياة والتوافق مع

 .082- 072ص ص. 24 العدد ،قالزقازي جامعة
(. ارتباط الرضا عن الحياة الزوجية بالمستوى االقتصادي 3009علي، صالح الدين )

مجلة جامعة والدراسي لدى األزواج الفلسطينيين في جنوب الضفة الغربية. 
 . 22 -22(، 3)9: جامعة فلسطين،فلسطين لألبحاث والدراسات

 الزواجتي دراسة والتوافتق التذات (. توكيد0888) حسن االله،محمد شوقي،عبد طريف فرج،
 .(14.)ع. اإلنستانية العلوم مجلة.المصريين األزواج من عينة على ميدانية

(. أعباء الدور لدى أزواج النساء العامالت وغير العامالت. 3030قازان، عبدالله محمد )
 . 002 -84(، 0)02 المجلة األردنية للعلوم االجتماعية،

(. السعادة النفسية وعالقتها بمستوى الطموح لدى طلبة الجامعة 3030وح بنيه )الفي، ممد
مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات التربوية والنفسية: األردنية المتوقع تخرجهم. 

 . 318 - 320(، 3)39 الجامعة اإلسالمية بغزة،
جهة األحداث (. المساندة االجتماعية كاستراتيجية إيجابية في موا3009مقدم، سهيل )

مجلة الباحث في العلوم اإلنسانية المهنية الضاغطة لدى المرأة الجزائرية العاملة. 
 . 49 -14(، 22) واالجتماعية

(. 3009) ينوفل، ربيع محمود علي وعرفات، أسماء عبدالحليم وصقر، منى محمد زك
ة مجلالتوافق الزواجي وعالقته بالرضا عن الحياة لدى عينة من المتزوجات. 

-348 (،03)بحوث عربية في مجاالت التربية النوعية: رابطة التربويين العرب 
202 . 
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