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 شكر وتقدير

 
ٌَ ًُْؤِيُُى ًََهُكْى َوَرُصىُنُه َواْن ًَُهىا َفَضََُري انهَُّه َع ًَب  َوُقِم اْع َُجُِّئُكى ِث ُُ ُِْت َوانشََّهبَدِح َف ٌَ ِإَنًٰ َعبِنِى اْنَغ ۖ َوَصُزَردُّو

 ٌَ ًَُهى  ُكُُزْى َرْع

50 :الحوبة)    .العظين اهلل صذق(  1
كالمرسليف سيدنا محمػد كعلػى الػو كصػحبو  األنبياء الحمد هلل رب العالميف كالصبلة كالسبلـ على أشرؼ

 أنجػػازكبعػػد  فػػننن  أشػػتر اهلل تعػػالى علػػى فاػػلو حيػػث أتػػاح لػػ   ،يػػـك الػػديفإلػػى  كمػػف تػػبعيـ بنحسػػاف
 .خران آك  كالن أفلو الحمد  ،ىذه الرسالة بفالو أتماـك 

يػػات التقػػدير كاالمتنػػاف لتػػؿ مػػف أسػػيـ فػػ  تقػػديـ يػػد العػػكف النجػػاز ىػػذا البحػػث كأخػػص أتقػػدـ بأسػػمى ا
د كمعرفػػة طيلػػة انجػػاز ىػػذا رشػػاأبالػػذتر مشػػرفت  الػػدتتكرة سػػيير الصػػباح لمػػا قدمتػػو مػػف جيػػد كنصػػح ك 

عاػاء لتفاػليـ أللجنػة المناقشػة رئاسػة ك تمػا أتقػدـ بالشػتر  ،ف  مساعدت  البحث كالت  لـ تدخر جيدان 
ككاػػع المبلحظػػات اليامػػة كالقيمػػة لسػػد الخلػػؿ عػػف مػػكاطف  ،بقبػػكؿ مناقشػػة ىػػذه الرسػػالة كالحتػػـ علييػػا

 .ف ي يبيـ عن  خيراأالمكلى عز كجؿ  سائبلن  ،القصكر فييا
طػػاقـ العػػامليف فػػ  كزارة الصػػحة الفلسػػطينية لمػػا قػػدمكه مػػف مسػػاعدة فػػ  انجػػاز ىػػذه إلػػى  كجػػو شػػترمأك 

 .فجزاىـ اهلل خير الجزاء .الرسالة بصكرتيا الصحيحة
ستحسػاف قارئػة ىػذا كالحمػد أف يناؿ ىػذا البحػث علػى راػى ك أك  ،ف يكفقنا لما يحب كيرااهأكنسأؿ اهلل 

  .نبياء كالمرسليفألبلـ على خاتـ اهلل رب العالميف كالصبلة كالس

 
  الباحث 

 ماجد صالح الصوص 
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 مصطمحات الدراسة:

 تناولت الدراسة المصطمحات االتية: 
حالػة يعنييػا الفػرد حػيف يكاجػو بمطلػب ملػح فػكؽ حػدكد اسػتطاعتو، أك حػيف يقػع "الضغوطات النفسػية: 

فقػد ترجػع لمتويػرات بيئيػة، أك يتػكف  ،ف  مكقؼ صراع حاد. كمصادر الاػوكط فػ  حيػاة الفػرد متعػددة
ذا ترتػػب علػػى الاػػوكط النفسػػية حػػدكث أذل للفػػرد فػػنف الفػػرد يصػػبح محبطػػان  أك  مصػػدرىا الفػػرد نفسػػو، كات

 (. 25، 2000العيسكم، . )"يعيش الفرد ف  حالة مف الشعكر بالتيديد
صػػامييف علػػى التػػ   يحصػػؿ علييػػا زكجػػات مراػػى الف الدرجػػة: التعريػػؼ اإلجرائػػي لمضػػغوط  النفسػػية

مقياس الاوكط النفسية الذم تـ تطػكيره ألرػراض الدراسػة الحاليػة. كالػذم يفحػص مػف خبللػو عػدد مػف 
 . ة ف  حياة زكجات مراى الفصامييفالمجاالت كاألبعاد الت  تظير الاوكط النفسية كاالنفعالي

  أك سػلكتو ليسػتجيب العمليػة التػ  يمتػف مػف خبلليػا أف يعػدؿ الفػرد بنػاءه النفسػىػك " :التكيؼ النفسي
   .(33، 2003العنات ، ) "لشركط المحيط الطبيع  كاالجتماع  كيحقؽ لنفسو الشعكر بالتكازف كالراا

مجمكعػػة ردكد الفعػػؿ التػػ  يعػػدؿ بيػػا الفػػرد بنػػاءه النفسػػ  أك سػػلكتو ليسػػتجيب " اسػػتراتيجيات التكيػػؼ:
التتيػؼ حػيف يشػعر الشػخص باػوط  لشركط محيطية، ليجعلو متناسبا مع الظرؼ الجديد، كتبدأ عملية

أك تكتر ينجـ عف ظرؼ حادث كتنتيػ  حيػث ينجػز الشػخص السػلكؾ الػذم يسػتطيعو فػ  مكاجيػة ذلػؾ 
  .(31، 1982الرفاع ، ) ."الاوط اك التكتر

التػ  تحصػؿ علييػا زكجػات المراػى الفصػامييف علػى  الدرجػة المعنى اإلجرائي إلستراتيجيات التكيػؼ:
 رراض الدراسة الحالية. تتيؼ الذم تـ تطكيره ألمقياس استراتيجيات ال

 Sever Mental Psychotic Disorderالفصاـ مرض عقلػ  كظيفػ  ذىػان  حػاد "مرضى الفصاـ: 
كاف الفصػػاـ معنػػاه انحطػػاط بطػػ  كمسػػتمر للشخصػػية، أم أنػػو مػػف االاػػطرابات العقليػػة التػػ  تصػػيب 

بتػػرة لػـ تتػف كااػػحة كقػد تبػػدكا فػ  صػػكرتيا اإلنسػاف كتتنػامى ىػػذه اإلاػطرابات بػػبطء كأف أعرااػو الم
اإلتلينيتيػػة فػػ  البدايػػة كتأنيػػا أعػػراض عصػػابية، بحيػػث يعرفػػو المختصػػيف بأنػػو ااػػطراب كظيفػػ  فػػ  
الشخصػػػػػية، كيميػػػػػز الفصػػػػػاـ باإلنفصػػػػػاؿ عػػػػػف الكاقػػػػػع كالعزلػػػػػة، كعػػػػػدـ اإلتصػػػػػاؿ بالنػػػػػاس، كااػػػػػطراب 

لتػػبلـ، كت يػػرا مػػا تنتػػاب المػػريض اليػػبلكس اإلنفعػػاالت، كتذبػػذب الحالػػة المزاجيػػة كااػػطراب التفتيػػر كا
الخالػػدم، ) ".كاليػػذاءات، كىػػك مػػف أت ػػر اإلاػػطرابات العقليػػة شػػيكعا بػػيف جميػػع اإلاػػطرابات األخػػرل

2015 ،183). 
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ىف نساء تزكجف برجاؿ يعانكف أك أصػبحكا يعػانكف  :التعريؼ اإلجرائي لزوجات مرضى الفصاـ العقمي
كزارة الصحة النفسية ف  محافظػة راـ اهلل كالبيػرة ألخػذ العػبلج إلى  مف مرض الفصاـ العقل ، كيترددكف

 الدكائ  ألزكاجيف المسجليف لدل كزارة الصحة النفسية. 
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 الممخص 

مستكل الاوكطات النفسية لدل زكجات المراى الفصامييف ف  إلى  ىدفت ىذه الدراسة التعرؼ
الاوكطات النفسية ، كبحث العبلقة بيف لدييفتيجيات التتيؼ تذلؾ استرا، ك محافظة راـ اهلل كالبيرة

ف  متكسطات الاوكطات النفسية  تحديد الفركؽ ، كأياان مف كجية نظرىف استراتيجيات التتيؼ كبيف
لمتويرات )متاف الستف، كعمر الزكجة، كالمؤىؿ العلم ،  تبعان استراتيجيات التتيؼ كمتكسطات 

كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تتكف مجتمع . ، كمعدؿ الدخؿ الشيرم(كالمينة، كعدد سنكات مرض الزكج
( زكجة مريض، كلعدـ التمتف مف حصر المجتمع بالتامؿ طيًبقىٍت الدراسةي على عينة 271الدراسة مف )
 .مف زكجات المراى الفصامييف مبحك ات( 209متكنة مف )

 كأظيرت النتائج:

ة مرتفعة لدل زكجات المراى الفصامييف ف  أف الدرجة التلية للاوكطات النفسية جاءت بدرج -
ف   جاءك  ،الاوكطات االقتصادية احتؿ الترتيب األكؿ بيٍعد محافظة راـ اهلل كالبيرة، تذلؾ تبيف أف

 ،  ـ الاوكط االسرية ف  المرتبة ال ال ة، كجميعيا جاءت الاوكطات النفسيةبعد  المرتبة ال انية
 الجتماعية؛ إذ جاء ف  المرتبة الرابعة بدرجة متكسطة.، باست ناء بعد الاوكط ابدرجة مرتفعة

 ،ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية ف  متكسطات الاوكطات النفسية تبعان لمتوير متاف الستف -
عدد سنكات مرض الزكج على الدرجة التلية للاوكطات النفسية و ،المؤىؿ العلم و ،عمر الزكجةك 

باست ناء بعد الاوكطات االقتصادية، حيث تبيف  المينة ويرتذلؾ تبعان لمت كباق  األبعاد األخرل،
، كتذلؾ كجكد فركؽ على الدرجة التلية تبعان لصالح الزكجات اللكات  مينيف )ربة بيت(كجكد فركؽ 

 . شيتؿ( 1000لصالح الزكجات اللكات  معدؿ دخليف )أقؿ مف لمتوير مستكل الدخؿ 

أف أت ر استراتيجيات التتيؼ متكسطة، ك ت بدرجة جاءالتتيؼ أف الدرجة التلية الستراتيجيات  -
انتشاران لدل زكجات المراى الفصامييف ف  محافظة راـ اهلل كالبيرة تم لت ف  )استراتيجية البعد 

ف  المرتبة السابعة كاالخيرة )استراتيجية التفريغ  تحيف جاءدرجة مرتفعة، ف  الدين ( معبرة عف 
 النفس ( معبرة عف درجة منخفاة. 

فركؽ ذات داللة إحصائية ف  متكسطات استراتيجيات التتيؼ تبعان لمتوير متاف الستف جكد ك  -
على الدرجة التلية لبلستراتيجيات كابعاد )استراتيجية المكاجية الفعالة، كاستراتيجية التفريغ النفس ، 

عمر بعان لككجكد فركؽ ت كاستراتيجية االسترخاء(، لصالح الزكجات اللكات  اماتف ستنيف )قرية(،
 سنة(، 00لصالح الزكجات اللكات  أعمارىف )أقؿ مف  استراتيجية التفريغ النفس على الزكجة 

لصالح الزكجات اللكات  مؤىبلتيف العلمية  استراتيجية التجنب كتبعان للمؤىؿ العلم  على
)ربة  لصالح الزكجات اللكات  مينيف استراتيجية التفريغ النفس ، كتبعان للمينة على )أساس (

لصالح الزكجات  استراتيجية البعد الدين على لمتوير عدد سنكات مرض الزكج  ، كتبعان بيت(



 

 و

 لمتوير معدؿ الدخؿ الشيرمكتبعان  سنكات(، 20اللكات  عدد سنكات مرض ازكاجيف )أت ر مف 
لصالح الزكجات اللكات  معدؿ  على بعدم استراتيجية المكاجية الفعالة، كاستراتيجية التجنب

ف  حيف تبيف انو ال تكجد فركؽ على شيتؿ(،  0000شيتؿ، كأت ر مف  1000خليف )أقؿ مف د
 باق  االبعاد االخرل.

ال تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف الدرجة التلية للاوكطات النفسية كبيف الدرجة التلية  -
 رة.لدل زكجات المراى الفصامييف ف  محافظة راـ اهلل كالبي الستراتيجيات التتيؼ

أف اىـ الصعكبات الت  تكاجييا زكجات المراى الفصامييف ف  محافظة راـ اهلل كالبيرة بسبب  -
، مرض ازكاجيف تم لت ف  )صعكبة الكاع المادم كعدـ القدرة على تكفير احتياجات االسرة(

زكجات للتخلص مف الاوكطات الت  يكاجينيا بسبب مرض الأف أىـ مصادر الدعـ الت  تساند ك 
، الدركس الدينية(إلى  كاالستماع ،كالدعاء ،كقراءة القراف ،كالصبلة ،ف تم لت ف  )الصبرأزكاجي

ىـ االحتياجات الت  تطالب زكجات المراى الفصامييف بتكفيرىا ألزكاجيف المراى تم لت أأف ك 
أف اىـ استراتيجيات التتيؼ المستخدمة للتخفيؼ مف الاوكطات ، ك ف  )تكفير الدكاء المناسب(

 .جة عف مرض أزكاجيف تم لت ف  )استراتيجية البعد الدين (النات

إعداد البرامج إلى  الدعكةف  تم لت  ،كف  اكء ىذه النتائج خرج الباحث بمجمكعة مف التكصيات
زكجات المراى لدل  الاوكطات النفسيةاالرشادية كالكقائية كالعبلجية الت  ترتز على خفض 

مف  كأسرىـ زكجات المراى الفصامييفجتماع  الت  تاـ تشتيؿ مجمكعات الدعـ االك  .الفصامييف
 مف قبؿ أفراد المجمكعة بتكجيو مف اختصاصييف نفسييف الدعـ كالتمتيف تبادؿ الخبرات، كعملياتأجؿ 

 .للعمؿ على تطكير استراتيجيات التتيؼ لدييف
 

جات مراى : الاوكطات النفسية، استراتيجيات التتيؼ، مراى الفصاـ، زك فتاحيةمالكممات ال
 .الفصاـ
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Abstract 

This study aimed to identify the level of psychological stressors among schizophrenic patients’ 

wives in Ramallah and Al-Bireh Governorate, as well as their coping strategies, and to recognize 

the relationship between stressors and coping strategies from wives point of view. The study also 

aimed to identify the differences in averages of psychological stressors and averages of adaptation 

strategies according to variables of: (place of residence, age of the wife, academic qualification, 

profession, years of husband illness, and average monthly income). 

In order to achieve its objectives, the study population consisted of (172) patients’ wives. Since it 

was difficult to exclusively cover the whole population, the study was applied to a sample of (109) 

respondents of schizophrenic patients' wives.  

 

The results showed the following: 

 The overall degree of psychological stressors was high among schizophrenic patients’ wives in 

Ramallah and Al-Bireh governorate. It also showed that the factor of economic pressures came 

in the first place, and the psychological pressures came in second place, then the family pressure 

came in third place; however all of them got a high degree, except the factor of social pressures 

which came in the fourth place, with a medium degree. 

 There are no statistically significant differences in the averages of psychological stressors 

according to the variables of place, of residence, age of the wife, the academic qualification, and 

years of husband's illness, on the total score of the psychological pressures and the other 

dimensions as well, depending on the profession variable, except the dimension of economic 

pressures. It was found that there were differences in favor of wives whose careers are 

(housewives); as well as differences on the total score, according to the variable of income 

level, in favor of the wives whose average income is (less than NIS 2,000). 

 The overall degree of adaptation strategies came to a moderate degree. The most common 

adaptation strategies among wives of schizophrenic patients in Ramallah and Al-Bireh 

governorate were in the "Religious Dimension Strategy", which represented a high degree, 

while the (psychological discharge strategy) was ranked seventh, with a low degree. 



 

 ح

 There are statistically significant differences in the averages of the adaptation strategies 

according to the variable of the place of residence on the overall degree of strategies and 

dimensions of: (the effective coping strategy, the psychological discharge strategy and the 

relaxation strategy) in favor of the wives who live in a village. It is also found an existence of 

differences depending on the age of the wife on the strategy of psychological discharge among 

wives (aged less than 30 years); and according to the scientific qualification on the strategy of 

abstention in favor of wives who have an academic qualification (elementary level), and 

according to the profession on the strategy of psychological discharge among wives whose 

profession are (housewives), according to the variable of years of husband's illness on the 

strategy of religious dimension in favor of wives whose years of husband's illness are: (more 

than 10 years).  There are also statistically significant differences according to the variable of 

monthly income rate on both the strategy of effective confrontation and the strategy of 

abstention, in favor of wives whose average income (less than 2000 NIS and more than 4000 

NIS), while it was found that there were no differences on the rest of the other dimensions. 

 There was no statistically significant relationship between the total degree of psychological 

stressors and the total degree of coping strategies among wives of schizophrenic patients in 

Ramallah and Al-Bireh governorate. 

 The most important difficulties faced by wives of schizophrenic patients in Ramallah and Al-

Bireh Governorate due to their husbands 'illness were (the difficulty of the financial situation 

and the inability to provide the needs of their families), and the most important sources of 

support that backing wives to get rid of the pressures they face because of their husbands' illness 

are (patience, praying, reading Qur’an, calling God, listening to religious lessons). The most 

important needs that schizophrenic patients' wives require for their sick husbands are (to provide 

them with the appropriate medicine), and that the most important adaptation strategies used to 

alleviate the pressures resulting from their husbands' illness is the (Religious Dimension 

Strategy). 

In light of these results, the researcher came up with a set of recommendations, namely the call for 

accomplishing guidance, preventive and therapeutic programs that focus on reducing psychological 

stressors suffered by wives of schizophrenic patients. In addition to the formation of social support 

groups that include spouses of schizophrenic patients and their families to share experiences, 

backing and empowerment by group members with guidance from psychologists to develop their 

adaptation strategies. 

 

key words: psychological stressors, coping strategies, schizophrenic patients, wives of 

schizophrenic patients. 
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 الفصؿ األوؿ:
______________________________________________________

 الدراسة وأىميتيا: خمفية
 

 :المقدمة 1.1

كنتائجػو علػى األفػػراد مػف المكاػكعات اليامػة التػ  شػولت بػػاؿ  (stress)مكاػكع الاػوط النفسػ   إف
كذلػؾ لمػا  ،العلماء كالباح يف ف  مجاالت الصحة العامة كعلـ النفس كالتربية كمختلػؼ العلػـك اإلنسػانية

كيػػرل المتخصصػػكف فػػ  ىػػذا المجػػاؿ أف الاػػوط  ،النػػاس أفػػرادا كجماعػػات ػػار علػػى حيػػاة آتترتػػو مػػف 
المجتمعػػػات فػػػ  الجكانػػػب بأنػػػو يقلػػػؽ  كااػػػحان  اكبػػػد ،النفسػػػ  ىػػػك كاحػػػدة مػػػف مشػػػتبلت العصػػػر الحػػػديث

فرازاتيا االجتماعيةأك  االقتصاديةالسياسية أك  كما ينتج عنو مف أمراض صحية  ،كتفاعبلتيا المتعددة كات
كلقػد بينػت بعػض الدراسػات  .( 2010 ،الوريػر) كارتفػاع اػوط الػدـ كالقرحػة  لقلػبت يرة م ػؿ أمػراض ا

كمحػػػاكالت  كاالتتئػػػاب، ،أف ىنػػػاؾ عبلقػػػة بػػػيف الاػػػوكط كبعػػػض االاػػػطرابات النفسػػػية، م ػػػؿ القلػػػؽ
االنتحػػػػار، كاػػػػعؼ االنجػػػػاز االتػػػػاديم ، كاػػػػعؼ االداء فػػػػ  العمػػػػؿ، كاػػػػعؼ العبلقػػػػات االجتماعيػػػػة 

(Lazarus,1993 .)ىػ  إال رد فعػؿ  اوكط أحد المظاىر الرئيسية ف  حياتنػا المعاصػرة، كمػاكتعد ال
عصػػػرنا الحػػػال  يطلػػػؽ عليػػػو عصػػػر  للتويػػػرات السػػػريعة التػػػ  طػػػرأت علػػػى تافػػػة النػػػكاح  حتػػػى صػػػار

كتشػػػػتؿ . (2006، حسػػػػيفك ، حسػػػػيف. )تػػػػؿ فػػػػرد منػػػػا يعػػػػان  بػػػػدرجات متفاكتػػػػو أصػػػػبحالاػػػػوكط حيػػػػث 
كىك يعد العامؿ المشترؾ ف   ،ى عليو بقية الاوكط األخرلالاوكط النفسية األساس الرئيس الذم تبن

الاػػػػػوكط  ،المينيػػػػة(اػػػػوكط العمػػػػػؿ ) ،األخػػػػرل م ػػػػؿ: الاػػػػػوكط االجتماعيػػػػة جميػػػػع أنػػػػكاع الاػػػػػوكط
  .(2016 ،)االمارةالاوكط العاطفية  ،الاوكط الدراسية ،الاوكط األسرية ،األقتصادية

 ،االتػػزاف تعطيػػوجاريػػا كراء الراحػػة التػػ   ،كاألمػػاف منػػذ بدايػػة التػػكف باح ػػا عػػف االسػػتقرار اإلنسػػافعػػاش 
كلمػا  ،الحيػاة عػف تاىلػو بءفيػك يسػعى لتخفيػؼ عػ ،كألبنائػولػو  الطمأنينػةكىػك ينشػد  األزمػافتلػؾ  فمنذ

ازدادت الاػوكط الكاقعػة عليػو لتلبيػة تلػؾ  ،مطالبو كحاجاتػو كازدادتكقكة تكسعت  تعقيدان  ازدادت الحياة
مكاتبػة إلػى  لما ااػطره ،سيتخلؼ عف اللحاؽ بيا ألنو ،تكقؼ عف مجاراة ذلؾيستطيع ال فبل ،المطالب

 ( 2008،)عبيدتلؾ الرربات كالمطالب.  التسارع لتخفيؼ
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 أف الاوكط الت  أصبحت تحيط بالفرد مف تؿ جانب ت يػرة كمتعػددة كذات درجػات متفاكتػة قػاؿ تعػالى
ٌَ ِفددٍ َكَجددٍذ) َُددب اْنِئََضددب ت علػػى التويػػرات التػػ  طػػرأإلػػى  (. كقػػد يرجػػع ذلػػؾ4االيػػة  –بلػػد سػػكرة ال)( َنَقددْذ َلَهْق

كىتذا أصبح الاوط النفس  مف أت ر الظكاىر انتشارا ف  الكقت  ،كالمينية كاالجتماعيةالحياة األسرية 
الحاار، كالت  يعانييا الفرد ف  مكاقؼ كمجاالت مختلفة مما يستكجب اركرة التعامػؿ معيػا بفاعليػة، 

أف معظـ الظكاىر النفسية األخرل م ؿ القلؽ، كالعػدكاف كالعنػؼ كالصػراع كاإلحبػاط، فالاوكط شأنيا ش
  .(2006 كحسيف، ،حسيف. )يستطيع الفرد اإلحجاـ عنيا أك اليركب منيا كبالتال  ال

 
ممػا  ،إذا إحدل الظكاىر ف  حياة اإلنساف تظير ف  مكاقؼ الحيػاة المختلفػة stressفالاوكط النفسية 

 . (2010 ،الورير). رد تكافقا أك إعادة تكافؽ مع البيئةيتطلب مف الف
كمف أجػؿ الحفػاظ علػى ديمكمػة الحيػاة فقػد خػص اهلل المخلكقػات الحيػة كعلػى رأسػيا اإلنسػاف بمجمكعػة 

ماياػػمف بقػػاءه فػػردا كبقػػاءه نكعػػا كىػػذا لػػـ يتػػف عيبػػا إلػػى  مػػف الورائػػز كالػػدكفع النفسػػية تسػػكقو بسػػلطانيا
 بعمليػػة التكافػػؽ ظ علػػى الجػػنس البشػػرم كمػػف ىنػػا فػػنف الحيػػاة تتاػػمف القيػػاـتكنػػو خاصػػية إلييػػة للحفػػا

دتػػو يقػػـك بعػػدة عمليػػات كسػػلكتيات كىبػػو اهلل إياىػػا سػػبحانة بصػػفة مسػػتمرة فالتػػائف الحػػ  منػػذ لحظػػة كال
كتعػػػالى تسػػػاعده علػػػى التتيػػػؼ مػػػع المحػػػيط الجديػػػد بالنسػػػبة لػػػو كيسػػػتمر فػػػ  ذلػػػؾ طػػػكاؿ فتػػػرات حياتػػػو 

سػػتمرة متطػػكرة بنمػػك اإلنسػػاف كتقدمػػو فػػ  العمػػر حيػػث يحػػاكؿ مػػف خػػبلؿ ذلػػؾ إيجػػاد فػػالتتيؼ عمليػػة مس
 (.2011فرصة لنفسو لت  يعيش بشتؿ متزف ) شحادة, 

حبػػػاط كالقلػػػؽ تحػػػكؿ دكف تحقيقيػػػا ممػػػا يسػػػبب لػػػو اإلشػػػديدة  أكيمػػػر االنسػػػاف بعكائػػػؽ كعقبػػػات بسػػػيطة 
ذه العكاقب يتكقؼ على مركنة شخصػيتو كلتف قدرتو على تخط  ى ،كبالتال  اختبلؿ ف  تكازنو النفس 

ك التع ػػر فػػ  تحقيقيػػا لمػػدة أشػػباع الحاجػػات إخفػػاؽ فػػ  مػػا اإلأ ،فػػ  التتيػػؼ لبلكاػػاع لتحقيػػؽ التػػكازف
االنحػراؼ فػ  إلػى  سػكء التتيػؼ ممػا يػؤدم لتػال اخػتبلؿ تكازنػو النفسػ  كباإلػى  فػاف ذلػؾ يػؤدم ،طكيلة
تخفيػؼ حػدة تلػؾ الاػوكط كمحاكلػة إلػى  حاجػة الماسػةلذا تأت  ال .(2009 ،الخالدم كالعلم ). سلكتو

. كفػػ  بصػػحتو الجسػػمية كالنفسػػية االحتفػػاظكتنميػػة قػػدرة الفػػرد علػػى المكاجيػػة الفعالػة مػػع  ،التعامػؿ معيػػا
 ,مػف ا ػر الاػوكط  protectiveأف ىنػاؾ  بل ػة متويػرات كاقيػة إلػى   Rutterىذا المعنى يشير ركتر 

لية، التفايػػػة كالصػػػبلبة ، االسػػػتقبلتم ػػػؿ فػػػ  تقػػػدير الػػػذات، الفعاليػػػةلفػػػرد كالتػػػ  تسػػػمات شخصػػػية ا األوؿ
دراؾ الفػػرد للػػدؼء ألكالػػدمالمسػػاندة األسػػرية مػػف خػػبلؿ التػػرابط األسػػ والثػػاني، النفسػػية  والثالػػث، رم، كات
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لاوكط كالتخفيؼ مػف إمتانية كجكد أنظمة للمساندة االجتماعية تشجع كتحفز قدرة الفرد على مكاجية ا
 (  2002) تفاحة كحسيب، ا.حدة تأ يرى

اف تجربة كجكد شخص مريض بالفصاـ ف  األسػرة ىػ  تجربػة صػعبة كقكيػة كالشػؾ أنيػا تجعػؿ األسػرة 
تتكقؼ تلؾ الاوكط على شخص بحد  العديدة كالمتنكعة كال كاالجتماعيةتحت الاوكط النفسية  تعيش

 .األسرة أفرادذاتو على الررـ مف اختبلفيا بيف 
مراػى الفصػاـ كالتعػرؼ علػى مسػتكل الاػوكط  لزكجاتبالصحة النفسية  االىتماـ إفلذا يرل الباحث 

يعتبػر مػف الدراسػات التػ  تسػاىـ كقػدرتيف علػى التتيػؼ النفسػ   الت  يتعراف ليػا كاالجتماعيةسية النف
 يفكحػػ  ليفكتسػػاىـ فػػ  التخفيػػؼ عػػف تػػاى كاالجتماعيػػةالنفسػػية معانػػاتيف بػػدكر تبيػػر فػػ  التولػػب علػػى 

كحتػػى يػػتـ بنػػاء كتخطػػيط بػػرامج  ،ففػػ  قلػػكبي األمػػؿزرع إلػػى  بحاجػػو أنيػػفتمػػا  فصػػلة طػػريقيعلػػى مكا
 .فعليي تأ يرىاتكاجو تلؾ الاوكط كتخفؼ مف لمراى الفصاـ  لزكجات إرشادية

 
 مشكمة الدراسة: 1.2

%( أك أت ر مف األفراد  فػ  الكاليػات المتحػدة يعػانكف مػف عػرض 50تشير اإلحصاءات األمريتية أف )
%( مف ىؤالء األفراد يعانكف مف أمراض 75كأف ) ،لى األقؿ مف أعراض االاطرابات النفس جسميةع

ناتجة عػف الاػوط النفسػ  تالقرحػة كااػطرابات المعػدة كسػرعة دقػات القلػب كالصػداع الشػديد كالشػقيقة 
 اإلرشػػادمػػف خػػبلؿ عمػػؿ الباحػػث فػػ  مجػػاؿ ك  (.2010)الوريػػر، كارتفػػاع اػػوط الػػدـ كاهـ الظيػػر. 

كالتعامػؿ المباشػر مػع الت يػر مػػف األسػر التػ  يكجػد بػداخليا شػػخص  ،فػ  كتالػة الوػكث الدكليػػةألسػرم ا
كخاصػة  مراػى الفصػاـ  أسػرفقد شعر الباحث بدرجة الاوكطات النفسية الت  تتعرض ليا  ،فصام 
كقػػد يكلػػد لػػدييف  ،سػػلبية علػػى شػػتؿ سػػلكتيات كانفعػػاالت ،حيػػث ظيػػرت ييفالفصػػام ىمراػػالزكجػػات 
حباطا رابا . كأحيانا أحساسا بالتراىيػة لمػا يتعراػف لػو مػف عنػؼ كأىانػة ممػا يشػعرىف بعػدـ الراحػة كات

ممػػػا يظيػػػر علػػػييف  ،فتجػػػد نفسػػػيا محاصػػػرة بالعديػػػد مػػػف الاػػػوكطات النفسػػػية كالمشػػػتبلت ،كاالسػػػتقرار
  .عبلمات مف الصدمة كالحزف كالواب كالحيرة

 

خص الخػر كتتخػذ اسػتجابة الفػرد للمكاقػؼ الاػارطة كأف استجابة األفراد ألحداث الحياة تختلؼ مػف شػ
 الفػرصكتػاريخ الاػوكطات لػدل الشػخص كتػذلؾ  ،ب بل ة أشياء كى : خصائص الشخصية لػدل الفػرد

  .(2008 ،عبيد) لديو للتعامؿ مع الحدث الاارط. ةالمتاح
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ات التتيػػؼ تػػذلؾ إف الدراسػػات التػػ  بح ػػت فػػ  درجػػة متويػػر الاػػوكطات النفسػػية كعبلقتيػػا بأسػػتراتيجي
كلتنػػو يبلحػػظ نػػدرة فػػ  الدراسػػات التػػ  بح ػػت بالاػػوكطات النفسػػية المتعلقػػة بزكجػػات  ،تعػػددت كتنكعػػت

 .المراى الفصامييف كعبلقتيا باستراتيجيات التتيؼ حسب علـ الباحث
 

تبػػػػرل فػػػػ  جميػػػػع األمػػػػراض العقليػػػػة انتشػػػػارا كىػػػػك مشػػػػتلة  أت ػػػػرعقلػػػػ  مػػػػف  كيعتبػػػػر الفصػػػػاـ تمػػػػرض
العقليػة  باالاػطرابات% مف إجمػال  المراػى  60عدد المراى يشتؿ نحك  أف المجتمعات حتى قيؿ

  .(2009 ،الخالدم)  .ذلؾ أاعاؼإلى  كاف عددىـ خارج المستشفيات يصؿ
 

 على السؤاؿ الرئيس التال : لئلجابةا جاءت ىذه الدراسة دكف  اكء ماتقدـ كتحدي
مرضػػى الفصػػامييف فػػي الؼ لػػدى زوجػػات التكيػػ بإسػػتراتيجياتوعالقتيػػا  سػػيةمادرجػػة الضػػغوطات النف
 محافظة راـ اهلل والبيرة ؟ 

 
 أسئمة الدراسة:  1.3

 

 :تتحدد مشكمة الدراسة في  محاولة اإلجابة عمى التساؤالت الفرعية التالية
 الاوكطات النفسية لدل زكجات المراى الفصامييف ف  محافظة راـ اهلل كالبيرة؟ مستكلما  .2

الاوكطات ف  متكسطات  (α) ≤0.05حصائية عند مستكل الداللة تكجد فركؽ ذات داللة إىؿ  .1
متاف ) اتتعزل لمتوير لدل زكجات المراى الفصامييف ف  محافظة راـ اهلل كالبيرة  النفسية 

الستف، كعمر الزكجة، كالمؤىؿ العلم ، كالمينة، كعدد سنكات مرض الزكج، كمعدؿ الدخؿ 
 (؟الشيرم

 ؟مييف ف  محافظة راـ اهلل كالبيرةزكجات المراى الفصاما أىـ استراتيجيات التتيؼ لدل  .0

استراتيجيات ف  متكسطات  (α) ≤0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ىؿ  .0
متاف الستف، ) اتتعزل لمتوير لدل زكجات المراى الفصامييف ف  محافظة راـ اهلل كالبيرة  التتيؼ

 (؟ة، كعدد سنكات مرض الزكج، كمعدؿ الدخؿ الشيرمكعمر الزكجة، كالمؤىؿ العلم ، كالمين

متكسطات الاوكطات بيف ( α) ≤0.05تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللةىؿ  .5
النفسية كبيف متكسطات استراتيجيات التتيؼ لدل زكجات المراى الفصامييف ف  محافظة راـ اهلل 

 كالبيرة؟
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 االسئمة المفتوحة:

بسبب  زكجات المراى الفصامييف ف  محافظة راـ اهلل كالبيرةالت  تكاجيياأت ر الصعكبات ما  .6
 ؟مرض أزكاجيف

 زكجات المراى الفصامييف ف  محافظة راـ اهلل كالبيرةأىـ مصادر الدعـ الت  تساندما  .7
 ؟للتخلص مف الاوكطات الت  يكاجينيا بسبب مرض أزكاجيف

بتكفيرىا فصامييف ف  محافظة راـ اهلل كالبيرة زكجات المراى الاالحتياجات الت  تطالب أىـما  .8
 ؟ألزكاجيف المراى

زكجات المراى الفصامييف ف  محافظة راـ اهلل استراتيجيات التتيؼ المستخدمة لدل ىـ أما  .9
 ؟للتخفيؼ مف الاوكطات الناتجة عف مرض أزكاجيفكالبيرة 

 فرضيات الدراسة:  1.4
 

 الفرضيات التالية:إلى  اليف الثاني والرابعولإلجابة عف أسئمة الدراسة تـ تحويؿ السؤ 
 

ف  متكسطات  (α) ≤0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة  ال الفرضية االولى:
تعزل لمتوير لدل زكجات المراى الفصامييف ف  محافظة راـ اهلل كالبيرة  الاوكطات النفسية 

 متاف الستف.
ف  متكسطات  (α) ≤0.05ات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ال تكجد فركؽ ذ :الثانيةالفرضية 

عمر  لمتوير تعزللدل زكجات المراى الفصامييف ف  محافظة راـ اهلل كالبيرة  الاوكطات النفسية 
 .الزكجة

ف  متكسطات  (α) ≤0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة  :الثالثةالفرضية 
المؤىؿ  لمتوير تعزللدل زكجات المراى الفصامييف ف  محافظة راـ اهلل كالبيرة  الاوكطات النفسية

 .العلم 
ف  متكسطات  (α) ≤0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة  :الرابعةالفرضية 

 لمتوير تعزللدل زكجات المراى الفصامييف ف  محافظة راـ اهلل كالبيرة  الاوكطات النفسية 
 .نةالمي

ف   (α) ≤0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة  :الخامسةالفرضية 
 تعزللدل زكجات المراى الفصامييف ف  محافظة راـ اهلل كالبيرة  الاوكطات النفسية متكسطات 

 .عدد سنكات مرض الزكج لمتوير
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ف   (α) ≤0.05داللة ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ال :السادسةالفرضية 
 تعزللدل زكجات المراى الفصامييف ف  محافظة راـ اهلل كالبيرة  الاوكطات النفسية متكسطات 

 .معدؿ الدخؿ الشيرم لمتوير
ف   (α) ≤0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة  ال :السابعةالفرضية 
تعزل فصامييف ف  محافظة راـ اهلل كالبيرة  لدل زكجات المراى ال استراتيجيات التتيؼ متكسطات 

 لمتوير متاف الستف.
ف   (α) ≤0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة  :الثامنةالفرضية 
 تعزللدل زكجات المراى الفصامييف ف  محافظة راـ اهلل كالبيرة  استراتيجيات التتيؼ متكسطات 

 .عمر الزكجة لمتوير
ف  متكسطات  (α) ≤0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة  :اسعةالتالفرضية 

 لمتوير تعزللدل زكجات المراى الفصامييف ف  محافظة راـ اهلل كالبيرة   استراتيجيات التتيؼ 
 .المؤىؿ العلم 

 ف  (α) ≤0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة  :العاشرةالفرضية 
 تعزللدل زكجات المراى الفصامييف ف  محافظة راـ اهلل كالبيرة  استراتيجيات التتيؼ متكسطات 

 .المينة لمتوير
ف   (α) ≤0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة  :الحادية عشرالفرضية 
 تعزلهلل كالبيرة لدل زكجات المراى الفصامييف ف  محافظة راـ ا استراتيجيات التتيؼ متكسطات 

 .عدد سنكات مرض الزكج لمتوير
ف   (α) ≤0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة  :الثانية عشرالفرضية 
 تعزللدل زكجات المراى الفصامييف ف  محافظة راـ اهلل كالبيرة  استراتيجيات التتيؼ متكسطات 

 .معدؿ الدخؿ الشيرم لمتوير
 بيف( α) ≤0.05ال تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة :عشر الثالثةالفرضية 

متكسطات الاوكطات النفسية كبيف متكسطات استراتيجيات التتيؼ لدل زكجات المراى 
 الفصامييف ف  محافظة راـ اهلل كالبيرة.

 

 الدراسة:  أىداؼ 5.1

 :إلىتيدؼ الدراسة 
 .زكجات المراى الفصامييفالاوكط النفسية لدل  مستكلإلى  التعرؼ (1
  .استراتيجيات التتيؼ بيف زكجات المراى الصامييف مستكلإلى  التعرؼ (2
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التتيػػػؼ لػػػدل زكجػػػات المراػػػى  جياتيكاسػػػتراتالاػػػوكط النفسػػػية  مسػػػتكل العبلقػػػة بػػػيفإلػػػى  التعػػػرؼ (3
  .الفصامييف

ف تبعػػا داللػػة الفػػركؽ فػػ  مسػػتكل الاػػوكطات النفسػػية لػػدل زكجػػات المراػػى الفصػػامييإلػػى  التعػػرؼ (4
 ،عػػدد سػػنكات مػػرض الػػزكج ،كالمينػػة ،كمؤىليػػا العلمػػ  ،عمػػر الزكجػػة ،السػػتف. )لمتويػػرات الدراسػػة

 (. الكاع االقتصادم ،المريض إقامة
داللة الفركؽ ف  مستكل اسػتراتيجيات التتيػؼ لػدل زكجػات المراػى الفصػامييف تبعػا إلى  التعرؼ (5

  ،الػػزكج عػػدد سػػنكات مػػرض ،كالمينػػة ،لمػػ كمؤىليػػا الع ،عمػػر الزكجػػة ،السػػتف) لمتويػػرات الدراسػػة
 . (الكاع االقتصادم

 

 أىمية الدراسة: 6.1

 تتمف األىمية النظرية ليذه الدراسة ف :  :األىمية النظرية
تناكلػػت مكاػػكع الاػػوكطات النفسػػية كاسػػتراتيجيات التتيػػؼ  تسػػليط الاػػكء علػػى الدراسػػات التػػ   (1

 .كذلؾ حسب علـ الباحث ،الفلسطينية لدل زكجات المراى  الفصامييف كخصكصا ف  البيئة
عنايػػة كرعايػػة إلػػى  بحاجػػو اللػػكات  زكجػػات المراػػى الفصػػامييف كىػػ تناكلػػت الدراسػػة فئػػة ميمػػة  (2

 .كدعـ كمساندة
 ار سلبية آالاوكطات النفسية  لزكجات المراى الفصامييف  كما تحد و مف عف الدراسة  تتشؼ (3

 .كمصادر الدعـ الت  تساندىف سرةاأللكجكد شخص يعان  مف مرض الفصاـ داخؿ ف عليي
محافظة تتشؼ الدراسة عف استراتيجيات التتيؼ المستخدمة لدل زكجات المراى الفصامييف ف   (4

 .راـ اهلل كالبيرة
يقػػدـ الباحػػث مجمكعػػة مػػف التكصػػيات كالنتػػائج العلميػػة كالعمليػػة للميتمػػيف فػػ  العمػػؿ مػػع زكجػػات  (5

 المراى الفصامييف.
 

  :جع أىمية الدراسة الحالية ف  الجانب التطبيق  إلىتر : األىمية التطبيقية
ربمػا يسػاىـ  ،إف التعرؼ على الاػوكطات النفسػية التػ  تعػان  منيػا زكجػات المراػى الفصػامييف (1

فػػػ  تكجيػػػو نظػػػر المسػػػؤكليف فػػػ  المجتمػػػع الفلسػػػطين  كالمؤسسػػػات الميمػػػة لمحاكلػػػة التولػػػب علػػػى 
 سباب تلؾ الاوكطات.أ
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خصػػائيف النفسػػييف كاإلجتمػػاعييف فػػ  عمػػؿ بػػرامج إرشػػادية للتخفيػػؼ مػػف األ نتػػائج الدراسػػةقػػد تفيػػد  (2
كتسػػػاىـ فػػػ  رفػػػع مسػػػتكل  ،الاػػػوكطات النفسػػػية التػػػ  تتعػػػرض ليػػػا زكجػػػات المراػػػى الفصػػػامييف

 الصحة النفسية ليف.
تسػػاعد ىػذه الدراسػػة فػ  التعػػرؼ علػى أت ػػر العكامػؿ التػػ  تزيػد مػػف اػوكطات اسػػر مػػريض قػد  (3

  .لكات  بحاجو ليفكمصادر الدعـ الالفصاـ 
تسػػاعد ىػػذه الدراسػػة فػػ  التعػػرؼ علػػى اسػػتراتيجيات التتيػػؼ التػػ  تسػػتخدميا زكجػػات المراػػى قػػد  (4

 .الفصامييف
 .عرض ليا زكجات المراى الفصامييفتقديـ بيانات كافيو حكؿ الاوكطات النفسية  الت  تت (5

 

 حدود الدراسة:  7.1

 :تتم ؿ حدكد الدراسة ف 
 ـ 2018 -2017الدراس  ال ان  للعاـ الدراس  : الفصؿ الحدود الزمانية .1
المتػػػان  ليػػػا كىػػػك كزارة الصػػػحة الفلسػػػطينية فػػػ    اإلطػػػار: طبقػػػت الدراسػػػة اػػػمف الحػػػدود المكانيػػػة .2

  .كالبيرة محافظة راـ اهلل
 .أعمارىفباختبلؼ  ،: أجريت الدراسة على عينة مف زكجات المراى الفصامييفالحدود البشرية .3
 -لاػػوكطات النفسػػػيةا) تصػػر الدراسػػػة علػػى المفػػاىيـ التػػػ  تحػػددىا الدراسػػػة: تقالحػػدود المفاىيميػػػة .4

 . (زكجات مراى الفصاـ -مراى الفصاـ –استراتيجيات التتيؼ  –التتيؼ النفس  
: تتحػػػػدد نتػػػػائج ىػػػػذه الدراسػػػػة بػػػػاألدكات المسػػػػتخدمة للحصػػػػكؿ علػػػػى بياناتيػػػػا المحػػػػددات اإلجرائيػػػػة .5

 كباألسلكب اإلحصائ  المستخدـ. 
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 الفصؿ الثاني 
______________________________________________________ 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة 

أساسػػػية فػػػ  ىػػػذه الدراسػػػة كالمتم لػػػة فػػػ   ىػػػذا الفصػػػؿ مكاػػػكعات متعػػػددة تشػػػتؿ مرتتػػػزاتيسػػػتعرض 
الفصػؿ  تمػا يتنػاكؿ ىػذا ،الاػوكطات النفسػية كاسػتراتيجيات التتيػؼ لػدل زكجػات المراػى الفصػامييف
 عددا مف الدراسات السابقة العربية كاألجنبية الت  تناكلت متويرات الدراسة. 

 

 :  مقدمة 1.2
 : األسباب والنتائج الضغط النفسي 1.1.2

إلػى  بكجكد اوكط نفسية كاجتماعية عديدة تحكلت بفعؿ تترارىػا كتراتميػا الكاحد كالعشركف يتسـ القرف
. كلقػػد تتػػا رت الحػػركب كالتػػكارث الطبيعيػػة كانتشػػرت البطالػػة االتتئػػابمصػػدر اإلحبػػاط كالتػػكتر كالقلػػؽ ك 

عػف يعرؼ تيؼ يتعامؿ معيا كعجز  يتاد الطب الحديث ال كأمراضتليا ااطرابات  كأفرزتكالطبلؽ 
 ( 2001،يخلؼ). تخصيص مكارد بشرية كمالية عالية التولب علييا ررـ

حيػػث يعتبػػر مػػف  ،يحتػػؿ مفيػػـك الاػػوط النفسػػ  مرتػػز الصػػدارة فػػ  مجػػاالت علػػـ الػػنفس كالطػػبتمػػا 
المكااػػيع العلميػػة الحدي ػػة التػػ  شػػولت اىتمػػاـ عػػدد تبيػػر مػػف األطبػػاء كالبػػاح يف منػػذ أت ػػر مػػف نصػػؼ 

ليػذه الظػاىرة المراػية فػ  بدايػة الخمسػينات مػف   Hans Selyeس سلي  أم منذ اتتشاؼ ىان ،قرف
القػػػرف المااػػػ  كلقػػػد تتػػػب الت يػػػر منػػػذ ذلػػػؾ الكقػػػت عػػػف مسػػػببات الاػػػوط المحتملػػػة كعػػػف ماػػػاعفاتو 
الصػػػحية الخطيػػػرة حتػػػى أصػػػبح عػػػدد المصػػػادر العلميػػػة كالمراجػػػع البح يػػػة مػػػف الػػػدكريات المتخصصػػػة 

تسع لمئات المجلدات ناىيؾ عف تعدد النػدكات كالمػؤتمرات العلميػة كالتتب كالمجبلت ال يحصى كربما ي
كلقػد اىػتـ جػؿ  .الت  تناكلت مكاػكع الاػوط مػف جكانبػو البيكطبيػة كالنفسػية كاالجتماعيػة كاالقتصػادية
كتتػاد تقػـك معظػـ  ،المفتريف كالدارسيف لظاىرة الاػوط بتحديػد مػدل ارتباطيػا بمشػتبلت صػحية معينػة

الاػػػوط يسػػػبب المػػػرض كاف تفشػػػ  بعػػػض  أفسػػػات المعاصػػػرة علػػػى فتػػػرة مفادىػػػا ىػػػذه البحػػػكث كالدرا
الت  تعرؼ نسبة عالية مف الاوكط ىك دليؿ على تػرابط الاػوط المعاصرة   المجتمعاتف   األمراض
 -Stressتما أف نسبة الذيف يراجعكف الطبيب لسبب المعاناة الصحية الناتجة عف الاوط  .بالمرض
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related illness كفػػ  تػػؿ االحػػكاؿ  .( 2001)يخلػػؼ، . الخمسػػيف بالمائػػة مػػف تػػؿ المراػػىكؽ يفػػ
كتػػؿ . سػػرة كالجماعػة متفاكتػػة فػ  شػػدتيا كمختلفػة فػػ  نكعيػاىنػاؾ دكمػا اػػوكط تمػارس علػػى الفػرد كاأل

. كلقػػد تػػـ تطػػكير بػػرامج فعالػػة للتعامػػؿ النػػاجح مػػع الاػػوكط ك فػػرد يملػػؾ امتانػػات متباينػػة بػػدكرىاأسػػرة أ
فػػرص إلػػى  تحكيليػػاإلػػى  كصػػكالن  ،اػػوكط كالتحصػػف اػػدىا كالكقايػػة منيػػاأنػػكاع الللتعامػػؿ مػػع مختلػػؼ 

  .( 2015 ،)حجازم للتمتف كبناء االقتدار كالنمك

. كيتم ػؿ سدم الذم يفاؿ الكاحد منا تفاديػوالج أكيتخذ الاوط ف  الحياة اليكمية شتؿ التكتر الذىن  
إذا مػػػا تبػػػرت أف تفػػػكؽ قػػػدرة المػػػرء علػػػى يمتنيػػػا الميمػػػات كالتػػػ   لتأديػػػةفػػػ  العمػػػؿ بتلػػػؾ القػػػكة البلزمػػػة 

ىذا كقد أصبحت الاوكط تما أتد تكباسا ( 1999تيناف، السيطرة علييا فتؤ ر على تفتيره كتاللو. )
 kobaca (1979 ظػػاىرة مػػف ظػػكاىر الحيػػاة اإلنسػػانية يخبرىػػا اإلنسػػاف فػػ  مكاقػػؼ كأكقػػات مختلفػػة )
معظػـ الظػاىرات النفسػية تػالقلؽ  شػأنيا شػأف، ىػذه الظػاىرة ةتكافقا أك إعػادة تكافػؽ مػع البيئػتتطلب منو 

كلػػػيس بالاػػػركرة أف تتػػػكف  ،ىػػػ  مػػػف طبيعػػػة الكجػػػكد اإلنسػػػان  ،كالصػػػراع كاإلحبػػػاط كالعػػػدكاف كريرىػػػا
 بمنػػػألاليػػػركب منيػػػا كاف نتػػػكف  أكعنيػػػا  فنننػػػا ال نسػػػتطيع اإلحجػػػاـكبالتػػػال   ،الاػػػوكط ظػػػاىرة سػػػلبية

 كبالتػػػال  ،اإلخفػػػاؽ فػػػ  الحيػػػاةت الفػػػرد كقصػػػكر تفاءتػػػو كمػػػف  ػػػـ ذلػػػؾ يعنػػػى نقػػػص فعاليػػػا ألف ،ايػػػعن
أصبحت حياة اإلنساف اليكـ ال تخلك مف التكتر كالايؽ الناشئيف عف الاوكط الت  يكاجييػا مػف يحيػا 

فرد ف  المجتمػع طػكاؿ مراحػؿ فالحياة اليكمية مليئة بالاوكط النفسية الت  تؤ ر على تؿ  ،عالـ التوير
   ( 2004 ،الخكلىحياتو. )

يشػػػيع فػػػ  العربيػػػة اسػػػتخداـ تلمػػػة " اػػػوط كاػػػوكط " للداللػػػة علػػػى  :تحديػػػد مفيػػػـو الضػػػغوط -اوال
حيػث يعنػ  ممارسػة قػكة اػوط أك  ،المأخكذ مف علـ الفيزيػاء فػ  األسػاس Stressالمصطلح االجنب  
 ،كىنػػػاؾ فػػػ  العربيػػػة تلمػػػة " شػػػدة " ىػػػ  االقػػػرب للتعبيػػػر عػػػف المصػػػطلح االجنبػػػ  ،شػػػد علػػػى جسػػػـ مػػػا

لتعػػرض كتحمػػؿ معنػػى ا ،نسػػاف فػػ  حالػػة ازمػػةكالتػػ  تعنػػ  تحػػديات كاػػوكط تاػػع اإل ،كجمعيػػا شػػدائد
  .(2015 ،حجازم). للخطر

إلى  عصر شي  :كالاوطة يعن  الاوط أفمنظكر  ألبف : نجد ف  لساف العربومف الناحية المغوية
ذا إطو كيقػػاؿ اػػو ،كمنػػو اػػوطو القبػػر ،نحػػكه ا أكحائطػػإلػػى  زحمػػو ،. كاػػوطو ياػػوطو اػػوطاشػػي 

  .(2016 ،سبلؼ. )عصره كايؽ عليو كقيره
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  :تعريؼ الضغوط النفسية –ثانيا 

كلػو معنػاه الخػاص  ،مػف مصػطلحات ىػذا العصػر صبح جزءان أك  ،صبح مالكفاأ( Stressمصطلح ) فٌ إ
ألنيػػػا تتجلػػػى فػػػ  ماػػػاميف بيكلكجيػػػة  ،كتعػػػد ظػػػاىرة الاػػػوكط النفسػػػية مػػػف الظػػػكاىر االنسػػػانية المعقػػػدة

 .(2015 ،ابك اسعد) ،ية كاقتصادية كاجتماعية كمينيةكنفس

( بأنػػو "االسػػتجابة ريػػر المحػػددة للجسػػـ تجػػاه أم كظيفػػة Selye)  والضػػغط النفسػػي كمػػا يعرفػػو سػػيمي
  .(2010 ،الوريرتتطلب منو ذلؾ سكاء تانت سببا أك نتيجة لظركؼ مؤلمة أك رير سارة" )

كالتػ  يقيميػا علػى انيػا ميػددة  ،خاصة بيف الفرد كالبيئػةالعبلقة ال: كما عرؼ فولكماف الضغط عمى انو
متاناتو )ابك اسعد   .(2015 ،لذاتو كمتجاكزة لمصاددره كات

عف حالػة مػف التػكتر الناشػئة عػف المتطلبػات أك التويػرات التػ  تسػتلـز كما أف الضغوط النفسية: عبارة 
 (. 2008 ،عبيد) ية كنفسية.نكعا مف إعادة التكافؽ عند الفرد كما ينتج عف ذلؾ مف ا أر جسم

كىذه  ،المتويرات البيئية ف  حياتو اليكمية درجة استجابة الفرد لؤلحداث أكإلى  يشير: والضغوط مفيـو
 . مع أف تلؾ التأ يرات تختلػؼ مػف شػخصالفسيكلكجية اه ارربما تتكف مؤلمة تحدث بعض  المتويرات

ه عػف اهخػريف كىػ  فػركؽ فرديػة بػيف األفػراد آخػر لتتػكيف شخصػيتو كخصائصػو النفسػية التػ  تميػز إلى 
( بأنيػػا تلػػؾ الصػػعكبات التػػ  يتعػػرض ليػػا التػػائف البشػػرم بحتػػـ الخبػػرة كالتػػ  تػػنجـ mecanikكعرفيػػا )

 . (2008 ،أبك أسعد ر ك)الوريعف إدراتو للتيديدات الت  تكاجو. 

الفػػػػػرد                كجػػػػػكد عكامػػػػػؿ خارجيػػػػػة اػػػػػارطة علػػػػػى إلػػػػػى  يشػػػػػير ىػػػػػذا المصػػػػػطلح( stresses) :الضػػػػػغوط
كحينمػا تػزداد شػدة ىػذه الاػوكط فػنف ذلػؾ قػد يفقػد الفػرد قدرتػو  ،إحساس الفػرد بػالتكترإلى  بدرجة تؤدم
 . (2000العيسكم، ) .نمط جديدإلى  سلكتو عما ىك عليو كيوير نمط ،على التكازف

 :Theories of stressنظريات الضغط النفسي  2.1.2

طبيعػػة الاػػوط النفسػػ  كتفسػػير االنفعػػاالت ذات إلػػى  شػػارةلػػـ الػػنفس باإلاىتمػػت جميػػع النظريػػات فػػ  ع
ب الكظيفيػػػػة  ػػػػر الاػػػػوط النفسػػػػ  فػػػػ  الجكانػػػػكأتػػػػدت ىػػػػذه النظريػػػػات علػػػػى أ ،العبلقػػػػة كاالرتبػػػػاط معػػػػو

كررـ االختبلؼ مابيف اتجاىػات تػؿ نظريػة مػف النظريػات  ،كاالنفعالية كالسلكتية معرفيةالسيتكلكجية كال
)الوريػر . سػ  علػى صػحة الفػرد كتكازنػو كتتيفػواؽ عاـ مػا بينيمػا علػى ا ػر الاػوط النفىناؾ اتف فٌ أال إ
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 ممػا أدل ،كلقد تناكلػت النظريػات النفسػية الاػوكط اػمف أطػر كمنطلقػات مختلفػة( 2009 ،اسعد كابك
  :كىك ماتكاحو الدراسة ف  العرض التال  ،اختبلؼ ىذه النظريات فيما بينياإلى 

 :( Stress Theory “Selye) الضغوط لسيمي 1.2.1.2

ف التعػرض على الحيكاف كاالنسػاف. كقػد بػيف أ نظريتو مف خبلؿ تجاربو المتنكعة يلقد وضع ىانز سيم
ة الزائػػدة للجيػػاز يحػػدث ااػػطرابا فػػ  الجيػػاز اليرمػػكن  مػػف خػػبلؿ االستشػػار  ،المسػػتمر للاػػوط النفسػػ 

لة عػػػػف االمػػػػراض السيتكسػػػػكماتية . كاف ىػػػػذه االاػػػػطرابات اليرمكنيػػػػة ىػػػػ  المسػػػػؤك العصػػػػب  المسػػػػتقؿ
psychosomatic Disorders  كقػد اطلػؽ   .شػديديفالنفسػ  الالناتجة عػف التعػرض للتػكتر كالاػوط

عػػراض التتيػػؼ أزملػػة تنػاذر  : نػػاء ذلػؾ اسػػـأعػراض التػػ  تظيػػر علػى العاػػكية ( علػػى األ)ىػانز سػػيل 
 .العاـ"

"General Adaptation Syndrome  " ؿ ثالثة مراحؿىذه الزممة تحدث مف خال: 

ف  ىذه المرحلة يستدعى الجسـ تػؿ . Alarm Response وتسمى استجابة االنذار: ولىالمرحمة األ 
فتحػػدث نتيجػػة التعػػرض المفػػاج  لمنبيػػات لػػـ يتػػف مييئػػا  ،قػػكاه الدفاعيػػة لمكاجيػػة الخطػػر الػػذم يتعػػرض

كيرتفػع  ،كيتسػارع النػبض ،دـفترتفع نسبة الستر فػ  الػ ،ليا. مجمكعة مف التويرات العاكية كالتيماكية
 .ىػػب تػػامليف مػػف اجػػؿ الػػدفاع كالتتيػػؼ الميػػددأفيتػػكف الجسػػـ فػػ  حالػػة اسػػتنفار كت ،الاػػوط الشػػريان 

 .(2004)عبداهلل، 

ذا اسػػػتمر المكقػػػؼ إ .Resistance Stageوتسػػػمى مرحمػػػة المقاومػػػة  :مرحمػػػة المرحمػػػة الثانيػػػة
كتشػػػمؿ ىػػػذه  .مرحلػػػة المقاكمػػػة ليػػػذا المكقػػػؼخػػػرل ىػػػ  فػػػاف مرحلػػػة االنػػػذار تتبعيػػػا مرحلػػػة أ ،الاػػػارط

عػػراض الجسػػمية التػػ  يحػػد يا التعػػرض المسػػتمر للمنبيػػات كالمكاقػػؼ الاػػارطة التػػ  يتػػكف المرحلػػة األ
كتعتبػر ىػذه المرحلػة ىامػة فػ  نشػاة اعػراض التتيػؼ التائف الح  قد اتتسب القدرة على التتيؼ معيػا. 

اكية( كيحدث ذلؾ خاصة عندما تعجز قػدرة االنسػاف ع اك مايسمى باالعراض السيتكسكماتية )النفس
إلػػػػى  كيػػػػؤدم التعػػػػرض المسػػػػتمر للاػػػػوكط .علػػػػى مكاجيػػػػة المكاقػػػػؼ عػػػػف طريػػػػؽ رد فعػػػػؿ تتيفػػػػ  تػػػػاؼ

ااػػطراب التػػكازف الػػداخل  ممػػا يحػػدث مزيػػدا مػػف الخلػػؿ فػػ  االفػػرازات اليرمكنيػػة المسػػببة لبلاػػطرابات 
 .العاكية
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ذا إ. Exhaustion Stageاو االعيػاء )اسػتنفاذ الطاقػة(  وتسػمى مرحمػة االنيػاؾ :المرحمة الثالثػة
نقطػة يعجػز فييػا عػف االسػتمرار فػ  المقاكمػة إلػى  نو سيصػؿنطكؿ فأطاؿ تعرض الفرد للاوكط لمدة 

. فػ  ىػذه المرحلػة تنيػار الػدفاعات عػف التتيػؼ بشػتؿ تامػؿ كيصػبح عػاجزان نيػاؾ اإلكيدخؿ ف  مرحلػة 
 جيػػػػزة بالعطػػػػب كيسػػػػيركتصػػػػاب الت يػػػػر مػػػػف األ ،كمػػػػة الجسػػػػـاليرمكنيػػػػة كتاػػػػطرب الوػػػػدد كتػػػػنقص مقا

  .(2004 ،اهللد عبالمريض نحك المكت بخطى سريعة.)

 :Murrayنظرية مورأي   2.2.1.2

 :كيميز ف  ىذا الصدد نكعيف مف الاوكط ىما

ك تما أخصائص المكاكعات البيئية تما تكجد ف  الكاقع إلى  كتشير :AIpha pressضغط الفا  - أ
 ( 2004 ،عبداهلل. )حث المكاكع  )كجكد مادم(ا البيظيرى

ئيػػة كالشخصػية تمػػا يػدرتيا الفػػرد داللػػة المكاػكعات البيإلػى  : كيشػػيرBeta pressضػغط بيتػػا  - ب
 ( 2008 ،عبيد). "باوط بيتا ك يقان  الوالب ارتباطان سلكؾ الفرد يرتبط ف   فٌ . كيرل أ)كجكد داؿ(

ك تمػػا يظيرىػػا البحػػث المكاػػكع  أفػػ  الكاقػػع خصػػائص المكاػػكعات البيئيػػة تمػػا تكجػػد إلػػى  كيشػػير
ربػػط إلػػى  ف الفػػرد بخبرتػػو يصػػؿأكؿ كيؤتػػد علػػى سػػلكؾ الفػػرد يػػرتبط رالبػػا بػػالنكع األ فٌ إكيكاػػح مػػكرام 

مػػا عنػػدما أ  Need integrateمكاػػكعات معينػػة بحاجػػة بعينيػػا كيطلػػؽ علػػى ىػػذا المفيػػـك الحاجػػة 
ذا تػاف ات ك  ،النشطة فيذا ما يعبر عنو بمفيػـك ال يمػايحدث التفاعؿ بيف المكقؼ الحافز الاوط كالحاجة 

ذلػػؾ إلػػى  اػاؼأف مػكرام قػػد نخػػركف قػد اقتصػػركا علػػى التفسػير النظػػرم لمكاػكع الاػػوط فػػالعلمػاء اه
 قائمة للاوط اشتملت على:

 ضغط –ضغط النقص والضياع  –خطار والكوارث ضغط األ –نقص التاثير االسري ضغط  -

 .(2008 ،عبيد) –ىتماـ واالحتقار ضغط النبذ وعدـ اال –العدواف 

   Attribution Theoryنظرية العزو:  3.2.1.2

ك ريػػر المباشػرة كىنػػاؾ نكعػػاف مػػف أ ػػاره المباشػػرة آ ،سػػباب التػ  تقػػؼ خلػػؼ سػػلكؾ الفػردتيػتـ بدراسػػة األ
  العزك:
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سػػمات ك  ،ك المزاجيػػةأ: الحػػاالت االنفعاليػػة سػػباب كالعكامػػؿ الداخليػػة م ػػؿى األ: كتشػػتمؿ علػػداخلػػ  - أ
 .كالظركؼ الصحية ،كالقدرات ،الشخصية

. قػػػؼ االجتمػػػاع  كالظػػػركؼ االقتصػػػاديةكطبيعػػػة المك  ،خػػػريفخػػػارج  كمنيػػػا الاػػػوكط مػػػف قبػػػؿ اه - ب
 .(2016 ،عتاطمف العكامؿ المعرفية كالدافعية ) ر عمليات العزك بكجو عاـ بعدد أكتت

 :نظرية األنماط 4.2.1.2

كبخاصػة نمػط الشخصػية  ،ابليتػو للتعػرض للاػوكط النفسػيةعلػى مػدل ق يعد نمط شخصية الفرد مؤشران 
كخاصة ف  عبلقاتػو مػع  ،)ا( فيذا النمط يسبب ف  شعكر العامؿ بالاوكط النفسية ف  بعض األكقات

أررااػا  تما يساء فيمو مػف قبػؿ رؤسػائو الػذيف يعتقػدكف أف لػو ،زمبلئو الذيف يشعركف أنيـ ال ينجزكف
الػذيف  ،1994الطبيبػيف فريػدماف كركزنمػاف إلػى  د شػيكع ىػذا الػنمط. كيعػك شخصية مف كراء ىػذا الجيػد
 ،كزيػػػادة نسػػػبة التكلسػػػتركؿ ،كارتفػػػاع اػػػوط الػػػدـ ،باإلاػػػافة بػػػأمراض القلػػػبربطػػػا نمػػػط الشخصػػػية )ا( 

كالشػعكر باػيؽ  ،كالسػرعة فػ  االنجػاز ،كاإلقػداـ ،. كيتسـ ىػذا الػنمط بالتنػافسالشرياف التاج  كأمراض
ففػ  دراسػة أجراىػا ديمبركتسػ  كمتػدكجؿ تبػيف أف األفػراد  ،سػمات السػابقة تمامػاكىك بعتػس ال  ،الكقت

كتتػػكف  ،اسػػتجابة اشػػد قػػكة تجػػاه م يػػرات الاػػوكط النفسػػية فػػ  مكاقػػؼ عػػدةذكك الشخصػػية )ا( يظيػػركف 
ذكم الشخصية  باألفرادمكازنة استجاباتيـ مصحكبة بمجمكعة مف التويرات الفسيكلكجية الاارة بالجسـ 

 .(2013 ،تت)شك )ب( 

  :(Spilberger Theoryدراؾ لسبيمبرجير )نظرية اإل 5.2.1.2

ف كاػعكا تفسػيرا للاػوكط النفسػية معتمػدا علػى كاحد مف العلماء الذي (Spilberger) يعتبر سبيلبرجير
 ػػارة االختبلفػػات علػػى مسػػتكل الػػدكافع فػػ  اػػكء إفػػ   ف الاػػوكط تلعػػب دكران أذ يػػرل إ ،نظريػػة الػػدكافع

  :كيحدد نظريتو ف   بل ة ابعاد رئيسية ،ليادراؾ الفرد إ

عػػػاد يحػػػدد محتػػػكل ( كفػػػ  اػػػكء ىػػػذه االبTeaching( التعلػػػيـ )Anxietyالقلػػػؽ ) ) stressالاػػػوط )
 : النظرية فيما يل 

 .ىميتيا ف  المكاقؼ المختلفةأالتعرؼ على طبيعة الاوكط ك  -

 .قياس مستكل القلؽ الناتج عف الاوكط ف  المكاقؼ المختلفة -
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  القلؽ.إلى  قياس الفركؽ الفردية ف  الميؿ -

 .تكفير السلكؾ المناسب للتولب على القلؽ الناتج عف الاوكط -

 برامج التعليـ لخفض مستكل القلؽ فراد المطبؽ علييـ  ير الدفاعات السيتكلكجية لدل األتكايح تا -

 .تحديد مستكل االستجابة -

كىػذه النظريػة  رامج التعلػيـ كمعرفػة قػدرتيـ علػى الػتعلـ.شػخاص الػذيف تجػرم علػييـ بػقيػاس ذتػاء األ -
بم يػر ييػدد  دأف الاػوط يبػحيػث أ ،ترتتز على المتويرات المتعلقة بالمكاقؼ الاارطة كادراؾ الفرد ليا

كبػػذلؾ يػػرتبط بػػرد  ،ك التيديػػد كرد الفعػػؿ النفسػػ  المػػرتبط بػػالم يرأحيػػاة الفػػرد كادراؾ الفػػرد ليػػذا الم يػػر 
( كتعتبػػر نظريػػة سػػبيلبرجر 2009 ،دراؾ الفػػرد لػػو. ) الوريػػر كابػػك اسػػعدإالم يػػر كمػػدل الفعػػؿ علػػى شػػدة 

ـ ال التعرؼ ألقت الاكء على القلؽ ف  التعرؼ على تعرض الشخص لاوط أىـ النظريات الت  أمف 
   .(2013 ،تعيلب. )مف خبللو على شدة ىذا الاوط بدرجة القلؽ الت  يعان  منيا الشخص

  :(Spielbergrدراكية )اإلالنظرية  6.2.1.2

فقد أقاـ نظريتو ف   ، ناء تحليبلتو النظرية ف  ااطراب القلؽأتناكؿ مفيكـ الاوط بشتؿ رير مباشر 
. فسػمة القلػؽ اسػتعداد كالقلػؽ تحالػة ،: القلػؽ تسػمةالتمييز بيف نكعيف مػف القلػؽ ىمػا ساسالقلؽ على أ

بينمػػا حالػػة القلػػؽ  ،ة علػػى الخبػػرة المااػػيةطبيعػ  اك سػػمة مػػف سػػمات الشخصػػية كيعتمػػد بصػػكرة اساسػي
وقػد حػدد مفيػـو الضػغط مػف خػالؿ  ،مكقفية كتعتمد بصكرة اساسية كمباشػرة علػى الظػركؼ الاػارطة

 :بعادأثالثة 

 .ك جسميان أ ما نفسيان إ اك ااطرابان أ بم ير يحمؿ تيديدان  كيبدأ –مصدر الاوط  -

 .ك التيديدأدراؾ الفرد للم ير إ -

. شػػدة الم يػػر كمػػدل ادراؾ الفػػرد لػػو فتػػرتبط شػػدة رد الفعػػؿ علػػى ،مناسػػب المػػرتبط بالتيديػػدرد الفعػػؿ ال -
  .(2016 ،سبلؼ)
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 :النظرية السموكية 7.2.1.2

بػػافلكؼ( أف الاػػوكط تتم ػػؿ فػػ  األعتمػػاد علػػى عمليػػة  ،سػػتنر ،كطسػػفيػػرل السػػلكتيكف المتم لػػكف ب )
ؼ الخطػػػرة التػػػ  يتعػػػرض ليػػػا الفػػػرد كالم يػػػرة الػػػتعلـ تمنطلػػػؽ مػػػف خبللػػػو يػػػتـ معالجػػػة معلكمػػػات المكاقػػػ

ك مرتبطػة بخبػرة سػابقة أمػع م يػرات حياديػة أ نػاء األزمػة  كتتكف ىذه الم يػرات مرتبطػة شػرطيان  ،للاوط
السػلكتيكف أياػػا أف التفػاعبلت المتبادلػػة لػدل إنسػػاف كيػرل يصػػنفيا علػى أنيػػا مخيفػة كمقلقػػة  فػنف الفػرد

تمػػاع  كىػػك ممارسػػة التنبػػؤ كالتكقػػع لمعرفػػة السػػلكؾ قبػػؿ كقكعػػو كاألجحػػ  ككاقعػػ  مػػع كسػػطو الفيزيػػائ  
كرأكا أف التتيػػؼ يتم ػػؿ بسػػلكؾ حسػػب متطلبػػات المكقػػؼ المحػػدد كبصػػكرة ذات معنػػى كموػػزل كأف جسػػـ 

مػػع  ط يفسػػراف سػػكيان فالكسػػ ،اإلنسػػاف لػػيس سػػلبيا بػػؿ ىػػك فعػػاؿ يسػػعى ألف يتتيػػؼ كاليفسػػر بفعػػؿ الكسػػط
 ( 2013 ،مسكدةبعايما البعض )

  :ظرية التحميؿ النفسين

ترل نظرية التحليؿ النفس  أف كجكد خبرات سابقة لدل األفراد يختزنيا العقؿ الباطف منذ سػنكات العمػر 
يتسبب عنو كجكد استعداد مسبؽ لدل بعض األشخاص دكف ريرىـ للتفاعؿ مع مكاقؼ التيديد  ،األكلى

األنػػػػا تتعػػػػرض  فٌ أكيػػػػرل فركيػػػػد  .اػػػػطرابمتػػػػأ ريف بيػػػػذه الخبػػػػرات المختزلػػػػة فينشػػػػأ اال ،أ نػػػػاء األزمػػػػات
اػوكط  –لاوكط قكية مف مصادر متعددة تتم ؿ ف  اوكط البيئػة الخارجيػة , اػوكط مػف الاػمير 

كاألنا القكل ىك الذم يدرؾ بكاكح الكاقع الخارج  كالقكل المكجكدة الت  تؤ ر  .مف دكافع اليك الفطرية
كتأخػذ بنظػر  .ينشػأ فػ  البيئػة مػف تفاعػؿ الفػرد كبيئتػوكتؤتػد نظريػة التحليػؿ النفسػ  علػى ما .على الفرد

كىػػذه كالنػػاتج السػػلكت   ،الحالػػة الكجدانيػػة ،الحالػػة العقليػػة ،أىميػػا الحػػدث البيئػػ  ،االعتبػػار عكامػػؿ شػػتى
علػى  كيؤتػد فركيػد دائمػان  ،كقد تتكف اوكط شػديدة .اوكط قد تتكف خفيفةإلى  الجكانب األربعة تؤدم

 .حيػػػاة مليئػػػة بالمتناقاػػػات التػػػ  تتسػػػبب عػػػف بيئػػػة اػػػارطة ف ال يعػػػيش اإلحالػػػة التػػػكتر كتػػػاف اإلنسػػػا
نسػاف دائػػـ التػكتر ككجيػػة النظػر ىػػذه اليمتػف قبكليػػا , ألف اإلنسػاف تػػائف أخبلقػ  كاجتمػػاع  , كلػػيس  كات

 (. 2010) عبد العزيز, .ذلؾ فركيدإلى  مجرد منظكمة مف الورائز تما ذىب

 :لمضغط النفسي ةالتعقيب عمى النظريات المفسر  8.2.1.2

مدل تأ ير الاوط على الفػرد مػف إلى  يرل الباحث أف بعض النظريات المفسرة للاوط النفس   تشير
فػػ  حػػيف رتػػزت ،اػػطرابات ىرمكنيػػة التػػ  تسػػبب المرضالناحيػػة السيتكسػػكماتية كذلػػؾ لمػػا يحد ػػو مػػف ا
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 ة الػػتبلث ) اليػػك,ف الاػػوط النفسػػ  ينػػتج مػػف صػػراع بػػيف نظػػـ الشخصػػيأنظريػػة التحليػػؿ النفسػػ  علػػى 
كأف الاػوكط النفسػية تنػتج مػف كجػكد خبػرات سػابقة منػذ سػنكاف العمػر األكلػى , كاألنا, كاألنػا األعلػى ( 

أف الاػوط ينػتج بشػتؿ داخلػ  كيشػمؿ الحػاالت األنفعاليػة إلى  ف  حيف رتزت نظرية العزك الت  تشير
زت نظريػػػة األنمػػػاط علػػػى نمػػػط تػػػر  فػػػ  حػػػيف ،خػػػريفكمنػػػو الاػػػوكط مػػػف قبػػػؿ اه كخارجيػػػان  أك المزاجيػػػة 

للاوكط النفسية كأتفقت مع نظرية ىانز سيل  ف  تػأ ير الاػوط  شخصية الفرد كمدل قابليتو للتعرض
أمػػػراض القلػػػب إلػػػى  سػػػكماتية باألاػػػافةالنفسػػػ  علػػػى الجيػػػاز اليرمػػػكن  كالتػػػ  تسػػػبب األمػػػراض السيتك 

للاػوكط النفسػػية  لسػبيلبرجيراألدراؾ فيمػا فسػرت نظريػة . الػدـ كزيػادة نسػبة التكلسػػتركؿ اع اػوطكأرتفػ
دراؾ الفػػػرد ليػػػا كىػػػذه النظريػػػة ترتتػػػز علػػػى المتويػػػرات المتعلقػػػة إالػػػدكافع فػػػ  اػػػكء  علػػػى نظريػػػة معتمػػدان 

ليا كىنػاؾ م يػر ييػدد حيػاة الفػرد كيػرتبط بػردكد الفعػؿ علػى شػدة  دراؾ الفردإالاارطة كمدل بالمكاقؼ 
دراتيػة مفيػـك الاػػوط فػػ  حػيف تناكلػت النظريػػة اإل ،ؿ معيػاالفػرد علػػى التعامػتلػؾ الم يػرات كمػػدل قػدرة 

فسػمة القلػؽ اسػتعداد  ،تحالػةكالقلػؽ  القلػؽ تسػمة :ابشتؿ مباشر أ ناء التمييز بيف نكعييف مف القلؽ ىم
طبيع  اك سمة مف سمات الفػرد الشخصػية كتعتمػد علػى خبػرة الفػرد األساسػية بينمػا حالػة القلػؽ مكقفيػة 

بينمػػا يػػرل السػػلكتيكف أف الاػػوكط  ،للاػػوط النفسػػ  علػػى الظػػركؼ المصػػاحبةصػػكرة مباشػػرة كتعتمػػد ب
مػف خبللػو يػتـ معالجػة المعلكمػات الخطػرة التػ   تمنطلػؽالنفسية تتم ؿ ف  األعتماد على عمليػة الػتعلـ 

  .يتعرض ليا الفرد

  :كيؼ تتكوف الضغوط 3.1.2

عػف ظػركؼ خارجيػة  ف ناتجػان أك قػد يتػك  ،كيسمى اوط داخلػ  ،الاوط ينشأ مف داخؿ الشخص نفسو
 ،أك مكقػػؼ صػػاـر ،أك مػػكت عزيػػز ،كالعبلقػػات الشخصػػية مػػع األصػػدقاء أك شػػريؾ الحيػػاة ،م ػػؿ العمػػؿ

تعػػد  فننيػػاالحيػػاة  أحػػداثخارجيػػة متم لػػة فػػ   أككيسػػمى اػػوط خػػارج  كسػػكاء أتانػػت الاػػوكط داخليػػة 
معيػا اػوكطا يػدرتيا اإلنسػاف فأحػداث الحيػاة اليكميػة تحمػؿ .(2008 ،عبيػد)استجابات لتويػرات بيئيػة 

عندما يساير باستمرار المكاقؼ المختلفة ف  العمؿ أك التعامبلت مػع النػاس أك المشػتبلت التػ  ال يجػد 
درجػػة مػػف المسػػايرة لوػػرض إلػػى  كىػػ  تحتػػاج ،أك تسػػارع أحػػداث الحيػػاة كمتطلباتيػػا ،مناسػػبة ليػػا حلػػكالن 

فحتػػى اسػػعد البشػػر تػػكاجييـ الت يػػر مػػف خيبػػة  ،ةكربمػػا يفشػػؿ فػػ  ىػػذه المكازنػػة الصػػعب ،التكافػػؽ النفسػػ 
كلتػف عػددا قلػيبل مػنيـ نسػبيا ىػـ  ،نػكاع المختلفػة مػف الاػوكط اليكميػةاألمؿ كالصػراعات كاإلحبػاط كاأل
  .(2010 ،لوريرا) .الذيف يكاجيكف الظركؼ القاسية
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 :أنواع الضغوط النفسية 4.1.2

كىػػك يعػػد العامػػؿ  ،يػػو بقيػػة الاػػوكط األخػػرلتشػػتؿ الاػػوكط النفسػػية األسػػاس الرئيسػػ  الػػذم تبنػػى عل
 ،(المينيػػةالعمػػؿ )، كاػػوكط : الاػػوكط االجتماعيػػةفػػ  جميػػع أنػػكاع الاػػوكط األخػػرل م ػػؿالمشػػترؾ 

 .كالاوكط الدراسية كالاوكطات العاطفية ،كالاوكط األسرية ،كالاوكط االقتصادية

لاػػوكط الناجمػػة عػػف إرىػػاؽ ففػػ  ا ،إف القاسػػـ المشػػترؾ الػػذم يجمػػع تػػؿ الاػػوكط ىػػك الجانػػب النفسػػ 
أكلػػى نتائجػػو الجكانػػب النفسػػية المتم لػػة فػػ  حػػاالت التعػػب كالملػػؿ الػػذيف  ،فػػ  الصػػناعةالعمػػؿ كمتاعبػػو 

كآ ػػار تلػػؾ النتػػائج علػػى  ،القلػػؽ النفسػػ  حسػػب شػػدة أك اػػعؼ الاػػوط الكاقػػع علػػى الفػػردإلػػى  يؤديػػاف
أك  ،ج: التػػػأ ير علػػػى تميػػػة اإلنتػػػاجالتتيػػػؼ فػػػ  العمػػػؿ كاإلنتػػػاج كتلمػػػا زاد الاػػػوط فسػػػكؼ تتػػػكف النتػػػائ

 ،عبيػػػد. )حة العامػػػؿ الجسػػدية كالنفسػػية خاصػػةتػػدىكر صػػإلػػى  ممػػا يػػػؤدم ،أك سػػاعات العمػػؿ ،نكعيتػػو
2008).  

إلػى  طيػب كتخصػص علمػاء الػنفس كيشػير الخ ،لتعدد مدارس علـ النفس كتتعدد الاوكط النفسية تبعان 
  :إف ىنالؾ عدة أنكاع منيا

الت  مف  كأعرااوج عنيا استجابات طفيفة مع مجمكعة عبلمات الاوط كينت :ضغوط غير حادة -1
 .السيكلة مبلحظتيا

 ،: كينػػتج عنيػػا اسػػتجابات شػػديدة القػػكة لدرجػػة أنيػػا تتجػػاكز قػػدرة الفػػرد علػػى المكاجيػػةضػػغوط حػػادة -2
 .آخرإلى  كتختلؼ مف شخص

 .أ ناء كقكع الحدث إنما تظير بعد فترة : كى  ال تظير دائمان ضغوط متأخرة -3
: كى  ناتجػة عػف حػكادث عنيفػة كشػديدة كعاليػة كتتػرؾ آ ارىػا علػى التػائف ضغوط ما بعد الصدمة -4

 ( 2008 ،كأبكاسعد ،)الورير .الح  بشتؿ طكيؿ المدل

 :نوعيف مف الضغط النفسي ىماإلى  (selyel, 1976كما أشار سيمي )

بػات علػى الفػرد كيسػمى " كىػذا يزيػد مػف حجػـ المتطل  Bad stressالضػغط النفسػي السػي  "  -أكال
 ." م ؿ فقداف عمؿ أك فقداف عزيز Distress “تذلؾ األلـ 
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إعػادة التتيػؼ مػع الػذات أك البيئػة إلػى  " كىػذا يػؤدم Good stressالضغط النفسي الجيد "  – انيػا 
  .(2008)الورير، كأبكاسعد، .يد أك سفر ف  عمؿ أك بع ة دراسيةالمحيطة تكالدة طفؿ جد

مػا السػلبية فتػتبلـز مػع . ألاػوكط السػلبية كالاػوكط االيجابيػة ػار تػؿ مػف اآ مقارنة بػيفجرل العلماء كأ
الشػعكر  ،الشػعكر بتػراتـ االعبػاء ،ربػاؾ كفقػداف السػيطرةالكقكع فػ  اإل ،تؿ مف انخفاض الركح المعنكية

اع فقػػداف القػػدرة علػػى االسػػتمت ،عبػػاءبالاػػعؼ كالعجػػز المصػػاحب لتاػػخيـ األالشػػعكر  ،الخػػكؼ ،بػػالقلؽ
 . (2015 ،حجازم) .عراض الجسمية المرايةطبع األلييا بالإكيااؼ  ،بمباىج الحياة

 :( فيرى العالقة بيف مستوى الصحة النفسية والضغط النفسي كما يمي Nixonأما نيكسوف )

 .زيادة ف  األداء ف  البدايةإلى  ف كجكد الاوط يؤدمإ -1

داء كعندما يحاكؿ الفػرد الاػوط فاض ف  األانخإلى  عندما يتعدل الاوط منطقة القمة فننو يؤدم -2
 .تدىكر األداء كاإلنتاجإلى  فننو سكؼ يؤدم لأخر على نفسو بمحاكالت 

كيتػػكف الاػػوط فػػ  ىػػذه الحالػػة مػػف النػػكع  ،داء جيػػدمقػػدار معػػيف مػػف الاػػوط ألإلػػى  يحتػػاج الفػػرد -3
 ،بػػك اسػػعدأ. )طكيلػػةكتتػػرار كيػػدـك لفتػػرة زمنيػػة  كف بمقػػدار تبيػػرتػػعنػػدما ي الجيػػد كلتنػػو يصػػبح سػػيئان 

2015). 

 :( بيف نوعيف مف الضغوط,Lazaarus,cohenوقد ميز الزاروس وكوىف )

مػف األحػداث كالت  تعن  األحػداث الخارجيػة كالمكاقػؼ المحيطػة بػالفرد كتمتػد  :الضغوط الخارجية -أكالن 
 .الحادةإلى  البسيطة

نحػػك  اإلدراتػػ تتتػػكف نتيجػػة التكجػػو  التػػ  األحػػداث( كالتػػ  تعنػػ  )الشخصػػية الضػػغوط الداخميػػة – انيػػان 
 مف فتر كذات الفرد. العالـ الخارج  كالنابع 

إف الاػػوكط يمتػػف أف تتنػػكع كتتشػػتؿ بحيػػث تشػػمؿ تافػػة منػػاح  الحيػػاة يعيشػػيا اإلنسػػاف كالتػػ  يمتػػف 
 :كاعيا امف األنكاع التالية
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و الجكانػب النفسػية أكلػى نتائجػ ،كىذه ناتجػة عػف إرىػاؽ العمػؿ كمتاعبػو فػ  الصػناعة :ضغوط العمؿ -
القلػػؽ النفسػػ  حسػػب شػػدة أك اػػعؼ الاػػوط إلػػى  المتم لػػة فػػ  حػػاالت التعػػب كالملػػؿ الػػذيف يؤديػػاف

 .الكاقع على الفرد
تيػػز كاػػعؼ قدرتػػو علػػى التر  اإلنسػػاففػػ  تشػػتيت جيػػد  األعظػػـفليػػا الػػدكر  :الضػػغوط االقتصػػادية -

 .مؿ بشتؿ نيائ فقداف الع أكالمالية  األزمات كالتفتير كخاصة حينما تعصؼ بو
كالخػركج عنيػا خركجػا  ،معػايير المجتمػع تحػتـ علػى الفػرد االلتػزاـ التامػؿ بيػا :الضغوط االجتماعيػة -

فػػ   علػػى العػػرؼ كالتقاليػػد االجتماعيػػة التػػ  تصػػبح اػػارطة علػػى الفػػرد كتسػػبب لػػو أزمػػات كاخػػتبلالن 
 .(2008 ،كأبك اسعدالورير .)تعامبلتو كعبلقاتو االجتماعية

 ،عبيػػػػد)طفػػػاؿ.كالطػػػبلؽ كتربيػػػة األ ،بمػػػا فييػػػا الصػػػػراعات األسػػػرية كاالنفصػػػاؿ: يةالضػػػغوط األسػػػر  -
2008). 

طكحػػػو الشخصػػػ   إلراػػػاء ،ف يحقػػػؽ النجػػػاح فػػػ  الدراسػػػةأ: فالطالػػػب مطالػػػب بػػػالضػػػغوط الدراسػػػية -
المدرسػيف  الدراسػة كتػكفيرالت  خصصت مف دخليا المادم تنفقػات  هسرتوكرد الجميؿ  ،أكالن الذات  

 . لعلمية ف  العملية التعليميةااالحتياجات المادية المتخصصيف ك 
فعنػػػدما يكاجػػػو صػػػعكبات فػػػ  طلػػػب الػػػزكاج كاالسػػػتقرار العػػػائل  بسػػػبب الحاجػػػة الضػػػغوط العاطفيػػػة:  -

يشػػتؿ ذلػػؾ  ،لزكاجػػ ااالقتصػػادية أك عػػدـ االتفػػاؽ مػػع شػػريؾ الحيػػاة كتتع ػػر جيػػكده فػػ  االسػػتقرار 
 .(2008 ،كأبك أسعدير الور تتكف نتائجو نفسية. ) ،عاطفيان  اوطان 

 :مصادر الضغط النفسي 5.1.2

الاػػوط النفسػػ  نتيجػػة التفاعػػؿ مػػابيف الفػػرد كمجمكعػػة العكامػػؿ الخارجيػػة أك الداخليػػة البيئيػػة منيػػا  أينشػػ
( أف الاوط النفس  Danziإذ يؤتد ) ،كالشخصية كالت  تتم ؿ ف  العكامؿ الجسمية كالعقلية كاالنفعالية

 ،كعكامؿ عقلية كانفعالية م ؿ القلؽ كالخػكؼ ،الجسـ أعااءحد أ ؿ تلؼ ف  ينشأ مف عكامؿ جسمية م
 فمػػػػ بل قػػػػد يصػػػػبح الفػػػػكز بجػػػػائزة اػػػػارطان كيػػػػرتبط الاػػػػوط النفسػػػػ  بأفعػػػػاؿ كانفعػػػػاالت سػػػػلبية كايجابيػػػػة 

   .الحتمالية تسب الجائزة أك خسارتيا

أك  ،داخميػة ى ضػغوطاً وتسػم ،الاوكط مف داخؿ الشخص نفسو نتيجة األزمات الت  يعيشػيا أكقد تنش
أك  ،العبلقػػة مػػع األصػػدقاء كاالخػػتبلؼ معيػػـ فػػ  الػػرأم ،م ػػؿ العمػػؿ ،قػػد تتػػكف مػػف المحػػيط الخػػارج 

أك الطػبلؽ أك مػكت شػخص  ،االاطرابات األسرية أك المشتبلت العائلية أك خبلفات مػع شػريؾ الحيػاة
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  الوريػػر) .غوطا خارجيػػةتسػػمى ضػػ .أك التعػػرض لمكقػػؼ صػػادـ مفػػاج  ،أك خسػػارة ماليػػة تجاريػػة ،عزيػز
  .(2008 ،كابك اسعد

 :يمكف تقسيـ مصادر وأسباب الضغوط بشكؿ مفصؿ بما يمي وأيضاً 

 :المصادر الخارجية لمضغوط النفسية -1
 .األكالد ،الطبلؽ ،االنفصاؿ ،ت رة المجادالت ،الضغوط األسرية الصراعات العائمية - أ

ارتفاع معدالت البطالة كارتفاع معدالت م ؿ انخفاض الدخؿ ك  :االقتصادية أوالضغوط المالية  -ب
 .الجريمة

عبلقػػات إلػػى  ذاتيػػا كتنقسػػـ بػػدكرىا كحسػػب تعػػدد العبلقػػات االجتماعيػػة :الضػػغوط االجتماعيػػة  -ت
تػػػذلؾ  ،عػػػدد األطفػػػاؿ إف تػػػاف متزكجػػػا ،أك ريػػػر متػػػزكج فػػػالفرد إف تػػػاف متزكجػػػان  ،اجتماعيػػػة

أفعػػاؿ  فيػػ  تتػػرؾ ردكد ،الفػػردالكاػػع البيئػػ  كاألسػػرم العػػاـ كالخػػاص الػػذم يعػػيش فػػ  ظلػػو 
  .معينة على شتؿ اوكط نفسية

م ؿ التويرات الفسيكلكجية كالتيميائية الت  تحد ف  الجسـ  :الضغوط الصحية أو الفسيولوجية  -خ
 .كاختبلؼ النظاـ الوذائ  ،كمياجمتو الجرا يـ بو

 .عاصير كريرىاالزؿ كالبراتيف كاألم ؿ التكارث الطبيعية تالز  :ضغوط المتغيرات الطبيعية  -ج
 .(2006 ،حسيف كحسيف).ضغوط العمؿ -ح
فػػػ  تحديػػػد الت يػػػر مػػػف  رئيسػػػيان  تلعػػػب سياسػػػة البلػػػد الداخليػػػة كالخارجيػػػة دكران  :ضػػػغوط سياسػػػية -خ

كتنشػػأ ىػػذه  ،مبلمػػح حجػػـ كنكعيػػة الاػػوكط النفسػػية التػػ  يتعػػرض ليػػا األفػػراد فػػ  مجتمعػػاتيـ
 .راعات السياسية ف  المجتمعم كالصالاوكط مف عدـ الراا عف أنظمة الحتـ االستبداد

د بمػا ىػك عليػو مػف أفتػار إف حالة التقاطع بػيف تمسػؾ الفػر  :ضغوط العوامؿ العقائدية والفكرية -د
ا تػػنعتس فيمػػا بعػػد علػػى شػػتؿ سلسػػلة مػػف الاػػوكطات النفسػػية ذات التػػا يرات إنمػػ ،كمعتقػػدات

 . (2008 ،)عبيد. كبمجتمعو المتباينة على طبيعة عبلقة الفرد بذاتو
كتتم ؿ ف  استيراد ال قافات كاالنفتػاح علػى ال قافػات الكافػدة دكف مراعػاة لؤلطػر  :ثقافيةط ضغو  -ر

 .ال قافية كاالجتماعية القائمة ف  المجتمع
  .الجامعةإلى  كمف المدرسة ،أخرلإلى  تتم ؿ ف  انتقاؿ الطالب مف مدرسة :ضغوط أكاديمية -ر
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التيفػ  للعمػؿ كصػراع الػدكر كرمكاػو ترتبط ببيئػة العمػؿ م ػؿ العػبء التمػ  ك  ضغوط مينية: -ز
  .كالخبلفات مع الرفاؽ ف  العمؿ

 .م ؿ القلؽ كاالتتئاب المخاكؼ المراية :الضغوط االنفعالية والنفسية -س
 ،النيتكتيف ،التافييف ،التحكؿ ،داـ العقاقيراستخ تنساءة :الضغوط الكيميائية -ش

 :المصادر الداخمية لمضغوط النفسية -2
 :الطموح المبالغ فيو - أ

 .اعؼ المقاكمة الداخلية –( لقبكؿ المرض)االستعدادالحيوية والتييؤ النفسي  ألعضاءا  -ب
  .الشخصية - د

الويػػر متكازنػػة بػػيف األفػػراد أك مػػع بعاػػيـ الػػبعض أك بػػيف األفػػراد كمجتمعػػاتيـ كالتػػ  كتتسػػبب العبلقػػة  
ية لنتائج السلبمجمكعة مف اإلى  مجمكعة مف المظاىر المتعددة مف الاوط النفس إلى  يؤدم فيما بعد

  .(2008 ،)عبيد. الت  تصيب الفرد كالمجتمع معان 
 : confIictالصراع  - س
حد  مصادر انضغىط ويحدث عىدما يعجس انفرد عه انحسم في االختيار بيه حاجتيه او هددفيه  وهى أ

 .(2007 ،غاوم). وانصراع متعدد االشكال ،نكم مىهما قيمة

 

 :العالمات الدالة عمى الضغوطات 6.1.2

 .ك التنفسأك الياـ أطرابات النـك اا -
 .اربات القلب دكف تفسير طب  كااح زيادة -
 .مكر ال تستدعى القلؽأالقلؽ على  -
 .سباب كااحةأالحزف الشديد بدكف  -
 التكتر الدائـ. -
 .ابسبتفو األأك االنفعاالت المبالغ فييا ألالواب  -
 . (2008 ،)عبد الرحمف.الشعكر السريع باالجياد -

وارتباطيػا بنػوع االضػطراب  ،الدراسات التي اىتمت بتحديد العالقة بػيف نػوع الضػغوطوىناؾ عديد مف 
 :وذلؾ كما يمي ،المتوقع حدوثو

 .ارتفاع ف  اوط الدـإلى  منة تؤدمالاوكط المز  -
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 .امراض القلبإلى  اوكط العمؿ تؤدم -
كمػػػف  ػػػـ  ،اػػػعؼ الجيػػػاز المنػػػاعىإلػػػى  طػػػبلؽ /مػػػكت /ارتصػػػاب( تػػػؤدمط حػػػادة مفاجئػػػة )اػػػوك  -

 .ك القتؿأنيفة م ؿ االنتحار عؿ الاك ردكد الفع ،سرطاناتال
 .قرحة المعدةإلى  ى المستقبؿ تؤدماوكط القلؽ عل -
 .مراض الربكأإلى  خكؼ كالواب تؤدماوكط ال -
 ( 2008 ،عبد الرحمفاالتتئاب.)إلى  كط الجسمية تؤدمالاو -

 :آثار ومظاىر الضغوط النفسية 7.1.2

كتػػػرتبط  ،كميػػػددة لحيػػػاة األفػػػراد كسػػػعادتيـ  ػػػارا سػػػلبية كمػػػدمرة أحيانػػػان عػػػادة مػػػا تتػػػرؾ الاػػػوكط النفسػػػية آ
فػ  حػدكث  كتبيػران  ىامػان  كتلعػب دكران  ،الاوكط النفسية بالخبرات الحياتية المختلفة كطبيعػة عمػؿ األفػراد

 وتصػػػنؼ آثػػػار ،ظػػػاىرة االحتػػػراؽ النفسػػػ  كالتػػػ  تعتبػػػر اخطػػػر اه ػػػار الناجمػػػة عػػػف الاػػػوكط النفسػػػية
 ما يمي:إلى  يةالضغوط النفس

كتشػمؿ فقػداف الشػيية كارتفػاع اػوط الػدـ كتقرحػات الجيػاز  (:physical effectsالجسػمية )اآلثػار -1
 .يةاليام  كااطرابات الياـ كاإلنياؾ الجسم  كالربك كالصداع كالحساسية الجلد

(: كتشػػػمؿ التعػػػب كاإلرىػػػاؽ كالملػػػؿ كانخفػػػاض الميػػػؿ effects Psychological) اآلثػػػار النفسػػػية -2
  .لعمؿ كاالتتئاب كاألرؽ كالقلؽ كانخفاض تقدير الذاتل
: كتشػمؿ إنيػاء العبلقػات كالعزلػة كاالنسػحاب كانعػداـ القػدرة ( social effectsاال ار األجتماعيػة )  -3

  .أداء الكاجبات اليكمية المعتادة على قبكؿ كتحمؿ المسؤكلية كالفشؿ ف 
( كتشػػػػػمؿ مػػػػا أشػػػػػار إليػػػػػو ال زاركس يػػػػػة())الحرت: (Behavioral effects) السػػػػػلكتية اه ػػػػار -4

(،Lazarus تاالرتجػػاؼ كزيػػادة التقلصػػات العاػػلية كاللع مػػة فػػ  التػػبلـ كتويػػرات فػػ  تعبيػػرات )
كتػػػذلؾ ااػػػطراب عػػػادات النػػػـك كنقػػػص الميػػػكؿ كالحمػػػاس كالشػػػؾ فػػػ   ،الكجػػػو كاألقػػػداـ كاألحجػػػاـ

 .لزمبلء تما أشار إلييا الفرماكما
: كتشػمؿ ااػطراب كتػدىكر فػ  االنتبػاه كالترتيػز كالػذاترة (Cognitive effects) المعرفية اآلثار -5

 .(2010 ،الورير). ة األخطاء كسكء التنظيـ كالتخطيطكصعكبة ف  التنبؤ كزياد
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  :ليس كؿ الضغوطات تاثيرىا سمبي
فالقػدر الخفيػؼ مػف الاػوكطات يمتػف  ،ف تتػكف تػؿ الاػوكطات ليػا تػا ير سػلب ليس مف الاػركرم أ

حساسػؾ بقليػػؿ مػف التػػكتر عنػػد اقػدامؾ علػػى مشػركع ميػػـ يػػدفعؾ كات  ،بعػض االحيػػاف مفيػػدان ف يتػكف فػػ  أ
فػ  بعػض  تكتر مؤقػتإلى  ف تؤدمريااية يمتف أ. فالتماريف الاـ بعمؿ جيد كالعمؿ بنشاط كحيكيةللقي

كظائؼ الجسػـ كلتػف فكائػدىا الصػحية جيػدة كلتػف عنػدما تتػكف الاػوكطات بشػتؿ تبيػر يظيػر التػا ير 
ف نػتعلـ تيفيػة أكنسػتطيع  ،في  جزء مف الحيػاة الطبيعيػة ،اليمتف استئصاليا تمامان الاوكطات .السلب 

 التعامؿ مع الاوكطات الت  تكاجييا كالتحتـ بتا يرىا على صحتنا الجسدية كالعقلية. 
  عمػار كعلػى جميػع منػاحاأل شػخاص فػ  جميػعشػتاؿ كتػؤ ر علػى األت  على جميع األالاوكطات تأ

تنبػػػػؤ بدرجػػػػة الاػػػػوكطات لػػػػدل يكجػػػػد معػػػػايير كمقػػػػاييس خارجيػػػػة يمتػػػػف تطبيقيػػػػا للتنبػػػػؤ ب . كالالحيػػػػاة
.اف درجػػػة الاػػػوكطات فػػػ  حياتنػػػا تعتمػػػد بشػػػتؿ تبيػػػر علػػػى العكامػػػؿ الفرديػػػة م ػػػؿ الصػػػحة االشػػػخاص

خػػريف علينػػا مػػدل اعتمػػاد اه ،عػػدد الميمػػات كالمسػػؤكليات التػػ  نتحمليػػا ،عبلقتنػػا مػػع االخػػريف ،البدنيػػة
 ،عػػػدد الصػػػدمات كالتويػػػرات التػػػ  حػػػد ت مػػػؤخرا فػػػ  حياتنػػػا ،مػػػدل دعػػػـ االخػػػريف لنػػػا ،منػػػا كتكقعػػػاتيـ
فاػؿ كف مستكل اػوكطات اقػؿ كصػحة عقليػة ألدييـ عبلقات اجتماعية جيدة يسجل فالذي فاالشخاص

شػػخاص الػػذيف تتػػكف توػػذيتيـ ريػػر جيػػدة كنػػكميـ كاأل ،مقارنػػة مػػع الػػذيف لػػيس لػػدييـ عبلقػػات اجتماعيػػة
بعػػػػض  .ك الػػػػذيف يعػػػانكف مػػػػف مشػػػاتؿ صػػػػحية يسػػػجلكف مسػػػػتكل عػػػاؿ مػػػػف الاػػػوكطاتأ ،ريػػػر تػػػاف 

طفػػاؿ كالمػػراىقيف فاأل ،ك بمرحلػػة مػػف مراحػػؿ الحيػػاةأالاػػوكطات ىػػ  بالخصػػكص مرتبطػػة بفئػػة عمريػػة 
بيف المراحؿ المختلفة  جو الاوكطات المرتبطة بالنقبلتام لة على ىذه الفئات الت  عادة ماتكا ،كاالباء

 .(2015 ،حجازم). ف  الحياة

 :الضغوط التي تتعرض ليا المراة 8.1.2 

صػبحت أفقػد  ،خير مػف القػرف العشػريف فػ  مجتمعاتنػا العربيػةخبلؿ الربع األ جذريان لقد توير دكر المراة 
عػػبء الحيػػاة مػػف خػػبلؿ معايشػػتيا مػػع  ياػػان كيقػػع علييػػا أ ،سػػرتيا فػػ  تحمػػؿ المسػػئكليةأتشػػارؾ أة المػػر 
زيػػػادة إلػػى  اػػافةإت ػػػر بمشػػارتة الػػزكج طمكحاتػػػو أكالمتزكجػػة تتحمػػؿ  ،ةف تانػػت ريػػر متزكجػػػإسػػرتيا أ

كاػػػاع كالد كتػػػكفير الراحػػػة للعائلػػػة فػػػ  األعػػػف الكاجبػػػات المنزليػػػة كتربيػػػة األ مصػػػادر الاػػػوكط الناتجػػػة
 تبتعػداك  ،زمػاتبيػا األصػؼ تكخاصة كنحف نعيش ف  مجتمعات  ،زماتك ف  حاالت األأ ،االعتيادية



 

27 

يجػػػاد متػػػنفس  ،مػػػفآصػػػبح البحػػػث عػػػف متػػػاف فأ ،تسػػػاع الطمكحػػػاتإسػػػؾ نتيجػػػة عػػػف االسػػػتقرار كالتما كات
 ( 2008 ،عبد الرحمف) ة.أىـ لدل الرجؿ كالمر م الشارؿ األللتعبير عف الرأ

 :ساليب التغمب عمى الضغوطات النفسيةأبعض  9.1.2

 -ريػر الموذيػةتجنب تناكؿ الكجبات السػريعة  -فطارتناكؿ كجبة اإل - ىماؿ الكجبات الوذائيةإعدـ  -
ال تقػػارف نفسػػؾ  - خػػريفال تلػػـك اه - خػػريف علػػى حسػػاب احتياجاتػػؾلنػػاس اهسػػعاد اإفػػ   تبػػالغ ال
اجعؿ  -  ال تقع احية لمفيدة عبلج ما تعان  مف اوكطات بالتحكؿ كالمكاد المخدرة - خريفباه

 . (2007 ،)بقيكف .مارس الريااة البدنية - النـك اكلكية
. كىمػا فنيتػاف يمتػف التػدرب يف ىمػا التػنفس العميػؽ كاالسػترخاءساسػيتأ فػ  فئتػيف كتتم ؿ: االسترخاء -

 . (2015 ،. )حجازمعلييما ف  كقت قصير كبسيكلة
مػف  تنػازؿ قلػيبلن –خػريف حػاكؿ مسػاعدة اه –فػ  داخلػؾ  اتتبتي تتلـ عما تشعر بو مف اوكطات ال -

 (. 2015 ، رشدى)  فترة ألخرل.
تػاف   -اىػتـ بجسػمؾ كمبلبسػؾ .تيمػؿ مظيػرؾ ال–يو بشتؿ مريح كجميػؿ رتب المتاف الذم تعيش ف-

 .(2013 ،نفسؾ على األعماؿ كالتصرفات اإليجابية. )زايد
 منيا: ( مجمكعة مف االستراتيجيات المعرفية لمكاجية اوكط الحياة (cohenف  حيف قدـ تكىيف 

ادر القلػػػػؽ كأسػػػػبابو المرتبطػػػػة التفتيػػػػر للبحػػػػث عػػػػف مصػػػػإلػػػػى  : يتجػػػػو الفػػػػرد فييػػػػاالتفكيػػػػر العقالنػػػػي -
 بالاوكط. 

لتجاىػػؿ كاالنوػػبلؽ إنتػػار الاػػوكط كمصػػادرىا باإلػػى  : كىػػ  عمليػػة يسػػعى الفػػرد مػػف خبلليػػااإلنكػػار -
 .كتأنيا لـ تحدث

 .التفتير ف  المستقبؿ كتخيؿ ما قد يحدثإلى  : يتجو الفرد فيياالتخيؿ -
تتػرة لمكاجيػة اسػتخداـ أفتػار جديػدة كمبإلػى  : كىك نشػاط معرفػ  يتجػو الفػرد مػف خبللػوحؿ المشكمة -

 .الاوكط
كىػػ  تػػدؿ علػػى االنفعػػاالت  ،: أم التعامػػؿ مػػع الاػػوكط ببسػػاطة كبػػركح الفتاىػػةالدعابػػة أوالفكاىػػة  -

 .المكاجية أ ناءااليجابية 
مػػف العبػػادات تمصػػدر للػػدعـ  كاإلت ػػارالػػديف إلػػى  التكجػػوإلػػى  يعمػػد الفػػردحيػػث  :الػػديفإلػػى  الرجػػوع -

 .(2008 ،العابديفية الاوكطات كالتولب علييا )ح  كاالنفعال  كذلؾ لمكاجالرك 
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 :استراتيجيات يجب تجنبيا وغير مفيدة لمتغمب عمى الضغط النفسي -
 .الم اليةإلى  محاكلة الكصكؿ -2       تبت المشاعر.                     .1
 .لمكاجيةالتسكيؼ كتجنب ا -4                    .العمؿ لساعات طكيلة -3
  .عدـ الحصكؿ على فترات راحة -6        عدـ تقسيـ مياـ العمؿ.            -5
 .عدـ الحديث عف الاوط النفس -8   عدـ االعتراض على الش ء الذم ال يعجبؾ -7    
 .(2008 ،)باكؿ       

 
 التكيؼ النفسي 10.1.2

 مفيـو التكيؼ النفسي: -أوال
فالنػػاس فػػ  العػػادة يتعراػػكف  ،اف الشخصػػية كتمتعيػػا بالصػػحة النفسػػيةيعػػد التتيػػؼ مػػف أىػػـ عكامػػؿ اتػػز 

المتعاراػػة مػػف كعلػػييـ مكاجيػػة الرربػػات كالػػدكافع الشخصػػية  ،لاػػوكطات كصػػراعات داخليػػة كخارجيػػة
 ،كيرل بعض الباح يف أف الصحة النفسية ى  التعبيػر عػف التتيػؼ ،أجؿ استمرار التكازف النفس  لدييـ

ذا ما كأف التتيؼ دليؿ الصحة  .تحسف تحسػنت تلػؾ الصػحة النفسػية النفسية فنذا ساء ساءت بدكرىا كات
الذم يعمؿ باستمرار كراء التتيؼ مػع شػركط العػالـ  يدؿ التتيؼ النفس  على السلكؾ .(2006 ،ريث)

ف السػع  لكقايػة الجسػـ نكعليػو فػ ،كمطالب العػالـ االجتمػاع  ،الشخصيةكالتتيؼ مع الدكافع  ،الطبيع 
كااللتػػػزاـ بالمعػػػايير  ،بمبلبػػػس صػػػكفية كالسػػػع  كراء إشػػػباع الػػػدكافع النفسػػػية بطريقػػػة مبلئمػػػةمػػػف البػػػرد 
 .(2008 ،عبيد). د ظاىرة مف مظاىر التتيؼ النفس تع ،االجتماعية

تما تتم ؿ عملية التتيؼ ف  مكاصلة الفرد للقيػاـ باالسػتجابة لتلبيػة متطلباتػو الخاصػة كمتطلبػات البيئػة 
كمف ىنا فنف التتيؼ يظير فػ  تػكفير نػكع مػف  ،لتويرات الت  تحدث ف  ىذه البيئةالمحيطة كاستجابة ل

وبددكنت بصددمل عمهيددة انتكيدد    ،خػػرلة كالمػػؤ رات الببيئػػة مػػف جيػػة أالتػػكازف بػػيف حاجػػات الفػػرد مػػف جيػػ

  .(2006 ،عهى هكا انتىازن )بركاتعمهية وشطة ومستمرة وديىامية مه اجم انمحافظة 

 
 ,wolmanكيعرؼ ككلماف ) ،التخالؼ كالتصادـ نو نقيضإ ،لؼ كالتقاربآالتىك : التكيؼ في المغة

 ،( التتيؼ بأنو عبلقة متنارمة مع البيئة تنطكم على القدرة على إشباع معظـ حاجات الفرد1973
 :( بأنوفيم ا يعرفو )فيم. (2008 ،كتلب  المتطلبات المادية كاالجتماعية جميعيا عند الفرد )عبيد
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أف يوير سلكتو ليحدث عبلقة أت ر تكافقا إلى  ناميتية المستمرة الت  ييدؼ بيا الشخصالعملية الدي
 (  2009 ،بينو كبيف بيئتو. )قطيشات كالتؿ

 ىناؾ عدة معاني لمتكيؼ: 11.1.2

 التكيؼ البيولوجي:
نفسو أف التائف الح  يحاكؿ أف يبلئـ بيف إلى  ف مفيكـ التتيؼ مستمد مف علـ البيكلكجيا كالذم يشيرإ

نػػو رد فعػػؿ أكبػػذلؾ يكصػػؼ السػػلكؾ األنسػػان  علػػى كالعػػالـ الطبيعػػ  الػػذم يعػػيش فيػػو مػػف أجػػؿ البقػػاء 
ف يتتيػؼ أيحػاكؿ  ياػان أمر على األنسػاف بػؿ نجػد اف الحيػكاف يقتصر ىذا األ لمطالب البيئة الملحة كال

الحيان   (.محيطة بياحيث منحيا سبحانو كتعالى القدرة على التتيؼ كالمكائمة مع الظركؼ الطبيعية ال
, 2011). 

ك ما يحدث أيحدث مف توييرات ف  بنية الفرد الجسمية سكاء ف  المراحؿ العمرية الت  يمر بيا  كىك ما
ك أريػػر قػػادر علػػى ايقافيػػا كىػػك  .عاػػائو الجسػػمية بفعػػؿ البيئػػة التػػ  يعػػيش فييػػاأمػػف توييػػر فػػ  بعػػض 

 ،المنسػػػ . )الػػػكالدة كحتػػى سػػػف التيكلػػةفػػػرد منػػذ . م ػػػاؿ التويػػرات  الجسػػػمية فػػ  مراحػػػؿ عمػػر التوييرىػػا
2001) . 

 
 التكيؼ االجتماعي:

أك  ،ينبوػػ  مػػف تويػػرات فػػ  الشػػخص أك فػػ  البيئػػة العمليػػة التػػ  تنطػػكم علػػى إحػػداث مػػاالتتيػػؼ بأنػػو )
بطبعػو كلديػو ميػؿ  اجتمػاع مخلػكؽ  اإلنسػافف أفييما معا بقصد تحقيؽ االنسجاـ ف  العبلقة بينيمػا( ك 

عيش اإلنساف ف  جماعػات ليػا قيميػا كقكاعػدىا كيشير أدلر أف  ،كالعيش معيـ اهخريفحك اجتماع  ن
أكلػػػى إلػػػى  لننظػػػر مػػػ بل ،كظركفيػػػا االقتصػػػادية كاالجتماعيػػػة يفػػػرض التعامػػػؿ مػػػع ىػػػذه القاػػػايا كتقبليػػػا
 فيػ  تحػدد ألعاػائيا ،الجماعات الت  ينتم  ليا الفرد كى  األسرة: أف لتػؿ أسػرة نظاميػا الخػاص بيػا

 .(2006 ،ريث) طريقة سلكتيـ كربما تفتيرىـ كأسلكب حياتيـ.
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 التكيؼ النفسي: 
كقػػػػػػامكا بنعػػػػػػادة تسػػػػػػميتو بػػػػػػالتتيؼ  ،لقػػػػػػد اسػػػػػػتعار علمػػػػػػاء الػػػػػػنفس مفيػػػػػػـك الػػػػػػتبلـؤ مػػػػػػف علػػػػػػـ األحيػػػػػػاء

Adjustment، نػو أعلػى  وفي عمـ النفس يعرؼ التكيػؼ ،مؤتديف على اىتماميـ بالبقاء النفس  للفرد
التويػر إلػى  كيشػير ،الت  يقتبس فييا الفرد نمط السلكؾ المبلئـ لبيئتو أك للمتويرات البيئية " تلؾ العملية

كاسػػػتجابة لحاجػػػة المػػػرء علػػػى  ،الػػػذم يجريػػػو الفػػػرد علػػػى السػػػلكؾ تبعػػػا لاػػػركرات التفاعػػػؿ االجتمػػػاع 
  .كمسايرة العادات كالتقاليد االجتماعية الت  تسكد ىذا المجتمع ،االنسجاـ مع مجتمعو

 :النظر لمفيـو التكيؼ مف زاويتيفإلى  يؿ السيكولوجييفيم
باعتباره عمليػة مسػتمرة تتاػمف التعامػؿ مػع الاػوكطات كالتويػرات فػ  محػيط الفػرد الشخصػ   :األولى

نػػػو "العمليػػػة النفسػػػية التػػػ  يتعامػػػؿ الفػػػرد أيعرفػػػو علػػػى  ) (,lazarus ،ىنػػػا نجػػػد ال زاركس ،كاالجتمػػػاع 
 الحياتية المختلفة كالاوكطات" لب كيتأقلـ مع المطا ،بكاسطتيا
الكصػكؿ إلييػػا بحيػث تتػػكفر لديػو خصػػائص مرركبػة كمظػػاىر إلػػى  باعتبػػاره نتيجػة يسػػعى الفػرد: الثانيػة
  .كعند كصكؿ الفرد على ذلؾ يمتف كصفو بأنو حسف التتيؼ أك سي  التتيؼ ،إيجابية

بللػػو معالجػػة كطػػأة الاػػوط عػػف سػػلكؾ يحػػاكؿ الفػػرد مػػف خ فيػػك عبػػارة: ألتكيفػػيأمػػا تعريػػؼ السػػموؾ 
بلقػػات منسػػجمة الجيػػكد المبذكلػػة فػػ  سػػبيؿ حفاظػػو علػػى عإلػػى  م لمػػا يشػػير ،كتلبيػػة حاجاتػػو ،كاإلجيػػاد

 . كمتنارمة مع البيئة

بػؿ يتاػمف مػا يجريػو  ،أف التتيؼ ال يقؼ عف حدكد ما يحصؿ لدل الفرد مػف توييػر  ويعتقد الرفاعي
 . كيقصد بمحيط الفرد:عملية التتيؼ توييرات كابط لينجزالفرد  ف  محيطو مف 

كيتاػمف الشػخص كمػا يحتكيػو بنػاؤه النفسػ  مػف أفتػار كمعتقػدات كقػيـ  المحيط النفسي الداخمي: -1
 .كميكؿ كدكافع كقدرات كمشاعر

مػف مػاء كىػكاء كتربػو كمنػاخ ؽ الطبيعػ  الػذم يعػيش فيػو الفػرد ): كيتاػمف السػياالمحيط الخارجي -2
عبلـ مف أسرة كمدرسة)السياؽ االجتماع   ،كتااريس(  2006 ،ريث)( كرفاؽ كجيرة كنادم كات

كيتػكف الولبػة فػ  المحػيط الػذات  أك النفسػ , للتتيػػؼ النفسػ  فػ  حػيف تتػكف الولبػة فػ  المحػػيط  .
الخارج  للتكافؽ الطبيع  البيكلكج , اف أبعاد البيئة ال بل ة متداخلة فػ  الكاقػع كتػؤ ر جميعيػا فػ  

التتيػػؼ مػػف زاكتػػيف , مػػف حيػػث ىػػك إلػػى  تيفػػو معيػػا كيمتننػػا اف ننظػػرحيػػاة الفػػرد كتحػػدد أسػػلكب ت
  .(2009 ،بك دلكأعملية كمف حيث ىك إنجاز )نتيجة(. )
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  :تحميؿ التكيؼ 12.1.2

 :ف عممية التكيؼ ألي موقؼ تمر بسمسمة مف الخطواتإ
 –تجابة مباشرة الشعكر بكجكد عائؽ )اوط ( يمنع األس –كجكد است ارة للسلكؾ بتأ ير دافع داخل   -

 كالطمانينة  كيتبعيا الراىاالستجابة الصحيحة إلى  القياـ بعدد مف المحاكالت بيدؼ الكصكؿ
النتيجة كالنتيجة التػ  يتكصػؿ إلييػا الفػرد فػ  تتيفػو لمكقػؼ معػيف إلى  تترار المحاكلة ,إلى أف يصؿ -

 (.  2009) الخالدم ,كالعلم ,  .ى  احدل خطكات عملية التتيؼ

 أشكاؿ التكيؼ: 13.1.2

حالػة إلػى  يمتف القػكؿ أف القػدرة علػى إشػباع الحاجػات اػمف شػركط المحػيط يمتػف الفػرد مػف الكصػكؿ
التتيػػؼ أمػػا اإلخفػػاؽ فػػ  إشػػباع الحاجػػات كعػػدـ النجػػاح فػػ  التكفيػػؽ بػػيف إلػػى  أم ،مػػف االتػػزاف النسػػب 

كيظيػػر ذلػػؾ فػػ   ،ف الفػػرداخػػتبلؿ تػػكاز إلػػى  مطالػػب المحػػيط الػػداخل  كمتطلبػػات البيئػػة الخارجيػػة فيػػؤدم
  .كر باإلحباط كالمعاناة مف الصراعالشع

 . كمصدر ارتياح  كاطمئناف ف مناسبان عندما يتك  :التكيؼ الحسف -أ
  "أداء كاجباتو المدرسية كتفكقو التقدير عف طريؽإلى  طفؿ يشبع حاجاتوم اؿ على التتيؼ الحسف: "

  الاطراب.عندما يتكف رير مناسب كمنطكيا على االتكيؼ السي : -ب
التقدير عف طريؽ التػذب كاالدعػاء أك السػرقة إلى  : طفؿ يقـك بنشباع حاجاتوم اؿ على التتيؼ السي 

 " إف التتيؼ الحسف كالتتيؼ السي  على درجات كيمتف التمييز بينيما بكاسطة المعايير.
يسػتعمؿ يديػو  اآلخػروالػبعض يلجأ إلييا الفرد للتتيؼ فأحد األفراد يستعمؿ عقلػو  وىناؾ أسباب مختمفة

فػػ  الحقيقػػة حػػؿ المشػػتلة كالمكاجيػػة إلػػى  يمجػػأ رابػػعاليجػػـك كقػػد  وآخػػريسػػتعمؿ اليػػركب  والنػػوع الثالػػث
التعميـ كذلؾ بعد أف يستفيد إلى  يرتبط ىذا األمر بعكامؿ التترار كالتعلـ كاأللفة كالتعزيز كنزعة اإلنساف

 . كؼ الطارئة بنجاحف  مكاجية الظر  مما قدمتو الخبرة مف تعزيز بطريقة
قػػادرة علػػى مكاجيػػة المصػػاعب كعلػػى الػػتبلؤـ بػػيف  ،يتطلػػب شخصػػية متكازنػػة بنػػاءة إف التكيػػؼ الحسػػف
 .(1999 ،كتيـ ،شعبافالمحيطة بو مف ناحية أخرل. )حاجاتو كالمتطلبات 
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 أبعاد التكيؼ ومجاالتو: 14.1.2

 :تما يل  ،التتيؼ مف حيث أبعاده كمجاالتو المتنكعةإلى  يمتف النظر
شػباع الػ ،: كيشػمؿ السػعادة مػػع الػنفس كالراػا عنيػػاالتكيػؼ الشخصػي )االنفعػػالي( -1 دكافع األكليػػة كات

الجكع كالعطش كالجنس كالراحة كاألمكمة( كال انكية المتتسبة )األمف كالحب كالتقػدير كاالسػتقبلؿ( )
متاناتو مع مستكل طمكحو  ،كانسجاميا كحؿ صراعاتيا  .كأىدافوكتناسب قدرات الفرد كات

: كيشػػػػمؿ السػػػػعادة مػػػػع اهخػػػػريف كااللتػػػػزاـ بقػػػػكانيف المجتمػػػػع كقيمػػػػو كالتفاعػػػػؿ التكيػػػػؼ االجتمػػػػاعي -2
كيظير ىذا النكع مف التتيؼ  ،كالراحة المينية ،كالعمؿ للخير كالسعادة الزكجية ،االجتماع  السكم

 :ف  المجاالت التالية
ف تتػكف أك  ،د الكفاؽ بيف الػزكجيفف يسك أكىك  ،سرمكيطلؽ عليو اسـ التتيؼ األ :سرةاألفي  - أ

 العبلقات قائمة على المكدة كالمحبة كالتعاكف.
م نجػػاح الفػػرد فػػ  المؤسسػػات التعليميػػة أ ،: كيطلػػؽ عليػػو اسػػـ التتيػػؼ الدراسػػ فػػي الدراسػػة  - ب

 .مشتبلت الدراسية م ؿ اعؼ التحصيؿكالقدرة على حؿ الكالنمك السكم معرفيا كاجتماعيا 
ك العمػػؿ أاسػػـ التتيػػؼ المينػػ  كيتاػػمف اختيػػار الشػػخص للمينػػة  كيطلػػؽ عليػػو :فػػ  العمػػؿ  - ج

داع كمحاكالتو المستمرة لتطكيرىا كاالبػ ،كرااه عنيا ،كتقبليا ،الذم يناسب قدراتو كاستعداداتو
 .(2009 ،قطيشات كالتؿ.)كشعكره بالسعادة كالراا اياا

 ثر الصدمات والعوامؿ والعوامؿ المباشرة عمى التكيؼ:أ 15.1.2

خبراتػػو كقدراتػػو فػػ  تحملػػو  أحيانػػان يفػػكؽ الحػػدث  إذ مباشػػران  تػػأ يران الصػػدمات التػػ  يتعػػرض ليػػا الفػػرد  تػػؤ ر
ليػذا االاػطراب. كلتػف  األكؿالمسػبب  الحػدث ىػك أفمما ينتج عنو ااػطراب نفسػ  مػع انػو يبػدكا لنػا 

سػمية فػ  شػتؿ كقلة الخبرة الحياتية كتػذلؾ اػعؼ فػ  البنيػة الج المفاجأةالعامؿ المشترؾ معو عنصر 
  .(2009 ،العلم ك      ،)الخالدم .مزمنة تالسترم كارتفاع ف  اوط الدـ كحاالت الصرع أمراض

  خصائص عممية التكيؼ: 16.1.2

درجػػة عاليػػة مػػف التكافػػؽ إلػػى  تتسػػـ عمليػػة التتيػػؼ بعػػدة خصػػائص يتػػكف ليػػا ا ػػر بػػالغ بالكصػػكؿ بػػالفرد
 ئص بصكرة أساسية ف  فيـ عملية التتيؼ كتيفية كالصحة النفسية كيمتف االعتماد على ىذه الخصا

 :صكؿ األفراد إلييا كمنياك 
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عملية التتيؼ على أنيا عملية إرادية يمتف أف يصؿ إلييا بتامؿ إرادتو كرربتو مف خبلؿ إلى  ينظر -
تربػو خصػبو مػف  إيجادطريؽ مسدكد تعمؿ على إلى  اإلنسافيصؿ  أفابتعاده عف ما ىك مف شانو 

 .عف السكء باإلنسافتحيد  أفشانو 
( كذلػػؾ بتعػػديؿ بعػػض سػػلكتياتو السػػيئة بيئتػػو الداخليػػةقػػد يويػػر الفػػرد فػػ  عمليػػة التتيػػؼ مػػف نفسػػو ) -

ف اجػؿ التتيػؼ تالعناد أك التمارض إذا كاجيتو مشتلة أك تويػر أىدافػو كتعػديليا كقػد يتػكف التويػر مػ
  .مع البيئة الخارجية

فتلمػا تانػت العقبػات التػ   ،تػكف اصػطداميا مػع الكاقػعتيؼ النفس  كاػكحا عنػدما يتزداد عملية الت -
يمػػػر بيػػػا الفػػػرد تتصػػػؼ بػػػالقكة كالتعقيػػػد تانػػػت ىػػػذه العقبػػػات جديػػػدة كريػػػر تقليديػػػة خارجػػػة عػػػف خبػػػرة 

 .اإلنساف
عػف التتيػؼ فمػ بل المصػاب  عملية التتيؼ بالعكامؿ الكرا ية كالكرا ة السيئة تجعؿ الفرد قاصػران  تتأ ر -

ساسية انفعالية نتيجة عكامؿ كرا ية سيؤ ر ذلؾ حتمػا علػى عػدـ قدرتػو علػى زيادة ح أكبنقص عقل  
 (2005)الداىرم،  .التتيؼ حتى لك تانت العكائؽ بسيطة

كتعتبػػر  اإلنسػػافتعتبػػر عمليػػة التتيػػؼ كالتكافػػؽ النفسػػية عمليػػة مسػػتمرة كديناميتيػػة مرتبطػػة مػػع حيػػاة  -
  .اللحدإلى  سمة مف السمات الملتصقة بالحياة مف الميد

تتكقؼ درجة الصحة النفسية عند الفرد على مدل قدرتػو علػى التتيػؼ فػ  المجػاالت المختلفػة فتلمػا  -
 ،الفػػرد يتمتػع بدرجػػة عاليػة الصػػحة النفسػػية أفتعػددت مجػػاالت التتيػؼ كزادت تػػاف ذلػؾ دلػػيبل علػى 

 (2005)الداىرم،  .كتلما قلت مجاالت نشاط الفرد تاف ذلؾ دليبل  على سكء تتيفو
ىػػك سػػلكؾ تتيفػػ  سػػكاء تػػاف ىػػذا السػػلكؾ يخفػػؼ مػػف تػػكتره  أكيشػػبع حاجػػة الفػػرد  لكؾ الػػذمالسػػ فإ -

  .(2011، ) الحيان .حسف التتيؼإلى  ـ رير مقبكؿ كتختلؼ المكاقؼ الت  يحتاج فيياأ مقبكالن 
 

 :العوامؿ المؤثرة في عممية التكيؼ 17.1.2

 فو ف  البيئة الت  يعيش فييا منيا:تؤ ر ف  عملية تتي ،ىناؾ عدة عكامؿ ليا تا ير على الفرد
كد مكانػع شػباع حاجاتػو بسػبب كجػإالمقصكد بو ىك عدـ قدرة الفػرد علػى : Frustrationاالحباط ) -1

 ػػار سػػيئة علػػى آحبػػاط . كلئلتتػػكف المعكقػػات متكقعػػة اك متخيلػػة . كقػػدك معكقػػات تحػػكؿ دكف ذلػػؾأ
كالتػػػكتر كالقلػػػؽ كفقػػػداف ال قػػػة  اػػػطراباإلإلػػػى  كتلمػػػا زاد االحبػػػاط عػػػف حػػػده يػػػؤدم ،نفسػػػية الفػػػرد
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فػػراد كمػػف مصػػادر مختلفػػة سػػكاء نفػػكس األإلػػى  حبػػاطكقػػد يتسػػرب اإل ،حتػػراؽ النفسػػ جيػػاد كاإلكاإل
 .خريف الفاشلةك مبلحظة سلكؾ اهأتانت مف خبرات مباشرة يمر بيا الفرد 

سػػتطيع كال ي ،شػػباع حػػاجتيف لديػػوإيحػػدث الصػػراع عنػػد الفػػرد عنػػدما يريػػد  :(conflictالصػػراع ) -2
. كتختلؼ الصراعات لدل الفرد باختبلؼ اىميػة الػدكافع المتعاراػة كقػدرة اشباعيما ف  كقت كاحد
 .الفرد على اتخاذ القرار

ىك احساس الفرد بالرعب المستمر كالخكؼ تجاه قػيـ معينػة بحيػث يتػكف الفػرد  :(Anxietyالقلؽ ) -3
. تمػػا عػػرؼ بعػػض البػػاح يف اسخارجيػػة ال تبػػرر كجػػكد ىػػذا االحسػػحامليػػا بداخلػػو اك مػػف احػػداث 

. صػػػػراعات الػػػػدكافع كمحػػػػاكالت التتيػػػػؼ خػػػػبلؿ أالقلػػػػؽ بانػػػػو حالػػػػة مػػػػف التػػػػكتر الشػػػػامؿ الػػػػذم ينشػػػػ
  .(2001 ،المنس )

 
 مؤشرات التكيؼ والصحة النفسية: 18.1.2

كمػف  ،علػى التتيػؼ كالصػحة النفسػية لؤلفػراد االسػتدالؿىناؾ عبلمات أك مؤشػرات يمتػف أف تفيػدنا فػ  
 :يأت  المؤشرات ما أىـ ىذه

لعكامؿ الميمة الت  تؤ ر على حيػاة الفػرد كعلػى عمليػة التكافػؽ كشػعكره اكى  مف  :الراحة النفسية -1
 .باالتزاف كالراحة ف  الجانب النفس 

 مف أىـ الدالئؿ على الصحة النفسية للفرد كىك قدرتو على العمؿ كاألنتاج  :القدرة عمى العمؿ -2
فتػار كمشػاعر يتكنيػا أصطلح فتػرة الفػرد عػف نفسػو كمػا يعتريػو مػف  كيم ؿ ىذا الم :مفيـو الذات -3

 .عف نفسو كالصكرة الت  يتكنيا ف  داخلو
أف  ألجػؿفػ  النشػاطات التػ  يؤدييػا الفػرد  تنػكعف يتػكف ىنػاؾ يجػب أ:شموؿ نشاط الفرد وتنوعػو -4

 .اختبلؿ ف  التكازف يحدثال
م يتػكف لػو القػكة كالصػبلبة فػ  مكاجيػة أ :مدى كفاية الفرد في مواجية احباطات الحيػاة اليوميػة -5

 .الاارطة ا يامتاعب الحياة كاحد
أم تحمػػؿ المسػػؤكلية كلػػو القػػدرة علػػى اتخػػاذ القػػرارات ال اليػػركب :القػػدرة عمػػى تحمػػؿ المسػػؤولية -6

 (. 2011الحيان , ) .منيا
 خريف بمكاكعية آراء اهتقبؿ  :الموضوعية التعصب -7
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ى ابط انفعاالتو لا يتطلب عدـ االندفاع كقدرة الفرد عكىذ ف يحسف التبصر في عواقب االمور:أ -8
  .(2014) عبد الباق , .كالتحتـ بيا

 
 طرؽ التكيؼ: 19.1.2

كتتطلب ىذه الظركؼ كالمكاقػؼ  ،متويرة باستمرار على المستكل الداخل  كالخارج  يكاجو البشر ظركفان 
 ،ؼ مػف الفػرد القيػاـ باسػتجابات تتيفيػةكتتطلب ىذه الظػركؼ كالمكاقػ ،مف الفرد القياـ باستجابات تتيفية

التعامػؿ إلػى  بعاػيـ أفيلجػ ،عبػر المكاقػؼ للتتيػؼ كيطكر تؿ فرد منا أسػلكبو المميػز لػو كال ابػت نسػبيان 
كىك التعامؿ األنسب.  –الكاقع  مع األشياء كبعقبلنية كيحاكؿ حؿ المشتلة بأسلكب علم  كمكاكع  

لعدكاف على أنفسيـ كاهخريف ف  مكاقؼ التحدم كالاوط اليجـك كاإلى  ف  حيف يفاؿ آخركف اللجكء
اسػػتخداـ األسػػاليب الملتكيػػة كالمكاربػػة  تمػػا أف بعػػض النػػاس ييربػػكف مػػف إلػػى  كآخػػركف يميلػػكف ،النفسػػ 

 . (2006 ،ريث)المكقؼ أك يعلنكف استسبلميـ.
 الطرؽ المباشرة لمتكيؼ: -أوال

  :تعمـ حؿ المشكالت واتخاذ القرارات :المواجية -أ
كيعػػرؼ جانييػػو  ،حػػؿ ىػػذه المشػػتلةفػػننيـ يحػػاكلكف  أـ تبػػاران  سػػكاء أتػػانكا صػػواران  –نػػدما يكاجػػو األفػػراد ع

كتقػـك اسػتراتيجيات التفتيػر بتكجيػو كاػبط  ،" سػلكؾ مكجػو نحػك اليػدؼ نػوأشػكمة عمػى سموؾ حػؿ الم
 .تحقيؽ اليدؼإلى  عملية السع  للتكصؿ

لة مػػف الخطػػكات كالمراحػػؿ المتتابعػػة تػػالت  طكرىػػا كتتاػػمف إسػػتراتيجية حػػؿ المشػػتلة المػػركر فػػ  سلسػػ
 برانزفكر كستيف كى :

 .تلة كيسبؽ ذلؾ الكع  بكجكد مشتلةتحديد المش -1
 .تعريؼ المشتلة -2
 .لحلكؿ كالبدائؿ المحتملة للمشتلةاستتشاؼ ا -3
 .دائؿ كاتخاذ اإلجراءات التنفيذيةاتخاذ قرار حكؿ البديؿ المناسب بعد المكازنة بيف الحلكؿ أك الب -4
 االنسحاب واالستسالـ: - ة

االبتعػػػاد الجسػػػدم المػػػادم أك النفسػػػ  عػػػف األشػػػياء كالمكاقػػػؼ كالنػػػاس إلػػػى  يشػػػير االنسػػػحاب أك اليػػػرب
مف المكقؼ يعتقد كحينما ينسحب الفرد  .كالم يرات المسببة للصراع أك اإلحباط أك الاوط النفس  للفرد
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كذلػػػؾ ررػػػـ أف االنسػػػحاب  تبيػػػران  ب جيػػػدان أف الفػػػرد ىػػػك الحػػػؿ األسػػػيؿ طالمػػػا أف ىػػػذا األسػػػلكب ال يتطلػػػ
 كاليرب رالبا ما يجعبلف المكقؼ أت ر سكءا كالنتائج رير محمكدة على اإلطبلؽ.   

  :اليجـو والعدواف -ج
 نو سلكؾ يؤدمأالواب كالعدكاف كيعتبر العدكاف إلى ما تؤدم  إف اإلحباط كالاوكطات األخرل رالبان 

التعػػرؼ إلػػى  يميػػؿبشػػخص آخػػر علػػى نحػػك متعمػػد كىنػػاؾ مػػف  إلحػػاؽ األذل النفسػػ  أك الجسػػم إلػػى 
الكاسػع للعػػدكاف بػػالقكؿ بأنػػو السػػلكؾ اليجػػكم  المنطػػكم علػػى اإلتػػراه كاإليػػذاء. كيؤخػػذ عػػدة أشػػتاؿ منيػػا 

الاػرر المػادم  إلحػاؽيشػمؿ علػى  العدكاف الجسدم كالفظ  كالعدكاف الرمزم كىذا النكع مف العػدكاف ال
نمااللفظ   أك االمتنػاع عػف سػلكؾ يكصػؿ الفػرد مػف خبللػو رسػالة راػب  أكالقيػاـ بعمػؿ  طريػؽعف  كات

 ،ريػػث) .عليػػواالمتنػػاع عػػف رد السػػبلـ  أكالفػػرد إلػػى  م ػػؿ النظػػر بطريقػػو قاسػػية اهخػػريفكعػػدكاف علػػى 
2007) . 
 :الطرؽ غير المباشرة –ثانيا 

أسػػاليب مختلفػػة مػػف ى إلػػ إذا عجػػز الفػػرد عػػف مكاجيػػة المشػػتبلت فػػ  صػػرامة كاقتػػدار فػػنف ذلػػؾ يػػدفع بػػو
ف تانػػت تتنػػكع بتنػػكع ات ك  األسػػاليبكىػػذه  .التتيػػؼ بقصػػد التخفيػػؼ مػػف حػػدة التػػكتر النػػاتج عػػف اإلحبػػاط

نصفيا على إنيا )حيؿ دفاعيػة( يشػكه مػف خبلليػا األفػراد  أفحد التعقد. يمتف إلى  أحياناكتصؿ  األفراد
عبػارة عػف سػلكتات كعمليػات عقليػة تقػكـ بيػا حقيقة الكاقع. كىذه الحيؿ الدفاعيػة أك األسػاليب الدفاعيػة 

كالحيػؿ الدفاعيػة جميعيػا تقػـك علػى  ،الشعكريا حتى تجنب نفسػيا مكاجيػة ىػذه المكاقػؼ الصػراعية األنا
 :األرراض التاليةتشكيو لحقيقة ابتواء تحقيؽ 

 .يصاحبيا مف شعكر باإل ـ كما ،أف يتجنب الفرد حاالت القلؽ -1
 .ره لذاتوحفظ الفرد اعتباره كتقديأف ي -2

 : يل  تشمؿ الحيؿ الدفاعية ما
كسػيلة بدائيػة للتعامػؿ مػع التيديػد الػداخل  ىػ  التبػت كالػذم ىػك  أت ػر إف : Repressionالكبػت  -

إلػػػى  الػػػذتريات كالػػدكافع كالرربػػػات الميػػػددة للػػػذات مػػػف حيػػز العػػػالـ الشػػػعكرم للفػػػرد إزاحػػػةعبػػارة عػػػف 
 الػكع  كالشػعكر كتػزاح أم تنسى تماما فػ  عػالـ  ،فا لمشاعر العدكانية تجاه األب تتبت ،البلشعكر

 البلشعكر.إلى 
نفسو ما ف  ريره مف إلى  كىك أف يجمع الفرد كيستعير كيتبنى كينسب :Identificationالتقمص  -

صفات مرركبة كيشتؿ نفسو علػى رػرار شػخص أخػر يتحلػى بيػذه الصػفات. كالػتقمص يختلػؼ عػف 
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ذلػػػؾ تقمػػػص شخصػػػيات األبطػػػاؿ . كم ػػػاؿ لتقليػػػد شػػػعكرمقمص الشػػػعكرم بينمػػػا االتقليػػػد فػػػ  أف الػػػت
 . (2006 ،ريث) .كالنجكـ

لكؾ بوػػرض إخفػػاء الحقيقػػة كىػػك أعطػػاء أسػػباب مقبكلػػة اجتماعيػػا للسػػ: Rationalizationالتبريػػر  -
 .رامو لنفسو كتجنبو للشعكر باال ـمحافظة الفرد على احتإلى  دفاعية ترم  ،كيعد كسيلة ،عف الذات
  .(2016 ،)االماره

مسػػتكل ريػػر نااػػج مػػف إلػػى  التقيقػػر أكإنػػو العػػكدة أك الػػردة أك الرجػػكع : Regressionالنكػػوص  -
. تػػاف يرتػػدم تعتػػرض الفػػرد مشػػتلة أك مكقػػؼ محػػبط األمػػف كالتكافػػؽ حػػيفالسػػلكؾ كتحقيػػؽ نػػكع مػػف 
 .الصوار كيقلد قصات الشعر كاللباسمبلبس  عامان  40الرجؿ البالغ مف العمر 

إلػػى  ىػػك أف تنسػػب مػػا فػػ  نفسػػؾ مػػف صػػفات ريػػر مقبكلػػة: (projectionاإلضػػفاء( )اإلسػػقاط ) -
نيا م ػاؿ الشػخص الػذم يشػؾ فػ  اهخػريف كال أالنػاس بعػد أف تجسػميا كتاػاعؼ مػف شػريػرؾ مػف 

 .شؾ عدـ ال قة بالناسبال اهخريفي ؽ بيـ نراه يت ر مف اتياـ 
ؽ بنترانػو أك تجاىلػو ادر القلػكيتامف محاكلة الفرد تجنب المكاقػؼ المؤلمػة كمصػ  :Denialاإلنكار -

قكؿ بأنو مسافر كسيعكد ف  كقت . م اؿ قد تقكـ األـ برفض حقيقة أف ابنيا قد تكفى كتكجكدىا فعبلن 
 .ما
يعبر التعكيض عف مجمكعة ردكد فعػؿ يتػكف القصػد منيػا الظيػكر : Compensationالتعويض  -

لديػػو كزف زائػػد باىتمامػػو . م ػػاؿ تعػػكيض الشػػخص الػػذم أخػػرلبصػػفة مػػا بيػػدؼ التوطيػػة عػػف صػػفة 
 .عف سمنتو اهخريفبالنتات كالدعابة كالفتاىة الت  تصرؼ انتباه 

كيقصػد بػو تحكيػؿ أك نقػؿ مكاػكع العاطفػة أك التخػػيبلت  (:Displacement) التحويػؿ أو اإلبػداؿ -
المكاػػػكع األكؿ قػػػد يتػػػكف شخصػػػا أك شػػػيئا مػػػا كتػػػذلؾ   ،مكاػػػكع أخػػػرإلػػػى  مػػػف مكاػػػكعيا األكؿ

حكيػػؿ يػػتـ تكسػػيلة دفاعيػػة كيعتمػػد عػػادة علػػى كجػػكد صػػلة بػػيف المكاػػكع االكؿ كال ػػان  ال ػػان . كالت
 . االبف الصوير الذم ليس لو عبلقة م اؿ يقـك األب بتحكيؿ جاـ رابو مف المدير على

ىػػك التعبيػػر عػػف الػػػدكافع كالرربػػات ريػػر المقبػػػكؿ (: Reaction formation (الػػرد المعػػاكس  -
(. م ػػاؿ ذلػػؾ قيػػا بنظيػػار عتسػػ  تمامػػا اك بشػػتؿ ماػػاد )مبػػالغ فيػػو عػػادةاجتماعيػػا أك دينيػػا أك أخبل

 . الاحؾ كالسركر تتتكيف عتس  للحزف. كاإلفراط ف  التديف عتس  لئللحاد
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لتتخػذ ليػا ىنا تتحكؿ المكاقؼ كاالتجاىات رير المقبكلة (: Sublimationاإلعالء أو التسامي ) -
تبػػػار  كرالبػػػا مػػػا تتػػػكف  األخػػػبلؽ أكالمجتمػػػع أك الػػػديف طريقػػػا م اليػػػا أخػػػرا يتػػػكف مكاػػػع تأييػػػد كات

 . عدكانية أكاالتجاىات رير المقبكلة جنسية الطابع 
: "كالتاظميف الويظ كالعافيف عف الناس "، كيقصد بو الاػوط المقصػكد كرد ف  القراف التريـ: الكظـ -

اة االجتماعية لدافع يعد ظيكره خطرا فيما يتصؿ بالفرد كىك سلكؾ دفاع  ذك متانة خاصة ف  الحي
 ( 2006 ،)ريثنو رمز لقكة اإلرادة كحسف الخلؽ كابط الذات. أكرالبا ما ينظر إليو على أساس 

 
 نظرة عامة عمى مرض الفصاـ 2.2

 :مقدمة 1.2.2

 ،كحيث إف المخ ىك مرتز التفتير كالسلكؾ كالمشاعر .مرض الفصاـ ىك ااطراب كظيف  ف  المخ
ىك ااطرابا ف  الفتر كاإلدراؾ كالسلكؾ كالمشاعر كما ينتج عنيا كبالتال  تتكف أعراض ىذا المرض 

. يفقد مريض الفصاـ القدرة على التمييز بيف ماىك لكظائفو كقدرتو على العمؿمف خلؿ ف  أداء الفرد 
 إفكحيث  .يفقد القدرة على التفتير المنطق  ،ال يستطيع  أف يتحتـ ف  مشاعره ،حقيق  كما ىك خياؿ

 كبالتال  فاف سلكؾ الفرد ياطرب بما يتناسب مع  ،تعبير عف فتره كمشاعره سلكؾ الفرد ىك
ااطرابو الفترم كتظير عليو سلكتيات رريبة بالنسبة لئلنساف الطبيع  كلتف ىناؾ ما يبرر ىذا 

 .بالنسبة للمريض السلكؾ

ية. ئؼ العقللبلاطراب الشديد الذم يحدث ف  الكظا : نظران ت ر االاطرابات خطكرةأحد ألفصاـ يعد ا
 ار الجسدية كاالجتماعية كاالقتصادية مف اه ف لو عديدان أ. تما كاالاطراب الكااح ف  السلكؾ

: حيث يؤ ر على تؿ ف  الكظائؼ االجتماعية كالمينية كيتسبب ف  عديد مف الصعكبات ،الشديدة
 ،الكىابعبد . )كالمشاعردراؾ كالتفتير كالسلكؾ فتا يره يتكف على اإل ،جكانب الحياة المتعلقة بالمريض

 (  2017 ،كسعيد

أم انو مرض متقلب مابيف تحسف  ،مرض الفصاـ مرض مزمف ت يرا ما يحدث فيو انتتاسة للمريض
. ىدؼ العبلج ىك زيادة فترات التحسف لفترة أخرل كىذا طيلة فترة المرضالمريض لفترة كسكء حالتو 
 . (2015 ،المورب ). مرة أخرلاالنتتاسة كسكء الحالة  كالتقليؿ مف أك منع حدكث
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ىك مجمكعة أعراض نفسية متزامنة تظير عادة قبؿ سف  schizophreniaالفصاـ )الشيزكفرينا( 
ف  العادة  –المصابيف بالفصاـ  تفتؾ كتدىكر شخصية الفرد. كيتكف لدلإلى  كتؤدم عمكما ،األربعيف

 ،ما حكليـ بطريقة رير سكيةإلى  طرؽ شاذة كرريبة ف  التفتير كالسلكؾ كالمشاعر فيـ ينظركف –
تما تبدك انفعاالت مراى الفصاـ ف  ارلب  كتييمف على حياتيـ الشخصية أفتار رير كاقعية. 

حتى يبدك كتأنيـ قد اعتزلكا الدنيا مف  ،كينقطعكف عف أىالييـ كأصحابيـ ،أحيانيا متااربة كمتنافرة
 (. 2008 ،حكليـ. )الحبيب

رابات الت  تختلؼ مف حيث العكامؿ المسببة لبلاطرابات كاالستجابة الفصاـ ىك مجمكعة مف االاط
خلؿ ف  مميزة ناشئة عف حدكث  أعراضكتتفؽ ف  تكنيا متبلزمة متكنة مف  ،للعبلج كمصير المرض

ا الخلؿ معظـ الكظائؼ األساسية الت  تعط  الشخص كيشمؿ ىذ كالسلكؾكالكجداف  كاإلدراؾالتفتير 
  .(2004 ،الفردية كبالتميز كاستقبللو الذات . )الخالدم العادم الشعكر بشخصيتو

 :الفصاـ مرض اريخت 2.2.2

 -Emil مف تبل كيعتبر عاـ 100 مف يقارب ما منذ بدأ نفس  مرض نوأ على الفصاـ مفيكـ
Kraeplin (1855- 1926 )كEugen-Bleuler (1939- 1857 )إسيامات ليـ مف أىـ مف 

 أطلؽ كاحد مرض أنيا على األعراض كصؼ مف أكؿ Kraeplin بركيعت. المرض ىذا ف  جدا تبيرة
: أمريفإلى  يشير بذلؾ كىك( dementia- praecox  ( المبتر النسياف أك المبتر الخرؼ اسـ عليو
 الكظائؼ ف  شديد تدىكر يصحبو حيث ،المرض مسار ك انيان  مبترة سف ف  المرض حدكث أكالن 

 كأكاح ،مالو على كليس المرض أعراض طبيعة على أت ر ترتيزه فتاف  BIuerer العالـ أما. العقلية
 العقلية الكظائؼ ف  شديد تدىكر يصاحبو فأك  مبترة سف ف  يحدث أف بالاركرة ليس المرض أف

 أك نفصاؿإ حدكث كىك المرض ليذا عرض أىـ يكاح أف بذلؾ يريد كىك الفصاـ مرض عليو كأطلؽ
 ،آخر بمعنى ،كالخياؿ الكاقع بيف يميز أف المريض يستطيع فبل ،المتخلفة العقؿ كظائؼ بيف ترابط عدـ
 (2015)المورب ،  .نعيشو الذم الكاقع رير بو خاص كاقع ف  المريض يعيش
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   :الفصاـ مرض تجربة تشبو ماذا 3.2.2

تؿ ما  فٌ أنو يتكف على قناعة شديدة بنف ،عندما يوط اإلنساف ف  نـك عميؽ كتراكده األحبلـ ف  نكمو
كيفاجأ انو رير حقيق  فقط عندما  ،ىك كاقع حقيق  يحدث لو –ف  الحلـ  –راه مف أشياء رريبة ي

كيظؿ لفترة كجيزة مف الكقت مابيف نياية النـك كبداية االستيقاظ  ،كيحلـ نو تاف نائمان أيستيقظ كيدرؾ 
شياء كيتتكف لديو ف  حالة مف االرتباؾ كعدـ الكعى بيف الكاقع كالخياؿ. مريض الفصاـ يحلـ كيرل ا

كيرل الكاقع الذم نعيشو كالخياؿ الذم يعيشو ف  الكقت  ،كلتنو مستيقظ كف  تماـ االنتباه ،معتقدات
إال إنو  مف الصعب  ،. ررـ تؿ ىذه التشبييات.كياليا مف تجربة مريرة صعبة على المريض ،نفسو

 ( 2015 ،)المورب  جدا أف نفيـ كنعايش التجربة الت  يعيشيا المريض.

مع  ،عند عامة الناس عقل  أكمرض نفسى( ) كما تحملو تلمة ،الكصمة االجتماعية للمرض النفس 
مع  ،ف  كجكد مجتمع يعان  مف سكء فيـ للمرض ،النفسية كارتفاع تتلفة العبلجخدمات الصحة  قلة

حة تليا ع رات ف  طريؽ شفاء المريض كرا ،تشبع بالمعتقدات الخاطئة عف أسباب المرض كعبلجو
 . (2015 ،أىلو. )المورب 

  اصطالحا العقمي الفصاـ تعريؼ 4.2.2

( Schiz) شيز أك ستيز :األكؿ،مقطعيف مف متكنة التينية تلمة أصلو ف  الشيزكفرينا كمصطلح
 تعنى مجتمعة التلمة فنف كلذلؾ ،العقؿ كتعن  phrenia)) فرينيا كال ان  ،االنفصاـ أك االنقساـ كتعن 
 ،الت يركف يخط  تما الشخصية انفصاـ كليس ،(االنفصاـ أك الفصاـ ختصاراكا) العقؿ انفصاـ
 ( 2008 ،الحبيب) .الفرد شخصية تدىكرإلى  يؤدم بعد فيما لتنو العقؿ على أساسان  يؤ ر فالفصاـ

 :منيا نذتر الفصاـ مفيكـ لتحديد عديدة محاكالت بذلت لقد

 دعاه مما للمرض المصاحب العقل  التدىكر مفيـك على تريبليف أتد( KraepIin) تريبليف محاكلة
 ى  المميزة( symptomsعراض )ف األأكقرر ( Dementia precox) المبتر بالخرؼ توتسميإلى 

 كااطراب األمكر على الحتـ كاعؼ كاالنتباه اإلرادة كفقداف الحرتة كأسلكبية كاالنسحاب السلبية
 أك تسمـ عف ناتجا ليس االاطراب ىذا أف على دأت تما ،كالخياؿ الكاقع بيف التمييز كعدـ التفتير
  (2004.)الحجاكم,كاالتتئاب اليكس ذىاف أك ىذياف أك صرع أك ىستيريا
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 ،الفصاـ مرض ف  اليامة الصفات مف ليس العقل  التدىكر أف بلكلر رأل( BIeuIer) بلكلر محاكلة
 التفتير ااطراب كى  جكىرية أساسية أعراضإلى  الفصاـ ف  المراية األعراض بتقسيـ كقاـ

 ،(A mbivaIence) المشاعر ك نائية( Autism) كالدكنية الكجداف كااطراب  الركابط بتفتؾ المتميز
 اسـ عليو أطلؽ مف أكؿ كىك ،كالابلالت اليبلكس كى  مصاحبة أعراضإلى  باإلاافة

schizophrenia ازدكاج حالة مع الناس عامة لدل المعنى ىذا كيختلط ،العقل  االنقساـ كمعناه 
 ( 2004 ،)الحجاكم .الشخصية تعدد ااطراب حاليا عليو يطلؽ الذم الشخصية

( كصؼ شنايدر عددا مف األعراض سماىا أعراض الدرجة األكلى Schneider) شنايدر محاكلة
(First-Rank symptomsذات األىمية ف  تشخيص الفصاـ كتشمؿ ):  

 .سماع المريض ألفتاره بصكت مرتفع

 .عية تعلؽ على سلكؾ المريضبلكس سمى

 أفتارهف ىناؾ قكة خارجية تتحتـ ف  تفتيره كتنشر أك  ،مف قبؿ قكة خارجية التأ ير جسميان ابلالت 
 .على الناس

 .سيطرة قكل خارجية تتحتـ بتصرفاتوابلالت الخاكع ل

ؼ لتصانيجؿ تحديد مفيكـ دقيؽ الاطراب الفصاـ كف  صكرة اأزالت المحاكالت مستمرة مف  كما
 (.2004 ،الحجاكم). الحدي ة لؤلمراض النفسية

إلى  Dsm- 4( 2013) الرابعيشير التصنيؼ الحديث للفصاـ كفقا للدليؿ التشخيص  كاالحصائ  
 :مايل 

  ىبلكس  –تبلـ رير منظـ  –كىاـ أتية خبلؿ شير: عراض اهت ر مف األأك أكجكد ا نيف– 
 ير االنفعال  عراض سلبية تتم ؿ نقص التعبأ –سلكؾ رير منظـ 

  خبلؿ فترة مف الكقت نستطيع رصد كجكد تدىكر ف  مجاؿ اك ات ر مف المجاالت الحيكية
 .( . الخ.صدقاءأسرة / عبلقات مع األللشخص )عمؿ / 

 ( 2017،رانـ. )قؿشيكر( على األ 6تستمر لمدة )ف ىذه العبلمات إ
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 تشخيص الفصاـ: 5.2.2

مكر تظير ف  أمنيا  ،على مدل كجكد الفصاـ مف عدموحتـ مكر يمتف اتخاذىا تمعايير للىناؾ أ
لكحظ انو مف الصعب  ،تو الجسمية. ففيما يختص بالسلكؾعلى حال أخرل تطر المريض كأسلكؾ 

تشخيصو اال بعد نمك . فالفصاـ اليمتف ف  المراحؿ االكلى مف نشاة المرضتشخيص حالة المريض 
مف نشاة  المتاخرةال ف  المراحؿ إللفصاـ التظير عراض التقليدية التبلسيتية فاأل ،المرض كتقدمو

 (2011، العيسكم) .تلينيت  ال ابتف عمؿ التشخيص اإلف تظير حتى يمتكما أ ،المرض

 :ما الذي نالحظو عمى مريض الفصاـ 6.2.2

 عدـ النشاط(  ،السلبية ،االنسحاب ،)الببلدة

اك  ،شخص البات  اك الااحؾال ،الساذج ،العبيط ،كقد نجد عتس ذلؾ فنجد الشخص )المندفع
 ،العيسكم). (  الشخص العادمام الخال  مف االنفعاالت العادية الت  تكجد ف ،ليااالجكؼ انفعا

2011). 

  اصناؼ مرض الفصاـ 7.2.2

ساسية لنمط عراض األألكقد يظير ف  كقت ما ا ،لمريض قد يظير أت ر مف نمط فصام ا فٌ إ
  .معيف خرل لنمط فصام  اخر بكقتأراض عأف تظير أكمف المتكقع  ،فصام  معيف

 كاىـ النكعيات االتلينيتية لمرض الفصاـ:

 :simple schizophreniaالفصاـ البسيط  .1

كيتميز ىذا النكع بااطراب االنفعاؿ كالنشاط كقلة اليلكسة كندرة اليذياف,كبتقدـ المرض يصبح متقلبا 
نقد االخريف أك بأراء الكالديف.ال يشارؾ ف  عكاطفو سريع االست ارة,كتاعؼ قكة دكافعو ال ييتـ ب

 ( 2009)العبيدم,.زمبلءه نشاطيـ,تما يفقد اىتمامو بالقيـ الخلقية كبالناحية الجمالية

 :Hebephrenie schizophreniaالفصاـ الييبفريني  .2

خصائييف بمرض جنكف ض األكيسميو بع ،فصام  ف  مرحلة المراىقةلاطراب اكيبدا ىذا اال
 .سريع الظيكر حيانان كف أكيت ،المراىقة
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م رة التخيؿ  ،ة العادة السريةفراط ف  ممارساإل ،صؼ سلكؾ المريض بالحماقة كالشذكذ: يتعرااوأ
 .الميؿ الزائد للعزلة ،تؿ الماطربةعادات األ ،التبلـ رير المتناسؽ ،كىاـكاأل

 : catatonic schizophreniaتتاتكن  الفصاـ ال -3

طابع االاطراب كيولب على شخصية المريض  ،  سف الرشد كيظير فجأةف ام  يبدأىذا النكع الفص
 .ف  الحرتة كالسلكؾ

كف كف  الست ،اليتا ر بالم يرات الخارجية ،زيادة النشاط الحرت  رير اليادؼ ،ية: العناد كالذاتاعراضو
 ،الدم)الخ .تفتؾ الشخصية الدائـ ،ىذاءات كىبلكس مستمرة كقكية ،كمتمردان  خرل ىائجان حاالت أ
2015). 

 schizophrenia : paranoid  الفصاـ البارانوي

 .الاطراب الابلل كيطلؽ على ىذا النمط الفصام  اياا بالفصاـ االاطيادم كاحيانا با

كيتكف االنشواؿ بكاحد اك ات ر مف  ،كاليبلكس ى  السمات البارزة فيو اعرااو: اف اليذءات
 ( 2015.)الخالدم,ة كتيمؿ الكاقعالابلالت اك ىبلكس سمعية شديدة رير منطقي

  Affective schizophrenia :الفصاـ الوجداني

كااطراب  ،مف نكع ىبلكس ،امية بعايا يتخذ ااطرابا كجدانيااطربات الفصىك مجمكعة مف اإل
 الث يتداخؿ فيو النكع االكؿ اطراب ات ك  ،ة ااطراب كجدان  مف نكع االتتئاباخر يتكف ف  صكر 
 .ختلطلفصام  الكجدان  مف النكع الماطراب اكال ان  كيشخص باال

الفصامية كاالنفعالية الحادة فالمحتكل العقل  قد يظير عراض ر فييا خليط مف األ: نكبات يظيعرااوأ
 .باالتتئاب ياان أنفعاؿ بالمرح ك اإلبينما يتصؼ  ،ىماؿ الكاقع مما يكصؼ بالفصاميةإ

  : undefined schizophrenia الفصاـ غير المتميز

ام نكع مف ااطراب  كىك ااطراب ينطبؽ عليو تشخيص مرض الفصاـ كلتف ال يتفؽ مع مكاصفات
 .الفصاـ االخرل
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كتظير ف   ،طراباكاالستجابة االنفعالية يشكبيا اإل ك مشكشان أ : يتكف فيو التفتير ماطربان عرااوأ
تتكف االعراض ار مقبؿ ك كعندما تتـ دراسة الحالة فانو يمتف التنبؤ بانيي ،ك اتتئابأ ارة إصكرة 

 . متداخلة بعايا ببعض

 :Latent schizophrenia  متاخر أو المتبقىالالفصاـ 

كىذا النمط يستخدـ لكصؼ  ،قؿ مف الفصاـنكبة كاحدة على األ كىك ااطراب يتكف على شتؿ
 اكقد اكشتك على الشفاء كاصبحك  ،حاالت ااطرابية ف  تفتيرىـحاالت المراى الذيف تظير علييـ 
ساليب التفتير أكؾ كبعض زالكا محتفظيف ببقايا السل نيـ الأ الإ ،قادريف على التفاعؿ مع المجتمع

 .فعاؿكاأل

عراض سلبية كأ ،ك الخلط ف  التبلـأالت كاليبلكس عراض خالية مف الذىانات تالابلأ :عرااوأ
 ،كافتقار المبادرة ،كقلة النشاط ،كبطء حرت  ،رادةكاعؼ اإل ،كفقر االفتار ،كجدافتتصؼ بتبلد ال

 ،)الخالدم .ككاع الجسـ ،خبلؿ تعبيرات الكجو كنظرة العيف كاعؼ ف  التكاصؿ اللفظ  مف
2015 ) 

 process schizophrenia :الفصاـ التدريجي

كىذا النمط مف الفصاـ تبدأ ااطراباتو لدل المصاب منذ طفكلتو كتبقى تنمك كتسكء,حيث تتزايد ف  
صريحة بعد البلكغ,أك أ ناء مرحلة الرشد تأخذ صكرة إاطرابات فصامية  أفإلى  شدتيا مع الزمف

 (2001بحيث يطلؽ ىذا النمط احيانا بالفصاـ المتنام . ) الخالدم,

 :الشخصيات تعدد عف الفصاـ اختالؼ 8.2.2

 فشخصية ،الشخصيات فيو تتعد ال عقل  مرض فالفصاـ ،الشخصيات تعدد عف الفصاـ يختلؼ
 فيك الشخصيات تعدد كأما. األصل  كاعياإلى  عادة تعكد كال تدريجيا تتدىكر نيالت كاحدة المريض

 بسلكؾ تتسـ جدان  نادرة حالة كى ( Dissociative Disorders) االنشقاقية االاطرابات حدأ
 عدة شخصية تؿ ف  كيقا  ألخرل شخصية مف ينتقؿ مختلفة أكقات ف  مختلفة شخصيات المريض
 ااطراب بذتر بذتر األعبلـ كسائؿ بالوت كلقد .األكلى لشخصيتو يعكد ـ  أياـ باعة أك ساعات
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 صناع انتباه شد الذم ىك االاطراب ىذا أعراض ررابة أف يبدكا كالذم ندرتو ررـ الشخصية تعدد
 .(2008 ،الحبيب. )األعبلـ

   schizoid personalityالفصامية: الشخصية 

 .ت  ينمك فييا الفصاـبة التربة التعتبر الشخصية الفصامية بم ا

نعزاؿ كالفردية كالسلبية كالتتماف كاالنوبلؽ نطكاء كاإلاإل :كتتسـ الشخصية الفصامية بالسمات اهتية
كنقص القدرة على تتكيف عبلقات كصداقات شخصية  ،كالحساسية الزائدة كالخجؿ كالعناد ،على النفس

ستبطاف كاإل ،نفعاالتى التعبير عف اإلكعدـ القدرة عل ،كالسلكؾ رريب األطكار ،كاجتماعية طيبة
 .ستوراؽ ف  أحبلـ اليقظةكاقع كاإلكاالستوراؽ ف  الخياؿ كتجنب ال

ف  األب المتسلط كاألـ الت  تتصؼ بالطاعة العمياء كالزكج كمف أم لة الشخصية الفصامية ما نشاىده 
  .(1997،زىراف)الويكر ريره زائدة كالزكجة السلبية كالطفؿ الم ال  

 ربعة عكامؿ:أف الشخصية الفصامية تتشتؿ على أ  Bionث اعتقد بيكف حي

 .لـ يحؿ بيف رريزت  الحياة كالمكتصراع  .1

 .تفكؽ الدفعات التدميرية .2

 .تراىية الكاقع الخارج  كالداخل  .3

 . (2017 ،. )حتيـة كعنيدةعبلقة بالمكاكع اعيف .4

 Prevalence انتشار المرض 9.2.2

. كىذا الرقـ  ابت على % تقريبا مف تعداد الستاف العاـ1الفصاـ تبلغ  نتشار مرضإنسبة  أفلقد كجد 
باست ناء بعض الشعكب  ،(1993Jablenskyتجرل دراستيـ )تاف الستاف الذيف  نحك ملفت للنظر أيان 

( م ؿ شعكب ف  األلؼ 11د بينيـ بعض الش ء )الذيف لكحظ أف نسبة انتشار مرض الفصاـ تزدا
. كف  المقابؿ لكحظ التندييفيكرسبلفيا كررب ايرلندا كتذلؾ التا كليؾ  شماؿ السكيد كشماؿ ررب

ف  األلؼ( ف  بعض المجتمعات م ؿ مجتمع اليترييف  1،1انخفاض نسبة حدكث الفصاـ )
(Hutterites ) كىك مجتمع ز( 19955راع  منعزؿ يقع ف  شماؿ أمريتاEaton and wail كيعلؿ .)
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معايير اختبلؼ إلى  نتشار المرض يعكد بشتؿ أساس إنسبة  بعض الباح يف أف مرد االختبلؼ ف 
 .(2008 ،الحبيب). تشخيص المرض بيف الباح يف

كيظير ف  العادة ف  عمر مبتر عند  ،كقد لكحظ أف الفصاـ يصيب الذتكر كاإلناث على حد سكاء
رل مف سنة( كلتف بشتؿ عاـ فاف النسبة التب 35 -25سنة( مقارنة بالنساء ) 25 -15الرجاؿ )

نو ف  أتما  ،كمف النادر ظيكره قبؿ سف العاشرة ،المراى يظير عندىـ المرض قبؿ سف األربعيف
 .(2008 ،الحبيب). حاالت قليلة يظير بعد سف الخمسيف

 ،كاألن ىالذتر  ،. مرض الفصاـ يصيب الفقير كالونىو المناعة اد اإلصابة بالمرضال يكجد فرد لدي
 أمما تبدأ األعراض ف  أكاخر سف المراىقة كبداية مرحلة البلكغ  رالبان ك  .كآخر مجتمعيفرؽ بيف  كال

 5كمع ذلؾ قد يصيب المرض األطفاؿ ف  سف صويرة جدا ) ،(  عاما مف العمر35 -17مابيف )
 (. 2015 ،سنكات(. ) المورب 

 اسباب مرض الفصاـ: 10.2.2

م أـ البيكلكج  فيو م لو م ؿ ف الفصاـ مرض دمار  ناجـ عف اختبلؿ النظاأيجمع العلماء على 
   Neurodevelopmentalىذا المرض نتيجة خلؿ عصب  فٌ أحيث يعتقد  ،مرض عاكم اخر

تاف ذلؾ بسبب استعداد كرا   كرافقو  ،كلىأ ناء تطكر الدماغ ف  السنكات األحدث  ف خلبلن أبمعنى 
اؿ لحدكث المرض. ام اذية حد ت حكؿ الكالدة كمف  ـ جاءت الاوكط النفسية تشرارة االشتع

 (.2010 ،)الصيخاف

كعصبية مراية  ،فيزيكلكجية عصبية ،تيميائية حيكية ،كرا ية :ىناؾ نظريات عديدة :المسببات
 ( 2002 ،)جعفر .تفسر تيفية حدكث الفصاـ ،سريةكنفسية كا

بالمائة  صابة مف كاحدحيث ترتفع نسبة اإل ،ف  حدكث المرض ىامان  تلعب الكرا ة دكران  :العامؿ الوراثي
خت أك أخ أكلى مصابا )الشخص مف الدرجة األ قرباءأحد أذا تاف إعشرة بالمائة إلى  ف  عمكـ الناس

 .ـ مما ؿ كمصاب بالمرضأف للشخص تك يقارب الخمسيف بالمائة لك تا ماإلى  . كترتفع(بأك أ
 .(2010 ،الصيخاف)
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أف مرض الفصاـ نفسو ال يكرث  أم .فصاـير و الفرد يييئو لل متنحيان  كرا يان  أف عامبلن  ويقوؿ كالماف
. ) سباب الحيكية كالنفسية كالبيئيةكلتف الذم يكرث ىك استعداد الفرد لئلصابة بالفصاـ إذا تجمعت األ

 .(1997 ،زىراف

حيث يعان  مراى الفصاـ مف اختبلؿ تكازف بعض النكاقؿ العصبية ف  الدماغ مما  :كيمياء الدماغ
ك تزداد الحساسية لو ف  أفرازه إىميا الدكباميف حيث يزداد أكمف ظيكر ىذا المرض إلى  يؤدم
صكات رير أسماع إلى  كىذا يؤدم بالمريض ،عصاب ف  مناطؽ معينة مف الدماغت بيف األالمسافا
 .عراضتار الوريبة كرير ذلؾ مف األفك االعتقاد ببعض األأمكجكدة 

 ،جزاء الدماغأبالفصاـ لدييـ خلؿ ف  بنية  بحاث الجديدة اف المراىبينت األ :خمؿ في بنية الدماغ
كعند . ة اخرلكعلى تؿ الخلؿ رير مكجكد ف  تؿ المراى بؿ كجد نفس الخلؿ ف  امراض نفسي

  .الطبيعييف مف الناس

. كىناؾ دراسات ف  خطكرة الت  تساعد على ظيكر المرضحيث تانت تعتبر مف عكمؿ ال :المخدرات
كقد اعطى العلماء اعتبارا خاصا  ،" كليس مجرد عامؿ خطكرة ببان الطب النفس  تعتبر المخدرات " س

 .سنة( الستخداـ الحشيش ف  سف مبترة ) حكؿ سف الخمس عشرة

صابة بالتيابات ف بعض العكامؿ البيئية تساعد على نشكء الفصاـ م ؿ اإلأ: كجد عوامؿ بيئية ونفسية
م أك أ ، ناء الحمؿأركسية )االنفلكنزا( صابة كالدة المريض بالتيابات فيإك أ ،فيركسية ف  الصور

م أك تربية المريض ف  بيت يسكده ر أك تعرض المريض لاوط نفس  تبير أ ، ناء الكالدةأمااعفات 
 .خريف كرير ذلؾديف دكف اعتبار لآلحد الكالأ

اوكطات  كجكد صعكبات أـ عراض سكاءك زيادة األبػأنو قبؿ فترة كجيزة مف بداية ألكحظ  :االجياد
ك صعكبات أك الدراسة أك م ؿ صعكبات العمؿ أك حاالت الكفاة أ ،الحياة م ؿ حكادث السيارات ف 

 . (2010 ،) الصيخاف .سرمؿ التكتر األمد م طكيلة األ

ف الحرماف أإلى  دلةتشير بعض األ كالمشاتؿ العائلية  :الحرماف وسوء المعاممة في مرحمة الطفولة
مف  ف ت يران نكبصكرة عامة ف .ف يساعد على االصابة بالفصاـأكسكء المعاملة ف  الطفكلة يمتف 

 (.2010 ،)الصيخاف المستشفى.إلى  يذىبكف المصابيف بالفصاـ قادركف على االستقرار كالعمؿ كال
سر الت  إ بات فقط دكر األكلتف تـ  ،سرية للفصاـسباب األكظيرت دراسات ت يرة كنظريات حكؿ األ
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(. كالذم يحكم على النقد كالعدكانية Expresed Emotion  ير العاطف  بدرجة عالية مف التعبتتمتع 
ىـ ات ر  ،ف مراى الفصاـ الذيف يعيشكف ف  عائلة فييا ارتفاع ليذا التعبيركتبيف أ ،كالتفاعؿ الزائد

. كلذلؾ (E.Eعراة لبلنتتاس مف اكلئؾ الذيف يعيشكف ف  اسر اقؿ على سلـ التعبير العاطف  )
  ( 2000 ،سرحافزيد مف فرصة المرض كتعيؽ تحسنو )العكامؿ الت  ت يمتف اف يعد مف

 . اليياج )التييج( ،)اليلكسة( اليبلكس ،التكىمات :يجابيةىـ عكاراو السريرية اإلأ :عراضوأ

ناكب  ،فقد المتعة ،الخمكؿ ،نسحاب االجتماعىاإل ،عراض السلبية في : تسطح الشعكرما األأ
 (.  2002 ،فر)جع. فتار كمامكف التبلـاأل

 

 يمي: ف اعراض الفصاـ تتمخص بماإوعموما ف

 داء الكظيف  لدل المريض عف ذل قبؿ نقص األ .1

 .اطراب العديد مف الكظائؼ النفسيةعراض مميزة تشمؿ اأكجكد  .2

  .عراض ذىانية خبلؿ المرحلة النشطة للمرضأكجكد  .3

 

 :فسيةنعراض المرضية المميزة الضطراب العديد مف الوظائؼ الاأل 11.2.2

ااطراب محتكل التفتير كالقكة المتحتمة ف   ه: يبرز ىذا االاطراب فيصكر اضطراب التفكير -أ 
 .التفتير كشتؿ التفتير

كتتكف  ،ى  اليبلكس السمعية ت رىا شيكعان أيظير بشتؿ ىبلكس متنكعة  :دراؾاضطراب اإل  -ب 
 .لكفة لدل المريضأصكات ف  ىذه اليبلكس ماأل

ك تناقص أالشعكر  بفقداف االاطراب لدل المريض رالبان  : يظير ىذااضطراب الوجداف -ج 
 .( 2004 ،الحجاكم) .الكجداف
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 ،بالتفرد كاتجاه النفس الخاص حساسان إنساف حساس يعط  اإل: ىذا اإلحساس بالنفساإل -د 
ارتباؾ ىكية رة نا كيظير ذلؾ فى مراى الفصاـ ف  صك بتبلشى حدكد األ حيانان أكيسمى 

 .ياةالشخص كمعنى كجكده فى الح

ف   فيذا يسبب قصكران  ،نشطة ىادفة كمكجيةأ: تاطرب قدرة الشخص على المبادرة برادةاإل  -ق 
 .دائو لعملوأ

كسرعة االىتياج  كالفصاميكف يتسـ تاريخيـ الماا  بالحساسية المفرطة: البعد عف الواقع -ك 
لى تتاؿ الزائد عالشتراؾ ف  النشاط االجتماع  كاإلكالخجؿ كاالنطكاء كالسلبية كعدـ ا

 (. 2009، )راجحاهخريف. 

 

 التفسير النفسي لمفصاـ عند فرويد: 12.2.2

ف   مما يسبب لو فشبلن  ،يعتقد فركيد أف الفصاـ ىك إحباط الفرد ف  المرحلة النرجسية مف تتكينو
كيظير بصكرة كااحة تحت أم إجياد  ،كيبدأ الصراع بيف األنا كالعالـ الخارج  ،التتيؼ عند الناج

إلى  كمف ىنا ينشأ الذىاف كيسحب الفرد تؿ طاقاتو الجنسية مف العالـ الخارج  ،بؿ الفردك شدة تقاأ
ف أريب  كال. ماط البدائية ف  التفتير كالسلكؾنأما اعراض الفصاـ في  نتكص لؤل ،عالمو الداخل 

 . (2007 ،)حسف .الت ير مف المعاراة الت  يحالفيا الصكاب  تفسير فركيد لفصاـ يلق

 

 لكف اىـ العوامؿ والمسببات لمرض الفصاـ: 13.2.2

جتماعية كاالقتصادية مرض الفصاـ بالحالة اإل : يرتبط حصكؿالوضع االقتصادي واالجتماعي (1
 على مف تلؾ الونية.أالطبقات الفقيرة بنسبة  بناءأفيك يصيب  ،للشخص

 كأالكالديف  حدأذا تاف إفراد بالفصاـ تبيرة صابة األإف معدؿ إ :(سري)األ العامؿ العائمي (2
  .(2002 ،جعفر) .بيذا المرض )خاصة لدل التكائـ( قارب مصابان األ

شخاص المكلكديف على عند األأ: يحصؿ مرض الفصاـ بنسبة تحصؿ فيو الوالده يالفصؿ الذ (3
 راية. كاخر فصؿ الشتاء كبداية الربيع ف  النصفيف الشمال  كالجنكب  للترة األأف  
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. الفصاـ تسيـ فى نشكء ف النكاقؿ العصبيةأىذه النظرية تعتبر : يةالحيو  –الكيميائية  يةالنظر  (4
 .ف  تتكيف المرض   Dopaminدكر مادة دكباميف إلى  كتشير النظرية

لناقلة : اعتمدت ىذه النظريات على تبدالت كتويرات االنظريات الفيزيولوجية العصبية (5
اسة الفعالية الجلدية أم در  ،فرادنفعال  لدل مجمكعة مف األالعصبية ف  قياس الصحك اإل

ياا الفعالية الكعائية القلبية كحرتات العيف المتكاصلة كارتتزت تذلؾ أ. تما درست التيربائية
 . يات الدـ كاالستقبلب داخؿ الدماغعلى التخطيط التيربائ  للدماغ  كجر 

 :ىمياأختبارات نفسية متعددة نذتر جراء اإ: تعتمد على النظريات النفسية (6

 .جؿ تبياف مشاتؿ خاصة بالمريضأمف  ،تفيـ المكاكعاختبار  -أ 

 .طكاراختبار الشخصية المتعدد األ  -ب 

 . عند الفصام  قياس نسبة الذتاء لدل البالويف )حاصؿ الذتاء( بحيث نجده منخفاان   -ج 

ال بينما  ،: يستجيب المريض بالفصاـ بطريقة شاذة لمظير بقعة الحبر م بلن اختبار ركشاخ -د 
 .ليـيفعؿ ذلؾ الشخص الس

 .ي بت االختبار صعكبة كقلة االنتباه كالترتيز لدل الفصامى :االنتباه كالترتيز -ق 

تسجيؿ صعكبات ف  عمليات ال ،العملية المعرفية( نسجؿ عند المريض بالفصاـالمعلكماتية ) -ك 
 .(2002 ،جعفر). كالدمج كاسترجاع المعلكمات

 عالج الفصاـ: 14.2.2

يمتف عبلج ىذا االاطراب العقل  كتحرير المريض مف الميـ ف  مكاكع ذىاف الفصاـ ىك تيؼ 
 . (2007 ،العيسكل)؟ سرتوأرة ىذه؟ كتيؼ يمتف مساعدة عرااو الخطيأ

نو يتطلب مدة أل نظران  ،خبرة كصبر مف جانب الطبيب كالمريض كالعائلةإلى  يحتاج عبلج الفصاـ
 ،)عتاشةكريرىا.  ة كاقتصاديةنسانية كاجتماعيات كجو الحياة مف ناحية طبية ك أكيشمؿ جميع  ،طكيلة
2003).  
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 ىميا: أربعة مبادئ عامة أكيسترشد عبلج الفصاـ ب

 الحد مف الاعؼ البيكلكج  الذم يسبب الفصاـ. -

أف دكية الماادة للذىاف يمتف ج  الذم بسبب الفصاـ  كمع ذلؾ األيكجد عبلج للاعؼ البيكلك  ال
ف معالجة أتما  ،دكية ف  عبلج الفصاـأقكل األ  دكية ىعراض كخطر االنتتاس كىذه األتقلؿ مف األ

تعاط  المكاد المخدرة ستقلؿ مف الاعؼ البيكلكج  كتحسف مسار المرض كالاعؼ البيكلكج  يجعؿ 
شخاص الذيف يتعاطكف التحكؿ إنفصاـ الشخصية كخاصة األشخاص الذيف يعانكف مف مرض األ

  .االنتتاساتإلى  كالمخدرات بحيث تتداخؿ المكاد مع بعايا كتؤدم

.) م ؿ تمرة لمراى الفصاـ كمشاتؿ المزاجعراض المست ر فعالية مع األأالتعامؿ بشتؿ  -
  .كاالتتئاب( ،كالقلؽ ،كاالكىاـ ،اليلكسة

  :سرية المتكترةجياد الناتج عف العبلقات األاإل ،بعدة طرؽجياد تقليؿ اإل - -

ف العبلقات تبلت كالصراع كتحسيساليب حؿ المشأتقاف إ: مف خبلؿ تحسيف ميارات التاقلـ -1
 . خريفيجابية مع اهاإل

جنب مع الحد مف التكتر كتحسيف ميارات التتيؼ إلى  يجاب : حيث يسير جنبان الدعـ اإلتعزيز  -2
  .كتقديره كتشجيعوكاحتراـ المريض 

ج ىناؾ تقدـ ىائؿ حصؿ ف  عبل فٌ أخذ بكاأل ،كلئؾ المصابيف بالفصاـمؿ بالنسبة ألتعزيز األ-3
ف  تقدـ  تاىمياا سأعادة التاىيؿ كاستراتيجيات التتيؼ إخيرة كاستخداـ برامج لفصاـ ف  السنكات األا

  ( Mueser KT, 2006عبلج مراى الفصاـ )

 :مالحظات خاصة في عالج الفصاـ 15.2.2

جابة سرع استأر ك ت أة أف المر أة عف الرجؿ ف  عبلج الفصاـ ىك أىـ المبلحظات الت  تتميز بيا المر أ
نيا تستجيب للعبلج أ. أم قؿ مف الرجؿأجرع العبلج التبيرة إلى  ف حاجتياأ. تما للعبلج مف الرجؿ

ىرمكف  فٌ . أ"ستركجيفاألعف كجكد اليرمكف االن كم " ناجمان ما سبب ذلؾ فقد يتكف أ .ت ر مف الرجؿأ
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القلب كالشراييف كمف  ضمراأة فيك اليرمكف الذم يحمييا مف أتبر نعـ اهلل على المر أستركجيف مف األ
 . (2001 ،كالحلب  ،الصكاؼ. )نو قد يحسف المزاجأتما  ،كىف العظاـ

 .ولية لمرضى الفصاـجياد لمقدميف الرعاية األ نصائح لمحد مف اإل

 كالمش  ف  يـك مشمس.  ،اـ بالتماريف الريااية بانتظاـ كمتابعة ىكاياتؾالقي -

خريف عندما تشعر د ف  طلب المساعدة مف األتتر  كاالجازات كالكقات الراحة قـ بتخطيط أ -
 .رىاؽباإل

. كقات مختلفةأعلى تقديـ الدعـ ف  نؾ ستتكف قادر أ. ك ارؾ صديؽ مما ؿ للكاع الذم تعيشوش -
(Levine, 2006    ) 

 :سرة والفصاـاأل 16.2.2

مرض لدل عراض السلبية المصاحبة للنتيجة لكجكد األأف ف  دراستيا ( 2016) بك فايدترل الباح ة أ
فكاى كعدـ القدرة على ربط اتساـ حياة المريض بالفصاـ بالإلى  نيا حتما ستؤدمنمريض الفصاـ ف

عراض المصاحبة لمرض ف األنعلى ذلؾ ف قامة العبلقات االجتماعية كبناءن إكصعكبة ف   ،فتاراأل
فتسكء عبلقتو  ،سرتو كالمجتمع المحيط بوأفراد أالفصاـ ال تؤ ر عليو فحسب بؿ تمتد لتؤ ر على 

 ير أدبيات الت  تناكلت تلندرة الدراسات كاأل كنظران  ،بنائو كبالمجتمع المحيط بوأبزكجتو كعبلقتو ب
كذلؾ مف خبلؿ احتتاتيا  ،نيا تطرقت للحديث عف كجية نظرىانف ،مرض الزكج بالفصاـ على عائلتو

 دة النفسية. سرة المريض بالفصاـ كخاصة زكجاتيـ داخؿ العياأفراد أالمباشر ببعض 

عباء النفسية كاالجتماعية سرة المريض بالفصاـ العقل  تتحمؿ الت ير مف األأف أياا أذ ترل الباح ة إ
ف كاحد كتتحمؿ الت ير مف آب ف  ـ كاألكلية األؤ ف تقكـ بمسأذ يتعيف علييا إ ،خص الزكجةكباإل

س نتيجة أ  كاع الحزف كاليحياف فرلب األأ كبالتال  تجد الزكجة نفسيا ف  ،الاوكطات كالمشاتؿ
عراض المصاحبة نو نتيجة لؤلأ( 2015 ،ررابكترل ). رة الت  تقـك ى  لكحدىا بتلبيتياسلمتطلبات األ

 ىبؿ يمتد ليؤ ر على زكجتو كعل ، يرىا ال يقؼ على المريض فحسبأف تنلمرض الفصاـ العقل  ف
 تال :سرة بشتؿ عاـ كيمتف تكايح ذلؾ على النحك البنائو كعلى األأ
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 ثير مرض الزوج الفصامي عمى الزوجة: أت

مما  ،ـ معان ب كاألـ بدكر األفتقكـ األ ،سرةدكار داخؿ األر لؤلنتيجة لمرض الزكج بالفصاـ يحدث تويٌ 
حتى  ،تصبح الزكجة ى  العائؿ الكحيد كتااعؼ جيكدىا فٌ أدكار يترتب على ىذا التويير ف  األ

المسؤكليات التعليمية كالصحية كسبؿ إلى  اافةبنائيا باإلألتستطيع تكفير سبؿ المعيشة كالراحة 
مااعفة الجيد داخؿ البيت كخارجو كبالتال  يعتبر مرض إلى  مما يؤدم ،بناءالرعاية المختلفة لؤل

ف تسعى جاىدة لمكاجية ىذا المجتمع كالسع  أالزكج حدث اارط بالنسبة للزكجة يتطلب منيا 
طرؽ إلى  حيافمما ياطرىا ف  بعض األ ،بنائياساسية ألاأل للحصكؿ على بعض متطلبات الحياة

لت  يساعد ف  تكفير  بنائيا الدراسةأف يترؾ بعض أك أ ،باب الجمعيات الخيرية لتقديـ المساعدة ليـ
 (2016ابك فايد، ) مكر تم ؿ اوط نفس  تعان  منو ىذه الزكجة.سرة كتؿ ىذه األبعض الماؿ لؤل

  :ريض فصاـعندما يصبح شريؾ حياتؾ م -

 الزكج / الزكجة 

المرض  فٌ أ. كحيث للحياة الزكجية كاستمرارىا عائقان يم ؿ  ما بالفصاـ رالبان  فحد الزكجيأصابة إف إ
% فقط مف المراى الذتكر 30حكال   فٌ أنجد  ،ناثيصيب الذتكر ف  مرحلة عمرية متقدمة عف اإل

نفصاؿ كالطبلؽ حظ ترتفع معدالت اإلكلسكء ال .ناث يتزكجف% مف المراى اإل70بينما  ،يتزكجكف
كقدرة شريؾ  ،ستجابتو للعبلجإف  ىذه الزيجات كىذا يعتمد بدكره على شدة المرض كمدتو كمدل 

كجو ألجميع  شديدان  يم ؿ مرض الفصاـ تحديان  .قلـ كالتفيـ الجيد ليذا المرضأالحياة على التكاصؿ كالت
حد أحد الكالديف كليس أح صبأنو إير المريض ذا شعر شريؾ الحياة رإ. كخاصة الحياة الزكجية

عراض مرض الفصاـ أف تقكـ الزكجة بتعلـ الت ير عف طبيعة ك أكمف الاركرم ، الزكجيف
كاستراتيجيات التعامؿ معيـ الذم يسيـ بدكر تبير ف  محاكلة التخفيؼ مف عبء الاوكطات 

سرة ى  المؤ ر ال ابت فاأل .صاـ ناء التعامؿ مع مراى الفأف تظير أالت  مف الممتف ، ك المختلفة
 . (2015 ،المورب ) ، كما عداىا فيك متويرمريض الفصاـ الذم ال يتوير ف  حياة

 الزواج لدى الفصامييف: -

 عراض ماذا تاف ىناؾ امف األإ ف الزكاج ىك عبلج للمرض النفس  خصكصان يشيع بيف الناس فترة أ
خذ الفتاة كاتمت ذلؾ دكف أك ألة قد قررت زكاج الشاب كبفاجا الطبيب اف العائ ،مكر جنسيةأإلى  يشير
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ف الزكاج ىك عبلج للعزكبة أخذ بأكىنا ال بد مف التحذير  ،مرخر باألببلغ الطرؼ اهإيو كدكف رأ
 ،مف طبيعة مريض الفصاـ عدـ رربتو ف  االقتراب الفعل  كالعاطف  مف الناس فٌ أك  ،كليس للفصاـ

ك أعباء معنكية كمادية على المريض أبؿ ىك مسؤكلية ك  و ليس عبلجان كلتن كلذلؾ فالزكاج ليس ممنكعان 
م أيجكز ب كال ،بد مف دراسة الكاع بشتؿ مفصؿ قبؿ اتخاذ قرار الزكاج كال ،المرياة كعلى العائلة

كمف الناحية  ،تيدف ىذا سيؤدم للفشؿ األخر ألخفاء المرض عف الطرؼ اهإحكاؿ حاؿ مف األ
فيو مف بد  لذلؾ ال ،خر الحؽ ف  الطبلؽخفاء مرض مزمف يعط  الطرؼ اهإ فنالقانكنية كالشرعية ف

 . (2000 ،سرحافى. )م لمختص كمتابع لحالة المراأخذ بالر األ
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 الدراسات السابقة  3.2

 مقدمة 

اى بعد مراجعة الباحث للدراسات السابقة الت  اىتمت بمكاكع الاوكطات النفسية لدل زكجات المر 
، الدراسات السابقة الت  تناكلت ازكاج مراى الفصامييف كعبلقتيا باستراتيجيات التتيؼ بصكرة عامة

ع ر الباحث على دراسات ليا عبلقة بمتويرات الدراسة حكؿ الفصاـ كعبلقتيا ببعض المتويرات 
كذلؾ عف طريؽ المراجع كالدكريات  ،الاوكطات النفسية لدل زكجات المراى الفصامييف

إلى  حدثبعرايا كفقا لتاريخ نشرىا مف األ كالمجبلت كرسائؿ الماجستير قاـ الباحث ،متخصصةال
 قدـ على النحك التال : األ

دراسػػػات تتعمػػػؽ بالضػػػغوطات النفسػػػية لػػػدى زوجػػػات المرضػػػى الصػػػامييف وعالقتيػػػا بػػػبعض  1.3.2
 المتغيرات:

 :الدراسات العربية أواًل:

المشتبلت  ؿفاعلية العبلج المعرف  السلكت  بأسلكب ح التعرؼ على (2015غراب )ىدفت دراسة 
التعرؼ على إلى  كىدفت"ف  التخفيؼ مف الاوكطات النفسية لدل زكجات مراى الفصاـ العقل  

حيث  ،كبعد تطبيؽ البرنامج ،كأنماط حؿ المشتبلت قبؿ تطبيؽ البرنامج ،مستكل الاوكط النفسية
كاستخدمت  ،جة مف زكجات  مراى الفصاـ العقل ( زك 12متكنة مف )طبقت الدراسة على عينة 

كمقياس الاوكط النفسية مف إعداد  ،كالمقاببلت ،الدراسة األدكات التالية: المبلحظات الميدانية
عداد برنامج خاص بالعبلج المعرف  السلكت  خاص  ،كمقياس أنماط حؿ المشتبلت المقنف ،الباحث كات

 ،كالمقاببلت اإلتلينيتية ،ات مراى الفصاـ العقل ف  التخفيؼ مف الاوكطات النفسية لدل زكج
الذم يتامف جمع المعلكمات بالمبلحظة ،كالمنيج النكع  ،كاتبعت الدراسة المنيج شبو التجريب 

قد استخدمت الباح ة مجمكعة استخداـ االجراءات االحصائية ك إلى  الميدانية كالمقاببلت دكف اللجكء
كمقياس أنماط حؿ المشتبلت المقنف  ،عداد الباح ةإسية مف الاوكط النفدكات كى  مقياس مف األ

ف سلكب حؿ المشتبلت ف  التخفيؼ مأتما قامت الباح ة باعداد برنامج العبلج المعرف  السلكت  ب
تما استخدمت المقاببلت الفردية االتلينيتية مع مجمكعة مف ذكم  ،الاوكط النفسية لدل عينة البحث

كمجمكعة اخرل مف زكجات مراى الفصاـ البلت   ،االتلينيت  صاص ف  المجاؿ النفس االخت
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كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية إلى  تما أشارت النتائج اشترتف بالبرنامج كتبلىما مف اعداد الباح ة 
كأنماط حؿ  ،ف  الاوكطات النفسية التلية ،كدرجات القياس ألبعدم ،بيف درجات القياس القبل 

. تما تكصلت الفركؽ تانت لصالح القياس البعدمك  ،الفصاـ العقل المشتبلت لدل زكجات مراى 
كدرجات  ،عدـ كجكد فركؽ جكىرية ذات داللة إحصائية بيف درجات القياس ألبعدمإلى  ،الدراسة

ت لدل زكجات كدرجات أنماط حؿ المشتبل ،القياس ألتتبع  ف  درجات الاوكط النفسية التلية
 .مراى الفصاـ العقل 

بجكدة التعرؼ على استراتيجيات مكاجية الاوكط كعبلقتيا  ـ(: 2014بريخ )اسة تما ىدفت در 
 ،للتشؼ عف طبيعة العبلقة بيف استراتيجيات المكاجية ،الحياة لدل زكجات مراى الفصاـ العقل 

جية استراتيجيات مكا أت ركالتعرؼ على  ،لدل زكجات مراى الفصاـ العقل  األسريةكجكدة الحياة 
كالتعرؼ على مدل تأ ير بعض المتويرات  ،كمستكل جكدة الحياة األسرية لدييف ،الاوكط شيكعا

الخاصة بالزكج كالزكجة على استراتيجيات المكاجية كجكدة الحياة األسرية لزكجات مراى الفصاـ 
المتابعيف  ،( زكجة زكجات مراى الفصاـ العقل 154حيث طبقت الدراسة على عينة مف ) ،العقل 

ى عيادات كمراتز الصحة النفسية الحتكمية التابعة لكزارة الصحة الفلسطينية بقطاع كالمتردديف عل
عبد الكىاب كشند  ،: مقياس استراتيجيات المكاجية مف إعدادالدراسة األدكات التاليةكاستخدمت  ،عزة
مراى الفصاـ العقل  أف زكجات إلى  الدراسة كتكصلت ،( كاتبعت الدراسة المنيج الكصف 2010)

قطاع رزة يستخدمف جميع االستراتيجيات االيجابية كالسلبية ف  مكاجية الاوكط كى  بالترتيب: ف  
إستراتيجية  ،إستراتيجية تحمؿ المسئكلية ،إستراتيجية التفتير بالتمن  كالتجنب ،إستراتيجية االنتماء

نتائج  أشارتتما  ،إستراتيجية االرتباؾ كاليركب ،إستراتيجية التحتـ بالنفس ،التخطيط لحؿ المشتبلت
ف  قطاع رزة  ،لدل زكجات مراى الفصاـ العقل  األسريةمعدؿ جكدة الحياة  أفإلى  الدراسة:

لدل  األسريةالمقياس جكدة الحياة  أبعاد أعلى%( حيث جاء ف   51.8متكسطة بكزف نسب  بلغ )
%( يليو  64.6)حيث بلغ الكزف النسب  لو  األسرمزكجات مراى الفصاـ العقل  ىك بعد التفاعؿ 

%( كيأت  ف  43.4بعده السعادة االنفعالية بكزف نسب  ) كيأت %(  58.1بعد الكالدية بكزف نسب  )
كجكد عبلقة إلى  أشارت النتائج:تما  ،%(41.4بعد المقدرة المادية بكزف نسب  )المرتبة األخيرة 

التحتـ  –إعادة التقييـ  -التخطيط لحؿ المشتبلت ف االستراتيجيات االيجابية كى  )طردية مابي
 تما تكصلتلدل زكجات مراى الفصاـ العقل   األسريةنتماء كجكدة الحياة اإلست ناء بعد ن( ببالنفس
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تحمؿ  –بيف االستراتيجيات السلبية كى  )التفتير بالتمن   كالتجنب  كجكد عبلقة عتسية ماإلى 
( مف مقياس جكدة الحياة سبلمة الصحيةالمقدرة المادية ال –نفعالية اإل السعادة( كبعدم )ؤكلةالمس

 .عقل (لدل زكجات مراى الفصاـ ال األسرية

ذا تاف آالتعرؼ على  ( 2013سرحاف , وعبيد ) ىدفت دراسة   ار الزكاج بيف مراى الفصاـ كات
 ( مف مراى الفصاـ.80حيث طبقت الدراسة على عينة متكنة مف ) .يجب تشجيع زكاجيـ أـ ال
ك أشير أقؿ منذ  بلث سنكات كيعان  مف الفصاـ لفترة كى  ال تقؿ عف ستة نصفيـ متزكجكف على اال

على االقؿ اك ات ر مف ذلؾ  منذ ستة اشير صؼ االخر مراى مصاب بالمرضت ر. كشملت النأ
( كاستخدمت الدراسة  –كاجريت المقاببلت ف   بل ة مراتز للصحة النفسية ف ) نابلس  جنيف كطكلتـر

رد النكع ، جمع البيانات، المقاببلت , كاألسئلة المباشرة , كقد خرجت الدراسة الس :االدكات التالية
معظـ المراى المتزكجكف كرير المتزكجكف شجعكا على الزكاج على حد  :مف النتائج ابرزىابمجمكعة 

ياا اف ىناؾ تأ ير نكع جنس المريض أ ،يجابية على حياتيـإ ار آسكاء , كيعتقدكف أف الزكاج لو 
أف إلى  كتكصلت الدراسة لذتكر لدييـ فرصة أتبر ف  الزكاجلية التعاف  كعلى زكاجو كأف اعلى عم

  .كصمة العار تمنع المريض مف الحصكؿ على العديد مف حقكقيـ مف الزكاج كالعمؿ

استتشاؼ كصمة المرض النفس  لدل مراى إلى  (2013قحطاف وخضير )تما ىدفت دراسة 
كالتعرؼ على العبلقة بيف  ،النفسية ف  بوداد مراضالخارجية لؤلالفصاـ ف  العيادات الحتكمية 

( 100مف )الكصمة كبعض الخصائص االجتماعية كالديمورافية للمراى. كتتكنت عينة الدراسة 
تـ اختيار مراى الفصاـ مف  ،-تشريف ال ان   -مريض مصاب بالفصاـ خبلؿ الفترة بيف آذار

مستشفى الرشاد التعليم  لؤلمراض  ،التعليم  للطب النفس  العيادات الخارجية ف  مستشفى ابف رشد
كاستخدمت الدراسة االستبياف الذات  مف قبؿ الباح يف  ،النفسية كالعقلية كمستشفى بوداد التعليم 

 ،ألفاكمف خبلؿ حساب ارتباط  ،مف خبلؿ فريؽ مف الخبراء ،الدراسة أداةلتحديد صبلحية ك بات 
 اإلحصائيةتـ تحليؿ البيانات بتطبيؽ الحزمة  ،المقاببلت المنظمة جمعت ىذه البيانات مف خبلؿ

كأظيرت نتائج الدراسة  كاتبعت الدراسة المنيج الكصف  التحليل  ،17.0 اإلصدارللعلكـ االجتماعية 
 -33بأف رالبية أفراد العينة ىـ مف الذتكر العزاب العاطليف عف العمؿ كالذيف تتراكح أعمارىـ بيف 

عاـ كأدخؿ مف  11اصليف على شيادات مف معيد أك تلية , لدييـ فترة مرض أت ر مف سنة كالح 40
مستشفيات األمراض النفسية كقد تبيف بأف مراى الفصاـ يعانكف مف مستكل معتدؿ إلى  مرات 3 -1
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كصمة مف كصمة المرض النفس  , بيف تحليؿ االرتباط بأف ىناؾ عبلقة ذات داللة إحصائية بيف 
جد عبلقة مع تك  مع الحالة األجتماعية كمدة المرض لمراى الفصاـ كال بشتؿ ملحكظ المرض النفس 

زيادة الكع  العاـ حكؿ المرض النفس  مف خبلؿ حملة إلى  كأكصت الدراسة .المتويرات المتبفية
 . تبر مف المتويرات المختلفةأعدد  كاركرة تترار ىذه الدراسة على عينة مع ،متافحة الكصمة

كصؼ مستكل االستقرار العائل  لدل أىال  مراى الفصاـ إلى  ـ(:2012شحادة )راسة تما ىدفت د
العقل  ف  قطاع رزة مف خبلؿ أبعاد مختلفة: نفسية، اجتماعية، اقتصادية، كتأ ير العكامؿ 
الديمكررافية )العمر، الجنس، متاف اإلقامة( على التماسؾ العائل  لدل مريض الفصاـ، تما ىدفت 

ؼ مستكل التماسؾ العائل  لدل أىال  مراى الفصاـ العقل ، كمدل تأ ير كجكد الدراسة لكص
المريض داخؿ األسرة أك ف  المؤسسة على التماسؾ العائل ، حيث طبقت الدراسة على عينة مف 

( مف مقدم  الرعاية لمراى الفصاـ العقل  مف أفراد العائلة تـ اختيارىـ بصكرة عشكائية 140)
أف البعد النفس  قد إلى  تما أشارت النتائج لدراسة المنيج الكصف  التحليل ،بسيطة، كاستخدمت ا

%(  ـ البعد 69.47%( كيليو البعد االقتصادم بكزف نسب  )75.25سجؿ أعلى تأ ير بكزف نسب  )
%( كقد أظيرت الدراسة تأ ير االستقرار العائل  لدل أىال  مراى 69.44االجتماع  بكزف نسب  )

ظر عف اختبلؼ العكامؿ الديمكررافية لدل المراى كأسرىـ، كبوض النظر عف الفصاـ بوض الن
 المستكل التعليم  لمقدـ الرعاية كحالتو الصحية.

معرفة الاوكط النفسية لمرافق  مراى الفصاـ إلى  ـ(: 2008عبد الرحيـ )تما ىدفت دراسة: 
التعليـ  –العمر  –لديمورافية )النكع العقل ، كعبلقتيا بنكعية الحياة للمرافؽ ف  اكء بعض المتويرات ا

( مف الذتكر، 43حكص )( مف100الحالة االجتماعية (، حيث طبقت الدراسة على عينة مف ) –
ناث مف المرافقيف لمراى الفصاـ العقل  بمستشفيات الصحة النفسية الحتكمية بكالية ( مف اإل57ك)

. كاستخدمت الدراسة: مقياس الاوكط النفسية للم ياة مف عداده كمقياس نكعية الحإرافقيف مف الخرطـك
ظيرت النتائج: تتسـ الاوكط النفسية لدل مرافق  مراى الفصاـ العقل  باالرتفاع، أياا، ك إعداده أ

تكجد عبلقة ارتباطية عتسية بيف الاوكط النفسية كنكعية الحياة لدل مرافؽ مراى الفصاـ العقل ، 
تكر كاالناث لدل لدل مرافقيف مراى الفصاـ العقل . تما التكجد فركؽ ف  الاوكط النفسية بيف الذ

كجكد عبلقة ارتباطية مكجبة ف  الاوكط النفسية لمتوير المستكل التعليم  لدل إلى  اشارت النتائج:
مرافؽ مراى الفصاـ العقل ، التكجد فركؽ ف  الاوكط النفسية تعزل لمتوير الفئة العمرية لدل 
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تكجد فركقات ف  الاوكطات النفسية تعزل لمتوير الحالة االجتماعية مرافق  مراى الفصاـ العقل ، 
لدل مرافق  مراى الفصاـ العقل ، تكجد فركقات ف  نكعية الحياة بيف الذتكر كاالناث المرافقيف 
لمراى الفصاـ العقل  لصالح الذتكر، تكجد عبلقة مكجبة ف  نكعية الحياة تعزل للمستكل التعليم  

كجكد فركقات ف  نكعية الحياة تعزل للحالة إلى  شارت النتائج:أاـ العقل ، تما لمرافق  مريض الفص
 االجتماعية لمرافق  مراى الفصاـ العقل . 

بات المصابيف باالاطرامكر أكلياء معرفة الاوكط النفسية ألإلى  :(ـ 2007الحسف ) :ىدفت دراسة
حيث طبقت  ،كريرىا مف المتويرات ،عليم المستكل الت ،العمر ،. النكعلبعض المتويرات العقلية كفقان 

ناث تـ سحبيـ عف طريؽ ( مف اإل73( مف الذتكر ك )77( مفحكص )150الدراسة على عينة مف )
: مقياس كاستخدمت الدراسة ،ربع مستشفيات نفسية بكالية الخرطكـأالعينة العشكائية البسيطة مف 

ف أ -1. كتكصلت الدراسة: كصف  االحصائ لكاتبعت الدراسة المنيج ا ،عدادىاإالاوكط النفسية مف 
عدـ كجكد  -2ة لدييـ  م الاوكط مرتفعبالمرض العقل  استجاباتيـ سلبية أمكر للمصابيف كلياء األأ

كع المرض العقل  كمتاف المصابيف بالمرض العقل  كفقا لن مكرأكلياء أحصائيا بيف فركؽ دالة إ
للمدل الزمن  للمرض العقل  ف   حصائيا تبعان إلة تكجد فركؽ دا ال -3 ،الريؼ( ،الحارقامة )اإل
بينما تكجد  ،السلكت –نقص الدافعية –الصح   –االنفعال   –العمؿ  –: االجتماع  عاد التاليةباأل

نو تكجد فركؽ دالة أشارت النتائج: أتما  –االقتصادم  –سرم األ :تيةبعاد اهفركؽ دالة ف  األ
ة ت ر مف مجمكعأناث للنكع حيث تانت مجمكعة اإل تبعان حصائيا ف  درجات الاوكط النفسية إ

 . الذتكر

سر المصابيف بالعلؿ الدمارية أقياس الاوكط النفسية لدل إلى  :(2007الشيخ ) تما ىدفت دراسة
( مف الذتكر 125( فرد منيـ )250حيث طبقت الدراسة على عينة مف ) ،كعبلقتيا ببعض المتويرات

سر المصابيف بالعلؿ الدمارية تتسـ أف الاوكط النفسية لدل أ :نتائجظيرت الأ. ناث( مف اإل125)ك
 ،سر المصابيف بالعلؿ الدمارية تعزل لمتوير النكعتكجد فركؽ ف  الاوكط النفسية أل ال ،نخفاضباإل

. لعلؿ الدمارية كالمستكل التعليم سر المصابيف بارتباطية بيف الاوكط النفسية لدل أتكجد عبلقة ا
سر المصابيف بالعلؿ أف  الاوكط النفسية لدل حصائيا إكجكد فركؽ دالة إلى  لنتائجشارت اأا مت

  .الدمارية تعزل لمتوير العمر
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 : الدراسات األجنبية ثانيًا:

 : الدراسات الت  تتعلؽ بالاوكطات النفسية لدل زكجات المراى الفصامييف:األكؿالمحكر 

تكايح معدؿ العنؼ العائل  بيف المراى  إلى (Kageyama, et al 2015 (دراسة تما ىدفت 
افاء الطابع كالعنؼ ىك مصدر قلؽ بالغ ف  عصر إالذيف يعانكف مف مرض انفصاـ الشخصية، 

 سر االنتماءكقد طلبنا مف األ .المؤسس  ف  الياباف كاالختبلفات حسب الجنس كالعبلقة مع المريض
كذلؾ على عينة قكاميا  لتتركن  ذاتيان تماؿ المسح االسرة إلمجمكعة مف مجمكعات جمعية األإلى 
كتكصلت  .سرة مشارتة( أ302حليؿ البيانات المتعلقة ب )سرة استجابت للمسح، جرل تأ( 350)

%(  27.2%( على مدل العمر ك)60.9سرة )فراد األأم فرد مف أف معدؿ العنؼ تجاه أإلى  الدراسة
ميات، %( لؤل 51.0األدنى )إلى  علىأفراد األسرة مف األعمار أف  العاـ الماا . كتاف معدؿ 

%( 19.5%( لبلزكاج ك) 23.8، ك)صور سنان خكات األ%( لؤل 30.7باء، ك)% ( لآل 47.0ك)
شارت أ. ك تبر سنان خكة األ% ( لؤل17.1ك) تبر سنان خكات األ%( لؤل18.2، ك)صور سنان خكة األلؤل

ف يتكف أخريات، كممف المرجح أت خكاأت ر عراة للعنؼ مقارنة بأ صور سنان خكات األف األأالنتائج 
 احايا للعنؼ عندما يتكف المراى مف الذتكر. تبر سنان خكة األباء كاألاه

العبء الشخص   :دراسة تجاىؿ مقدم  الرعايةإلى  (Jungbauer.aI , 2014)دراسة تما ىدفت 
 زكاج الفاأل .زكاج مرض الفصاـأ( مف 52زكاج مراى الفصاـ، كذلؾ على عينة قكاميا )الذات  أل

دكارىـ ف  مجاؿ الشراتة أعباء الناجمة عف ياا األأنما ات يكاجيكف أعباء خاصة بالمرض فحسب، ك 
لمانيا. أقساـ الدخكؿ كالرعاية النيارية كالعيادات الخارجية النفسية بمدينة ليزيؽ بأجريت ف  أسرة، ك كاأل

صائييف نفسييف، كذلؾ مف خأكأستخدمت الدراسة المنيج الكصف ، حيث تـ جمع البيانات بكاسطة 
ف حدكث الفصاـ أمعظـ المشارتيف يرل  فٌ أإلى  سلكب المقابلة السردية، كتكصلت الدراسة،أخبلؿ 

كؿ مرة تانت مخيفة عراض الذىانية عندما حد ت ألف األأكتار ة ليـ، ك  شديدان  شتؿ ف  الحقيقة عبئان 
أس، كأنو ف  بداية حدكث المرض كاليزكاج، حيث يومرىـ ف  العادة شعكر دائـ بالخكؼ كالعجز لؤل

نو معلكمات عف الدعـ المتكفر ليـ، كأعراض رير مفيكمة كرير مبررة لدييـ، كينقصيـ التانت األ
نيـ تانكا أكؿ مرة شعركا بالذنب، كالعار كالفشؿ كالصدمة، تما أعندما دخؿ المريض المستشفى 

متانياتيـ إف أف تجاربيـ السابقة علمتيـ إث يشعركف بأعباء شديدة مع تؿ انتتاسة جديدة للمريض. حي
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الذىانية الحادة  ظيرت النتائج، عندما تنتي  النكبةألتقديـ المساندة تتكف محدكدة ف  ىذه الحالة تما 
  . ار السلبية على حياتو ال تنتي قؿ كلتف اهأعباء للمريض تتكف األ

 ر التعرؼ على أإلى  ( Kaushik, P., & Bahatia, M. S, 2013دراسة )تما ىدفت 
اطراب  نائ  القطب، فية على العبء على أزكاج مراى الفصاـ كاإلالمتويرات االجتماعية الديمورا

 ،زكاج لمراى الفصاـ العقل أ( 9على عينة متكنة مف ) ،حيث طبقت الدراسة ،كجكدة الحياة لدييـ
ف   ،ناثإ( 5)( ذتكر ك5، )زكاج لمراى االاطراب  نائ  القطبأ( 10ناث ك )إ( 4) ،( ذتكر5)

ممف  ،كمنظمات كعيادات تتعامؿ مع المراى العقلييف ف  دلي  باليند ،مستشفيات قسـ الطب النفس 
 . ICD -10النسخة العاشرة  –مراض النفسية وة التشخيصية للتصنيؼ العالم  لؤلكافقكا الصي

زكاج ألصحة العالمية على عباء كمقياس جكدة الحياة لمنظمة امقياس تقييـ األكاستخدمت الدراسة 
 الدراسة كتكصلت –الدراسة المقطعية العراية  –كاتبعت الدراسة المنيج الكصف  التحليل   ،المراى
 ،ناثالجنس على عبء العائلة لصالح األزكاج اإل حصائية لمتويرإف ىناؾ نتائج ذات داللة أإلى 

زكاجيـ جعؿ علييـ أفاف مرض  ،ائليةعباء العجانب األإلى  زكاجيـأقؿ مف حيث إنيـ تلقكا دعما أ
كاعباء متعلقة برعاية كعبلج المرض. تما اشارت  ،اعباء ااافية مف الناحية المالية كاالجتماعية

كجكد عبلقة ذات داللة احصائية لمتوير نكع العائلة مع اعؼ جكدة الحياة لصالح إلى  النتائج
جات معدال اقؿ مف المتكسط ف  جكدة حيث اظير االزكاج كالزك  ،عائبلت مراى الفصاـ العقل 

سى كشعكر باأل ،دكاركتوير ف  األ ،كاالنتماء ،مفكالشعكر باأل ،الحياة كاعباء علييـ كعلى رفاىيتيـ
 كالحزف مف ماؿ المرض النفس . 

معرفة المشتبلت النفسية كاالجتماعية إلى  (:(Lukmanul Hakeem, M. N,2013ىدفت دراسة 
( فرد تـ اختيارىـ بطريقة قصدية مف 60 ، حيث تتكنت عينة الدراسة مف )لدل مراى الفصاـ العقل

مجتمع الدراسة مف مستشفى ستاالتس  مف تمباترم، كقد تـ جمع البيانات مف خبلؿ المقابلة 
الشخصية كذلؾ باستخداـ استبياف منظـ يحتكم على اسئلة متعلقة )بالعمر، المؤىؿ العلم ، الجنس، 

تبلت النفسية كاالجتماعية لدل مراى الفصاـ العقل ( كاتبعت الدراسة المنيج كاسئلة متعلقة بالمش
اف معظـ االزكاج قد كاجيكا ااطرابات نفسية نتيجة لرعاية ازكاجيـ إلى  الكصف ، كتكصلت الدراسة

مف مراى العقل  ات ر مف االخريف ف  المجتمع كىذا تاف لو تا ير سلب  على جكدة الحياة كمستكل 
%( ليس لدييـ ترتيز على  60%( منيـ مدمنكف على المخدرات، ك)52فقد تبيف اف: ) ليـ.الرعاية 
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%( يشعركف بالكحدة كاالنطكاء االجتماع ،  55%( فقدكا االىتماـ بالنشاطات اليكمية ) 58العمؿ، )
%( لدييـ ااطرابات ف  النكـ كااطرابات جسدية،  87%( لدييـ انخفاض ف  تقدير الذات، ) 47)

%( يشعركف اف مراى ازكاجيـ قد ا ر على الدخؿ للعائلة، كقد اكصت الدراسة  50ات ر مف )كاف 
 باركرة عبلج المعاناة النفسية لمقدم  الرعاية للمراى النفسييف، كتكفير الدعـ التاف  ليـ.

ليو ف  ابك فايد إتما ىك مشار  :(Freindmann and Goldstein, 2009) تما ىدفت دراسة
تقييـ تصرفات كتصكرات كتفاعؿ افراد العينة مع ذكييـ مف مراى الفصاـ إلى  عرؼالت (:2016)

( فرد مف العائبلت ذكم مراى الفصاـ العقل ، 77العقل ، حيث طبقت الدراسة على عينة مف )
كاستخدمت الدراسة قائمة فحص الصفات الشخصية للمراى، كمقياس الفحص العاطف  لبلقارب 

راى، كاتبعت الدراسة المنيج المقارف، حيث تـ تطبيؽ المقاييس مف خبلؿ كمقياس نمط التاقلـ للم
الزيارات المنزلية للعائبلت، كعمؿ تفاعل  معيـ، كتـ خبلؿ ىذه المقابلة قياس تفاعؿ المراى مع 

اف ىناؾ بعض التحفظات لدل اقرباء المراى تجاه مرااىـ، إلى  ذكييـ كالعتس، كتكصلت الدراسة
قارب تجاه مرااىـ، كتـ تقييمو حسب مقيمكف مف خارج لسلكؾ العاطف  لدل األناؾ تكازف لكاف ى

تخفيؼ مف معاناة العائلة، تما اشارت اف بعض العائبلت اظيرت تفاعؿ مع مرااىـ كمحاكلتيـ ف  ال
 يجاب.  ك اإلأقارب اظيركا التعبير عف مشاعرىـ تجاه مرااىـ سكاء بالسلب مرااىـ، كبعض األ

كى  بعنكاف  الخبرات  (Bradshaw, William Bradshaw, John s, 2007) ىدفت دراسة
الشخصية لدل مراى الفصاـ: العكامؿ المؤ رة ف  تحقيؽ الذات كالنجاح ف  تحقيؽ الذات كعكمؿ 

زمات كعكامؿ ارتباطيا بصفات تحقيؽ النجاح كتحقيؽ الذات ف  األدراسة إلى  التكتر حيث ىدفت
فراد ذكم أل( مف ا103النفس  كاالجتماع  كتتكنت عينة الدراسة )الشخص كحدة المرض كالتفاعؿ 

شير امف المجتمع الذيف يخاعكف للعبلج مف قبؿ ستة أالفصاـ العقل  كااطراب الفصاـ الكجدان  
ك العالية كلتحقيؽ اليدؼ استخدمت الدراسة مقياس التفاعؿ المرا  أمف ذكم الحدة المنخفاة 

 ت الدراسة للنتائج التالية:كمقياس تحقيؽ الذات كقد تكصل

  .فرادف التفاعؿ النفس  كاالجتماع  يؤ ر على الخبرات الشخصية لؤلإ -

اقتراح بعض المفاىيـ الت  إلى  دتأف عكمؿ البيئة المحيطة كسعت المفاىيـ للتجربة الشخصية ك إ -
 تؤ ر على التجربة الشخصية.
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  .عراض المرضأالشخصية تؤ ر على حدة ك البارزة كالخبرات إف مجمكعة العكامؿ الظاىرة أ -

 بعاد الخبرات الشخصية المنفردة.  أشخاص تؤ ر على فردية لؤللف التنبؤات اأ -

إلى  :( 2016بك فايد )أليو ف  إتما ىك مشار ( Alberto et al, 2002)تذلؾ ىدفت دراسة 
 :االكلى ،على عينتيف كقد اجريت الدراسة ،كتقييـ التتيؼ الكالدم لدل المراى الفصامييف التعرؼ

( مف االبناء الذيف يعانكف مف مرض 76زكج كزكجة( ك ) ،140التجريبية كتتكنت مف العائبلت )
( زكج كزكجة كالذيف يتمتعكف بصحة جيدة 41: تالفت مف عينتيف اابطتيف )كال انية ،الفصاـ العقل 

مقياس التتيؼ  :الدراسة كاستخدمت ،( مف االزكاج المشخصيف بمرض الفصاـ العقل 32كيقابليـ )
انو عند مقارنة عينة إلى  كاظيرت النتائج ،كمقياس القلؽ الشخص  ،كمقياس بيؾ لبلتتئاب ،الكالدم

كلى كسكء التتيؼ مراى الفصاـ بالعينة الاابطة الوير مشخصة بالفصاـ العقل  دؿ على فشؿ األ
كالى ارتفاع ف   ،ات مراى الفصاـفراد العينة كالى اعؼ التكافؽ كالتماسؾ لدل زكجأ الكالدم لدل

كاف اعؼ التتيؼ الكالدم  ،نسبة القلؽ كاالتتئاب بيف افراد العينة التحريبية مقارنة بالعينة الاابطة
يجب اف يتكف  ،اف عبلج مراى الفصاـ العقل إلى  تما تكصلت الدراسة ،يؤ ر بالسلب على االبناء

كتخفيؼ القلؽ كاالتتئاب لدل  ،عـ التتيؼ الكالدمتطكير كدإلى  كتيدؼ ،مدعـ بخطة تشمؿ الكالديف
 .االميات

 ر الزكاج على الحالة المراية أمعرفة إلى  (:   (Thara R, Srinvasan T, 1997دراسةىدفت 
 ر الزكاج على الحالة أ( سنكات لمعرفة 10لمراى الفصاـ، استخدمت الدراسة المنيج المطكؿ لمدة )

( 10( مريض بالفصاـ سيتـ متابعتيـ مدة )76تيار عينة مف )المراية لمراى الفصاـ، خبلؿ اخ
 70ف )أإلى  سنكات كتانت المتويرات الت  تـ دراستيا متويرات سريرية كديمورافية  تكصلت  الدراسة

%( مف المراى الذيف تزكجكا لدييـ نتائج جيدة بالنسبة 6ف )أظيرت أ%( مف المراى  قد تزكجكا  
ئج رير مراية بالنسبة للمرض. كعندىـ حاالت االنتتاسة م ؿ عدـ %( لدييـ نتا 40للمرض ك )

 االعتناء بالذات، اليبلكس كتانت بنسبة تبيرة للمراى الذيف لـ يتزكجكا. 

 :المتعمقة بالضغوط النفسيةالتعقيب عمى الدراسات السابقة العربية واالجنبية  2.3.2

الفصاـ العقل  مف حيث العبلج كفعالية  بحاث الت  تناكلت مراىالت ير مف الدراسات كاألىناؾ 
بحاث الت  لتف األ .ىال  مراى الفصاـ العقل أسرم كاالجتماع  الكاقع على األالدكاء كالعبء 
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. كجات المراى الفصامييف قليلة جداتحد ت عف الاوكطات النفسية كاستراتيجيات التتيؼ لدل ز 
زكجات المراى الفصامييف ف  فلسطيف كالكطف كلى مف نكعيا كالت  استيدفت كتعتبر ىذه الدراسة األ

  .العرب  على حد علـ الباحث

مف الباح يف كالمتخصصيف  متزايدان  ف ىناؾ اىتمامان أاتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة ف   -
بدراسة الاوكطات الت  تتعرض ليا زكجات المراى الفصامييف كعبلقتيا ببعض المتويرات تما ف  

بينما تناكلت ( Jungbauer.aI  2014كدراسة )(  (Lukmanul Hakeem, M. N, 2013دراسة 
 ،)رراب ،نيا مف اوكطات نفسية كمنيا دراسةبعض الدراسات المشتبلت االجتماعية كما نتج ع

سلكب حؿ المشتبلت ختلفة بزكجات المراى الفصامييف كأ( كالت  رتزت على الاوكطات الم2015
دل خرل على استتشاؼ كصمة المرض النفس  لأبينما رتزت دراسات  ،المتعلقة بتلؾ الاوكطات

 .(2013 ،قحطاف كخايرالمراى الفصامييف م ؿ دراسة )

( 2015 ،)ررابدكات الدراسة خاصة دراسة أاستفاد الباحث مف بعض الدراسات السابقة ف  بناء  -
الفصامييف تذلؾ تميزت  لقياس الاوكطات النفسية لدل زكجات المراى (2016 ،فايدابك كدراسة )

تافة الجكانب المتعلقة بالاوكطات ىذه الدراسة ف  تناكؿ معظـ مجاالت الاوط النفس  لقياس 
  .النفسية كتا يرىا على زكجات المراى الفصامييف

عد الباحث مقياسا ابقة ف  المقاييس المستخدمة حيث أتميزت الدراسة الحالية عف الدراسات الس -
كمبلئمة تلؾ المقاييس  ،خر للاوط النفس  ليتناسب مع زكجات المراى الفصاميفآللتتيؼ النفس  ك 

 .مع البيئة الفلسطينية

العديد مف ىداؼ المتعلقة بمرض الفصاـ كعبلقتيا بت الدراسات السابقة العديد مف األتناكل -
ف  ىداؼ الاوكطات الت  تتعرض ليا زكجات المراى الفصامييف تما المتويرات. كمف ىذه األ

  .(2015، رراب( كدراسة ) Lukmanul Hakeem, M. N,2013دراسة )

دراسة خبرة الزكاج كنجاحو كا ره على الحالة المراية لبلشخاص إلى  بينما ىدفت بعض الدراسات -
  Thara R( كدراسة )2013 ،كعبيد ،الذيف يعانكف مف مرض الفصاـ العقل  كمنيا دراسة )سرحاف

Srinvasan T (1997بين )ما رتزت بعض الدراسات حكؿ اتجاه الكالديف نحك مريض الفصاـ ـ
 .(2002 ،كاخركف ،كتتيفيـ مع مريض الفصاـ م ؿ دراسة )البرتك
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زكجات المراى بينما ىدفت العديد مف الدراسات السابقة بدراسة المعاناة الت  تتعرض ليا  -
دراسة  الفصاـ العقل  كمنياى اىال  مر أككصؼ االستقرار العائل  لدل  ،الفصامييف بشتؿ خاص

اسات على معرفة الاوكط بينما رتزت بعض الدر ـ( 2008 ،عبد الرحيـ)( كدراسة ـ 2012 ،)شحادة
 ،ات م ؿ دراسة )ىكيد الحسفلبعض المتوير  كلياء امكر المصابيف باالاطرابات العقلية كفقان النفسية أل
   .ـ(2007

للباحث السابقة ف  طبيعة العينة المستيدفة حيث تبيف امتازت الدراسة الحالية عف الدراسات  ياان أ -
رالبية الدراسات السابقة استيدفت عينات مف مراى الفصاـ العقل  كذلؾ لسيكلة حصر مجتمع  فٌ أ

ىكيد كدراسة ) (  2013 ،كخاير ،كدراسة )قحطاف، (2013، كعبيد ،كمنيا دراسة )سرحاف ،الدراسة
 ,Bradshawـ ( كدراسة )Thara R, Srinvasan T (1997( كدراسة ) 2007، الحسف

William:B rekke,John s   (2007 )سر المصابيف بالفصاـ العقل  م ؿ أعلى  ياان أكترتيزىا ـ
ياا رتزت الدراسات السابقة على كأ )  Kageyama et al,2015( كدراسة ) 2007 ،دراسة )الشيخ

عبد الرحيـ، الرعاية ليـ م ؿ دراسة ) المرافقيف لمراى الفصاـ العقل  داخؿ المستشفيات كمقدم 
ستيداؼ زكجات مراى ما الدراسة الحالية فقد تميزت ف  اأ( 2012 ،شحادة(، كدراسة )2008

، حيث تكاجو ىذه الدراسات مشاتؿ متعددة خاصة ف  المجتمعات الشرقية الت  رالبا ما الفصاـ العقل 
 . دراسة تتميز عف الدراسات السابقةؿ ىذه الكىذا ما جع جراء م ؿ ىذه الدراسة،لتعاكف ف  إترفض ا

كمف ىذا المنطلؽ كجد الباحث مدل اىمية دراسة الاوكطات النفسية لدل زكجات المراى  -
مف زكجات فقاـ الباحث بدراسة ىذا المتوير على عينة  ،ؼ لدييفالفصامييف كاستراتيجيات التتي

 . ف باق  الدراسات السابقةلحالية عكىذا مايميز الدراسة ا ،مراى الفصاـ العقل 

 

 :النفسية وعالقتيا ببعض المتغيراتدراسات تناولت استراتيجيات التكيؼ مع الضغوط  3.3.2

 أواًل: الدراسات العربية:

التعرؼ على إلى  ىدفت الدراسة: (2010بك عكدة ) ف  أتما ىك مشار : (2008الشمالي ) دراسة
تذلؾ االىتماـ بمعرفة الفركؽ  ،تتخذىا أميات العاديات اوكط الت ساليب التعامؿ مع الأالفركؽ ف  

كأجريت الدراسة على عينة  ،أميات التلميذات المتخلفات عقلياف  شبتات الدعـ األجتماع  لدل 
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: مجمكعة أميات تلميذات مف ذكات التخلؼ العقل  البسيط كلىمجمكعتيف تم لتا ف  األإلى  تقسم
 ،( اما46ميات تلميذات عاديات تتكنت مف )نت مف مجمكعة أ: تتك كال انية ،( اما44تتكنت مف )

ت حيث ركعيت المطابقة بيف المجمكعتيف مف حيث أعمار البنات كاألميا ،استخدمتا ألرراض المقارنة
 مقياس الاوكط :دكات التاليةكاستخدمت ف  الدراسة الحالية األ ،كالحالة التعليمية كاألجتماعية
مقياس أساليب التامؿ مع الاوكط . ك (1998كعبد العزيز ) ،طاكمالنفسية: إعداد زيداف السر 

تعريب الباح ة  ،خركفتشارلز تارفر كآ إعداد  coping stra fegies assessing( )المكاجية
كبينت الدراسة عدـ كجكد فركؽ ف   .إعداد الباح ة ،)الحجـ كالت افة كمقياس شبتات الدعـ االجتماع 

الاوكط سكاء القائمة على التفتير أك القائمة على العكاطؼ كاالنفعاالت  استخداـ أساليب التعامؿ مع
بينما ظيرت فركؽ دالة إحصائيا  ،ميات التلميذات العادياتأعقليا ك بيف أميات التلميذات المتخلفات 

بيف أساليب التعامؿ مع الاوكط ة عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائي ،أساليب التعامؿ األخرلف  
 . ميذات المتخلفات عقليا كالعادياتتات الدعـ األجتماع  لدل أميات التلكت افة شب

كأساليب مكاجية الاوكط  التعرؼ على مظاىرإلى  : كتيدؼ الدراسة(2008الظفيري )دراسة 
كقد أجريت الدراسة على عينة تتتكف مف  ،كأميات األطفاؿ المتخلفيف عقليا تما يدرتيا أباء ،الكالدية

( مف 32)إلى  كقسمكا ،ألطفاؿ ذكم التخلؼ العقل  البسيطتبل مف االباء كاألميات ( فردا شملت 64)
تما  ،ة ف  التكيتكأطفاليـ مف المتخلفيف ف  مدارس كزارة التربي ،( مف األميات32ك ) ،االباء

( سنة كأسفرت النتائج انو اليكجد فركؽ 12 ،6كالبنات ف  المدل العمرم بيف ) ،تراكحت أعمار األبناء
س أساليب مكاجية الة إحصائيا بيف متكسطات درجات اباء كاميات الطفاؿ المتخلفيف عقليا على مقياد

بعاد مقياس مظاىر أ. كأظيرت النتائج تذلؾ كجكد عبلقة إرتباطية مكجبة بيف الاوكط الكالدية
بيف ة ك بعاد مقياس اساليب المكاجيأكبيف  ،بيف مقياس اسباب الاوكط الكالديةك  ،الاوكط الكالدية

 . بعاد مظاىر الاوكط الكالديةأ

التعرؼ على الاوكط النفسية كأساليب مكاجيتيا لدل إلى  ىدفت الدراسة: (2003بو حطب )أدراسة 
كأسفرت  ،( إمرأة فلسطينية متزكجة250على عينة متكنة مف ) ،محافظة رزةالمرأة الفلسطينية ف  

كى  إعادة  ،متعددة ف  مكاجية الاوكط النفسيةالمرأة الفلسطينية تستخدـ أساليب  النتائج عف أف
 ،كتحمؿ المسؤكلية ،التفتير بالتمن  كالتجنب ،كالتحتـ ف  النفس ،كالتخطيط لحؿ المشتلة ،التقييـ
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أساليب  تما أسفرت النتائج عف عدـ كجكد فركؽ دالة لدل النساء ف  ،كاليركب ،كاألنتماء كاالرتباؾ
 . ر كالمؤىؿ العلم ؿ مف متوير العمالمكاجية تعزل لت

 :: الدرسات االجنبيةثانياً 

التعرؼ على مصادر الاوكط كأساليب إلى  ىدفت الدراسة :( De- wild e ,et,al 1994دراسة )
ى مصادر الاوكط كأساليب  ر تؿ مف الجنس كالعرؽ علكاجية لدل طبلب المدارس العليا كأالم

كالحادم عشر ف  ف تبلميذ الصؼ العاشر ( تلميذا م333. كتتكنت عينة الدراسة مف )المكاجية
ستبانة اك  ،ستبانة مصادر الاوكطاك  ،ستخدمت استبانة قلؽ الحالةكا ،منطقة لكس انجلكس
تفكؽ  اف التبلميذ يعانكف مف مستكيات عالية مف القلؽ كأظيرت النتائج .استراتيجيات المكاجية

 ،لاوط ف  مصادر الاوكط اليكميةتما سجلت مستكيات عالية مف ا ،المعايير المحددة ألعمارىـ
 ،ىداؼ كالمستقبؿز على مصادر الاوكط المتعلقة باألكعتس مصادر الاوكط ف  تترارىا الترتي

 . وكط الت  تتعلؽ بالمكاد الدراسيةتلييا مصادر الا

ى اوكط الحياة كمنوصاتيا التعرؼ علإلى  ىدفت الدراسة :(Asbell, 1989 (يؿ بسآدراسة 
 ،( شخصان 181كقد أجريت الدراسة على عينة متكنة مف ) ،ب مكاجيتيا لدل األفرادكأسالي ،اليكمية

كمقياس منوصات  ،كمقياس الصبلبة النفسية ،قياس طرؽ الحياة اليكمية المنقحستخدـ الباحث مكا
أف  كأظيرت الدراسة. راض المراية ليكبتنزكقائمة األ ،األعراض الجسميةكقائمة  ،الحياة اليكمية
عبلقة كجكد كأظيرت  ،نبكء بأساليب المكاجية المستخدمةللت جيدان  المراية تعد مؤشران األعراض 

ارتباطية بيف أساليب المكاجية كاألعراض المراية تما بينت الدراسة عدـ كجكد عبلقة ارتباطية بيف 
 .  عراض المرايةلصبلبة النفسية كاألا

التعرؼ على المتويرات إلى  اسةىدفت الدر  :(Hollman, Roos,1985كمكس ) ،دراسة ىكلماف
 ،جسمية كالنفسية ررـ تعراو للاوكطحتفاظ بصحتو الاعد الفرد على االالنفسية كاألجتماعية الت  تس
ناث اللكات  بلغ ( سنة كاإل44بلغ متكسط أعمارىـ ) ( مف الذتكر الذيف267تتكنت عينة الدراسة مف )

كمقياس  ،اف ىكلمز كراى  لؤلحداث الاارطةيكتـ تطبيؽ مقياس استب ،( سنة43متكسط أعمارىف )
 ،تتئابلؤلعراض السيتكسكماتية كاالكمقياس لخصائص الشخصية كمقياس  ،مكس للبيئة االسرية

الرأم  كأشارت النتائج أف األسرة الت  تتسـ بالدؼء كالحناف كالحب كالتماسؾ كحرية التعبير عف
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كقدرة على تجعؿ الفرد أت ر صبلبة كفاعلية  ، ناء التعرض للاوكطأ ،كالمشاعر كالدعـ كالتشجيع
قة بالنفس كأت ر فتاف الرجاؿ أت ر   ،ف ىناؾ فركقا بيف الذتكر كاالناثكأ ،المكاجية كأقؿ أتتئابا
  .صبلبة مف النساء

 .التعقيب عمى الدراسات التي تناولت أساليب التكيؼ مع الضغوط النفسية 4.3.2

 : مف حيث األىداؼ

جمعت على التعرؼ على أف بعض الدراسات أ الأ ،اسات السابقة فيما بينياتفاكتت أىداؼ الدر 
 ,Asbellدراسة اسيؿ ( كدراسة 2008الاوكط الحياتية كاساليب مكاجيتيا تما ف   دراسة الظفيرم )

كقد تناكلت بعض الدراسات التعرؼ على المتويرات النفسية كاألجتماعية الت  تساعد ف   ،((1989
( اال Hollman, Roos,1985)  كمكس ،ىكلمافالنفسية كالجسمية تما ف  دراسة  االحتفاظ بالصحة

أىتمت ف  التعرؼ على الفركؽ بيف العمر كالجنس كاميات التلميذات  فقد (2008أف دراسة الشمال  )
 المتخلفات عقليا كاالميات التلميذات العاديات.

 مف حيث العينة:

سابقة ف  طبيعة العينة المستيدفة حيث تبيف للباحث اف رالبية أمتازت الدراسة الحالية عف الدراسات ال
 De- wild eدراسة )  كمنياالدراسات استيدفت عينات مف الطلبة  سكاء ف  المدارس كالجامعات 

,et,al 1994)،حيث تكاجو  ، بينما رتزت الدراسة الحالية على عينة زكجات الفصامييف دكف ريرىـ
خاصة ف  المجتمعات الشرقية كىذا مايميز الدراسة اياا عف الدراسات ىذه الدراسات مشاتؿ متعددة 

  .السابقة

 :مف حيث األدوات

التحقؽ منيا فقد أجمع تؿ إلى  لقد استخدـ الباح كف أدكات تناسب األىداؼ الت  كاعت كتحتاج
اتفقت  االاف بعض الدراسات ،الباح يف على استخداـ مقاييس خاصة بأساليب مكاجية الاوكط النفسية
( ف  حيف فقد قاـ بعض 2008فيما بينيا ف  إعداد الباحث الداة القياس تما ف  دراسة الظفيرم )
 ,Asbellدراسة اسيؿ ( ك 2008)الباح يف باألستعانة بالمقاييس الجاىزة تما ف  دراسة الشمال  

1989)).  
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 النتائج: مف حيث 

لتؿ دراسة فقد أجمعت بعض الدراسات على لقد تباينت النتائج كذلؾ ألحتبلؼ األىداؼ الت  كاعت 
األلتفاؼ  ،تحمؿ المسؤكلية ،األساليب ف  مكاجية الاوكط ى  )التخطيط لحؿ المشتبلت أف أت ر

لقد تميزت الدراسة  ،(2003) ( تما ف  دراسة ابك حطبالتقبؿ ،المكاجية ،إعادة التقييـ ،نحك االخر
لتخفيؼ مف الاوكطات النفسية لدل زكجات المراى الحالية بتناكؿ دكر الجانب الدين  كأ ره ف  ا

 الفصامييف ف  محافظة راـ اهلل كالبيرة.  
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 الفصؿ الثالث
____________________________________________________ 

 الطريقة واإلجراءات
 

 ايتاػػػمف ىػػػذا الفصػػػؿ كصػػػفان لمػػػنيج الدراسػػػة، كمجتمعيػػػا كعينتيػػػا. تمػػػا يعطػػػ  كصػػػفان مفصػػػبلن ألىداتػػػ
اإلحصػػائية التػػ  اسػػتخدميا الباحػػث  الدراسػػة كصػػدقيما ك باتيمػػا، كتػػذلؾ ًإجػػراءىات الدراسػػة كالمعالجػػة

 ف  استخبلص نتائج الدراسة كتحليليا.
 منيج الدراسة   1.3 

تػػػـ استقصػػػاء آراء مناسػػػبتو لطبيعػػػة ىػػػذه الدراسػػػة. حيػػػث ل التحليلػػػ  اسػػتخدـ الباحػػػث المػػػنيج الكصػػػف 
زكجػػػػػػات المراػػػػػػى الفصػػػػػػامييف فػػػػػػ  محافظػػػػػػة راـ اهلل كالبيػػػػػػرة حػػػػػػكؿ عبلقػػػػػػة الاػػػػػػوكطات النفسػػػػػػية  

 اتيجيات التتيؼ مف كجية نظرىف.باستر 

 مجتمع الدراسة  2.3

جميع زكجات المراى الفصامييف ف  محافظة راـ اهلل كالبيرة، إذ يبلغ عدد تتكف مجتمع الدراسة مف 
( مػريض 271مػنيـ ) مرياػان مػف المتػردديف علػى قسػـ الصػحة النفسػية، (105) المراى الفصامييف

 ة عػػف قسػػـ الصػػحة النفسػػية بػػكزارة الصػػحة الفلسػػطينية متػػزكج، كذلػػؾ حسػػب إحصػػائيات رسػػمية صػػادر 
  (.1027)راـ اهلل 

 عينة الدراسة  3.3

زكجػػات مراػػى الفصػػاـ المتابعػػات ألزكاجيػػف مػػف  زكجػػة مػػريض( 209تتكنػػت عينػػة الدراسػػة مػػف )
دية القصبطريقة العينة  فتـ اختيارىبقسـ الصحة النفسية التابع لكزارة الصحة بمحافظة راـ اهلل كالبيرة 

( تكزيػع أفػراد عينػة 1.3جػدكؿ )ال كيبيف، مف مجتمع الدراسة %(70) كتم ؿ العينة ما نسبتوالمتاحة، 
متػػاف السػػتف، كعمػر الزكجػػة، كالمؤىػػؿ العلمػػ ، كالمينػة، كعػػدد سػػنكات مػػرض الػػزكج، الدراسػة حسػػب 

 كمعدؿ الدخؿ الشيرم.
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لزوجة، والمؤىؿ العممي، توزيع أفراد عينة الدراسة حسب مكاف السكف، وعمر ا .1.3جدوؿ 
 .والمينة، وعدد سنوات مرض الزوج، ومعدؿ الدخؿ الشيري

النسبة  العدد المتغير
 المئوية

 المجموع

 301 23.9 26 مدينة مكاف السكف

 39.4 43 قرية

 36.7 40 مخيـ

 301 18.3 20 سنة 10أقؿ مف  عمر الزوجة

 36.7 40 سنة 30 – 10بيف 

 45.0 49 سنة 30أكثر مف 

 301 41.3 45 أساسي المؤىؿ العممي

 21.1 23 ثانوي

 22.9 25 دبموـ

 14.7 16 بكالوريوس

 301 71.6 78 ربة بيت المينة

 9.2 10 طالبة

 19.3 21 عاممة

سنوات 3أقؿ مف  عدد سنوات مرض الزوج  34 31.2 301 

سنوات 30 – 3بيف   28 25.7 

سنوات 30أكثر مف   47 43.1 

شيكؿ 3000أقؿ مف  معدؿ الدخؿ الشيري  71 65.1 301 

شيكؿ 3000 – 3000بيف   27 24.8 

شيكؿ 3000أكثر مف   11 10.1 

 

 :الدراسة أداة 4.3

المسػػػتخدمة، كعلػػػى األدب التربػػػكم  كاألدكاتعلػػػى عػػػدد مػػػف الدراسػػػات السػػػابقة الباحػػػث  بعػػػد إطػػػبلع
عبلقػػة الاػػوكطات إلػػى  أجػػؿ التٌعػػرؼ ة مػػفخاصػػ اداةنػػاء بب المتعلػػؽ بمكاػػكع الدراسػػة كأىػػدافيا قػػاـ

 كقد تتكنت أداة الدراسة ف  صكرتيا النيائية مف أربعة أقساـ:، النفسية  باستراتيجيات التتيؼ
 تامف بيانات أكلية عف عينة الدراسة. القسـ األوؿ:
 :الاوكطات النفسيةتقيس  : تامف األسئلة الت القسـ الثاني

 الباحث قاـلدل أفراد العينة درجة الاوكطات النفسية إلى  للتعرؼ :نفسيةالضغوطات المقياس 
قد تتكف المقياس ف  صكرتو ك (، 1025الكارد ف  دراسة )رراب،  مقياس الاوكطات النفسية  بتطكير
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، كبعد عرض المقياس على مجمكعة مف المختصيف -( 2ملحؽ رقـ ) –فقرة  (55)األكلية مف 
( فقرة، مكزعة على اربعة 09أصبح المقياس يتتكف ف  صكرتو النيائية مف ) كالخبراء بالبحث العلم 

 ( يكاح أرقاـ الفقرات الخاصة بتؿ بعد مف أبعاد الاوكطات النفسية.1.0كالجدكؿ )أبعاد رئيسية 
 

 أرقاـ الفقرات الخاصة بكؿ بعد مف أبعاد الضغوطات النفسية. 2.3جدوؿ 
 تعدد الفقرا فقرات البعد البعد الرقـ
 33 33 - 3 الضغوطات النفسية األوؿ البعد

 31 33 - 33 الضغوطات االجتماعية الثاني البعد

 33 12 - 32 الضغوطات االسرية الثالث البعد

 33 31 - 11 الضغوطات االقتصادية الرابع البعد

 31 31 - 3 الدرجة الكمية لمضغوطات النفسية
 

 تصحيح المقياس:
النفسػػػية علػػػى أسػػػاس مقيػػػاس )ليتػػػرت الخماسػػػ (، كقػػػد بنيػػػت الفقػػػرات  تػػػـ تصػػػميـ مقيػػػاس الاػػػوكطات

باإلتجاه السلب  فقط، كأعطيت األكزاف للفقرات تما ىك آت:)دائمان: خمس درجات، رالبان: أربع درجات، 
أحيانان:  بلث درجات. نادران: درجتيف. مطلقان: درجة كاحدة(. كقػد أسػتند الباحػث فػ  تفسػيره لنتػائج األداة 

ب ليتػػرت الػػذم يحػػدد درجػػة اسػػتجابة المبحك ػػة علػػى المقيػػاس فػػ  اػػكء درجػػة مكافقتيػػا أك عػػدـ ألسػػلك 
مكافقتيا على بنكد المقياس، كتتحدد الدرجة بنعطاء أكزاف مختلفة لبلستجابة، بحيث تستجيب المبحك ػة 

 على ميزاف أك متصؿ رتب  متدرج يشتمؿ على خمسة نقاط. 
تػـ (، كفؽ قيمة المتكسط الحسػاب  الاوكطات النفسيةكتحديد درجة ) تقديرات أفراد العينةإلى  كللتعرؼ

=  0/5( للحصػػػكؿ علػػػى طػػػكؿ الخليػػػة الصػػػحيح )0(،  ػػػـ تػػػـ تقسػػػيمو علػػػى )0= 2-5حسػػػاب المػػػدل )
أقػػؿ قيمػػة فػػ  المقيػػاس )أك بدايػػة المقيػػاس كىػػػى إلػػػى  (، كبعػػد ذلػػؾ تػػـ إاػػافة ىػػذه االسػػتراتيجية0.80

  -:كىتذا أصبح طكؿ الخبليا تما يلى حد األعلى ليذه الخلية،الكاحد الصحيح( كذلؾ لتحديد ال
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 لمقياس الضغوطات النفسية (: طوؿ الخاليا1.1جدوؿ )
 الدرجة الدرجة الرقـ

 منخفاة جدا 2.79 - 2إذا تراكحت قيمة المتكسط للعبارة أك البعد  بيف  2

 منخفاة 1.59  - 2.80إذا تراكحت قيمة المتكسط للعبارة أك البعد  بيف أت ر مف  1

 متكسطة 0.09  - 1.60إذا تراكحت قيمة المتكسط للعبارة أك البعد  بيف أت ر مف  0

 مرتفعة 0.29  - 0.00إذا تراكحت قيمة المتكسط للعبارة أك البعد  بيف أت ر مف  0
 مرتفعة جدا 5  - 0.10إذا تراكحت قيمة المتكسط للعبارة أك البعد  بيف أت ر مف  5

 
 :المقياس صدؽ

 للتأتد مف صدؽ المقياس استخدـ الباحث طريقتيف: 
 صدؽ المحكميف: -أوالً 

( مف المحتميف 20) على وف  الدراسة الحالية بعراالمقياس بصكرتو األكلية تـ التأتد مف صدؽ 
ف  اإلرشاد النفس  كالصحة النفسية كأياان الميتميف بالبحث العلم  )مرفؽ قائمة بأسماء  المختصيف

مبلءمة تؿ فقرة مف فقرات المقياس للبعد الذم كاعت للتأتد مف  -(2ملحؽ رقـ )-محتميف( ال
كمبلءمة صيارة تؿ فقرة لوكيان ، ف  قياس ما كاعت لقياسو الفقراتمدل صبلحية ، ك فيو

اافة ك  ،ةالمبحك كمبلءمة تؿ فقرة مف فقرات المقياس لمستكل  ككاكحيا بالنسبة للمبحك ة، ات
 ،الت  شأنيا أف تجعؿ المقياس أت ر صدقان ى  إذا احتاج األمر، ك  ،أك حذفيا ،عديلياأك ت ،العبارات

بداء أية مبلحظات أخرل بشتؿ عاـ تاف ىناؾ اتفاؽ بينيـ على جمع آراء المحتميف،  ، كبعدكات
، باست ناء بعض الفقرات الت  تـ تعديليا، أك حذفيا بناء على  كمقركئيتو المقياسصبلحية 

الذم يتامف مقياس الدراسة بعد  -( 1ملحؽ رقـ )  -ذلؾ تما ىك مشار اليو ف  ك مبلحظاتيـ، 
 الاوكطات النفسيةالت  تـ اجراءىا على مقياس  ( يكاح اىـ التعديبلت6.3كالجدكؿ ) .التحتيـ

 بناء على اراء المحتميف.
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ى اراء بناء عم الضغوطات النفسية( اىـ التعديالت التي تـ اجراءىا عمى مقياس 3.3جدوؿ )
 المحكميف

 النفسي المجاؿ البعد األوؿ: 
 التعديؿبعد العبارة  التعديؿقبؿ العبارة  رقـ 

 اناـ ات ر مف المعتاد ىركبا مف الكاقع الحال   اناـ ات ر مف المعتاد ىركبا مف الكاقع  3

اشعر باالسى العتقادم باف احبلـ ابنائ  تحطمت  2
  .بسبب مرض ابييـ

 متانية شفاء زكج  اشعر بالياس مف ا
 

 المجاؿ االجتماعي البعد الثاني: 
تعاملن  صديقات  معاملة مختلفة بعد مرض زكج   1

 مما يشيرن  باالىانة 
تعاملن  صديقات  معاملة مختلفة بعد مرض زكج  

 مما يشيرن  بالحرج 

 يحزنن  تجاىؿ الجيرات لكاعنا االسرم  يحزنن  تجاىؿ الجيرات لنا  3

لنبذ مف االخريف لتردد زكج  على مستشفى اشعر با 1
 االمراض النفسية 

اشعر ببعد االخريف عن  لتردد زكج  على 
 مستشفى االمراض النفسية

 المجاؿ االسريالبعد الثالث: 
 .تقلقن  المباالة اسرت  للكاع الذم نعيشو يقلقت  ال مباالة االسرة للكاع الذم نعيشو  3

 .عبلقات  الحميمة مع زكج  رير مراية ير مراية عبلقات  الخاصة مع زكج  ر 3

 
( اىػػـ التعػػديبلت التػػ  تمػػت علػػى فقػػرات مقيػػاس الاػػوكطات النفسػػية بنػػاء علػػى 6.3يظيػػر الجػػدكؿ )

( كالفقػرة 8) اراء المحتميف، اما باق  الفقرات فقد بقيت علػى حاليػا، تمػا يظيػر الجػدكؿ اف الفقػرة رقػـ
( فػػ  بعػػد 31) ( كالفقػػرة رقػػـ21ـ حػػذفيا، تػػذلؾ الفقػػرة رقػػـ )تػػ المجػػاؿ النفسػػ  فػػ  بعػػد ( 14) رقػػـ

 .( ف  المجاؿ االسرم 42( كالفقرة )35تذلؾ الفقرة ) .المجاؿ االجتماع 
 صدؽ البناء: -ثانياً 

مف ناحية أخرل فقػد تػـ التحقػؽ مػف الصػدؽ بحسػاب مصػفكفة إرتبػاط فقػرات األداة مػع الدرجػة التليػة 
( كالػػػذم بػػػيف أف جميػػػع قػػػيـ 4.3لػػؾ تمػػػا ىػػػك كااػػػح فػػػ  الجػػدكؿ )لتػػؿ بعػػػد علػػػى عينػػػة الدراسػػػة، كذ

تمتػػػع األداة إلػػػى  معػػػامبلت االرتبػػػاط للفقػػػرات مػػػع الدرجػػػة التليػػػة، لتػػػؿ بعػػػد دالػػػة إحصػػػائيان، مػػػا يشػػػير
باالتساؽ الداخل ، كأنيا تشترؾ معان ف  قياس الاوكطات النفسية لدل زكجات المراػى الفصػامييف 

 ف  محافظة راـ اهلل.
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ات رتباط فقر امصفوفة ( لPearson correlationنتائج معامؿ االرتباط بيرسوف ) 5.3جدوؿ 
 لكؿ بعد مف أبعاد المقياس. مع الدرجة الكمية الضغوطات النفسية

 الضغوطات االقتصادية الضغوطات االسرية الضغوطات االجتماعية الضغوطات النفسية
الداللة  قيمة ر الرقـ

 اإلحصائية
اللة الد قيمة ر الرقـ

 اإلحصائية
الداللة  قيمة ر الرقـ

 اإلحصائية
الداللة  قيمة ر الرقـ

 اإلحصائية
3 0.417

**
 0.000 3 0.716

**
 0.000 3 0.677

**
 0.000 3 0.539

**
 0.000 

3 0.536
**

 0.000 3 0.676
**

 0.000 3 0.545
**

 0.000 3 0.630
**

 0.000 
1 0.716

**
 0.000 1 0.726

**
 0.000 1 0.649

**
 0.000 1 0.727

**
 0.000 

3 0.684
**

 0.000 3 0.754
**

 0.000 3 0.735
**

 0.000 3 0.804
**

 0.000 
3 0.345

**
 0.000 3 0.694

**
 0.000 3 0.709

**
 0.000 3 0.775

**
 0.000 

3 0.579
**

 0.000 3 0.568
**

 0.000 3 0.627
**

 0.000 3 0.748
**

 0.000 
3 0.486

**
 0.000 3 0.597

**
 0.000 3 0.743

**
 0.000 3 0.785

**
 0.000 

2 0.637
**

 0.000 2 0.756
**

 0.000 2 0.594
**

 0.000 2 0.800
**

 0.000 
1 0.597

**
 0.000 1 0.771

**
 0.000 1 0.681

**
 0.000 1 0.651

**
 0.000 

30 0.692
**

 0.000 30 0.716
**

 0.000 30 0.631
**

 0.000 30 0.767
**

 0.000 
33 0.636

**
 0.000 33 0.613

**
 0.000 33 0.563

**
 0.000 33 0.774

**
 0.000 

33 0.648
**

 0.000 33 0.694
**

 0.000       
31 0.567

**
 0.000 31 0.497

**
 0.000       

33 0.596
**

 0.000          
 

( أف جميػع قػيـ ارتبػاط الفقػرات مػع الدرجػة التليػة لتػؿ بعػد 4.3المعطيػات الػكاردة فػ  الجػدكؿ ) تشير
تمتػػػع األداة بصػػػدؽ عػػػاؿو كأنيػػػا تشػػػترؾ معػػػان فػػػ  قيػػػاس الاػػػوكطات إلػػػى  دالػػػة إحصػػػائيان، ممػػػا يشػػػير

 النفسية مف كجية نظر زكجات المراى الفصامييف ف  محافظة راـ اهلل كالبيرة.
 : المقياسبات ث

 لمتأكد مف ثبات المقياس استخدـ الباحث طريقتيف: 
ف  بػػات األداة فػػ  الدراسػػة الحاليػػة العينػػة االسػػتطبلعية(: تػػـ التأتػػد مػػ) طريقػػة إعػػادة االختبػػار  -اوالً 

األداة على عينة مػف  ؽ(، حيث قاـ الباحث بتطبيTest- Retestمف خبلؿ طريقة إعادة االختبار )
( مبحك ػػات مػػف زكجػػات مراػػى الفصػػاـ، كمػػف  ػػـ أعػػاد الباحػػث 7خػػارج عينػػة الدراسػػة، تتكنػػت مػػف )

معامػؿ االرتبػاط بػيف نتػائج الدراسػة  تطبيؽ األداة علػى نفػس العينػة، كذلػؾ بعػد مػركر أسػبكعيف، كبلػغ
 (. 0.000( عند مستكل داللة )0.623**االستطبلعية األكلى كنتائج الدراسة االستطبلعية ال انية )

لمقيػاس الاػوكطات النفسػية  بحساب  بػات االتسػاؽ الػداخل  : قاـ الباحثثانيًا: طريقة كرونباخ ألفا
قيػػاس الاػػوكطات النفسػػية، إذ تػػـ حسػػاب ال بػػات ألداة علػػى الدرجػػة التليػػة كجميػػع األبعػػاد المتكنػػة لم
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الدراسػػػػػػة بأبعادىػػػػػػا المختلفػػػػػػة بطريقػػػػػػة االتسػػػػػػاؽ الػػػػػػداخل ، بحسػػػػػػاب معادلػػػػػػة ال بػػػػػػات تركنبػػػػػػاخ ألفػػػػػػا 
((Cronbach Alpha( 5.3، كقد جاءت النتائج تما ى  كااحة ف  الجدكؿ .) 

 

داة الدراسة بأبعادىا أل Cronbach Alpha)( نتائج معامؿ ثبات كرونباخ ألفا )6.3جدوؿ )
 المختمفة.

 Alphaقيمة  عدد الفقرات البعد الرقـ
 0.233 33 الضغوطات النفسية األوؿ البعد

 0.100 31 الضغوطات االجتماعية الثاني البعد

 0.233 33 الضغوطات االسرية الثالث البعد

 0.103 33 الضغوطات االقتصادية الرابع البعد

 0.112 31 النفسيةالدرجة الكمية لمضغوطات 

 
أف أداة الدراسػة بابعاداىػا المختلفػة تتمتػع بدرجػة عاليػة إلػى  تشير المعطيات الكاردة فػ  الجػدكؿ السػابؽ

%(، معبػرة عػف درجػة بػيف جيػدة جػدان 90%( كبػيف )80مف ال بات، حيث تراكحت درجات ال بات بيف )
%( معبػرة عػف 90ة للاػوكطات النفسػية )كممتازة مػف ال بػات، بينمػا بلوػت قيمػة ألفػا علػى الدرجػة التليػ

  درجة عالية جدان مف ال بات.
 مقياس استراتيجيات التكيؼ:

بعد إطبلع الباحث على عدد مف الدراسػات السػابقة كاألدكات المسػتخدمة كعلػى األدب التربػكم المتعلػؽ 
درجػػػة  إلػػػى بمكاػػػكع الدراسػػػة كأىػػػدافيا كفركاػػػيا قػػػاـ الباحػػػث ببنػػػاء مقيػػػاس خػػػاص مػػػف أجػػػؿ التٌعػػػرؼ

( كدراسػػػة )رػػػانـ، 2009، الػػػتبلكمكقػػػد تم لػػػت فػػػ  دراسػػػة ) ،لػػػدل عينػػػة الدراسػػػة اسػػػتراتيجيات التتيػػػؼ
( تػػػذلؾ تػػػـ الرجػػػكع كاالطػػػبلع علػػػى عػػػدد مػػػف مقػػػاييس التتيػػػؼ 1002 ،كدراسػػػة ) ابػػػك عيػػػاش، (1022

 ة اليكميػػػػة الاػػػػارطة ) ليكنػػػػارد بػػػػكف،النفسػػػػ  كقػػػػد تم لػػػػت فػػػػ  مقيػػػػاس أسػػػػاليب مكاجيػػػػة أحػػػػداث الحيػػػػا
( فقػػرة كرقميػػا 2( فقػػرة، حيػػث تػػـ اسػػتبعاند )08، كقػػد تتػػكف المقيػػاس فػػ  صػػكرتو األكليػػة مػػف )(2980

كذلؾ بعد عػرض المقيػاس علػى مجمكعػة مػف المحتمػيف كالمختصػيف،  ،(20() لتترارىا مع الفقرة )10)
فقػػرات  (0( فقػػرة، منيػػا )07كبػػذلؾ أصػػبح عػػدد الفقػػرات التػػ  يتػػألؼ منيػػا المقيػػاس فػػ  شػػتلو النيػػائ  )

 (، أما باق  الفقرات في  ايجابية.12، 10، 29، 28سلبية كى  الفقرات )
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( يكاح أرقاـ الفقرات الخاصة بتؿ بعد مف 6.0كالجدكؿ )كيتتكف المقياس مف سبعة استراتيجيات 
 أبعاد مقياس استراتيجيات التتيؼ.

 التكيؼ.أرقاـ الفقرات الخاصة بكؿ بعد مف أبعاد مقياس استراتيجيات  3.3جدوؿ 
 عدد الفقرات فقرات البعد االستراتيجية الرقـ
 3 3 - 3 استراتيجية حؿ المشكالت األوؿ البعد

 3 33 - 2 استراتيجية الدعـ والمساندة الثاني البعد

 3 33 - 31 استراتيجية المواجية الفعالة البعد الثالث

 3 33 - 32 استراتيجية التجنب البعد الرابع

البعد 
 الخامس

 3 33 -33 راتيجية التفريغ النفسياست

البعد 
 السادس

 3 13 - 33 استراتيجية البعد الديني

 3 13 - 13 استراتيجية االسترخاء البعد السابع

 13 13 - 3 التكيؼ تالدرجة الكمية الستراتيجيا
 

 تصحيح المقياس:
، كقػد بنيػت الفقػرات، يتامف ىذا المقياس ف  تقدير الشخص لنفسػو بطريقػة ذاتيػة، أم تمػا يػرل نفسػو 

حسب سلـ خماس  كأعطيت األكزاف للفقرات تمػا ىػك آت:)دائمػان: خمػس درجػات، رالبػان: أربػع درجػات، 
أحيانان:  بلث درجات. نادران: درجتيف. مطلقان: درجة كاحدة(. كقػد أسػتند الباحػث فػ  تفسػيره لنتػائج األداة 

فػػ  اػكء درجػػة مكافقتيػا أك عػػدـ مكافقتيػػا  ألسػلكب )ليتػػرت( الػذم يحػػدد درجػة المبحك ػػة علػػى المقيػاس
علػػى بنػػكد المقيػػاس، كتتحػػدد الدرجػػة بنعطػػاء أكزاف مختلفػػة لبلسػػتجابة، بحيػػث تسػػتجيب المبحك ػػة علػػى 

 ميزاف أك متصؿ رتب  متدرج يشتمؿ على خمسة نقاط. 
تػـ الحساب   (، كفؽ قيمة المتكسطاستراتيجيات التتيؼتقديرات أفراد العينة كتحديد درجة )إلى  كللتعرؼ

=  0/5( للحصػػػكؿ علػػػى طػػػكؿ الخليػػػة الصػػػحيح )0(،  ػػػـ تػػػـ تقسػػػيمو علػػػى )0= 2-5حسػػػاب المػػػدل )
أقػػؿ قيمػػة فػػ  المقيػػاس )أك بدايػػة المقيػػاس كىػػػى إلػػػى  (، كبعػػد ذلػػؾ تػػـ إاػػافة ىػػذه االسػػتراتيجية0.80

  -:يلى كىتذا أصبح طكؿ الخبليا تما الكاحد الصحيح( كذلؾ لتحديد الحد األعلى ليذه الخلية،
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 .لمقياس استراتيجيات التكيؼ (: طوؿ الخاليا2.3جدوؿ )
 الدرجة الدرجة الرقـ

 منخفاة جدا 2.79 - 2إذا تراكحت قيمة المتكسط للعبارة أك البعد  بيف  2

 منخفاة 1.59  - 2.80إذا تراكحت قيمة المتكسط للعبارة أك البعد  بيف أت ر مف  1

 متكسطة 0.09  - 1.60بارة أك البعد  بيف أت ر مف إذا تراكحت قيمة المتكسط للع 0

 مرتفعة 0.29  - 0.00إذا تراكحت قيمة المتكسط للعبارة أك البعد  بيف أت ر مف  0
 مرتفعة جدا 5  - 0.10إذا تراكحت قيمة المتكسط للعبارة أك البعد  بيف أت ر مف  5

 

 :المقياسصدؽ 
 قتيف: للتأتد مف صدؽ المقياس استخدـ الباحث طري

 صدؽ المحكميف: -اوالً 
( مف المحتميف 20) على وف  الدراسة الحالية بعراالمقياس بصكرتو األكلية تـ التأتد مف صدؽ 

ف  اإلرشاد النفس  كالصحة النفسية كأياان الميتميف بالبحث العلم  )مرفؽ قائمة بأسماء  المختصيف
ف فقرات المقياس للبعد الذم كاعت مبلءمة تؿ فقرة مللتأتد مف  -(2ملحؽ رقـ )-( المحتميف

كمبلءمة صيارة تؿ فقرة لوكيان ، ف  قياس ما كاعت لقياسو الفقراتمدل صبلحية ، ك فيو
اافة ك  ،ةالمبحك كمبلءمة تؿ فقرة مف فقرات المقياس لمستكل  ككاكحيا بالنسبة للمبحك ة، ات

 ،تجعؿ المقياس أت ر صدقان أف  الت  شأنياى  إذا احتاج األمر، ك  ،أك حذفيا ،أك تعديليا ،العبارات
بداء أية مبلحظات أخرل بشتؿ عاـ تاف ىناؾ اتفاؽ بينيـ على جمع آراء المحتميف،  ، كبعدكات

، باست ناء بعض الفقرات الت  تـ تعديليا، أك حذفيا بناء على  كمقركئيتو المقياسصبلحية 
امف مقياس الدراسة بعد الذم يت -( 1ملحؽ رقـ )  -كذلؾ تما ىك مشار اليو ف  مبلحظاتيـ، 

 استراتيجيات التتيؼالت  تـ اجراءىا على مقياس  ( يكاح اىـ التعديبلت6.3كالجدكؿ ) التحتيـ.
 بناء على اراء المحتميف.
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بناء عمى اراء  استراتيجيات التكيؼ( اىـ التعديالت التي تـ اجراءىا عمى مقياس 1.3جدوؿ )
 المحكميف.

 التجنب  استراتيجيات البعد األوؿ: 
 التعديؿبعد العبارة  التعديؿقبؿ العبارة  رقـ 

 اتجنب  التفتير بالمشتلة عندما اكاجو مكقفا اارطا  .ابتعد عف التفتير بالمشتلة عندما اكاجو مكقفا اارطا  -3

 يؤلمن  عدـ تفيـ المجتمع لاوكطات  النفسية  يؤلمن  عدـ تفيـ المجتمع لمشتبلت  كاوكطات  النفسية   3

 استالاتيجيات البعد الديني لبعد الثاني: ا
  .تتاب اهلل عندما اتكف ف  مكقؼ اارطإلى  الجا قراءة القراف عندما اتكف ف  مكقؼ اارط إلى  الجا 3

 
( اىػػـ التعػديبلت التػػ  تمػػت علػى فقػػرات مقيػػاس اسػتراتيجيات التتيػػؼ بنػػاء علػػى 6.3يظيػر الجػػدكؿ )

( ف  بعد 20د بقيت على حاليا، تما يظير الجدكؿ اف الفقرة رقـ)اراء المحتميف، اما باق  الفقرات فق
 ( 13كذلؾ لتترارىا ف  بعد استراتيجيات المكاجية الفعالة تحت رقـ )تـ حذفيا،  استراتيجيات التجنب

 
 صدؽ البناء: -ثانياً 

لتػؿ مف ناحية أخرل تـ التحقؽ مف الصدؽ بحسػاب مصػفكفة ارتبػاط فقػرات األداة مػع الدرجػة التليػة 
( كالػذم بػيف أف جميػع قػيـ معػامبلت 8.3بعد على عينة الدراسة، كذلؾ تما ىك كااح فػ  الجػدكؿ )

تمتػػػع األداة باالتسػػػاؽ إلػػػى  االرتبػػػاط للفقػػػرات مػػػع الدرجػػػة التليػػػة، لتػػػؿ بعػػػد دالػػػة إحصػػػائيان، مػػػا يشػػػير
 الداخل ، كأنيا تشترؾ معان ف  قياس استراتيجيات التتيؼ.
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ات رتباط فقر امصفوفة ( لPearson correlationج معامؿ االرتباط بيرسوف )نتائ 10.3جدوؿ 
 لكؿ استراتيجية مف أبعاد المقياس. استراتيجيات التكيؼ مع الدرجة الكمية

 استراتيجية التجنب استراتيجية المواجية الفعالة استراتيجية الدعـ والمساندة استراتيجية حؿ المشكالت

الداللة  قيمة ر الفقرات
 اإلحصائية

الداللة  قيمة ر الفقرات
 اإلحصائية

الداللة  قيمة ر الفقرات
 اإلحصائية

الداللة  قيمة ر الفقرات
 اإلحصائية

3 0.758
**

 0.000 3 0.655
**

 0.000 3 0.526
**

 0.000 3 0.649
**

 0.000 
3 0.650

**
 0.000 3 0.574

**
 0.000 3 0.533

**
 0.000 3 0.733

**
 0.000 

1 0.780
**

 0.000 1 0.645
**

 0.000 1 0.703
**

 0.000 1 0.667
**

 0.000 
3 0.813

**
 0.000 3 0.755

**
 0.000 3 0.673

**
 0.000 3 0.620

**
 0.000 

3 0.770
**

 0.000 3 0.645
**

 0.000 3 0.671
**

 0.000    
3 0.874

**
 0.000          

3 0.233 0.000          
    استراتيجية االسترخاء عد الدينياستراتيجية الب استراتيجية التفريغ النفسي

الداللة  قيمة ر الفقرات
 اإلحصائية

الداللة  قيمة ر الفقرات
 اإلحصائية

الداللة  قيمة ر الفقرات
 اإلحصائية

   

3 0.627
**

 0.000 3 0.808
**

 0.000 3 0.726
**

 0.000    
3 0.679

**
 0.000 3 0.795

**
 0.000 3 0.693

**
 0.000    

1 0.680
**

 0.000 1 0.529
**

 0.000 1 0.726
**

 0.000    
3 0.695

**
 0.000 3 0.633

**
 0.000 3 0.751

**
 0.000    

3 0.772
**

 0.000 3 0.833
**

 0.000 3 0.586
**

 0.000    
      3 0.492

**
 0.000    

 

عػد ( أف جميػع قػيـ ارتبػاط الفقػرات مػع الدرجػة التليػة لتػؿ ب8.3تشير المعطيػات الػكاردة فػ  الجػدكؿ )
اسػػػتراتيجيات تمتػػػع األداة بصػػػدؽ عػػػاؿو كأنيػػػا تشػػػترؾ معػػػان فػػػ  قيػػػاس إلػػػى  دالػػػة إحصػػػائيان، ممػػػا يشػػػير

 مف كجية نظر زكجات المراى الفصامييف ف  محافظة راـ اهلل كالبيرة.التتيؼ 
 

 : المقياسبات ث
 للتأتد مف  بات المقياس استخدـ الباحث طريقتيف: 

تـ التأتد مف  بات األداة ف  الدراسة الحالية مف  نة االستطالعية(:العي)طريقة إعادة االختبار  -اوالً 
األداة على عينة مف خارج  ؽ(، حيث قاـ الباحث بتطبيTest- Retestخبلؿ طريقة إعادة االختبار )
كمف  ـ أعاد الباحث تطبيؽ  ( مبحك ات مف زكجات مراى الفصاـ،7عينة الدراسة، تتكنت مف )
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كذلؾ بعد مركر أسبكعيف، كبلغ معامؿ االرتباط بيف نتائج الدراسة  األداة على نفس العينة،
 . (0.000( عند مستكل داللة )0.000**االستطبلعية األكلى كنتائج الدراسة االستطبلعية ال انية )

لمقياس استراتيجيات التتيؼ  بحساب  بات االتساؽ الداخل  : قاـ الباحثطريقة كرونباخ ألفا -ثانياً 
، إذ تـ حساب ال بات ألداة استراتيجيات التتيؼلتلية كجميع األبعاد المتكنة لمقياس على الدرجة ا

 Cronbach)الدراسة بأبعادىا المختلفة بطريقة االتساؽ الداخل ، بحساب معادلة ال بات تركنباخ ألفا )

Alpha( 9.0، كقد جاءت النتائج تما ى  كااحة ف  الجدكؿ .) 
ألداة الدراسة بأبعادىا  Cronbach Alpha)كرونباخ ألفا ) ( نتائج معامؿ ثبات33.3جدوؿ )

 المختمفة.
 Alphaقيمة  عدد الفقرات االستراتيجية الرقـ
 0.213 3 استراتيجية حؿ المشكالت األوؿ البعد

 0.333 3 استراتيجية الدعـ والمساندة الثاني البعد

 0.300 3 استراتيجية المواجية الفعالة الثالث البعد

 0.323 3 استراتيجية التجنب الرابع البعد

 البعد
 الخامس

 0.322 3 استراتيجية التفريغ النفسي

 البعد
 السادس

 0.333 3 استراتيجية البعد الديني

 0.332 3 استراتيجية االسترخاء السابع البعد

 0.232 13 الدرجة الكمية لمضغوطات النفسية

 

 أف أداة الدراسػػة بأبعادىػػا المختلفػػة تتمتػػع بدرجػػة جيػػدةإلػػى  تشػػير المعطيػػات الػػكاردة فػػ  الجػػدكؿ السػػابؽ
%(، معبػرة عػف درجػة 89%( كبػيف )69جيدة جدا مف ال بات، حيث تراكحػت درجػات ال بػات بػيف )إلى 

سػػػتراتيجيات التتيػػػؼ بػػػيف جيػػػدة كجيػػػدة جػػػدان مػػػف ال بػػػات، بينمػػػا بلوػػػت قيمػػػة ألفػػػا علػػػى الدرجػػػة التليػػػة ال
  بات. %( معبرة عف درجة عالية مف ال88)

مفتكحة تقيس الصعكبات كمصادر الدعـ كاالحتياجػات كاسػتراتيجيات  اربعة أسئلة: تامف الرابعالقسـ 
كقد تـ االجابة عف االسئلة مف خبلؿ أعطاء المجاؿ لزكجات مراى الفصػاـ للتعبيػر كاألجابػة  التتيؼ

شػػػتؿ مباشػػػر علػػػى عػػف األسػػػئلة دكف تػػػدخؿ الباحػػػث بػػػؿ قامػػػت الزكجػػػات باألجابػػػة مػػػف خػػػبلؿ التتابػػػة ب
 األسئلة بيدؼ اتاحة المجاؿ ليف للتعبير عف تؿ ما يجكؿ بخاطرىف 
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 على النحك التال : كقد جاءت األسئلة  
مػا ىػ  أت ػػر الصػعكبات التػ  تكاجييػػا زكجػات المراػػى الفصػامييف فػ  محافظػػة راـ اهلل كالبيػرة بسػػبب  .1

 مرض أزكاجيف؟

الفصامييف فػ  محافظػة راـ اهلل كالبيػرة للػتخلص مػف ما أىـ مصادر الدعـ الت  تساند زكجات المراى  .2
 الاوكطات الت  يكاجينيا بسبب مرض أزكاجيف؟

ما ى  اىػـ االحتياجػات التػ  تطالػب زكجػات المراػى الفصػامييف فػ  محافظػة راـ اهلل كالبيػرة بتكفيرىػا  .3
 ألزكاجيف المراى؟

امييف فػػ  محافظػػة راـ اهلل مػػا ىػػ  اىػػـ اسػػتراتيجيات التتيػػؼ المسػػتخدمة لػػدل زكجػػات المراػػى الفصػػ .4
 كالبيرة للتخفيؼ مف الاوكطات الناتجة عف مرض أزكاجيف؟

 
   تطبيؽ الدراسة: إجراءات 5.3

 تـ إتباع اإلجراءات التالية مف أجؿ تنفيذ الدراسة: -
فػػ  زكجػػات المراػػى الفصػػامييف فػػ  محافظػػة راـ اهلل  ؿالقيػػاـ بحصػػر مجتمػػع الدراسػػة كالمتم ػػ -

 .كالبيرة

الدراسػػة بعػػد اطػػبلع الباحػػث علػػى مجمكعػػة مػػف األدكات المسػػتخدمة فػػ  م ػػؿ ىػػذه تطػػكير أداتػػا  -
 الدراسة.

القيػػاـ بػػػاإلجراءات الفنيػػة كالتػػػ  تسػػمح بتطبيػػػؽ أىداة الدراسػػػة، كذلػػؾ مػػػف خػػبلؿ الحصػػػكؿ علػػػى  -
مكافقة قسـ الصحة النفسية التػابع لػكزارة الصػحة الفلسػطينية، للحصػكؿ علػى إحصػائيات أعػداد 

 أداتا الدراسة. المراى، كتكزيع

 .قصدية متاحةبطريقة  مجتمع الدراسةاختيار عينة الدراسة مف  -
   محتمنا.عشر  اربعة الدراسة مف خبلؿ عرايا على  اتاتـ التأتد مف صدؽ أد -

باليػػػػد ( 1028-1027فػػػػ  الفصػػػػؿ األكؿ للعػػػػاـ الدراسػػػػ  )الدراسػػػػة علػػػػى العينػػػػة،  اأداتػػػػ تكزيػػػػع -
مػػػػػزكد بالتعليمػػػػػات  تػػػػػؿ مقيػػػػػاسكتػػػػػاف  ،الباحػػػػػث بكجػػػػػكد األدكاتعلػػػػػى ت المبحك ػػػػػات أجابػػػػػك 

 على تيفية اإلجابة عف الفقرات. ف كاإلرشادات التافية لتساعدى
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قػػد تمتػػف مػػف  المبحك ػػاتإال أف معظػػـ  المقياسػػيفلئلجابػػة عػػف  محػػددان  حػػدد الباحػػث زمنػػان يلػػـ  -
 دقيقة. (05 – 15اإلجابة على فقرات المقاييس ف  زمف قدره )

عدادىا إًلدخاليا للحاسكب.تـ ًإعطاء المقاييس ا -  لصالحة أىرقامان متسلسلة كات

 تصحيح المقاييس كتفريغ البيانات كتعبئتيا ف  نماذج خاصة.تـ  -

 لتحليؿ البيانات كاستخراج النتائج. SPSSاستخدمت البرنامج اإلحصائ   -

 
 متغيرات الدراسة  6.3

 :)الديمغرافية( المستقمة المتغيرات 1.6.3

لزكجة، كالمؤىؿ العلم ، كالمينة، كعدد سنكات مرض الزكج، كمعدؿ الدخؿ متاف الستف، كعمر ا)
 (.الشيرم

 :المستقؿ المتغير 2.6.3

 (الاوكطات النفسية)

 المتغير التابع: 3.6.3

 )استراتيجيات التتيؼ(
 

 المعالجة اإلحصائية   7.3

 ،األعػػػداد سػػػتخراجباكتػػػـ اسػػػتخداـ اإلحصػػػاء الكصػػػف   ،تمػػػت المعالجػػػة اإلحصػػػائية البلزمػػػة للبيانػػػات
كاالنحرافػػات المعياريػػة لػػدل أفػػراد العينػػة كاسػػتجاباتيـ علػػى  ،المتكسػػطات الحسػػابيةك كالنسػػب المئكيػػة، 

(، كقػػد فحصػػت فراػػيات الدراسػػة عػػف طريػػؽ كالاػػوكطات النفسػػية )اسػػتراتيجيات التتيػػؼ،  المقػػاييس
(  one – way anovaادم )اختبػار تحليػؿ التبػايف األحػ :التاليػة التحليليػة االختبػارات اإلحصػائية

 . تمػػا اسػػتخداـ(Pearson Correlation) معامػػؿ االرتبػػاط بيرسػػكفك  (Tukey)تػػكت   كاختبػػار
، كذلػػؾ باسػػتخداـ الحاسػػكب باسػػتخداـ برنػػامج الػػرـز لحسػػاب  بػػات األداة معامػػؿ ال بػػات تركنبػػاخ ألفػػا

 (.SPSSاإلحصائية للعلكـ االجتماعية )
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 الفصؿ الرابع: نتائج الدراسة

 
 نتائج الدراسة  3.3
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 الفصؿ الرابع
_____________________________________________________ 
 نتائج الدراسة

 
يتاػػػمف ىػػػذا الفصػػػؿ عراػػػان تػػػامبلن كمفصػػػبلن لنتػػػائج الدراسػػػة، كذلػػػؾ لئلجابػػػة عػػػف تسػػػاؤالت الدراسػػػة 

 .لتحقؽ مف صحة فراياتيااك 
 

 نتائج الدراسة  1.4

 

 سؤاؿ األوؿ:. نتائج ال1.1.4

 ما مستوى الضغوطات النفسية لدى زوجات المرضى الفصامييف في محافظة راـ اهلل والبيرة ؟
لئلجابػػػة عػػػف سػػػؤاؿ الدراسػػػة األكؿ تػػػـ اسػػػتخراج المتكسػػػطات الحسػػػابية كاالنحرافػػػات المعياريػػػة لمسػػػتكل 

اـ اهلل كالبيػػرة، بأبعادىػػا المختلفػػة لػػدل زكجػػات المراػػى الفصػػامييف فػػ  محافظػػة ر  الاػػوكطات النفسػػية
 (.2.0كذلؾ تما ىك كااح ف  الجدكؿ )

 

 .المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتوسطات أبعاد الضغوطات النفسية 3.3جدوؿ 
المتوسط  العدد البعد البعد

 الحسابي
 االنحراؼ 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 الدرجة الترتيب

 مرتفعة الثاني 79.06 0.63 3.95 109 الضغوطات النفسية البعد األوؿ

 متوسطة الرابع 60.69 0.86 3.03 109 الضغوطات االجتماعية البعد الثاني

 مرتفعة الثالث 69.89 0.20 3.49 109 الضغوطات االسرية البعد الثالث

 مرتفعة األوؿ 82.22 0.76 4.11 109 الضغوطات االقتصادية البعد الرابع

 مرتفعة 72.96 0.51 3.64 109 ةلمضغوطات النفسي الدرجة الكمية
 

( أف أت ر الاوكطات النفسية انتشاران لدل زكجات المراى الفصامييف ف  2.0يتاح مف الجدكؿ )
بمتكسط حساب  قدره  (محافظة راـ اهلل كالبيرة بفلسطيف تم لت ف  بعد )الاوكطات االقتصادية

، كجاء ف  المرتبة ال انية بعد ( معبرة عف درجة مرتفعة81.1( كبنسبة مئكية مقدراىا )1.44)
معبرة عف درجة ( 79.2كبنسبة مئكية مقدراىا )( 0.95)الاوكطات النفسية( بمتكسط حساب  قدره )

كبنسبة ( 0.09مرتفعة أياا، كجاء ف  المرتبة ال ال ة بعد )الاوكطات االسرية( بمتكسط حساب  قدره )
ف  حيف جاء ف  المرتبة الرابعة كاالخيرة بعد معبرة عف درجة مرتفعة تذلؾ، ( 69.9مئكية مقدراىا )
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معبرة عف ( 60.7كبنسبة مئكية مقدراىا )( 0.00)الاوكطات االجتماعية( بمتكسط حساب  قدره )
أما على الدرجة التلية للاوكطات النفسية فقد جاءت بدرجة مرتفعة، حيث بلغ درجة متكسطة. 

 (. 0..9مع انحراؼ معيارم قدره )( %74كبنسبة مئكية مقدراىا )( 1..4المتكسط الحساب  )
 

 نتائج السؤاؿ الثاني: 2.1.4

 

الضػغوطات فػي متوسػطات  (α) ≤0.05توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عنػد مسػتوى الداللػة ىؿ 
مكػػاف ) اتتعػػزى لمتغيػػر لػػدى زوجػػات المرضػػى الفصػػامييف فػػي محافظػػة راـ اهلل والبيػػرة  النفسػػية 

عممػػي، والمينػػة، وعػػدد سػػنوات مػػرض الػػزوج، ومعػػدؿ الػػدخؿ السػػكف، وعمػػر الزوجػػة، والمؤىػػؿ ال
 (؟الشيري

 ( كفيما يل  نتائج فحصيا:1-6كانب ؽ عف ىذا السؤاؿ الفرايات الصفرية )
 

 نتائج الفرضية األولى:. 1.2.1.4

 

الضػغوطات فػي متوسػطات  (α) ≤0.05توجد فػروؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتوى الداللػة  ال
 تعزى لمتغير مكاف السكف.المرضى الفصامييف في محافظة راـ اهلل والبيرة لدى زوجات  النفسية 
 لمسػتكلالمتكسػطات الحسػابية كاالنحرافػات المعياريػة  تػـ اسػتخراج األكلػى مف صحة الفرايةللتحقؽ 

 (.1.0كذلؾ تما ىك كااح ف  الجدكؿ ) لمتوير متاف الستف،تبعان الاوكطات النفسية 
 

لمتغير  تبعاً الضغوطات النفسية واالنحرافات المعيارية لمستوى  ،ابيةالمتوسطات الحس :3.3جدوؿ
 مكاف السكف.

المتوسط  العدد مكاف السكف المتغير
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 الاوكطات النفسية
 

 0.53 3.96 26 هذينة
 0.59 3.95 43 قرية
 0.70 3.96 40 هخين

 0.73 3.07 26 هذينة الاوكطات االجتماعية
 0.88 2.86 43 قرية
 0.91 3.19 40 هخين

 الاوكطات االسرية
 

 0.60 3.47 26 هذينة
 0.86 3.36 43 قرية
 0.83 3.66 40 هخين

 0.78 3.99 26 هذينة الاوكطات االقتصادية
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المتوسط  العدد مكاف السكف المتغير
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 0.82 4.17 43 قرية
 0.69 4.12 40 هخين

 0.53 3.60 26 هذينة الدرجة التلية للاوكطات النفسية
 0.60 3.58 43 قرية
 0.61 3.73 40 هخين

 
( كجػػػكد تقػػػارب فػػػ  متكسػػػطات درجػػػات الاػػػوكطات النفسػػػية لػػػدل زكجػػػات 1.0يتاػػػح مػػػف الجػػػدكؿ )

المراػػػى الفصػػػامييف فػػػ  محافظػػػة راـ اهلل كالبيػػػرة علػػػى مختلػػػؼ امػػػاتف سػػػتنيف. كلفحػػػص الفراػػػية تػػػـ 
 .(0.0الجدكؿ )استخراج نتائج تحليؿ التبايف األحادم تما ىك كارد ف  

 

( One Way Analysis of Variance) : نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي1.3دوؿ ج
 مكاف السكف.لوفقا الضغوطات النفسية لمفروؽ في درجات 

 االبعاد
 

مجموع  مصدر التبايف
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ؼ 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

الضغوطات 
 النفسية
 

 0.002 2 0.005 موعاتبيف المج
0.006 

 

0.994 

 
 3860. 106 40.967 داخؿ المجموعات

  108 40.972 المجموع

الضغوطات 
 االجتماعية

 1.168 2 2.337 بيف المجموعات
1.583 

 

0.210 

 
 0.738 106 78.225 داخؿ المجموعات

  108 80.562 المجموع

الضغوطات 
 االسرية

 

 0.938 2 1.877 بيف المجموعات
1.483 

 

0.232 

 
 6330. 106 67.073 داخؿ المجموعات

  108 68.949 المجموع

الضغوطات 
 االقتصادية

 0.266 2 0.533 بيف المجموعات

0.453 

 

0.637 

 
 0.589 106 62.399 داخؿ المجموعات

  108 62.932 المجموع

الدرجة الكمية 
لمضغوطات 
 النفسية

 0.234 2 0.467 بيف المجموعات

0.673 

 

0.512 

 
 0.347 106 36.769 داخؿ المجموعات

  108 37.236 المجموع

 (.α) ≤0.01* دالة إحصائيا بدرجة عالية عند مستوى *                                             (.α) ≤0.05*   دالة إحصائيا عند مستوى 
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فػ   (α) ≤0.05ت داللة إحصائية عند مسػتكل الداللػة ( انو ال تكجد فركؽ ذا0.0يتاح مف الجدكؿ )
متكسػػػطات الاػػػوكطات النفسػػػية لػػػدل زكجػػػات المراػػػى الفصػػػامييف فػػػ  محافظػػػة راـ اهلل كالبيػػػرة تبعػػػان 

علػػى الدرجػػة التليػػة للاػػوكطات النفسػػية كبػػاق  األبعػػاد األخػػرل، فقػػد بلوػػت قيمػػة  متػػاف السػػتفلمتويػػر 
تبعان ك (، 0.521( عند مستكل الداللة )0.670كطات النفسية ))ؼ( المحسكبة على الدرجة التلية للاو

علػى الدرجػة األكلػى الفراػية الصػفرية  قبػكؿإلػى  ىػذا يػدعكلعدـ كجكد فركؽ ذات داللة احصائية فنف 
 التلية كباق  األبعاد األخرل.

 
 نتائج الفرضية الثانية:. 2.2.1.4

الضػػغوطات فػػي متوسػطات  (α) ≤0.05ال توجػد فػروؽ ذات داللػػة إحصػائية عنػػد مسػتوى الداللػة 
 .عمر الزوجة لمتغير تعزىلدى زوجات المرضى الفصامييف في محافظة راـ اهلل والبيرة  النفسية 
المتكسػطات الحسػابية كاالنحرافػات المعياريػة لمسػتكل  تػـ اسػتخراج ال انيػة مف صػحة الفراػيةللتحقؽ 

 (.0.0ىك كااح ف  الجدكؿ )كذلؾ تما  ،عمر الزكجةلمتوير تبعان  الاوكطات النفسية
 

لمتغير  تبعاً الضغوطات النفسية واالنحرافات المعيارية لمستوى  ،: المتوسطات الحسابية3.3جدوؿ 
 عمر الزوجة.

المتوسط  العدد عمر الزوجة المتغير
 الحسابي

 االنحراؼ المعياري

 الضغوطات النفسية
 

 0.53 3.73 20 صُخ 10أقم يٍ 
 0.63 3.10 40 صُخ 30 – 10ثٍُ 

 0.61 4.07 49 صُخ 30أكضر يٍ 

 0.76 2.90 20 صُخ 10أقم يٍ  الضغوطات االجتماعية

 0.76 3.04 40 صُخ 30 – 10ثٍُ 
 0.98 3.08 49 صُخ 30أكضر يٍ 

 الضغوطات االسرية
 

 0.63 3.55 20 صُخ 10أقم يٍ 
 0.70 3.42 40 صُخ 30 – 10ثٍُ 

 0.94 3.48 49 صُخ 30أكضر يٍ 

 0.73 3.80 20 صُخ 10أقم يٍ  ضغوطات االقتصاديةال

 0.70 4.24 40 صُخ 30 – 10ثٍُ 
 0.79 4.14 49 صُخ 30أكضر يٍ 

الدرجة الكمية 
 لمضغوطات النفسية

 0.51 3.53 20 صُخ 10أقم يٍ 
 0.55 3.66 40 صُخ 30 – 10ثٍُ 

 0.63 3.69 49 صُخ 30أكضر يٍ 



 

90 

رب فػػػ  متكسػػػطات درجػػػات الاػػػوكطات النفسػػػية لػػػدل زكجػػػات ( كجػػػكد تقػػػا0.0يتاػػػح مػػػف الجػػػدكؿ )
المراى الفصامييف ف  محافظة راـ اهلل كالبيرة علػى مختلػؼ أعمػارىف. كلفحػص الفراػية تػـ اسػتخراج 

 .(5.0الجدكؿ )نتائج تحليؿ التبايف األحادم تما ىك كارد ف  
( One Way Analysis of Variance) : نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي3.3دوؿ ج

 عمر الزوجة.لوفقا الضغوطات النفسية  لمفروؽ في درجات 
 االبعاد
 

درجات  مجموع المربعات مصدر التبايف
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ؼ 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 الضغوطات النفسية
 

 0.724 2 1.449 بيف المجموعات
1.943 

 

0.148 

 
 3730. 106 39.523 داخؿ المجموعات

  108 40.972 المجموع

 
الضغوطات 
 االجتماعية

 0.240 2 0.480 بيف المجموعات
0.318 

 

0.728 

 
 0.755 106 80.081 داخؿ المجموعات

  108 80.562 المجموع

 
 الضغوطات االسرية

 

 0.038 2 0.076 بيف المجموعات
0.058 

 

0.943 

 
 6500. 106 68.874 داخؿ المجموعات

  108 68.949 موعالمج

الضغوطات 
 االقتصادية

 1.296 2 2.592 بيف المجموعات

2.277 

 

0.108 

 
 0.569 106 60.339 داخؿ المجموعات

  108 62.932 المجموع

الدرجة الكمية 
لمضغوطات 
 النفسية

 0.257 2 0.513 بيف المجموعات

0.741 

 

0.479 

 
 0.346 106 36.723 داخؿ المجموعات

  108 37.236 جموعالم

 (.α) ≤0.01* دالة إحصائيا بدرجة عالية عند مستوى *                                             (.α) ≤0.05*   دالة إحصائيا عند مستوى 
 

فػ   (α) ≤0.05( انو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مسػتكل الداللػة 5.0يتاح مف الجدكؿ )
النفسػػػية لػػػدل زكجػػػات المراػػػى الفصػػػامييف فػػػ  محافظػػػة راـ اهلل كالبيػػػرة تبعػػػان متكسػػػطات الاػػػوكطات 

علػػى الدرجػػة التليػػة للاػػوكطات النفسػػية كبػػاق  األبعػػاد األخػػرل، فقػػد بلوػػت قيمػػة  عمػػر الزكجػػةلمتويػػر 
تبعان ك (، 0.079( عند مستكل الداللة )0.702)ؼ( المحسكبة على الدرجة التلية للاوكطات النفسية )

علػى الدرجػة ال انيػة الفراػية الصػفرية  قبػكؿإلػى  ىػذا يػدعكفركؽ ذات داللػة احصػائية فػنف  لعدـ كجكد
 التلية كباق  األبعاد األخرل.
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 نتائج الفرضية الثالثة:. 3.2.1.4

الضػػغوطات فػػي متوسػػطات  (α) ≤0.05ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى الداللػػة 
 .المؤىؿ العممي لمتغير تعزىف في محافظة راـ اهلل والبيرة لدى زوجات المرضى الفصاميي النفسية

المتكسػػطات الحسػػابية كاالنحرافػػات المعياريػػة لمسػػتكل  تػػـ اسػػتخراج ال ال ػػةللتحقػػؽ مػػف صػػحة الفراػػية 
 (.6.4الاوكطات النفسية تبعان لمتوير المؤىؿ العلم ، كذلؾ تما ىك كااح ف  الجدكؿ )

 
االنحرافات المعيارية لمستوى الضغوطات النفسية تبعًا لمتغير : المتوسطات الحسابية، و 3.3جدوؿ 

 المؤىؿ العممي.
المتوسط  العدد المؤىؿ العممي المتغير

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعياري

 الضغوطات النفسية
 

 0.61 4.05 45 أساسي
 0.52 3.92 23 ثانوي
 0.67 3.90 25 دبلوم

 0.64 3.70 16 بكالوريوس

الضغوطات 
 اعيةاالجتم

 0.92 3.15 45 أساسي
 0.75 2.76 23 ثانوي
 0.92 2.96 25 دبلوم

 0.76 3.22 16 بكالوريوس

 الضغوطات االسرية
 

 0.96 3.47 45 أساسي
 0.68 3.58 23 ثانوي
 0.68 3.52 25 دبلوم

 0.66 3.40 16 بكالوريوس

الضغوطات 
 االقتصادية

 0.81 4.23 45 أساسي
 0.50 4.17 23 ثانوي
 0.69 3.91 25 دبلوم

 0.98 4.00 16 بكالوريوس

الدرجة الكمية 
 لمضغوطات النفسية

 0.60 3.70 45 أساسي
 0.49 3.62 23 ثانوي
 0.59 3.58 25 دبلوم

 0.61 3.60 16 بكالوريوس

 

( كجػػػكد تقػػػارب فػػػ  متكسػػػطات درجػػػات الاػػػوكطات النفسػػػية لػػػدل زكجػػػات 6.0يتاػػػح مػػػف الجػػػدكؿ )
ييف ف  محافظة راـ اهلل كالبيرة على مختلؼ مؤىبلتيف. كلفحص الفراية تػـ اسػتخراج المراى الفصام

 .(7.0الجدكؿ )نتائج تحليؿ التبايف األحادم تما ىك كارد ف  
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( One Way Analysis of Variance: نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي )3.3جدوؿ 
 العممي.ممؤىؿ ل لمفروؽ في درجات الضغوطات النفسية وفقاً 

 االبعاد
 

مجموع  مصدر التبايف
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ؼ 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 الضغوطات النفسية
 

 0.412 3 1.236 بيف المجمكعات
1.089 

 

0.357 

 
3780. 105 39.736 داخؿ المجمكعات

  108 40.972 المجمكع

 
الضغوطات 
 االجتماعية

 1.025 3 3.076 مجمكعاتبيف ال
1.389 

 

0.250 

 
 0.738 105 77.486 داخؿ المجمكعات

  108 80.562 المجمكع

 
 الضغوطات االسرية

 

 0.089 3 0.267 بيف المجمكعات
0.136 

 

0.938 

 
105.6540 68.682 داخؿ المجمكعات

  108 68.949 المجمكع

الضغوطات 
 االقتصادية

 0.630 3 1.890 بيف المجمكعات

1.084 

 

0.359 

 
 0.581 105 61.042 داخؿ المجمكعات

 108 62.932 المجمكع

الدرجة الكمية 
لمضغوطات 
 النفسية

 0.155 3 0.464 بيف المجمكعات

0.442 

 

0.723 

 
 0.350 105 36.772 داخؿ المجمكعات

  108 37.236 المجمكع

 (.α) ≤0.01* دالة إحصائيا بدرجة عالية عند مستوى *                                             .(α) ≤0.05*   دالة إحصائيا عند مستوى 

 
ف   (α) ≤0.05( انو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة 7.4يتاح مف الجدكؿ )

لبيػػػرة تبعػػػان متكسػػػطات الاػػػوكطات النفسػػػية لػػػدل زكجػػػات المراػػػى الفصػػػامييف فػػػ  محافظػػػة راـ اهلل كا
بعػػاد األخػػرل، فقػػد األلمتويػػر المؤىػػؿ العلمػػ ، سػػكاء علػػى الدرجػػة التليػػة للاػػوكطات النفسػػية أك بػػاق  

( عنػػػد مسػػػتكل الداللػػػة 0.442بلوػػػت قيمػػػة )ؼ( المحسػػػكبة علػػػى الدرجػػػة التليػػػة للاػػػوكطات النفسػػػية )
الفراػػية الصػػفرية  قبػػكؿإلػػى  (، كتبعػػان لعػػدـ كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػنف ىػػذا يػػدعك0.723)

 على الدرجة التلية كباق  األبعاد األخرل. ال ال ة
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 نتائج الفرضية الرابعة:. 4.2.1.4

الضػػغوطات فػػي متوسػطات  (α) ≤0.05ال توجػد فػروؽ ذات داللػػة إحصػائية عنػػد مسػتوى الداللػة 
 .المينة لمتغير تعزىلدى زوجات المرضى الفصامييف في محافظة راـ اهلل والبيرة  النفسية 

المتكسػطات الحسػابية كاالنحرافػات المعياريػة لمسػتكل  تػـ اسػتخراج الرابعػةللتحقؽ مف صحة الفراػية 
 (.8.4الاوكطات النفسية تبعان لمتوير المينة، كذلؾ تما ىك كااح ف  الجدكؿ )

 
ير : المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لمستوى الضغوطات النفسية تبعًا لمتغ2.3جدوؿ 

 المينة.
المتوسط  العدد المينة المتغير

 الحسابي
 االنحراؼ المعياري

 الضغوطات النفسية
 

 0.62 3.99 78 ربةبيث
 0.72 3.90 10 طالبة
 0.56 3.84 21 عاهلة

 0.89 3.01 78 ربةبيث الضغوطات االجتماعية
 0.90 3.12 10 طالبة
 0.79 3.07 21 عاهلة

 الضغوطات االسرية
 

يثربةب  78 3.48 0.87 
 0.33 3.60 10 طالبة
 0.69 3.50 21 عاهلة

 0.69 4.22 78 ربةبيث الضغوطات االقتصادية
 0.65 3.80 10 طالبة
 0.97 3.82 21 عاهلة

الدرجة الكمية 
 لمضغوطات النفسية

 0.59 3.68 78 ربةبيث
 0.52 3.61 10 طالبة
 0.62 3.56 21 عاهلة

 

( كجػػػكد تقػػػارب فػػػ  متكسػػػطات درجػػػات الاػػػوكطات النفسػػػية لػػػدل زكجػػػات 8.4يتاػػػح مػػػف الجػػػدكؿ )
المراػى الفصػػامييف فػػ  محافظػػة راـ اهلل كالبيػػرة علػػى اخػتبلؼ ميػػنيف. كلفحػػص الفراػػية تػػـ اسػػتخراج 

 .(9.0الجدكؿ )نتائج تحليؿ التبايف األحادم تما ىك كارد ف  
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( One Way Analysis of Variance) : نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي1.3دوؿ ج
 المينة.لمتغير وفقا الضغوطات النفسية لمفروؽ في درجات 

 االبعاد
 

مجموع  مصدر التبايف
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ؼ 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 الضغوطات النفسية
 

 0.190 2 0.381 بيف المجموعات
0.497 

 

0.610 

 
 3830. 106 40.591 داخؿ المجموعات

  108 40.972 المجموع

 
 الضغوطات االجتماعية

 0.053 2 0.107 بيف المجموعات
0.070 

 

0.932 

 
 0.759 106 80.455 داخؿ المجموعات

  108 80.562 المجموع

 
 الضغوطات االسرية

 

 0.064 2 0.128 بيف المجموعات
0.098 

 

0.907 

 
 6490. 106 68.822 داخؿ المجموعات

  108 68.949 المجموع

 1.784 2 3.567 بيف المجموعات الضغوطات االقتصادية

3.185 

 

0.045* 

 

 0.560 106 59.364 داخؿ المجموعات

  108 62.932 المجموع

 بيف المجموعات الدرجة الكمية لمضغوطات النفسية
0.254 2 0.127 

0.364 

 

0.695 

 

 0.349 106 36.982 داخؿ المجموعات

  108 37.236 المجموع

 (.α) ≤0.01* دالة إحصائيا بدرجة عالية عند مستوى *                                             (.α) ≤0.05*   دالة إحصائيا عند مستوى 
 

 
ف   (α) ≤0.05فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة  انو ال تكجد (9.4)يتاح مف الجدكؿ 

كسػػػطات الاػػػوكطات النفسػػػية لػػػدل زكجػػػات المراػػػى الفصػػػامييف فػػػ  محافظػػػة راـ اهلل كالبيػػػرة تبعػػػان مت
بعػد )الاػوكطات  باسػت ناءلمتوير المينة على الدرجة التليػة للاػوكطات النفسػية كبػاق  أبعػاد األخػرل 

عنػػد  (0.364(، فقػػد بلوػػت قيمػػة )ؼ( المحسػػكبة علػػى الدرجػػة التليػػة للاػػوكطات النفسػػية )االقتصػػادية
(، كلمعرفػػػػة مصػػػػدر الفػػػػركؽ كاختبػػػػار اتجػػػػاه الداللػػػػة علػػػػى بعػػػػد )الاػػػػوكطات 0.695مسػػػتكل الداللػػػػة )

( كتانػػت نتػػائج ىػػذا االختبػػار تمػػا ىػػ  فػػ  Tukeyاالقتصػػادية(، قػػاـ الباحػػث باسػػتخداـ اختبػػار تػػكت  )
 (.10.4الجدكؿ )
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 .عًا لمتغير المينةتب لمعرفة اتجاه الداللة (Tukey)توكي  : نتائج اختبار30.3جدوؿ 
 عبيهخ طبنجخ رثخ ثُذ المينة المتغير

*0 0.38858  رثخ ثُذ االقتصاديةالضغوطات  .40676 

 0.06647   طبنجخ

    عبيهخ

 

حيػػث تشػػير  ( أف الفػػركؽ تانػػت دالػػة لصػػالح المتكسػػطات الحسػػابية األعلػػى،20.0) يتاػػح مػػف الجػػدكؿ
بػػػػيف  لمينػػػػة أف الفػػػػركؽ تانػػػػتاتبعػػػػان لمتويػػػػر  قتصػػػػاديةاالالمقارنػػػػات البعديػػػػة للفػػػػركؽ فػػػػ  الاػػػػوكطات 
الزكجػػات اللػػكات  )عاملػػة( لصػػالح  الزكجػػات اللػػكات  ميػػنيفالزكجػػات اللػػكات  ميػػنيف )ربػػة بيػػت( كبػػيف 

رفض الفراية الصفرية الرابعة على بعد )الاوكطات االقتصادية( إلى  )ربة بيت(، كىذا يدعك مينيف
 لية كباق  األبعاد األخرل.ف  حيف تـ قبكليا على الدرجة الت



 نتائج الفرضية الخامسة:. 5.2.1.4

الضػػغوطات فػػي متوسػػطات  (α) ≤0.05ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى الداللػػة 
عػػدد سػػنوات  لمتغيػػر تعػػزىلػػدى زوجػػات المرضػػى الفصػػامييف فػػي محافظػػة راـ اهلل والبيػػرة  النفسػػية 

 مرض الزوج.
المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لمستكل  تـ استخراج الخامسة مف صحة الفرايةللتحقؽ 

كذلػػػؾ تمػػػا ىػػػك كااػػػح فػػػ  الجػػػدكؿ  ،عػػػدد سػػػنكات مػػػرض الػػػزكجلمتويػػػر تبعػػػان الاػػػوكطات النفسػػػية 
(22.0.) 
 

لمتغير  تبعاً الضغوطات النفسية واالنحرافات المعيارية لمستوى  ،: المتوسطات الحسابية33.3جدوؿ 
 ض الزوج.عدد سنوات مر 

 االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي العدد عذد صُىاد يرض انزوط المتغير

 الضغوطات النفسية
 

سنوات5أقلهن  34 3.95 0.59 

سنوات20–5بين  28 3.79 0.61 

سنوات20أكثرهن  47 4.05 0.63 

سنوات5أقلهن الضغوطات االجتماعية  34 3.05 0.86 

سنوات20–5بين  28 3.01 0.91 

سنوات20أكثرهن  47 3.03 0.86 

 الضغوطات االسرية
 

سنوات5أقلهن  34 3.68 0.61 

سنوات20–5بين  28 3.52 0.88 

سنوات20أكثرهن  47 3.35 0.85 

سنوات5أقلهن الضغوطات االقتصادية  34 4.02 0.71 
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 االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي العدد عذد صُىاد يرض انزوط المتغير

سنوات20–5بين  28 4.05 0.76 

سنوات20أكثرهن  47 4.22 0.80 

الدرجة الكمية 
 لمضغوطات النفسية

سنوات5أقلهن  34 3.67 0.55 

سنوات20–5بين  28 3.59 0.59 

سنوات20أكثرهن  47 3.66 0.61 

 
( كجػػػكد تقػػػارب فػػػ  متكسػػػطات درجػػػات الاػػػوكطات النفسػػػية لػػػدل زكجػػػات 22.0يتاػػػح مػػػف الجػػػدكؿ )

ازكاجيػػػػف. كلفحػػػػص سػػػػنكات مػػػػرض يػػػػرة علػػػػى اخػػػػتبلؼ المراػػػػى الفصػػػػامييف فػػػػ  محافظػػػػة راـ اهلل كالب
 .(21.0الجدكؿ )الفراية تـ استخراج نتائج تحليؿ التبايف األحادم تما ىك كارد ف  

 

( One Way Analysis of Variance) : نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي33.3دوؿ ج
 عدد سنوات مرض الزوج.ل وفقاً الضغوطات النفسية لمفروؽ في درجات 

 االبعاد
 

درجات  مجموع المربعات مصدر التبايف
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ؼ 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

الضغوطات 
 النفسية
 

 0.572 2 1.143 بيف المجمكعات
1.522 

 

0.223 

 
3760. 106 39.828 داخؿ المجمكعات

  108 40.972 المجمكع

الضغوطات 
 االجتماعية

 0.009 2 0.017 بيف المجمكعات
0.011 

 

0.989 

 
 0.760 106 80.545 داخؿ المجمكعات

  108 80.562 المجمكع

الضغوطات 
 االسرية

 1.106 2 2.211 بيف المجمكعات
1.756 

 

0.178 

 
106.6300 66.738 داخؿ المجمكعات

  108 68.949 المجمكع

الضغوطات 
 االقتصادية

 0.546 2 1.092 بيف المجمكعات
0.936 

 

0.395 

 
 0.583 106 61.839 داخؿ المجمكعات

 108 62.932 المجمكع

الدرجة 
الكمية 

 لمضغوطات 

 0.062 2 0.124 بيف المجمكعات
0.177 

 

0.838 

 
 0.350 106 37.112 داخؿ المجمكعات

  108 37.236 المجمكع

 (.α) ≤0.01* دالة إحصائيا بدرجة عالية عند مستوى *                                             (.α) ≤0.05*   دالة إحصائيا عند مستوى 
 

 (α) ≤0.05( انػػو ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل الداللػػة 21.0يتاػػح مػػف الجػػدكؿ )
فػ  متكسػػطات الاػػوكطات النفسػػية لػدل زكجػػات المراػػى الفصػػامييف فػ  محافظػػة راـ اهلل كالبيػػرة تبعػػان 
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علػػى الدرجػػة التليػػة للاػػوكطات النفسػػية كبػػاق  األبعػػاد األخػػرل، فقػػد  عػػدد سػػنكات مػػرض الػػزكجر لمتويػػ
( عنػػػد مسػػػتكل الداللػػػة 0.277بلوػػػت قيمػػػة )ؼ( المحسػػػكبة علػػػى الدرجػػػة التليػػػة للاػػػوكطات النفسػػػية )

الفراػػية الصػػفرية  قبػػكؿإلػػى  ىػػذا يػػدعكتبعػػان لعػػدـ كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة احصػػائية فػػنف ك (، 0.808)
 على الدرجة التلية كباق  األبعاد األخرل.الخامسة 

 

 نتائج الفرضية السادسة:. 6.2.1.4

الضػػغوطات فػػي متوسػطات  (α) ≤0.05ال توجػد فػروؽ ذات داللػػة إحصػائية عنػػد مسػتوى الداللػة 
معػدؿ الػدخؿ  لمتغيػر تعػزىلدى زوجات المرضػى الفصػامييف فػي محافظػة راـ اهلل والبيػرة  النفسية 
 .الشيري

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لمسػتكل  تحقؽ مف صحة الفراية السادسة تـ استخراجلل
 (.13.4الاوكطات النفسية تبعان لمتوير معدؿ الدخؿ الشيرم، كذلؾ تما ىك كااح ف  الجدكؿ )

 
متغير : المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لمستوى الضغوطات النفسية تبعًا ل13.4جدوؿ 

 معدؿ الدخؿ الشيري.
المتوسط  العدد معدؿ الدخؿ الشيري المتغير

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعياري

 الضغوطات النفسية
 

شُكم 3000أقم يٍ   71 4.02 0.63 
شُكم 3000 – 3000ثٍُ   27 3.63 0.53 

شُكم 3000أكضر يٍ   11 4.10 0.58 

شُكم 3000أقم يٍ  الضغوطات االجتماعية  71 3.11 0.85 

شُكم 3000 – 3000ثٍُ   27 2.66 0.20 
شُكم 3000أكضر يٍ   11 3.33 0.93 

 الضغوطات االسرية
 

شُكم 3000أقم يٍ   71 3.57 0.87 
شُكم 3000 – 3000ثٍُ   27 3.34 0.63 

شُكم 3000أكضر يٍ   11 3.33 0.54 

شُكم 3000أقم يٍ  الضغوطات االقتصادية  71 4.28 0.71 

شُكم 3000 – 3000ثٍُ   27 3.79 0.73 
شُكم 3000أكضر يٍ   11 3.79 0.71 

الدرجة الكمية 
 لمضغوطات النفسية

شُكم 3000أقم يٍ   71 3.75 0.63 
شُكم 3000 – 3000ثٍُ   27 3.33 0.53 

شُكم 3000أكضر يٍ   11 3.30 0.313 
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لػػدل زكجػػات  ( كجػػكد اخػػتبلؼ فػػ  متكسػػطات درجػػات الاػػوكطات النفسػػية13.4يتاػػح مػػف الجػػدكؿ )
المراى الفصامييف ف  محافظة راـ اهلل كالبيرة على اختبلؼ معدؿ دخليف الشيرم. كلفحص الفراػية 

 .(14.4الجدكؿ )تـ استخراج نتائج تحليؿ التبايف األحادم تما ىك كارد ف  
 

( One Way Analysis of Variance) : نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي14.4دوؿ ج
 معدؿ الدخؿ الشيري.لمتغير وفقا الضغوطات النفسية درجات لمفروؽ في 

 االبعاد
 

مجموع  مصدر التبايف
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ؼ 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 الضغوطات النفسية
 

 2.211 2 4.421 بيف المجمكعات
6.411 

 

0.002** 

 
3450. 106 36.550 داخؿ المجمكعات

  108 40.972 مجمكعال

 2.739 2 5.478 بيف المجمكعات الضغوطات االجتماعية
3.867 

 

0.024* 

 
 0.708 106 75.084 داخؿ المجمكعات

  108 80.562 المجمكع

 الضغوطات االسرية
 

 0.637 2 1.274 بيف المجمكعات
0.997 

 

0.372 

 
106.6380 67.676 داخؿ المجمكعات

  108 68.949 المجمكع

 2.969 2 5.939 بيف المجمكعات الضغوطات االقتصادية

5.523 

 

0.005** 

 
 0.538 106 56.993 داخؿ المجمكعات

 108 62.932 المجمكع

الدرجة الكمية 
 لمضغوطات النفسية

 1.535 2 3.070 بيف المجمكعات

4.762 

 

0.010* 

 
 0.322 106 34.166 داخؿ المجمكعات

  108 37.236 المجمكع

 (.α) ≤0.01* دالة إحصائيا بدرجة عالية عند مستوى *                                             (.α) ≤0.05*   دالة إحصائيا عند مستوى 

 
فػػ   (α) ≤0.05فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل الداللػػة  كجػػكد (14.4)يتاػػح مػػف الجػػدكؿ 

زكجػػػات المراػػػى الفصػػػامييف فػػػ  محافظػػػة راـ اهلل كالبيػػػرة تبعػػػان متكسػػػطات الاػػػوكطات النفسػػػية لػػػدل 
 باسػػت ناءبعػػاد األخػػرل األلمتويػػر معػػدؿ الػػدخؿ الشػػيرم علػػى الدرجػػة التليػػة للاػػوكطات النفسػػية كبػػاق  

(، فقػػد بلوػػت قيمػػة )ؼ( المحسػػكبة علػػى الدرجػػة التليػػة للاػػوكطات النفسػػية االسػػريةبعػػد )الاػػوكطات 
(، كلمعرفػة مصػدر الفػركؽ كاختبػار اتجػاه الداللػة علػى الدرجػة 0.010ة )( عند مسػتكل الداللػ4.762)
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التليػػػة للاػػػوكطات النفسػػػية كبػػػاق  أبعػػػاد األخػػػرل باسػػػت ناء بعػػػد )الاػػػوكطات االسػػػرية(، قػػػاـ الباحػػػث 
 (.15.4( كتانت نتائج ىذا االختبار تما ى  ف  الجدكؿ )Tukeyباستخداـ اختبار تكت  )

 

 معدؿ الدخؿ الشيري.تبعًا لمتغير  لمعرفة اتجاه الداللة (Tukey)وكي ت : نتائج اختبار15.4جدوؿ 
 3000أقم يٍ  معدؿ الدخؿ الشيري المتغير

 شُكم

 – 3000ثٍُ 

 شُكم 3000

 3000أكضر يٍ 

 شُكم
انضغىطبد 

 انُفضُخ

 

شُكم 3000أقم يٍ    0.38885
*
 -0.27757 

شُكم 3000 – 3000ثٍُ     -0.66643
*
 

شُكم 3000أكضر يٍ      

انضغىطبد 

 االجزًبعُخ

شُكم 3000أقم يٍ    0.46688
*
 -0.22181 

شُكم 3000 – 3000ثٍُ     -0.68868* 

شُكم 3000أكضر يٍ      

انضغىطبد 

 االقزصبدَخ



شُكم 3000أقم يٍ    0.49044
*
 0.48830* 

شُكم 3000 – 3000ثٍُ     -0.00214 

شُكم 3000أكضر يٍ      

انذرجخ انكهُخ 

د نهضغىطب

 انُفضُخ

شُكم 3000أقم يٍ    0.39409
*
 0.05179 

شُكم 3000 – 3000ثٍُ     -0.34230 

شُكم 3000أكضر يٍ      

 

حيػػث تشػػير  ( أف الفػػركؽ تانػػت دالػػة لصػػالح المتكسػػطات الحسػػابية األعلػػى،15.4) يتاػػح مػػف الجػػدكؿ
، تبعػػان لمتويػػر ماعيػػة(الاػػوكطات االجتالنفسػػية، ك )الاػػوكطات  مبعػػد المقارنػػات البعديػػة للفػػركؽ علػػى

( شػػيتؿ 0999أقػػؿ مػػف بػػيف الزكجػػات اللػػكات  معػػدؿ دخليػػف )أف الفػػركؽ تانػػت  معػػدؿ الػػدخؿ الشػػيرم
الزكجػػات اللػػكات  معػػدؿ ( لصػػالح شػػيتؿ 1999 – 0999بػػيف )الزكجػػات اللػػكات  معػػدؿ دخليػػف كبػػيف 
 1999 – 0999بػيف (، كتانػت بػيف الزكجػات اللػكات  معػدؿ دخليػف )شػيتؿ 0999أقػؿ مػف )دخليف 
الزكجػات اللػكات  معػدؿ ( لصػالح شػيتؿ 1999أت ػر مػف )الزكجات اللكات  معػدؿ دخليػف ( كبيف شيتؿ

بيف الزكجػات ( الاوكطات االقتصاديةتما تانت الفركؽ على بعد )(، شيتؿ 1999أت ر مف )دخليف 
 – 0999بػػيف )الزكجػػات اللػػكات  معػػدؿ دخليػػف ( كبػػيف شػػيتؿ 0999أقػػؿ مػػف اللػػكات  معػػدؿ دخليػػف )

 0999أقػػػؿ مػػػف )الزكجػػػات اللػػػكات  معػػػدؿ دخليػػػف ( لصػػػالح شػػػيتؿ 1999أت ػػػر مػػػف و،شػػػيتؿ 1999
 0999أقػػؿ مػػف بػػيف الزكجػػات اللػػكات  معػػدؿ دخليػػف )بينمػػا تانػػت الفػػركؽ علػػى الدرجػػة التليػػة (، شػػيتؿ
( شػيتؿ 1999أت ػر مػف و،شػيتؿ 1999 – 0999بيف )الزكجات اللكات  معدؿ دخليف ( كبيف شيتؿ
قبػػػكؿ الفراػػػية إلػػػى  (، كىػػػذا يػػػدعكشػػػيتؿ 0999أقػػػؿ مػػػف )الزكجػػػات اللػػػكات  معػػػدؿ دخليػػػف  لصػػػالح
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الصػػفرية الرابعػػة علػػى بعػػد )الاػػوكطات االقتصػػادية( فػػ  حػػيف تػػـ رفاػػيا علػػى الدرجػػة التليػػة كبػػاق  
 األبعاد األخرل.

 
 . نتائج السؤاؿ الثالث:3.1.4

 يف في محافظة راـ اهلل والبيرة ؟ما أىـ استراتيجيات التكيؼ لدى زوجات المرضى الفصامي
لئلجابػػػػة عػػػػف سػػػػؤاؿ الدراسػػػػة األكؿ تػػػػـ اسػػػػتخراج المتكسػػػػطات الحسػػػػابية كاالنحرافػػػػات المعياريػػػػة ألىػػػػـ 
اسػػػتراتيجيات التتيػػػؼ لػػػدل زكجػػػات المراػػػى الفصػػػامييف فػػػ  محافظػػػة راـ اهلل كالبيػػػرة، كذلػػػؾ تمػػػا ىػػػك 

 (.26.0كااح ف  الجدكؿ )
 

 ية واالنحرافات المعيارية ألىـ استراتيجيات التكيؼ.: المتوسطات الحساب33.3جدوؿ 
المتوسط  العدد البعد البعد

 الحسابي
 االنحراؼ 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 الدرجة الترتيب

خانضبَُ 73.58 0.71 3.62 109 استراتيجية حؿ المشكالت األول انجعذ  يررفعخ 

 يزىصطخ انخبيضخ 64.18 0.73 3.23 109 استراتيجية الدعـ والمساندة انضبٍَ انجعذ

خانراثع 65.91 0.60 3.10 109 استراتيجية المواجية الفعالة انضبنش انجعذ  يزىصطخ 

خانضبنض 68.26 0.77 3.41 109 استراتيجية التجنب انراثع انجعذ  يررفعخ 

 يُخفضخ انضبثعخ 48.15 0.83 2.43 109 استراتيجية التفريغ النفسي انجعذ انخبيش

 يررفعخ األونً 75.60 0.63 3.72 109 استراتيجية البعد الديني انجعذ انضبدس

 يزىصطخ انضبدصخ 61.68 0.76 3.08 109 استراتيجية االسترخاء انجعذ انضبثع

 يزىصطخ 65.34 0.43 3.23 109 الصزرارُجُبد انزكُف انذرجخ انكهُخ

 

كجات المراى الفصامييف ف  ( أف أت ر استراتيجيات التتيؼ انتشاران لدل ز 26.0يتاح مف الجدكؿ )
( كبنسبة 4.73بمتكسط حساب  قدره ) (استراتيجية البعد الدين محافظة راـ اهلل كالبيرة تم لت ف  )

( استراتيجية حؿ المشتبلت( معبرة عف درجة مرتفعة، كجاء ف  المرتبة ال انية )75.6مئكية مقدراىا )
معبرة عف درجة مرتفعة أياا، كجاء ف  ( 70.6كبنسبة مئكية مقدراىا )( 0.68بمتكسط حساب  قدره )

معبرة ( 68.0كبنسبة مئكية مقدراىا )( 0.02( بمتكسط حساب  قدره )استراتيجية التجنبالمرتبة ال ال ة )
( بمتكسط حساب  استراتيجية المكاجية الفعالةعف درجة مرتفعة أياا، بينما جاء ف  المرتبة الرابعة )

 الخامسةجاء ف  المرتبة معبرة عف درجة متكسطة، ك ( 65.9راىا )كبنسبة مئكية مقد( 0.00قدره )
( معبرة عف 60.1( كبنسبة مئكية مقدراىا )0.12)استراتيجية الدعـ كالمساندة( بمتكسط حساب  قدره )

( 0.08)استراتيجية االسترخاء( بمتكسط حساب  قدره ) السادسةكجاء ف  المرتبة  ،تذلؾ درجة متكسطة
ف  حيف جاء ف  المرتبة السابعة  ( معبرة عف درجة متكسطة تذلؾ،62.7اىا )كبنسبة مئكية مقدر 
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( 08.1كبنسبة مئكية مقدراىا )( 1.02( بمتكسط حساب  قدره )استراتيجية التفريغ النفس كاالخيرة )
( 4.07اما على الدرجة التلية لبلستراتيجيات فقد بلغ المتكسط الحساب  ) معبرة عف درجة منخفاة.

 ( معبرة عف درجة متكسطة.4...كية مقدراىا )كبنسبة مئ
 

 نتائج السؤاؿ الرابع: 4.1.4

اسػتراتيجيات في متوسػطات  (α) ≤0.05توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ىؿ 
مكاف السػكف، ) اتتعزى لمتغير لدى زوجات المرضى الفصامييف في محافظة راـ اهلل والبيرة  التكيؼ

 (؟ؤىؿ العممي، والمينة، وعدد سنوات مرض الزوج، ومعدؿ الدخؿ الشيريوعمر الزوجة، والم
 ( كفيما يل  نتائج فحصيا:1-6كانب ؽ عف ىذا السؤاؿ الفرايات الصفرية )

 نتائج الفرضية السابعة:. 1.4.1.4

اسػتراتيجيات فػي متوسػطات  (α) ≤0.05توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عنػد مسػتوى الداللػة  ال
 تعزى لمتغير مكاف السكف.زوجات المرضى الفصامييف في محافظة راـ اهلل والبيرة   لدى التكيؼ 
المتكسطات الحسػابية كاالنحرافػات المعياريػة لمسػتكل  تـ استخراج السابعة مف صحة الفرايةللتحقؽ 

 (.27.0كذلؾ تما ىك كااح ف  الجدكؿ ) لمتوير متاف الستف،تبعان   استراتيجيات التتيؼ
 

 تبعاً  واالنحرافات المعيارية لمستوى استراتيجيات التكيؼ ،المتوسطات الحسابية :33.3جدوؿ 
 مكاف السكف.لمتغير 

المتوسط  العدد مكاف السكف المتغير
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 0.59 3.56 26 هذينة استراتيجية حؿ المشكالت
 0.68 3.85 43 قرية
 0.80 3.58 40 هخين

 0.75 3.12 26 هذينة لمساندةاستراتيجية الدعـ وا
 0.70 3.31 43 قرية
 0.75 3.16 40 هخين

 0.49 3.19 26 هذينة استراتيجية المواجية الفعالة
 0.59 3.52 43 قرية
 0.60 3.12 40 هخين

 استراتيجية التجنب

 

 0.65 3.10 26 هذينة
 0.81 3.50 43 قرية
 0.77 3.52 40 هخين

 0.76 2.10 26 هذينة نفسياستراتيجية التفريغ ال
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المتوسط  العدد مكاف السكف المتغير
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 0.70 2.71 43 قرية 
 0.90 2.26 40 هخين

 0.75 3.68 26 هذينة استراتيجية البعد الديني
 0.54 3.89 43 قرية
 0.72 3.73 40 هخين

 0.75 2.89 26 هذينة استراتيجية االسترخاء
 0.62 3.31 43 قرية
 0.87 2.96 40 هخين

 0.39 3.10 26 هذينة ت التكيؼالدرجة الكمية الستراتيجيا
 0.42 3.44 43 قرية
 0.49 3.19 40 هخين

 

( كجػػكد اخػػتبلؼ فػػ  متكسػػطات درجػػات اسػػتراتيجيات التتيػػؼ لػػدل زكجػػات 27.0يتاػػح مػػف الجػػدكؿ )
المراػػى الفصػػامييف فػػ  محافظػػة راـ اهلل كالبيػػرة  علػػى اخػػتبلؼ امػػاتف سػػتنيف. كلفحػػص الفراػػية تػػـ 

 (.28.0الجدكؿ )التبايف األحادم تما ىك كارد ف  استخراج نتائج تحليؿ 
 

( One Way Analysis of Variance) : نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي32.3دوؿ ج
 مكاف السكف.لوفقا استراتيجيات التكيؼ لمفروؽ في درجات 

 االبعاد
 

مجموع  مصدر التبايف
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ؼ 
 ةالمحسوب

الداللة 
 اإلحصائية

استراتيجية حؿ 
 المشتبلت

 1.007 2 2.014 بيف المجمكعات
1.928 

 

0.151 

 
5220. 106 55.380 داخؿ المجمكعات

  108 57.394 المجمكع

استراتيجية الدعـ 
 كالمساندة

 0.381 2 0.761 بيف المجمكعات
0.709 

 

0.495 

 
 0.537 106 56.949 داخؿ المجمكعات

  108 57.711 مجمكعال

استراتيجية المكاجية 
 الفعالة

 1.847 2 3.694 بيف المجمكعات
5.482 

 

0.005** 

 
106.3370 35.714 داخؿ المجمكعات

  108 39.408 المجمكع

 1.415 2 2.830 بيف المجمكعاتاستراتيجية التجنب

2.450 

 

0.091 

 
 0.578 106 61.217 داخؿ المجمكعات

 108 64.047 مكعالمج

 **0.007 5.242 3.395 2 6.789 بيف المجمكعاتاستراتيجية التفريغ 
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 االبعاد
 

مجموع  مصدر التبايف
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ؼ 
 ةالمحسوب

الداللة 
 اإلحصائية

   0.648 106 68.645 داخؿ المجمكعاتالنفس 

  108 75.434 المجمكع

استراتيجية البعد 
 الدين 

 0.441 2 0.881 بيف المجمكعات
1.019 

 

0.364 

 
 0.432 106 45.834 داخؿ المجمكعات

  108 46.716 مجمكعال

 1.975 2 3.951 بيف المجمكعات استراتيجية االسترخاء
3.551 

 

0.032* 

 
106.5560 58.973 داخؿ المجمكعات

  108 62.924 المجمكع

الدرجة التلية 
الستراتيجيات 

 التتيؼ

 1.153 2 2.305 بيف المجمكعات

6.064 

 

0.003** 

 
 0.190 106 20.149 داخؿ المجمكعات

 108 22.454 المجمكع

 (.α) ≤0.01* دالة إحصائيا بدرجة عالية عند مستوى *                                             (.α) ≤0.05*   دالة إحصائيا عند مستوى 

 
فػػ   (α) ≤0.05( كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل الداللػػة 18.4يتاػػح مػػف الجػػدكؿ )
يجيات التتيػػػؼ لػػػدل زكجػػػات المراػػػى الفصػػػامييف فػػػ  محافظػػػة راـ اهلل كالبيػػػرة تبعػػػان متكسػػػطات اسػػػترات

استراتيجية ك  ،ستراتيجيات كابعاد )استراتيجية المكاجية الفعالةلبللمتوير متاف الستف على الدرجة التلية 
اتيجية حػؿ )اسػتر  ف  حيف تبػيف انػو ال تكجػد فػركؽ علػى ابعػاد استراتيجية االسترخاء(،ك  ،التفريغ النفس 

بلوت قيمة  إذاستراتيجية البعد الدين (، ك  ،استراتيجية التجنبك  ،استراتيجية الدعـ كالمساندةك  ،المشتبلت
(، 0.003( عنػػد مسػػتكل الداللػػة )6.064)ؼ( المحسػػكبة علػػى الدرجػػة التليػػة السػػتراتيجيات التتيػػؼ )

سػػػػتراتيجيات التتيػػػػؼ كابعػػػػاد كلمعرفػػػػة مصػػػػدر الفػػػػركؽ كاختبػػػػار اتجػػػػاه الداللػػػػة علػػػػى الدرجػػػػة التليػػػػة ال
اسػػػػتراتيجية االسػػػػترخاء(، قػػػػاـ الباحػػػػث ك  ،اسػػػػتراتيجية التفريػػػػغ النفسػػػػ ك  ،)اسػػػػتراتيجية المكاجيػػػػة الفعالػػػػة

 (.19.4( كتانت نتائج ىذا االختبار تما ى  ف  الجدكؿ )Tukeyباستخداـ اختبار تكت  )
 

 مكاف السكف.تبعًا لمتغير  لمعرفة اتجاه الداللة (Tukey)توكي  : نتائج اختبار19.4جدوؿ 
 يخُى قرَخ يذَُخ مكاف السكف المتغير

 0.07231 *0.32862-  يذَُخ استراتيجية المواجية الفعالة

0.40093   قرَخ
*
 

    يخُى

0.57317-  يذَُخاستراتيجية التفريغ النفسي
*
 -0.11654 

0.45663   قرَخ
*
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 يخُى قرَخ يذَُخ مكاف السكف المتغير

    يخُى

 0.06731- *0.42680-  يذَُخ استراتيجية االسترخاء

 *0.35950   قرَخ

    يخُى

الدرجة الكمية الستراتيجيات 
 التكيؼ

0.34148-  يذَُخ
*
 -0.08462 

0.25685   قرَخ
*
 

    يخُى

 

حيػػث تشػػير  ( أف الفػػركؽ تانػػت دالػػة لصػػالح المتكسػػطات الحسػػابية األعلػػى،29.0) يتاػػح مػػف الجػػدكؿ
 ،كابعاد )استراتيجية المكاجية الفعالػةلتلية الستراتيجيات التتيؼ على الدرجة االمقارنات البعدية للفركؽ 

أف الفػركؽ تانػت علػى  متػاف السػتف، تبعػان لمتويػر اسػتراتيجية االسػترخاء(ك  ،استراتيجية التفريغ النفس ك 
)قرية( لصػالح الزكجات اللكات  اماتف ستنيف بيف الزكجات اللكات  اماتف ستنيف )مدينة، مخيـ( كبيف 

علػى الدرجػة السػابعة رفػض الفراػية الصػفرية إلػى  )قريػة(، كىػذا يػدعكت اللكات  اماتف سػتنيف الزكجا
 ،اسػػػػػتراتيجية التفريػػػػػغ النفسػػػػػ ك  ،كابعػػػػػاد )اسػػػػػتراتيجية المكاجيػػػػػة الفعالػػػػػةالتليػػػػػة السػػػػػتراتيجيات التتيػػػػػؼ 

 ف  حيف تـ قبكليا على باق  األبعاد األخرل.، استراتيجية االسترخاء(ك 
 
 

 ج الفرضية الثامنة:نتائ. 2.4.1.4

اسػتراتيجيات فػي متوسػطات  (α) ≤0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عنػد مسػتوى الداللػة 
 .عمر الزوجة لمتغير تعزىلدى زوجات المرضى الفصامييف في محافظة راـ اهلل والبيرة  التكيؼ 
ات المعياريػة لمسػتكل المتكسػطات الحسػابية كاالنحرافػ تػـ اسػتخراج ال امنػة مف صحة الفرايةللتحقؽ 

 (.10.0كذلؾ تما ىك كااح ف  الجدكؿ ) ،عمر الزكجةلمتوير تبعان   استراتيجيات التتيؼ
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 واالنحرافات المعيارية لمستوى استراتيجيات التكيؼ تبعاً  ،: المتوسطات الحسابية30.3جدوؿ 
 عمر الزوجة.لمتغير 

المتوسط  العدد عمر الزوجة المتغير
 الحسابي

نحراؼ اال 
 المعياري

 0.75 3.77 20سنة00أقلهن استراتيجية حؿ المشكالت

 0.65 3.70 40سنة00–00بين

 0.79 3.60 49سنة00أكثرهن

 0.69 3.29 20سنة00أقلهن استراتيجية الدعـ والمساندة

 0.71 3.26 40سنة00–00بين

 0.77 3.10 49سنة00أكثرهن

 0.57 3.51 20سنة00أقلهن لمواجية الفعالةاستراتيجية ا

 0.54 3.29 40سنة00–00بين

 0.65 3.21 49سنة00أكثرهن

 استراتيجية التجنب

 

 0.61 3.41 20سنة00أقلهن

 0.55 3.37 40سنة00–00بين

 0.97 3.45 49سنة00أكثرهن

 استراتيجية التفريغ النفسي

 

 0.70 2.89 20سنة00أقلهن

 0.81 2.42 40سنة00–00بين

 0.83 2.20 49سنة00أكثرهن

 0.61 3.71 20سنة00أقلهن استراتيجية البعد الديني

 0.53 3.67 40سنة00–00بين

 0.75 3.90 49سنة00أكثرهن

 0.72 3.36 20سنة00أقلهن استراتيجية االسترخاء

 0.66 2.98 40سنة00–00بين

 0.85 3.05 49سنة00أكثرهن

الدرجة الكمية 
 الستراتيجيات التكيؼ

 0.47 3.42 20سنة00أقلهن

 0.42 3.20 40سنة00–00بين

 0.48 3.20 49سنة00أكثرهن

 
( كجػػكد تقػػارب فػػ  متكسػػطات اسػػتراتيجيات التتيػػؼ لػػدل زكجػػات المراػػى 10.0يتاػػح مػػف الجػػدكؿ )

محافظػػة راـ اهلل كالبيػػرة علػػى إخػػتبلؼ أعمػػارىف. كلفحػػص الفراػػية تػػـ اسػػتخراج نتػػائج  الفصػػامييف فػػ 
 .(12.0الجدكؿ )تحليؿ التبايف األحادم تما ىك كارد ف  

 
 
 
 
 
 

 



 

106 

( One Way Analysis of Variance) : نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي33.3دوؿ ج
 الزوجة. عمرلوفقا استراتيجيات التكيؼ لمفروؽ في درجات 

 االبعاد
 

درجات  مجموع المربعات مصدر التبايف
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ؼ 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

استراتيجية حؿ 
 المشكالت

 0.158 2 0.316 بيف المجموعات
0.294 

 

0.746 

 
 5380. 106 57.078 داخؿ المجموعات

  108 57.394 المجموع

استراتيجية الدعـ 
 ساندةوالم

 0.229 2 0.457 بيف المجموعات
0.424 

 

0.656 

 
 0.540 106 57.253 داخؿ المجموعات

  108 57.711 المجموع

استراتيجية المواجية 
 الفعالة

 0.631 2 1.261 بيف المجموعات
1.752 

 

0.178 

 
 3600. 106 38.147 داخؿ المجموعات

  108 39.408 المجموع

 باستراتيجية التجن

 

 0.071 2 0.142 بيف المجموعات

0.118 

 

0.889 

 

 0.603 106 63.905 داخؿ المجموعات

  108 64.047 المجموع

استراتيجية التفريغ 
 النفسي

 

 بيف المجموعات
6.772 2 3.386 

5.227 

 

0.007** 

 

 0.648 106 68.662 داخؿ المجموعات

  108 75.434 المجموع

استراتيجية البعد 
 لدينيا

 0.678 2 1.357 بيف المجموعات
1.585 

 

0.210 

 
 4280. 106 45.359 داخؿ المجموعات

  108 46.716 المجموع

 0.977 2 1.953 بيف المجموعات استراتيجية االسترخاء

1.698 

 

0.188 

 

 0.575 106 60.970 داخؿ المجموعات

  108 62.924 المجموع

الدرجة الكمية 
 يات التكيؼالستراتيج

 بيف المجموعات
0.581 2 0.291 

1.409 

 

0.249 

 

 0.206 106 21.873 داخؿ المجموعات

  108 22.454 المجموع

 (.α) ≤0.01* دالة إحصائيا بدرجة عالية عند مستوى *                                             (.α) ≤0.05*   دالة إحصائيا عند مستوى 

 (α) ≤0.05( انػػو ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل الداللػػة 12.0دكؿ )يتاػػح مػػف الجػػ
ف  متكسػطات اسػتراتيجيات التتيػؼ لػدل زكجػات المراػى الفصػامييف فػ  محافظػة راـ اهلل كالبيػرة تبعػان 

علػػػى الدرجػػػة التليػػػة السػػػتراتيجيات التتيػػػؼ كبػػػاق  األبعػػػاد األخػػػرل باسػػػت ناء بعػػػد  عمػػػر الزكجػػػةلمتويػػػر 
(، فقد بلوػت قيمػة )ؼ( المحسػكبة علػى الدرجػة التليػة السػتراتيجيات التتيػؼ ستراتيجية التفريغ النفس ا)
كلمعرفػػػػػة مصػػػػػدر الفػػػػػركؽ كاختبػػػػػار اتجػػػػػاه الداللػػػػػة علػػػػػى (، 0.109( عنػػػػػد مسػػػػػتكل الداللػػػػػة )2.009)
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ا االختبػار ( كتانػت نتػائج ىػذTukeyاستراتيجية التفريغ النفس (، قاـ الباحث باستخداـ اختبار تكت  ))
 (.22.4تما ى  ف  الجدكؿ )

 
 عمر الزوجة.تبعًا لمتغير  لمعرفة اتجاه الداللة (Tukey)توكي  : نتائج اختبار33.3جدوؿ 

 صُخ 30أكضر يٍ  صُخ 30 – 10ثٍُ  صُخ 10أقم يٍ  عمر الزوجة المتغير

0.69000 0.47000  صُخ 10أقم يٍ استراتيجية التفريغ النفسي
*
 

 0.22000   صُخ 30 – 10ثٍُ 

    صُخ 30أكضر يٍ 

 

حيػػث تشػػير  ( أف الفػػركؽ تانػػت دالػػة لصػػالح المتكسػػطات الحسػػابية األعلػػى،11.0) يتاػػح مػػف الجػػدكؿ
أف الفػػركؽ  عمػػر الزكجػػة، تبعػػان لمتويػػر )اسػػتراتيجية التفريػػغ النفسػػ (بعدعلػػى المقارنػػات البعديػػة للفػػركؽ 

أت ػر )الزكجػات اللػكات  أعمػارىف ( كبػيف سػنة 49ؿ مػف أقػبػيف الزكجػات اللػكات  أعمػارىف )تانت على 
رفػض الفراػية إلػى  (، كىػذا يػدعكسػنة 49أقػؿ مػف )الزكجػات اللػكات  أعمػارىف ( لصػالح سنة 19مف 

بػػاق  ك الدرجػػة التليػػة فػ  حػػيف تػػـ قبكليػػا علػػى ، )اسػػتراتيجية التفريػػغ النفسػػ (بعػػد  علػػىال امنػػة الصػفرية 
 األبعاد األخرل.



 ج الفرضية التاسعة:نتائ. 3.4.1.4

اسػػتراتيجيات فػػي متوسػػطات  (α) ≤0.05ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى الداللػػة 
 .المؤىؿ العممي لمتغير تعزىلدى زوجات المرضى الفصامييف في محافظة راـ اهلل والبيرة   التكيؼ 

حرافػػات المعياريػػة لمسػػتكل المتكسػػطات الحسػػابية كاالن للتحقػػؽ مػػف صػػحة الفراػػية التاسػػعة تػػـ اسػػتخراج
 (.23.4استراتيجيات التتيؼ  تبعان لمتوير المؤىؿ العلم ، كذلؾ تما ىك كااح ف  الجدكؿ )
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: المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لمستوى استراتيجيات التكيؼ تبعًا لمتغير 31.3جدوؿ 
 المؤىؿ العممي.

المتوسط  العدد المؤىؿ العممي المتغير
 بيالحسا

االنحراؼ 
 المعياري

 استراتيجية حؿ المشكالت
 

 0.68 3.60 45 أساسي
 0.70 3.84 23 ثانوي
 0.88 3.69 25 دبلوم

 0.61 3.50 16 بكالوريوس
 0.80 3.21 45 أساسي

 استراتيجية الدعـ والمساندة
 

 0.68 3.37 23 ثانوي
 0.60 3.08 25 دبلوم

 0.72 3.15 16 بكالوريوس

 ية المواجية الفعالةاستراتيج
 

 0.68 3.42 45 أساسي
 0.54 3.00 23 ثانوي
 0.50 3.35 25 دبلوم

 0.51 3.31 16 بكالوريوس

  استراتيجية التجنب

 

 0.91 3.65 45 أساسي
 0.71 3.37 23 ثانوي
 0.55 3.12 25 دبلوم

 0.51 3.26 16 بكالوريوس

 0.89 2.35 45 أساسي استراتيجية التفريغ االنفعال 
 0.90 2.43 23 ثانوي
 0.70 2.22 25 دبلوم

 0.67 2.81 16 بكالوريوس

 0.74 3.89 45 أساسي استراتيجية البعد الديني
 0.52 3.90 23 ثانوي
 0.64 3.62 25 دبلوم

 0.51 3.56 16 بكالوريوس

 0.84 3.10 45 أساسي االسترخاء استراتيجية
 0.86 3.09 23 ثانوي
 0.59 3.09 25 دبلوم

 0.67 2.95 16 بكالوريوس

الدرجة الكمية 
 الستراتيجيات التكيؼ

 0.54 3.30 45 أساسي
 0.43 3.29 23 ثانوي
 0.36 3.17 25 دبلوم

 0.35 3.20 16 بكالوريوس

( كجػػػكد تقػػػارب فػػػ  متكسػػػطات درجػػػات اسػػػتراتيجيات التتيػػػؼ لػػػدل زكجػػػات 10.0يتاػػػح مػػػف الجػػػدكؿ )
  محافظػة راـ اهلل كالبيػرة علػى مختلػؼ مػؤىبلتيف العلميػة. كلفحػص الفراػية تػـ المراى الفصامييف ف

 .(10.0الجدكؿ )استخراج نتائج تحليؿ التبايف األحادم تما ىك كارد ف  
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( One Way Analysis of Variance: نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي )33.3جدوؿ 
 مؤىؿ العممي.ملوفقا  لمفروؽ في درجات استراتيجيات التكيؼ

 االبعاد
 

مجموع  مصدر التبايف
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ؼ 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

استراتيجية حؿ 
 المشكالت

 0.346 3 1.039 بيف المجمكعات
0.645 

 

0.588 

 
5370. 105 56.355 داخؿ المجمكعات

  108 57.394 المجمكع

استراتيجية الدعـ 
 والمساندة

 0.367 3 1.101 بيف المجمكعات
0.681 

 

0.566 

 
 0.539 105 56.610 داخؿ المجمكعات

  108 57.711 المجمكع

استراتيجية 
 المواجية الفعالة

 0.890 3 2.671 بيف المجمكعات
2.545 

 

0.060 

 
105.3500 36.736 داخؿ المجمكعات

  108 39.408 المجمكع

 1.688 3 5.065 بيف المجمكعات لتجنباستراتيجية ا

3.005 

 

0.034* 

 
 0.562 105 58.982 داخؿ المجمكعات

 108 64.047 المجمكع

استراتيجية التفريغ 
 النفسي

 1.209 3 3.626 بيف المجمكعات

1.768 

 

0.158 

 
 0.684 105 71.808 داخؿ المجمكعات

  108 75.434 المجمكع

استراتيجية البعد 
 الديني

 0.795 3 2.386 بيف المجمكعات
1.884 

 

0.137 

 
105.422 44.330 داخؿ المجمكعات

  108 46.716 المجمكع

اسحراجيجية

 االسحرخاء
 0.126 3 0.378 بيف المجمكعات

0.212 

 

0.888 

 
 0.596 105 62.546 داخؿ المجمكعات

 108 62.924 المجمكع

الدرجة الكمية 
يات الستراتيج
 التكيؼ

 0.149 3 0.448 بيف المجمكعات

0.712 

 

0.547 

 
 0.210 105 22.006 داخؿ المجمكعات

  108 22.454 المجمكع

 (.α) ≤0.01* دالة إحصائيا بدرجة عالية عند مستوى *                                             (.α) ≤0.05*   دالة إحصائيا عند مستوى 

 (α) ≤0.05( انػػو ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل الداللػػة 10.0دكؿ )يتاػػح مػػف الجػػ
ف  متكسػطات اسػتراتيجيات التتيػؼ لػدل زكجػات المراػى الفصػامييف فػ  محافظػة راـ اهلل كالبيػرة تبعػان 
 لمتويػػر المؤىػػؿ العلمػػ  علػػى الدرجػػة التليػػة السػػتراتيجيات التتيػػؼ كبػػاق  األبعػػاد األخػػرل باسػػت ناء بعػػد
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التجنػػػػب(، فقػػػػد بلوػػػػت قيمػػػػة )ؼ( المحسػػػػكبة علػػػػى الدرجػػػػة التليػػػػة السػػػػتراتيجيات التتيػػػػؼ اسػػػػتراتيجية )
كلمعرفػػػػػة مصػػػػػدر الفػػػػػركؽ كاختبػػػػػار اتجػػػػػاه الداللػػػػػة علػػػػػى (، 0.507( عنػػػػػد مسػػػػػتكل الداللػػػػػة )0.721)
ا ( كتانػػت نتػػائج ىػػذا االختبػػار تمػػTukeyقػػاـ الباحػػث باسػػتخداـ اختبػػار تػػكت  ) التجنػػب(،اسػػتراتيجية )

 (.25.4ى  ف  الجدكؿ )
 

 .تبعًا لمتغير المؤىؿ العممي لمعرفة اتجاه الداللة (Tukey)توكي  : نتائج اختبار33.3جدوؿ 
 ثكبنىرَىس دثهىو صبَىٌ أصبصٍ المؤىؿ العممي المتغير

0.53000 0.28043  أصبصٍالتجنباستراتيجية 
*
 0.38437* 

 0.10394 0.24957   صبَىٌ

 0.14562-    دثهىو

     ثكبنىرَىس

 

حيػػث تشػػير  ( أف الفػػركؽ تانػػت دالػػة لصػػالح المتكسػػطات الحسػػابية األعلػػى،15.0) يتاػػح مػػف الجػػدكؿ
، تبعػان لمتويػر المؤىػؿ العلمػ  أف الفػركؽ تانػت (التجنب)استراتيجية بعد على المقارنات البعدية للفركؽ 

، دبلػػكـ)ت اللػػكات  مػػؤىبلتيف العلميػػة الزكجػػا( كبػػيف أساسػػ بػػيف الزكجػػات اللػػكات  مػػؤىبلتيف العلميػػة )
رفػػض الفراػػية إلػػى  (، كىػػذا يػػدعكأساسػػ )الزكجػػات اللػػكات  مػػؤىبلتيف العلميػػة كبتػػالكريكس( لصػػالح 

بػاق  األبعػاد ك الدرجػة التليػة فػ  حػيف تػـ قبكليػا علػى ، )استراتيجية التجنػب( بعد علىالتاسعة الصفرية 
 األخرل.





 نتائج الفرضية العاشرة:. 4.4.1.4

اسػتراتيجيات فػي متوسػطات  (α) ≤0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عنػد مسػتوى الداللػة 
 .المينة لمتغير تعزىلدى زوجات المرضى الفصامييف في محافظة راـ اهلل والبيرة  التكيؼ 

المتكسػطات الحسػابية كاالنحرافػات المعياريػة لمسػتكل  للتحقؽ مف صحة الفراية العاشرة تـ استخراج
 (.26.4تراتيجيات التتيؼ  تبعان لمتوير المينة، كذلؾ تما ىك كااح ف  الجدكؿ )اس
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: المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لمستوى استراتيجيات التكيؼ تبعًا 33.3جدوؿ 
 لمتغير المينة.

المتوسط  العدد المينة المتغير
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

ةبيثرب استراتيجية حؿ المشكالت  78 3.67 0.75 
 0.62 3.74 10 طالبة
 0.72 3.67 21 عاهلة

 0.73 3.16 78 ربةبيث استراتيجية الدعـ والمساندة
 0.43 3.48 10 طالبة
 0.82 3.27 21 عاهلة

 0.62 3.22 78 ربةبيث استراتيجية المواجية الفعالة
 0.28 3.64 10 طالبة
 0.59 3.42 21 عاهلة

 التجنباستراتيجية 

 

 0.87 3.43 78 ربةبيث
 0.42 3.45 10 طالبة
 0.46 3.32 21 عاهلة

 استراتيجية التفريغ النفسي

 

 0.81 2.19 78 ربةبيث
 0.45 2.68 10 طالبة
 0.67 3.09 21 عاهلة

 0.67 3.85 78 ربةبيث استراتيجية البعد الديني
 0.40 3.36 10 طالبة
 0.63 3.72 21 عاهلة

 0.79 3.00 78 ربةبيث تيجية االسترخاءاسترا
 0.45 3.23 10 طالبة
 0.78 3.19 21 عاهلة

الدرجة الكمية 
 الستراتيجيات التكيؼ

 0.47 3.22 78 ربةبيث
 0.21 3.37 10 طالبة
 0.47 3.38 21 عاهلة

 

ت ( كجػػػكد تقػػػارب فػػػ  متكسػػػطات درجػػػات اسػػػتراتيجيات التتيػػػؼ لػػػدل زكجػػػا16.0يتاػػػح مػػػف الجػػػدكؿ )
المراػى الفصػػامييف فػػ  محافظػػة راـ اهلل كالبيػػرة علػػى اخػتبلؼ ميػػنيف. كلفحػػص الفراػػية تػػـ اسػػتخراج 

 .(17.0الجدكؿ )نتائج تحليؿ التبايف األحادم تما ىك كارد ف  
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( One Way Analysis of Variance) : نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي33.3دوؿ ج
 المينة.لمتغير وفقا كيؼ استراتيجيات التلمفروؽ في درجات 

 االبعاد
 

درجات  مجموع المربعات مصدر التبايف
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ؼ 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

استراتيجية حؿ 
 المشكالت

 0.023 2 0.045 بيف المجمكعات
0.042 

 

0.959 

 
5410. 106 57.349 داخؿ المجمكعات

  108 57.394 المجمكع

يجية الدعـ استرات
 والمساندة

 0.500 2 0.999 بيف المجمكعات
0.934 

 

0.396 

 
 0.535 106 56.711 داخؿ المجمكعات

  108 57.711 المجمكع

استراتيجية 
 المواجية الفعالة

 0.949 2 1.898 بيف المجمكعات
2.682 

 

0.073 

 
106.3540 37.509 داخؿ المجمكعات

  108 39.408 المجمكع

ستراتيجية ا
 التجنب

 

 0.110 2 0.220 بيف المجمكعات

0.183 

 

0.833 

 
 0.602 106 63.827 داخؿ المجمكعات

 108 64.047 المجمكع

استراتيجية 
 التفريغ النفسي

 

 7.050 2 14.101 بيف المجمكعات

12.185 

 

0.000** 

 
 0.579 106 61.334 داخؿ المجمكعات

  108 75.434 المجمكع

ستراتيجية ا
 البعد الديني

 1.099 2 2.199 بيف المجمكعات
2.618 

 

0.078 

 
106.4200 44.517 داخؿ المجمكعات

  108 46.716 المجمكع

استراتيجية 
 االسترخاء

 319. 2 0.638 بيف المجمكعات

0.543 

 

0.582 

 
 588. 106 62.285 داخؿ المجمكعات

 108 62.924 المجمكع

لكمية الدرجة ا
الستراتيجيات 

 التكيؼ

 0.267 2 0.534 بيف المجمكعات

1.290 

 

0.280 

 
 0.207 106 21.920 داخؿ المجمكعات

  108 22.454 المجمكع

 (.α) ≤0.01* دالة إحصائيا بدرجة عالية عند مستوى *                                             (.α) ≤0.05*   دالة إحصائيا عند مستوى 

 
 (α) ≤0.05فػركؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتكل الداللػة  انػو ال تكجػد (27.4)يتاح مف الجدكؿ 

ف  متكسػطات اسػتراتيجيات التتيػؼ لػدل زكجػات المراػى الفصػامييف فػ  محافظػة راـ اهلل كالبيػرة تبعػان 
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بعػد )اسػتراتيجية  ناءباسػت لمتوير المينة على الدرجة التليػة السػتراتيجيات التتيػؼ كبػاق  أبعػاد األخػرل 
( 1.290التفريػػغ النفسػػ (، فقػػد بلوػػت قيمػػة )ؼ( المحسػػكبة علػػى الدرجػػة التليػػة السػػتراتيجيات التتيػػؼ )

(، كلمعرفػػة مصػػدر الفػػركؽ كاختبػػار اتجػػاه الداللػػة علػػى بعػػد )اسػػتراتيجية 0.280عنػػد مسػػتكل الداللػػة )
كتانت نتائج ىذا االختبار تما ى  فػ  ( Tukeyالتفريغ النفس (، قاـ الباحث باستخداـ اختبار تكت  )

 (.28.4الجدكؿ )
 

 .تبعًا لمتغير المينة لمعرفة اتجاه الداللة (Tukey)توكي  : نتائج اختبار28.4جدوؿ 
 عبيهخ طبنجخ رثخ ثُذ المينة المتغير

استراتيجية التفريغ 
 النفسي

0.89597- 0.49026-  ربةبيث
*
 

 0.40571-   طالبة

    عاهلة

 

حيػػث تشػػير  ( أف الفػػركؽ تانػػت دالػػة لصػػالح المتكسػػطات الحسػػابية األعلػػى،18.0) مػػف الجػػدكؿ يتاػػح
بػػيف  لمينػػة أف الفػػركؽ تانػػتا( تبعػػان لمتويػػر اسػػتراتيجية التفريػػغ النفسػػ المقارنػػات البعديػػة للفػػركؽ فػػ  )

اللػػكات  الزكجػػات )عاملػػة( لصػػالح  الزكجػػات اللػػكات  ميػػنيفالزكجػػات اللػػكات  ميػػنيف )ربػػة بيػػت( كبػػيف 
اسػػػتراتيجية التفريػػػغ علػػػى بعػػد ) العاشػػػرةرفػػػض الفراػػػية الصػػفرية إلػػى  )ربػػػة بيػػت(، كىػػػذا يػػػدعك ميػػنيف
 ( ف  حيف تـ قبكليا على الدرجة التلية كباق  األبعاد األخرل.النفس 



 نتائج الفرضية الحادية عشر:. 5.4.1.4

اسػتراتيجيات فػي متوسػطات  (α) ≤0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عنػد مسػتوى الداللػة 
عػدد سػػنوات  لمتغيػػر تعػزىلػػدى زوجػات المرضػػى الفصػامييف فػػي محافظػة راـ اهلل والبيػػرة  التكيػؼ 

 .مرض الزوج
المتكسػػطات الحسػػابية كاالنحرافػػات المعياريػػة  تػػـ اسػػتخراج الحاديػػة عشػػر مػػف صػػحة الفراػػيةللتحقػػؽ 

كذلػػػؾ تمػػػا ىػػػك كااػػػح فػػػ   ،ض الػػػزكجعػػػدد سػػػنكات مػػػر لمتويػػػر تبعػػػان   لمسػػػتكل اسػػػتراتيجيات التتيػػػؼ
 (.19.0الجدكؿ )
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 تبعاً  واالنحرافات المعيارية لمستوى استراتيجيات التكيؼ ،: المتوسطات الحسابية31.3جدوؿ 
 عدد سنوات مرض الزوج.لمتغير 

المتوسط  العدد عذد صُىاد يرض انزوط المتغير
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

سنوات5أقلهن استراتيجية حؿ المشكالت  34 3.58 0.89 

سنوات20–5بين  28 3.56 0.48 

سنوات20أكثرهن  47 3.80 0.71 

سنوات5أقلهن استراتيجية الدعـ والمساندة  34 3.09 0.67 

سنوات20–5بين  28 3.05 0.71 

سنوات20أكثرهن  47 3.39 0.75 

سنوات5أقلهن استراتيجية المواجية الفعالة  34 3.20 0.55 

سنوات20–5بين  28 3.30 0.45 

سنوات20أكثرهن  47 3.31 0.71 

 استراتيجية التجنب

 

سنوات5أقلهن  34 3.22 0.60 

سنوات20–5بين  28 3.38 0.84 

سنوات20أكثرهن  47 3.57 0.81 

 استراتيجية التفريغ النفسي

 

سنوات5أقلهن  34 2.55 0.75 

تسنوا20–5بين  28 2.48 0.89 

سنوات20أكثرهن  47 2.26 0.86 

سنوات5أقلهن استراتيجية البعد الديني  34 3.80 0.59 

سنوات20–5بين  28 3.51 0.74 

سنوات20أكثرهن  47 3.90 0.61 

سنوات5أقلهن استراتيجية االسترخاء  34 3.06 0.73 

سنوات20–5بين  28 3.05 0.77 

سنوات20أكثرهن  47 3.11 0.80 

الدرجة الكمية 
 الستراتيجيات التكيؼ

سنوات5أقلهن  34 3.22 0.42 

سنوات20–5بين  28 3.19 0.44 

سنوات20أكثرهن  47 3.34 0.49 

 

( كجػػػكد تقػػػارب فػػػ  متكسػػػطات درجػػػات اسػػػتراتيجيات التتيػػػؼ لػػػدل زكجػػػات 19.0يتاػػػح مػػػف الجػػػدكؿ )
ازكاجيػػػػف. كلفحػػػػص سػػػػنكات مػػػػرض راـ اهلل كالبيػػػػرة علػػػػى اخػػػػتبلؼ  المراػػػػى الفصػػػػامييف فػػػػ  محافظػػػػة

 .(00.0الجدكؿ )الفراية تـ استخراج نتائج تحليؿ التبايف األحادم تما ىك كارد ف  
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( One Way Analysis of Variance) : نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي10.3دوؿ ج
 وات مرض الزوج.عدد سنلوفقا استراتيجيات التكيؼ لمفروؽ في درجات 

 االبعاد
 

مجموع  مصدر التبايف
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ؼ 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

استراتيجية حؿ 
 المشكالت

 0.906 2 1.812 بيف المجمكعات
1.728 

 

0.183 

 
5240. 106 55.582 داخؿ المجمكعات

  108 57.394 المجمكع

ـ استراتيجية الدع
 والمساندة

 1.325 2 2.650 بيف المجمكعات
2.550 

 

0.083 

 
 0.519 106 55.061 داخؿ المجمكعات

  108 57.711 المجمكع

استراتيجية المواجية 
 الفعالة

 0.090 2 0.180 بيف المجمكعات
0.243 

 

0.784 

 
106.3700 39.228 داخؿ المجمكعات

  108 39.408 المجمكع

 التجنب استراتيجية

 

 1.262 2 2.525 بيف المجمكعات

2.175 

 

0.119 

 
 0.580 106 61.522 داخؿ المجمكعات

 108 64.047 المجمكع

استراتيجية التفريغ 
 النفسي

 

 0.945 2 1.889 بيف المجمكعات

1.361 

 

0.261 

 
 0.694 106 73.545 داخؿ المجمكعات

  108 75.434 المجمكع

عد استراتيجية الب
 الديني

 1.561 2 3.123 بيف المجمكعات
3.797 

 

0.026* 

 
106.4110 43.593 داخؿ المجمكعات

  108 46.716 المجمكع

استراتيجية 
 االسترخاء

 0.046 2 0.091 بيف المجمكعات

0.077 

 

0.926 

 
 0.593 106 62.832 داخؿ المجمكعات

 108 62.924 المجمكع

الدرجة الكمية 
راتيجيات الست

 التكيؼ

 0.256 2 0.511 بيف المجمكعات

1.235 

 

0.295 

 
 0.207 106 21.943 داخؿ المجمكعات

  108 22.454 المجمكع

 (.α) ≤0.01* دالة إحصائيا بدرجة عالية عند مستوى *                                             (.α) ≤0.05*   دالة إحصائيا عند مستوى 

 
 (α) ≤0.05فػركؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتكل الداللػة  انػو ال تكجػد (30.4)مف الجدكؿ يتاح 

ف  متكسػطات اسػتراتيجيات التتيػؼ لػدل زكجػات المراػى الفصػامييف فػ  محافظػة راـ اهلل كالبيػرة تبعػان 



 

116 

 ست ناءبالمتوير عدد سنكات مرض الزكج على الدرجة التلية الستراتيجيات التتيؼ كباق  أبعاد األخرل 
بعد )استراتيجية البعد الدين (، فقد بلوت قيمة )ؼ( المحسكبة على الدرجة التلية الستراتيجيات التتيؼ 

(، كلمعرفػػػة مصػػػدر الفػػػركؽ كاختبػػػار اتجػػػاه الداللػػػة علػػػى بعػػػد 0.295( عنػػػد مسػػػتكل الداللػػػة )1.235)
تانػػت نتػػائج ىػػذا االختبػػار ( ك Tukey)اسػػتراتيجية البعػػد الػػدين (، قػػاـ الباحػػث باسػػتخداـ اختبػػار تػػكت  )

 (.31.4تما ى  ف  الجدكؿ )
 

عدد سنوات مرض تبعًا لمتغير  لمعرفة اتجاه الداللة (Tukey)توكي  : نتائج اختبار31.4جدوؿ 
 الزوج.

صُىاد 3أقم يٍ  عذد صُىاد يرض انزوط المتغير صُىاد 30 – 3ثٍُ   صُىاد 30أكضر يٍ    

اصزرارُجُخ 

 انجعذ انذٍَُ

ادصُى 3أقم يٍ    0.29286 -0.12766 

صُىاد 30 – 3ثٍُ     -0.42052
*
 

صُىاد 30أكضر يٍ      

 
( أف الفػركؽ تانػت دالػة لصػالح المتكسػطات الحسػابية األعلػى، حيػث تشػير 31.4يتاح مػف الجػدكؿ )

( تبعػػػان لمتويػػػر عػػػدد سػػػنكات مػػػرض الػػػزكج أف اسػػػتراتيجية البعػػػد الػػػدين المقارنػػػات البعديػػػة للفػػػركؽ فػػػ  )
سنكات( كبػيف الزكجػات  10 – 5)بيف  ازكاجيفتانت بيف الزكجات اللكات  عدد سنكات مرض  الفركؽ

سػػػنكات( لصػػػالح الزكجػػػات اللػػػكات  عػػػدد سػػػنكات  10اللػػػكات  عػػػدد سػػػنكات مػػػرض ازكاجيػػػف )أت ػػػر مػػػف 
الحاديػة عشػر علػى  رفػض الفراػية الصػفريةإلػى  سػنكات(، كىػذا يػدعك 10مرض ازكاجيف )أت ػر مػف 

 ية البعد الدين ( ف  حيف تـ قبكليا على الدرجة التلية كباق  األبعاد األخرل.بعد )استراتيج
 

 نتائج الفرضية الثانية عشر: 6.4.1.4

اسػتراتيجيات فػي متوسػطات  (α) ≤0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عنػد مسػتوى الداللػة 
معػػدؿ الػػدخؿ  لمتغيػػر ىتعػػز التكيػػؼ لػػدى زوجػػات المرضػػى الفصػػامييف فػػي محافظػػة راـ اهلل والبيػػرة 

 .الشيري
المتكسػػطات الحسػػابية كاالنحرافػػات المعياريػػة  للتحقػػؽ مػػف صػػحة الفراػػية ال انيػػة عشػػر تػػـ اسػػتخراج

لمسػػتكل اسػػتراتيجيات التتيػػؼ تبعػػان لمتويػػر معػػدؿ الػػدخؿ الشػػيرم، كذلػػؾ تمػػا ىػػك كااػػح فػػ  الجػػدكؿ 
(32.4.) 
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ارية لمستوى استراتيجيات التكيؼ تبعًا : المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعي13.3جدوؿ 
 لمتغير معدؿ الدخؿ الشيري.

المتوسط  العدد معدؿ الدخؿ الشيري المتغير
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

استراتيجية حؿ 
 المشكالت

شيكل1000أقلهن  71 3.62 0.78 

شيكل0000–1000بين  27 3.77 0.58 

شيكل0000أكثرهن  11 3.90 0.71 

راتيجية الدعـ است
 والمساندة

شيكل1000أقلهن  71 3.15 0.75 

شيكل0000–1000بين  27 3.28 0.60 

شيكل0000أكثرهن  11 3.40 0.85 

استراتيجية المواجية 
 الفعالة

شيكل1000أقلهن  71 3.10 0.62 

شيكل0000–1000بين  27 3.39 0.49 

شيكل0000أكثرهن  11 3.69 0.68 

 اتيجية التجنباستر 

 

شيكل1000أقلهن  71 3.50 0.82 

شيكل0000–1000بين  27 3.06 0.52 

شيكل0000أكثرهن  11 3.50 0.70 

استراتيجية التفريغ 
 النفسي

 

شيكل1000أقلهن  71 2.30 0.80 

شيكل0000–1000بين  27 2.66 0.77 

شيكل0000أكثرهن  11 2.47 0.93 

شيكل1000أقلهن عد الدينياستراتيجية الب  71 3.87 0.60 

شيكل0000–1000بين  27 3.66 0.70 

شيكل0000أكثرهن  11 3.47 0.80 

شيكل1000أقلهن استراتيجية االسترخاء  71 3.09 0.81 

شيكل0000–1000بين  27 3.14 0.60 

شيكل0000أكثرهن  11 2.89 0.75 

الدرجة الكمية 
 ت التكيؼالستراتيجيا

شيكل1000أقلهن  71 3.25 0.46 

شيكل0000–1000بين  27 3.28 0.40 

شيكل0000أكثرهن  11 3.33 0.60 

 

( كجػػكد اخػػتبلؼ فػػ  متكسػػطات درجػػات اسػػتراتيجيات التتيػػؼ لػػدل زكجػػات 01.0يتاػػح مػػف الجػػدكؿ )
الشيرم. كلفحص الفراػية المراى الفصامييف ف  محافظة راـ اهلل كالبيرة على اختبلؼ معدؿ دخليف 

 .(00.0الجدكؿ )تـ استخراج نتائج تحليؿ التبايف األحادم تما ىك كارد ف  
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( One Way Analysis of Variance) : نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي11.3دوؿ ج
 معدؿ الدخؿ الشيري.لمتغير  وفقاً استراتيجيات التكيؼ لمفروؽ في درجات 

 االبعاد
 

درجات  مجموع المربعات فمصدر التباي
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ؼ 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

استراتيجية حؿ 
 المشكالت

 0.548 2 1.096 بيف المجمكعات
1.032 

 

0.360 

 
5310. 106 56.298 داخؿ المجمكعات

  108 57.394 المجمكع

استراتيجية الدعـ 
 والمساندة

 0.386 2 0.773 بيف المجمكعات
0.719 

 

0.489 

 
 0.537 106 56.938 داخؿ المجمكعات

  108 57.711 المجمكع

استراتيجية المواجية 
 الفعالة

 1.330 2 2.661 بيف المجمكعات
3.837 

 

0.025* 

 
106.3470 36.747 داخؿ المجمكعات

  108 39.408 المجمكع

 استراتيجية التجنب

 

 2.297 2 4.593 بيف المجمكعات

4.095 

 

0.019* 

 
 0.561 106 59.454 داخؿ المجمكعات

 108 64.047 المجمكع

استراتيجية التفريغ 
 النفسي

 

 1.279 2 2.557 بيف المجمكعات

1.860 

 

0.161 

 
 0.688 106 72.877 داخؿ المجمكعات

  108 75.434 المجمكع

استراتيجية البعد 
 الديني

 1.025 2 2.049 بيف المجمكعات
2.432 

 

0.093 

 
106.4210 44.666 داخؿ المجمكعات

  108 46.716 المجمكع

استراتيجية 
 االسترخاء

 0.246 2 0.492 بيف المجمكعات

0.418 

 

0.660 

 
 0.589 106 62.431 داخؿ المجمكعات

 108 62.924 المجمكع

الدرجة الكمية 
الستراتيجيات 

 التكيؼ

 0.034 2 0.069 بيف المجمكعات

0.163 

 

0.850 

 
 0.211 106 22.385 داخؿ المجمكعات

  108 22.454 المجمكع

 (.α) ≤0.01* دالة إحصائيا بدرجة عالية عند مستوى *                                             (.α) ≤0.05*   دالة إحصائيا عند مستوى 

 
 (α) ≤0.05ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتكل الداللػة فػركؽ انػو ال تكجػد  (33.4)يتاح مف الجدكؿ 

ف  متكسػطات اسػتراتيجيات التتيػؼ لػدل زكجػات المراػى الفصػامييف فػ  محافظػة راـ اهلل كالبيػرة تبعػان 
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 باسػػت ناءلمتويػػر معػػدؿ الػػدخؿ الشػػيرم علػػى الدرجػػة التليػػة السػػتراتيجيات التتيػػؼ كبػػاق  أبعػػاد األخػػرل 
استراتيجية التجنب(، فقد بلوت قيمػة )ؼ( المحسػكبة علػى الدرجػة ، ك عالة)استراتيجية المكاجية الف مبعد

(، كلمعرفة مصدر الفركؽ كاختبار 0.850( عند مستكل الداللة )0.163التلية الستراتيجيات التتيؼ )
اتجػػاه الداللػػة علػػى بعػػدم )اسػػتراتيجية المكاجيػػة الفعالػػة، كاسػػتراتيجية التجنػػب(، قػػاـ الباحػػث باسػػتخداـ 

 (.34.4( كتانت نتائج ىذا االختبار تما ى  ف  الجدكؿ )Tukeyتكت  )اختبار 
 

 معدؿ الدخؿ الشيري.تبعًا لمتغير  لمعرفة اتجاه الداللة (Tukey)توكي  : نتائج اختبار34.4جدوؿ 
شُكم 3000أقم يٍ  معدؿ الدخؿ الشيري المتغير شُكم 3000 – 3000ثٍُ   شُكم 3000أكضر يٍ    

استراتيجية 
 الفعالة المواجية

شيكل1000أقلهن   -0.19541 -0.49373
*
 

شيكل0000–1000بين    -0.29832 

شيكل0000أكثرهن     

 استراتيجية التجنب

 

شيكل1000أقلهن   *0.07966.035210 

شيكل0000–1000بين   *-0.44444 

شيكل0000أكثرهن     

 

حيػػث تشػػير  الػػة لصػػالح المتكسػػطات الحسػػابية األعلػػى،( أف الفػػركؽ تانػػت د00.0) يتاػػح مػػف الجػػدكؿ
تبعػػػان  اسػػػتراتيجية التجنػػػب(،، ك )اسػػػتراتيجية المكاجيػػػة الفعالػػػة مبعػػػدعلػػػى المقارنػػػات البعديػػػة للفػػػركؽ فػػػ  

بػػيف الزكجػػات ( اسػػتراتيجية المكاجيػػة الفعالػػةأف الفػػركؽ تانػػت علػػى بعػػد ) معػػدؿ الػػدخؿ الشػػيرملمتويػػر 
 1999أت ػر مػف )الزكجػات اللػكات  معػدؿ دخليػف ( كبػيف شيتؿ 0999 أقؿ مفاللكات  معدؿ دخليف )

علػػػى تمػػػا تانػػػت الفػػػركؽ (، شػػػيتؿ 1999أت ػػػر مػػػف )الزكجػػػات اللػػػكات  معػػػدؿ دخليػػػف ( لصػػػالح شػػػيتؿ
 1999أت ػػر مػػف و،شػيتؿ 0999أقػؿ مػػف بػيف الزكجػػات اللػكات  معػػدؿ دخليػػف )( اسػتراتيجية التجنػػب)

الزكجػػات اللػػكات  ( لصػالح شػػيتؿ 1999 – 0999بػػيف )ليػف الزكجػات اللػػكات  معػػدؿ دخ( كبػػيف شػيتؿ
رفػػض الفراػػػية إلػػى  (، كىػػذا يػػدعكشػػيتؿ 1999شػػيتؿ، كأت ػػر مػػف  0999أقػػؿ مػػف )معػػدؿ دخليػػف 

فػػ  حػػيف تػػـ  اسػػتراتيجية التجنػػب(،، ك )اسػػتراتيجية المكاجيػػة الفعالػػة مبعػػدعلػػى  ال انيػػة عشػػرالصػػفرية 
 ألخرل.قبكليا على الدرجة التلية كباق  األبعاد ا

 
 السؤاؿ الخامس: 5.1.4

متوسػطات الضػغوطات بػيف ( α) ≤0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عنػد مسػتوى الداللػةىؿ 
النفسية وبيف متوسطات استراتيجيات التكيؼ لدى زوجات المرضى الفصامييف في محافظة راـ اهلل 

 والبيرة؟
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 كانب ؽ عف ىذا السؤاؿ الفراية الصفرية ال ال ة عشر:
 

 :عشر نتائج الفرضية الثالثة 1.5.1.4

متوسػػطات الضػػغوطات  بػػيف( α) ≤0.05ال توجػػد عالقػػة ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى الداللػػة
النفسية وبيف متوسطات استراتيجيات التكيؼ لدى زوجات المرضى الفصامييف في محافظة راـ اهلل 

 والبيرة.
 

 Pearson) حػػث معامػػؿ االرتبػػاط بيرسػػكفاسػػتخدـ الباال ال ػػة عشػػر الفراػػية للتحقػػؽ مػػف صػػحة 
Correlation كذلػػؾ تمػػا ىػػك كااػػح الاػػوكطات النفسػػية كبػػيف اسػػتراتيجيات التتيػػؼ( للعبلقػػة بػػيف ،
 (.35.4) ف  الجدكؿ
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وجات المرضى ( لمعالقة بيف الضغوطات النفسية وبيف استراتيجيات التكيؼ لدى ز Pearson Correlation: نتائج معامؿ االرتباط بيرسوف )35.4جدوؿ 
 .الفصامييف في محافظة راـ اهلل والبيرة
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0.591  و.د انضغىطبد انُفضُخ
**

 0.496
**

 0.283
**

 0.741
**

 -0.126 -0.005 0.003 0.449
**

 0.094 -0.080 -0.096 0.064 

 0.507 0.320 0.410 0.330 0.000 0.976 0.960 0.190 0.000 0.003 0.000 0.000  و.د

انضغىطبد 

 و.د االجزًبعُخ
 3 

0.699
**

 0.280
**

 0.851
**

 
-

0.300
**

 
-0.185 -0.098 0.284

**
 -0.012 -0.135 -0.151 -0.128 

 0.184 0.117 0.163 0.898 0.003 0.309 0.054 0.002 0.000 0.003 0.000   و.د

انضغىطبد 

 االصرَخ
0.371 3   و.د

**
 0.848

**
 -0.138 -0.104 -0.026 0.368

**
 0.025 -0.027 -0.090 0.008 

 0.935 0.352 0.781 0.800 0.000 0.787 0.284 0.151 0.000 0.000    و.د

انضغىطبد 

 االقزصبدَخ
0.628 3    و.د

**
 0.135 0.089 0.082 0.292

**
 -0.045 0.195

*
 -.018 0.161 

 0.094 0.856 0.043 0.645 0.002 0.397 0.359 0.160 0.000     و.د

0.442 0.018- 0.076- 0.146- 3     و.د نهضغىطبد د. ك. 
**

 0.014 -0.016 -0.117 0.025 

 0.797 0.225 0.866 0.885 0.000 0.855 0.433 0.129      و.د

اصزرارُجُخ حم 

 انًشكالد
0.576 3      و.د

**
 0.516

**
 0.233

*
 0.047 0.292

**
 0.272

**
 0.652

**
 

 0.000 0.004 0.002 0.628 0.015 0.000 0.000       و.د

اصزرارُجُخ انذعى 

 وانًضبَذح
0.489 3       و.د

**
 0.205

*
 0.305

**
 0.294

**
 0.310

**
 0.717

**
 

 0.000 0.001 0.002 0.001 0.033 0.000        و.د

اصزرارُجُخ 

 انًىاجهخ انفعبنخ
0.336 3        و.د

**
 0.464

**
 0.148 0.359

**
 0.738

**
 

 0.000 0.000 0.123 0.000 0.000         و.د

0.290 3         و.د اصزرارُجُخ انزجُت
**

 0.006 0.101 0.506
**

 

 0.000 0.298 0.954 0.002          و.د



 

122 

 انًزغُر

د 
طب

ى
ضغ

ان

  
ُخ

ض
ُف

ان
د  

طب
ى
ضغ

ان

ُخ
ع

ًب
جز

ال
ا

د  
طب

ى
ضغ

ان

َخ
صر

ال
ا

 

د 
طب

ى
ضغ

ان

َخ
بد

ص
قز

ال
ا

 

 .
ك

 .
د

د
طب

ى
ضغ

نه
د 

ال
شك

نً
 ا
م
ح

 

 
ى 

ع
نذ

ا

ذح
بَ
ض

نً
وا

خ  
ه
ج

ىا
نً

ا

نخ
عب

نف
ا

ت 
جُ

نز
ا

 

ٍ
ض

ُف
ان
غ 

رَ
زف

ان
 

ٍ
َُ

نذ
 ا
عذ

نج
ا

ء 
لب

زر
ص

ال
ا

 

 .
ك

 .
د

جُ
رُ

را
صز

ال
د 

ب ف
كُ

نز
ا

 

اصزرارُجُخ انزفرَغ 

 انُفضٍ
0.511 0.036 3          و.د

**
 0.630

**
 

 0.000 0.000 0.710           و.د

اصزرارُجُخ انجعذ 

 انذٍَُ
0.396 3           و.د

**
 0.474

**
 

 0.000 0.000            و.د

رُجُخ اصزرا

 االصزرلبء
0.680 3            و.د

**
 

 0.000             و.د

د. ك. 

الصزرارُجُبد 

 انزكُف

 3             و.د

 و.د
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 ما يل : (05.0)يتاح مف الجدكؿ 
 الدرجػػة التليػػة للاػػوكطات النفسػػية كبػػيف الدرجػػة التليػػة  ال تكجػػد عبلقػػة ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف

 جيات التتيؼ.الستراتي

 الاػػػػوكطات النفسػػػػية كبػػػػيف الاػػػػوكطات االجتماعيػػػػة  كجػػػػكد عبلقػػػػة ايجابيػػػػة دالػػػػة إحصػػػػائيان بػػػػيف
كالاػػوكطات االسػػرية كالاػػوكطات االقتصػػادية كالدرجػػة التليػػة للاػػوكطات النفسػػية كاسػػتراتيجية 
التجنػػػػب، فػػػػ  حػػػػيف تبػػػػيف انػػػػو ال تكجػػػػد عبلقػػػػة بػػػػيف الاػػػػوكطات النفسػػػػية كبػػػػيف الدرجػػػػة التليػػػػة 

 االخرل. تستراتيجيات كباق  االستراتيجيالبل

 كبػػػػيف الاػػػػوكطات االسػػػػرية االجتماعيػػػػة الاػػػػوكطات  كجػػػػكد عبلقػػػػة ايجابيػػػػة دالػػػػة إحصػػػػائيان بػػػػيف
كالاػوكطات االقتصػادية كالدرجػة التليػة للاػوكطات النفسػية كاسػتراتيجية التجنػب، ككجػكد عبلقػة 

جية حػؿ المشػتبلت، فػ  حػيف تبػيف انػو الاوكطات النفسية كبيف اسػتراتي سلبية دالة إحصائيان بيف
ال تكجػػػػػػد عبلقػػػػػػة بػػػػػػيف الاػػػػػػوكطات االجتماعيػػػػػػة كبػػػػػػيف الدرجػػػػػػة التليػػػػػػة لبلسػػػػػػتراتيجيات كبػػػػػػاق  

 االخرل. تاالستراتيجيا

 كبػػػػيف الاػػػػوكطات االقتصػػػػادية االسػػػػرية الاػػػػوكطات  كجػػػػكد عبلقػػػػة ايجابيػػػػة دالػػػػة إحصػػػػائيان بػػػػيف
لتجنػػب، فػػ  حػػيف تبػػيف انػػو ال تكجػػد عبلقػػة بػػيف كالدرجػػة التليػػة للاػػوكطات النفسػػية كاسػػتراتيجية ا

 االخرل. تكبيف الدرجة التلية لبلستراتيجيات كباق  االستراتيجيااالسرية الاوكطات 

  كجػػػكد عبلقػػػة ايجابيػػػة دالػػػة إحصػػػائيان بػػػيف الاػػػوكطات االقتصػػػادية كالدرجػػػة التليػػػة للاػػػوكطات
حػػيف تبػػيف انػػو ال تكجػػد عبلقػػة بػػيف  النفسػػية، كاسػػتراتيجية التجنػػب كاسػػتراتيجية البعػػد الػػدين ، فػػ 

 االخرل. تكبيف الدرجة التلية لبلستراتيجيات كباق  االستراتيجيااالقتصادية الاوكطات 

  ،كجكد عبلقة ايجابيػة دالػة إحصػائيان بػيف الدرجػة التليػة للاػوكطات النفسػية، كاسػتراتيجية التجنػب
 االخرل. تكبيف باق  االستراتيجيااالقتصادية ف  حيف تبيف انو ال تكجد عبلقة بيف الاوكطات 

  كبػػػػػيف الدرجػػػػػة التليػػػػػة اسػػػػػتراتيجية حػػػػػؿ المشػػػػػتبلتكجػػػػػكد عبلقػػػػػة ايجابيػػػػػة دالػػػػػة إحصػػػػػائيان بػػػػػيف ،
االخػػرل باسػػت ناء اسػػتراتيجية التفريػػغ النفسػػ  حيػػث تبػػيف  تكبػػيف بػػاق  االسػػتراتيجيا لبلسػػتراتيجيات

 انو ال تكجد عبلقة ذات داللة احصائية.

 كبػػػػػيف الدرجػػػػػة التليػػػػػة اسػػػػتراتيجية الػػػػػدعـ كالمسػػػػػاندةدالػػػػػة إحصػػػػػائيان بػػػػػيف  كجػػػػكد عبلقػػػػػة ايجابيػػػػػة ،
 االخرل. تكبيف باق  االستراتيجيا لبلستراتيجيات
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  كبػػػػيف الدرجػػػػة التليػػػػة اسػػػػتراتيجية المكاجيػػػػة الفعالػػػػةكجػػػػكد عبلقػػػػة ايجابيػػػػة دالػػػػة إحصػػػػائيان بػػػػيف ،
تيجية البعػد الػدين  حيػث تبػيف انػو االخرل باسػت ناء اسػترا تكبيف باق  االستراتيجيا لبلستراتيجيات

 ال تكجد عبلقة ذات داللة احصائية.

  كبػػػػػيف الدرجػػػػػة التليػػػػػة اسػػػػػتراتيجية التفريػػػػػغ النفسػػػػػ كجػػػػػكد عبلقػػػػػة ايجابيػػػػػة دالػػػػػة إحصػػػػػائيان بػػػػػيف ،
اسػػتراتيجية التفريػػغ كاسػػتراتيجية االسػػترخاء فػػ  حػػيف تبػػيف انػػو ال تكجػػد عبلقػػة بػػيف  لبلسػػتراتيجيات

 البعد الدين .كاستراتيجية  النفس 

  البعد الدين ، كبيف الدرجة التلية لبلستراتيجياتاستراتيجية كجكد عبلقة ايجابية دالة إحصائيان بيف 
 كاستراتيجية االسترخاء.

  كبيف الدرجة التلية لبلستراتيجيات. االسترخاء استراتيجيةكجكد عبلقة ايجابية دالة إحصائيان بيف 

 

 ادس(.نتائج السؤاؿ المفتوح )الس 6.1.4

 زوجػػات المرضػػى الفصػػامييف فػػي محافظػػة راـ اهلل والبيػػرةأكثػػر الصػػعوبات التػػي تواجييػػامػػا ىػػي 
 ؟بسبب مرض أزواجيف

قػػاـ الباحػػث باإلجابػػة عػػف السػػؤاؿ السػػادس مػػف خػػبلؿ تكجيػػو سػػؤاؿ مفتػػكح ألفػػراد الدراسػػة، كقػػد تكصػػؿ 
 (.06.0النتائج الكاردة ف  الجدكؿ )إلى  الباحث
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الصعوبات التي تواجييا زوجات المرضى الفصامييف في محافظة راـ اهلل  اىـ (.36.4جدوؿ )
 ازواجيف.والبيرة بسبب مرض 

النسبة  التكرار الصعوبات التي تواجييا زوجات المرضى الفصامييف انرقى
 المئوية

 20.18 33 صعكبة الكاع المادم كعدـ القدرة على تكفير احتياجات االسرة 1

 15.60 33 ة كنظرة الخيانة مف قبؿ الزكج الشؾ كالويرة الزائد 2

 12.84 33 استخداـ العنؼ تجاى  كتجاه االبناء 3

 11.93 31 تحمل  المسؤكلية التاملة  4

 8.26 1 عدـ تكفر عمؿ لزكج  5

 8.26 1 قلة االىتماـ بنظافتو الشخصية  6

 6.42 3 صعكبة تعاكف الزكج ف  تناكؿ الدكاء  7

 6.42 3 بشؤكف المنزؿعدـ اىتماـ الزكج  8

 5.50 3 نظرة المجتمع السلبية لزكج  كاسرت  كعدـ تفيـ االخريف لمرض زكج   9

 4.59 3 االىماؿ كعدـ المباالة مف قبؿ الزكج 10

 4.59 3 العصبية الزائدة مف قبؿ الزكج كتعاملو الس ء  11

 4.59 3 القدرة على تكفير الدكاء صعكبة 12

 4.59 3 مف التعرض للقتؿ اك االيذاء مف قبؿ الزكجالخكؼ على ابنائ   13

 4.59 3 ت رة المشاحنات كالمشاتؿ داخؿ البيت 14

 4.59 3 قلق  مف اصابة ابنائ  بنفس المرض 15

 4.59 3 عدـ قدرت  على المساعدة ف  تربية ابنائ  كتعليمييـ 16

 4.59 3 بالكحدةم شعكر  17

 2.75 1 عدـ تكفر عمؿ ل  18

 2.75 1 الزكج عف االخريف عزلة 19

 2.75 1 ت رة ال ر رة مف قبؿ الزكج كاالحراج ف  المكاقؼ االجتماعية 20

 2.75 1 عدـ القدرة على االستمرار ف  الحياة الزكجية كالرربة ف  االنفصاؿ 21

 2.75 1 كجكد كالديف بحاجة لمصاريؼ ااافية  22

 2.75 1 جتماعيةعدـ قدرتنا على المشارتة ف  المناسبات اال 23

 2.75 1 شعكرم بالاوط كالتكتر الدائـ 24

 3.67 3 صعكبة الحياة مع مريض الفصاـ 25



 

126 

النسبة  التكرار الصعوبات التي تواجييا زوجات المرضى الفصامييف انرقى
 المئوية

 3.67 3 شعكرم باالتتئاب 26

 2.75 1 شعكرم بالتيديد مف قبؿ الزكج 27

 1.83 3 تكتر العبلقات بيف ابنائ  28

 1.83 3 مشارتة المجتمع لنا اعؼ 29

 1.83 3 المشاف  كالمراتز الصحيةإلى  بمشتبلت المكاصبلت كالذىا 30

 1.83 3 صعكبة قدرة الزكج على المعاشرة الزكجية 31

 1.83 3 شرب القيكة ك لتدخيف لجكئ  ل 32

 1.83 3 بدكف سبب ماجر  33

 1.83 3 حرؽ المنزؿالزكج محاكلة  34

 1.83 3 مف قبؿ الزكج تحطيـ الممتلتات 35

 1.83 3 تكتر عبلقاتنا االجتماعية  36

 1.83 3 اعؼ العبلقات االجتماعية لزكج  37

 1.83 3 باألرؽاالحبلـ كالتكابيس الليلية كشعكرم  38

 0.13 3 ت رة جلكس  ف  المنزؿ بدكف سبب  39

 0.13 3 الحسرة الت  اجدىا ف  عيكف ابنائ  40

 0.13 3 نظرة الشؾ مف قبؿ االخريف  41

 0.13 3 تحرش الت ير مف الرجاؿ ف  42

 0.13 3 عدـ تكفر متاف امف يعيش فيو خاصة كانو يشتؿ خطرا علينا 43

 0.13 3 تربية األكالد ف  سف المراىقة مسؤكلياتيـ كطلباتيـ كاحتياجاتيـ الزائدة 44

 0.13 3 على االتصاؿ كالتكاصؿ  قدرة الزكجعدـ  45

 0.13 3 خكف  مف تأ ير المرض على عملو  46

 0.13 3 اىا ف  عيكف ابنائ نظرة الحسرة الت  ار  47

 0.13 3 ت رة طلبات الزكج  48

 0.13 3 ت رة تناكل  الدكاء لمعانات  مف االاطراب 49

 0.13 3 ت رة المشقة كالتعب الشديد 50

 0.13 3 شعكرم باالحتراـ كالتقدير قلة 51

 0.13 3 شعكرم بالراحة النفسية نتيجة مرض زكج   قلة 52
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النسبة  التكرار الصعوبات التي تواجييا زوجات المرضى الفصامييف انرقى
 المئوية

 0.13 3 بمرض نفس  نتيجة ت ير الاوكطات كالمشاتؿخكف  مف االصابة  53

 0.13 3 صعكبة التعامؿ مع ابنائ  ف  اتخاذ القرارات الصعبة 54

 0.13 3 عدـ قدرت  على اتماـ عمل  خارج المنزؿ 55

 0.13 3 اتيام  بالتقصير مف قبؿ زكج  56

 0.13 3 شعكرم بعدـ االستقرار بالمجتمع  57

 0.13 3 تدخبلت االخريف 58

 0.13 3  باإلحباط رم شعك  59

 0.13 3 ال يكجد اية صعكبات. 60

 

اىـ الصعكبات الت  تكاجييا زكجات المراى الفصامييف ف  ( أف مف 06.0يتاح مف الجدكؿ )
صعكبة الكاع المادم كعدـ القدرة على تم لت ف  ) محافظة راـ اهلل كالبيرة بسبب مرض ازكاجيف

%(، كجاء ف  المرتبة ال انية 10.1( ما نسبتو )11يث بلغ عدد التترارات )( حتكفير احتياجات االسرة
( ما نسبتو 27( حيث بلغ عدد التترارات )الشؾ كالويرة الزائدة كنظرة الخيانة مف قبؿ الزكج)
( حيث بلغ عدد التترارات استخداـ العنؼ تجاى  كتجاه االبناء%(، كجاء ف  المرتبة ال ال ة )25.6)
 %(.21.8تو )( ما نسب20)

 
 نتائج السؤاؿ)المفتوح( السابع.  7.1.4

لمػتخمص  زوجات المرضى الفصامييف في محافظػة راـ اهلل والبيػرةأىـ مصادر الدعـ التي تساندما 
 ؟مف الضغوطات التي يواجينيا بسبب مرض أزواجيف

ة، كقػػػد تكصػػػؿ قػػػاـ الباحػػػث باإلجابػػػة عػػػف السػػػؤاؿ السػػػابع مػػػف خػػػبلؿ تكجيػػػو سػػػؤاؿ مفتػػػكح ألفػػػراد الدراسػػػ
 (.07.0النتائج الكاردة ف  الجدكؿ )إلى  الباحث
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أىـ مصادر الدعـ التي تساند زوجات المرضى الفصامييف في محافظة راـ اهلل  (.37.4جدوؿ )
 .بسبب مرض أزواجيف يواجينياوالبيرة لمتخمص مف الضغوطات التي 

النسبة  التكرار أىـ مصادر الدعـ التي تساند زوجات المرضى الفصامييف  انرقى
 المئوية

 30.32 33 الدركس الدينيةإلى  االستماعالصبر كالصبلة كقراءة القراف كالدعاء  1

 16.51 32 االبناء 2

 16.51 32  االقاربك  االىؿ 3

 8.26 1 االصدقاء 4

 6.42 3 االخكة 5

 5.50 3 المالية مف قبؿ المؤسساتالمساعدات  6

 5.50 3 فسية كالتكجيو كاالرشاد(طاقـ المؤسسة ) الرعاية الن 7

 4.59 3 الجيراف 8

 4.59 3 االب 9

 4.59 3 الشعكر بتقدير الذات )الدعـ الذات ( 10

 4.59 3 العمؿب انشوال  11

 3.67 3 االـ 12

 3.67 3 المش ممارسة  13

 3.67 3 ال يكجد مصادر دعـ  14

 2.75 1 الرحبلت ك الترفيو  15

 2.75 1 النـك المستمر 16

 2.75 1 تجاىؿ الاوكطات كعدـ التفتير باف زكج  مريض 17

 2.75 1 التلفازإلى  مشاىدة 18

 2.75 1 البتاء بدكف سبب 19

 1.83 3 سماع المكسيقى الحزينة 20

 1.83 3 ممارسات الريااية 21

 920. 3 ممارسة الرسـ 22

 920. 3 ممارسة التتابة 23

 920. 3 رقص الباليو  24

 920. 3 ير االخريف لصبرمتقد 25

 920. 3 الحديث مع االخريف 26

 920. 3 انشوال  بتكفير احتياجات ابنائ  27

أىػػـ مصػػادر الػػدعـ التػػ  تسػػاند زكجػػات المراػػى الفصػػامييف فػػ  ( أف مػػف 07.0يتاػػح مػػف الجػػدكؿ )
فػػػ   تم لػػػت محافظػػػة راـ اهلل كالبيػػػرة للػػػتخلص مػػػف الاػػػوكطات التػػػ  يكاجينيػػػا بسػػػبب مػػػرض أزكاجيػػػف
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( 11الػدركس الدينيػة( حيػث بلػغ عػدد التتػرارات )إلى  كاالستماع الصبر كالصبلة كقراءة القراف كالدعاء)
( 28( حيث بلغ عدد التترارات )االىؿ كاالقاربك  ،االبناء%(، كجاء ف  المرتبة ال انية )10.1ما نسبتو)

( مػػػػػػا 9التتػػػػػػرارات ) ( حيػػػػػػث بلػػػػػػغ عػػػػػػدداالصػػػػػػدقاء%(، كجػػػػػػاء فػػػػػػ  المرتبػػػػػػة ال ال ػػػػػػة )26.5مػػػػػا نسػػػػػػبتو)
 %(.8.0نسبتو)

 
 نتائج السؤاؿ )المفتوح( الثامف. 8.1.4

زوجػػات المرضػػى الفصػػامييف فػػي محافظػػة راـ اهلل والبيػػرة االحتياجػػات التػػي تطالػػبمػػا ىػػي اىػػـ 
 ؟بتوفيرىا ألزواجيف المرضى

قػػد تكصػػػؿ قػػاـ الباحػػث باإلجابػػة عػػف السػػؤاؿ السػػابؽ مػػف خػػػبلؿ تكجيػػو سػػؤاؿ مفتػػكح ألفػػراد الدراسػػة، ك 
 (.08.0النتائج الكاردة ف  الجدكؿ )إلى  الباحث

 
اىـ االحتياجات التي تطالب زوجات المرضى الفصامييف في محافظة راـ اهلل  (.38.4جدوؿ )

 .والبيرة بتوفيرىا ألزواجيف المرضى
النسبة  التكرار اىـ االحتياجات التي تطالب زوجات المرضى الفصامييف بتوفيرىا ألزواجيف المرضى انرقى

 المئوية
 30.28 11 توفير الدواء المناسب 1

 33.32 32 (وضع المرضى داخؿ مؤسسات متخصصة)توفير المؤسسات المختصة  2

 21.10 31 توفير المساعدات المالية 3

 30.32 33 (مرشد لمتعامؿ مع المريض والعائمة ،توفير الرعاية الصحية )تاميف صحي 4

 14.68 33 ألسرة توفير الرعاية النفسية ل 5

 10.09 33 توفير عمؿ لمزوجة 6

 4.59 3 توفير عمؿ لمزوج 7

 3.67 3 توعية الناس بتغيير النظرة السمبية لمرضى الفصاـ 8

 2.75 1 توفير غرفة خاصة لزوجي داخؿ المنزؿ  9

 2.75 1 ال يوجد احتياجات 10

 2.75 1 جمف قبؿ الزو  توفير الحماية لمزوجات بسبب العنؼ الموجو 11

 920. 3 لممريضتوفير السجائر  12

 920. 3 توفير العالج المناسب لممريض داخؿ المنزؿ بدؿ المؤسسات 13

 

اىـ االحتياجات الت  تطالب زكجات المراػى الفصػامييف فػ  محافظػة ( أف 08.0يتاح مف الجدكؿ )
( حيػث بلػغ عػدد التتػرارات المناسػبتػكفير الػدكاء تم لت ف  ) راـ اهلل كالبيرة بتكفيرىا ألزكاجيف المراى
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( تػػكفير المؤسسػػات المختصػػة%( مػػف عينػػة الدراسػػة، كجػػاء فػػ  المرتبػػة ال انيػػة )00.0( مػػا نسػػبتو)00)
تػػػكفير المسػػػاعدات %(. كجػػػاء فػػػ  المرتبػػػة ال ال ػػػة )15.9( مػػػا نسػػػبتو )18حيػػػث بلػػػغ عػػػدد التتػػػرارات )

 .مف عينة الدراسة%(12.2( ما نسبتو)10( حيث بلغ عدد التترارات )المالية

 نتائج السؤاؿ )المفتوح( التاسع. 9.1.4

زوجات المرضى الفصامييف فػي محافظػة راـ اهلل استراتيجيات التكيؼ المستخدمة لدى ما ىي اىـ 
 ؟لمتخفيؼ مف الضغوطات الناتجة عف مرض أزواجيفوالبيرة 

راد الدراسػػة، كقػػد تكصػػػؿ قػػاـ الباحػػث باإلجابػػة عػػف السػػؤاؿ السػػابؽ مػػف خػػػبلؿ تكجيػػو سػػؤاؿ مفتػػكح ألفػػ
 (.09.0النتائج الكاردة ف  الجدكؿ )إلى  الباحث

اىـ استراتيجيات التكيؼ المستخدمة لدى زوجات المرضى الفصامييف في  (.39.4جدوؿ )
 .محافظة راـ اهلل والبيرة لمتخفيؼ مف الضغوطات الناتجة عف مرض أزواجيف

النسبة  التكرار طات الناتجة عف مرض أزواجيفاىـ استراتيجيات التكيؼ لمتخفيؼ مف الضغو  انرقى
 المئوية

 0040.37 استراتيجية البعد الدين  1

 1926.61 استراتيجية الدعـ كالمساندة 2

 1724.77 استراتيجية حؿ المشتبلت 3

 1120.18 استراتيجية التجنب 4

 2917.43 استراتيجية التفريغ النفس  5

 2011.93 لةاستراتيجية المكاجية الفعا 6

 87.34 استراتيجية االسترخاء 8

اىـ استراتيجيات التتيؼ المسػتخدمة لػدل زكجػات المراػى الفصػامييف ( أف 09.0يتاح مف الجدكؿ )
تم لػػػػت فػػػػ  أف  فػػػ  محافظػػػػة راـ اهلل كالبيػػػرة للتخفيػػػػؼ مػػػف الاػػػػوكطات الناتجػػػػة عػػػف مػػػػرض أزكاجيػػػف

%( مػف عينػة الدراسػة، كجػاء 00.8( مػا نسػبتو)00ات )( حيػث بلػغ عػدد التتػرار استراتيجية البعد الدين )
مػف %(16.6( مػا نسػبتو)19( حيث بلغ عػدد التتػرارات )استراتيجية الدعـ كالمساندةف  المرتبة ال انية )

( مػا 17( حيػث بلػغ عػدد التتػرارات )اسػتراتيجية حػؿ المشػتبلت. كجاء ف  المرتبػة ال ال ػة )عينة الدراسة
 .دراسةمف عينة ال%(10.8نسبتو)
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 :الخامسالفصؿ 

_____________________________________________________ 

 :مناقشة نتائج الدراسة

لػػػؾ لئلجابػػػة عػػػف تسػػػاؤالت يتاػػػمف ىػػػذا الفصػػػؿ عراػػػان تػػػامبلن كمفصػػػبلن لمناقشػػػة نتػػػائج الدراسػػػة، كذ
 .لتحقؽ مف صحة فراياتيااالدراسة ك 

 
 مناقشة نتائج الدراسة  1.5

 

اف المعالجػػة الراىنػػة تتنػػاكؿ متويػػرات نفسػػػية إلػػى  قبػػؿ مناقشػػة نتػػائج ىػػذه الدراسػػة ال بػػد مػػف االشػػارة
متويراتيػػا كاجتماعيػػة بالوػػة التعقيػػد كبالتػػال  ال بػػد مػػف مناقشػػة النتػػائج فػػ  اطػػار العبلقػػات الخاصػػة ل

فالاوكطات النفسية باعتبارىا مف اىـ متويرات السياؽ النفس  كاالجتماع  كالت  تقـك بالتأ ير علػى 
زكجات مراى الفصاـ كتترؾ ا ار سلبية ظاىرة علييف، ف  المقابؿ فنف إسػتراتيجيات التتيػؼ تعتبػر 

السػلب  الػذم تقػكـ بػو الاػوكط مف أىـ المتويرات النفسية الت  تقكـ بدكر الحماية كالكقاية مف الػدكر 
ف مناقشػة النتػائج نكبالتػال  فػالنفسية، كخفض تأ يرىا السلب  على الصحة النفسػية لزكجػات المراػى 

 ،سػػػكؼ تعتمػػػد علػػػى المعطيػػػات النفسػػػية كاالجتماعيػػػة لزكجػػػات المراػػػى كتػػػكنيف انػػػاث مػػػف جانػػػب
 .مف جانب اخر كطأتو علييفكشدة  الزكج كطبيعة مرض

 
 نتائج السؤاؿ األوؿ:. مناقشة 1.1.5

 ما مستوى الضغوطات النفسية لدى زوجات المرضى الفصامييف في محافظة راـ اهلل والبيرة ؟

( أف أت ر الاوكطات النفسية انتشاران لدل زكجات المراى الفصامييف ف  2.0يتاح مف الجدكؿ )
تكسط حساب  قدره بم (محافظة راـ اهلل كالبيرة بفلسطيف تم لت ف  بعد )الاوكطات االقتصادية

( معبرة عف درجة مرتفعة، كجاء ف  المرتبة ال انية بعد 81.1( كبنسبة مئكية مقدراىا )1.44)
معبرة عف درجة ( 79.2كبنسبة مئكية مقدراىا )( 0.95)الاوكطات النفسية( بمتكسط حساب  قدره )

كبنسبة ( 0.09اب  قدره )مرتفعة أياا، كجاء ف  المرتبة ال ال ة بعد )الاوكطات االسرية( بمتكسط حس
معبرة عف درجة مرتفعة تذلؾ، ف  حيف جاء ف  المرتبة الرابعة كاالخيرة بعد ( 69.9مئكية مقدراىا )
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معبرة عف ( 60.7كبنسبة مئكية مقدراىا )( 0.00)الاوكطات االجتماعية( بمتكسط حساب  قدره )
ءت بدرجة مرتفعة، حيث بلغ أما على الدرجة التلية للاوكطات النفسية فقد جادرجة متكسطة. 

 (. 0..9مع انحراؼ معيارم قدره )( %74كبنسبة مئكية مقدراىا )( 1..4المتكسط الحساب  )

( التػػ  بينػػت اف متكسػػط درجػػات الاػػوكط 2015كىػػذا يتفػػؽ مػػع مػػا تشػػفت عنػػو نتػػائج دراسػػة رػػراب )
ة مرتفعػػػة، كلتنيػػػا النفسػػػية التليػػػة لزكجػػػات مراػػػى الفصػػػاـ العقلػػػ  قبػػػؿ تطبيػػػؽ البرنػػػامج جػػػاءت بدرجػػػ

اختلفػػػت فػػػ  ترتيػػػب االبعػػػاد حيػػػث جػػػاءت بالنسػػػبة الاػػػوكط النفسػػػية فػػػ  المرتبػػػة االكلػػػى،  ػػػـ جػػػاء بعػػػد 
الاوكط االسرية ف  المرتبة ال انية، يليو بعد الاػوكط االقتصػادية، فػ  حػيف اتفقػت مػع بعػد الاػوكط 

 Lukmanul دراسػػػةنتػػػائج االجتماعيػػػة الػػػذم جػػػاء فػػػ  المرتبػػػة الرابعػػػة كاالخيػػػرة.  تمػػػا اتفقػػػت مػػػع 
Hakeem، M. N، 2013)  ) التػػ  بينػػت اف معظػػـ االزكاج قػػد كاجيػػكا ااػػطرابات نفسػػية نتيجػػة

لرعايػػة ازكاجيػػـ مػػف مراػػى الفصػػاـ العقلػػ  ات ػػر مػػف االخػػريف فػػ  المجتمػػع كىػػذا تػػاف لػػو تػػأ ير سػػلب  
  .على جكدة الحياة كمستكل الرعاية ليـ

دراسػػات السػػابقة حػػكؿ ارتفػػاع مسػػتكل الاػػوكط لػػدل اسػػر مراػػى اياػػا اتفقػػت النتػػائج مػػا جػػاءت بػػو ال
( اف اكليػػػاء االمػػػكر المصػػػابيف 2007تشػػػفت نتػػػائج دراسػػػة  خليػػػؿ )الفصػػػاـ كاالمػػػراض العقليػػػة، حيػػػث 

( التػ  اظيػرت اف 2008تذلؾ دراسة عبد الػرحيـ ) بالمرض العقل  لدييـ درجة مرتفعة مف الاوكط، 
 ALBERTO، etلفصاـ العقل  تتسـ باالرتفاع. تذلؾ دراسة  )الاوكط النفسية لدل مرافق  مراى ا

al، 2002 )انو عند مقارنة عينة مراى الفصاـ بالعينة الاابطة الوير مشخصة بالفصػاـ  الت  بينت
العقل  دؿ على فشؿ االكلى كسكء التتيؼ الكالدم لدل افراد العينة كالى اعؼ التكافػؽ كالتماسػؾ لػدل 

مقارنة بالعينػة  التجريبيةى ارتفاع ف  نسبة القلؽ كاالتتئاب بيف افراد العينة زكجات مراى الفصاـ، كال
 الاابطة.

( التػػ  بينػػت أف البعػػد 2012شػػحادة )نتػػائج ىػػذه الدراسػػة مػػع مػػا تشػػفت عنػػو دراسػػة اختلفػػت فػػ  حػػيف 
%( 69.47%( كيليو البعد االقتصادم بكزف نسب  )75.25النفس  قد سجؿ أعلى تأ ير بكزف نسب  )

( التػ  2007كاختلفت تذلؾ مع نتػائج دراسػة  الشػيخ ) %(.69.44البعد االجتماع  بكزف نسب  )   ـ
 اظيرت اف الاوكط النفسية لدل اسر المصابيف بالعلؿ الدمارية تتسـ باالنخفاض. 
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إلى  زكجات مراى الفصاـالنفسية لدل  اتمف الاوكط مرتفعةعزك الباحث السبب ف  كجكد درجة يك 
، التػ  فػ  معانػاتيف اليكميػةكالمتم لػة  زكجػات المراػىالتػ  تكاجػو  كالاػوكط المختلفػةت تلؾ المشتبل

، بسبب تحمليف للمسؤكلية بصكرة تاملة قد ترتبط باألسرة، أك العمؿ، أك التفتير ف  القرارات المستقبلية
يػػػة اليكميػػػة. األسػػػرية، كحتػػػى مشػػػاجرات األبنػػػاء، كاألعمػػػاؿ الركتينالزكجيػػػة المتتػػػررة كتػػػذلؾ كالخبلفػػػات 

فػػ  الصػػحة  كالشػػعكر بالاػػوط كاإلجيػػاد ىػػك حالػػة طبيعيػػة ترافػػؽ مكاقػػؼ الحيػػاة اليكميػػة، كتيحػػدث تػػأ يران 
، كلتػف تراتميػا للمػرأةبالنسػبة  النفسية كالبدنية على حػدو سػكاء، كأحيانػا ال تتػكف الاػوكط كااػحة تمامػان 

خاصػػة تلػػؾ  .ا، كعبلقاتيػػا، كعمليػػالجسػػدية أك النفسػػية اتػػأ ير تبيػػر، علػػى صػػحتيإلػػى  المسػػتمر يػػؤدم
 الاوكط الناتجة عف الظركؼ االقتصادية.

علػى الترتيػز كالتفتيػر  اكاػعؼ قػدرتي الزكجةليا الدكر األعظـ ف  تشتيت جيد الظركؼ االقتصادية ف
أم اػػوكط ، لػػذا فػػاف بشػػتؿ نيػػائ  زكجيػػا األزمػػات الماليػػة أك فقػػداف عمػػؿ اكخاصػػة حينمػػا تعصػػؼ بيػػ

كانعػداـ  ،كالصػداع ،اإلحساس بالمرض م ؿ الحمػىكذلؾ مف خبلؿ داخليان  الزكجةى اقتصادية تؤ ر عل
تويػر فػ  ال مػف خػبلؿ يػان جتؤ ر على الزكجة خار تما أك الرربة ف  األتؿ بشتؿ مفرط كمار،  ،الشيية

تؿ السلكؾ كاالنفعاالت م ؿ العدكانية كاالشتباؾ مع اهخػريف أك الميػؿ للعزلػة أك تويػر النظػرة للحيػاة بشػ
، لذا جاءت الاوكط االقتصػادية فػ  المرتبػة االكلػى كبدرجػة مرتفعػة لػدل زكجػات مراػى عاـ كبسلبية

 الفصاـ.

أما عف الاوكط النفسية كالت  جاءت ف  المرتبة ال انية فاف ما تعانيو زكجػة المػريض مػف ااػطرابات 
يطيف بيا، تذلؾ نظرة الشػؾ ناتجة عف سكء المعاملة أحيانان، كالخكؼ على أبنائيا مف أبييـ كحتى المح

تشػػػعر  يجعليػػػااالمػػػر الػػػذم ، انظػػػرة اهخػػػريف ليػػػالتػػػ  تبلحقيػػػا اينمػػػا ذىبػػػت سػػػكاء مػػػف زكجيػػػا اك مػػػف 
بالاوط الناتج عف تلؾ االحداث التػ  تمػر بيػا بصػكرة يكميػة، ناىيػؾ عػف التفتيػر بمسػتقبليا كمسػتقبؿ 

 يو بصكرة مستمرة.ابنائيا، كنظرتيا لزكجيا المريض المصحكبة بالخكؼ كالقلؽ عل

اياػا يػػرل الباحػػث اف زكجػػات مراػػى الفصػػاـ ال بػػد كاف يتعراػػف لاػػوكط اسػػرية خاصػػة فيمػػا يتعلػػؽ 
بطبيعة عبلقاتيف االجتماعية، كذىابيف كايابيف، كتدخبلت افراد أسرىف ف  أسلكب حياتيف، كحتى فػ  

ممػػا يترتػػب للعزلػػة،  يليفكمػػ االجتمػػاع  فمػػا يحػػد مػػف تفػػاعلي تربيػػة أبنػػائيف باعتبػػارىـ الكصػػ  علػػييف،
  علييا معاناتيف مف اوكط أسرية بدرجة ظيرت ف  ىذه الدراسة بصكرة مرتفعة.
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اما عف الاوكط االجتماعية كالتػ  جػاءت فػ  ىػذه الدراسػة فػ  المرتبػة االخيػرة كبدرجػة متكسػطة، فػاف 
مراػى الفصػاـ قلػة تػدخؿ االخػريف مػف االصػدقاء كالجيػراف كمػف المحيطػيف بزكجػات إلػى  ذلؾ قد يعكد

بصػكرة مباشػرة سػكاء تػانكا مػػف الجيػراف اك حتػى االصػدقاء، الػذيف قػػد تػأت  تػدخبلتيـ احيانػا علػى شػػتؿ 
نصػػػيحة اك مبلحظػػػات عػػػابرة، كبالتػػػال  فػػػاف ىػػػذه المبلحظػػػات قػػػد ال تشػػػتؿ اػػػوط بصػػػكرة تبيػػػرة علػػػى 

 زكجات مراى الفصاـ بالصكرة الت  تشتليا تدخبلت االسرة بصكرة مباشرة علييف. 

 مناقشة نتائج السؤاؿ الثاني: 2.1.5

الضػغوطات فػي متوسػطات  (α) ≤0.05توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عنػد مسػتوى الداللػة ىؿ 
مكػػاف ) اتتعػػزى لمتغيػػر لػػدى زوجػػات المرضػػى الفصػػامييف فػػي محافظػػة راـ اهلل والبيػػرة  النفسػػية 

الػػزوج، ومعػػدؿ الػػدخؿ  السػػكف، وعمػػر الزوجػػة، والمؤىػػؿ العممػػي، والمينػػة، وعػػدد سػػنوات مػػرض
 (؟الشيري

 ( كفيما يل  مناقشة نتائج فحصيا:1-6كانب ؽ عف ىذا السؤاؿ الفرايات الصفرية )

 مناقشة نتائج الفرضية األولى:. 1.2.1.5

الضػغوطات فػي متوسػطات  (α) ≤0.05توجد فػروؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتوى الداللػة  ال
 تعزى لمتغير مكاف السكف.في محافظة راـ اهلل والبيرة لدى زوجات المرضى الفصامييف  النفسية 

فػ   (α) ≤0.05( انو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مسػتكل الداللػة 0.0يتاح مف الجدكؿ )
متكسػػػطات الاػػػوكطات النفسػػػية لػػػدل زكجػػػات المراػػػى الفصػػػامييف فػػػ  محافظػػػة راـ اهلل كالبيػػػرة تبعػػػان 

يػػة للاػػوكطات النفسػػية كبػػاق  األبعػػاد األخػػرل، فقػػد بلوػػت قيمػػة علػػى الدرجػػة التل متػػاف السػػتفلمتويػػر 
تبعان ك (، 0.521( عند مستكل الداللة )0.670)ؼ( المحسكبة على الدرجة التلية للاوكطات النفسية )

علػى الدرجػة األكلػى الفراػية الصػفرية  قبػكؿإلػى  ىػذا يػدعكلعدـ كجكد فركؽ ذات داللة احصائية فنف 
 األخرل.التلية كباق  األبعاد 

فػػػ  مسػػػتكل الاػػػوكطات النفسػػػية لػػػدل زكجػػػات مراػػػى لػػػـ يع ػػػر الباحػػػث علػػػى دراسػػػات سػػػابقة بح ػػػت 
عػدـ إلػى  تبعػا لمتػاف السػتف، كقػد يرجػع السػبب فػ  ذلػؾ الفصاـ اك المراى انفسيـ اك مف يحػيط بيػـ
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قلنػا كحتػى لػك  ،مػف كجيػة نظػر البػاح يف الاوكطات النفسػيةلمتاف الستف ف  درجة  أىمية كأ ركجكد 
 .أف الكاقع قد يخالؼ ذلؾ

أف إلػى  اف ذلػؾ قػد يعػكدإلػى  السػبب فػ  عػدـ كجػكد فػركؽ تبعػا لمتويػر متػاف السػتفكيرل الباحػث اف 
المعاملػػة أسػػاليب إلػػى  قػػد يرجػػع فػػ  األصػػؿ زكجػػات مراػػى الفصػػاـلػػدل  الاػػوكطات النفسػػيةتطػػكر 

تمتع بو مف قػدرات عقليػة تما ك داخؿ اسر مراى الفصاـ، كطبيعة زكجة المريض كقدراتيا الشخصية، 
مػػػف المحيطػػػيف كقػػػدرة علػػػى ال بػػػات  ااإلمتانيػػػة التتسػػػاب سػػػمات شخصػػػية متميػػػزة عػػػف ريرىػػػ اتعطييػػػ

اك عػدـ قػدرتيا علػى  بقدر مف المركنة كالليكنة، كتػذلؾ القػدرة علػى الػتحتـ كالسػيطرة، كتمتعياكاالتزاف، 
متداخؿ كعاداتو كتقاليده تتاد تتكف كاحدة،  كبما أف المجتمع الفلسطين  تؿ ذلؾ كاستسبلميا للاوكط،

كذلػػؾ بسػػبب عػػدـ كجػػكد مسػػافات تفصػػؿ بػػيف سػػتاف المدينػػة كالقريػػة كالمخػػيـ. لػػذا يمتػػف القػػكؿ انػػو لػػيس 
عػيش فػ  القريػة أك المدينػة ت تسكاء تان فزكجة المريضىناؾ إمتانية لكجكد فركؽ تبعا لمتاف الستف. 

أك فػ  البيئػة التػ   العمػؿوكطات متشػابية فػ  المنػزؿ كفػ  اع لاػكتخ، اليمكـحمؿ نفس تأك المخيـ 
نتمػػ  إلييػػػا، ررػػـ كجػػػكد بعػػػض االختبلفػػات ال انكيػػػة فػػػ  التفتيػػر كالعػػػادات كالتػػػ  تتػػاد تتػػػكف معدكمػػػة ت

 األ ر.

 مناقشة نتائج الفرضية الثانية:. 2.2.1.5

الضػػغوطات  فػػي متوسػطات (α) ≤0.05ال توجػد فػروؽ ذات داللػػة إحصػائية عنػػد مسػتوى الداللػة 
 .عمر الزوجة لمتغير تعزىلدى زوجات المرضى الفصامييف في محافظة راـ اهلل والبيرة  النفسية 

فػ   (α) ≤0.05( انو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مسػتكل الداللػة 5.0يتاح مف الجدكؿ )
البيػػػرة تبعػػػان متكسػػػطات الاػػػوكطات النفسػػػية لػػػدل زكجػػػات المراػػػى الفصػػػامييف فػػػ  محافظػػػة راـ اهلل ك 

علػػى الدرجػػة التليػػة للاػػوكطات النفسػػية كبػػاق  األبعػػاد األخػػرل، فقػػد بلوػػت قيمػػة  عمػػر الزكجػػةلمتويػػر 
تبعان ك (، 0.079( عند مستكل الداللة )0.702)ؼ( المحسكبة على الدرجة التلية للاوكطات النفسية )

علػى الدرجػة ال انيػة لصػفرية الفراػية ا قبػكؿإلػى  ىػذا يػدعكلعدـ كجكد فركؽ ذات داللػة احصػائية فػنف 
 التلية كباق  األبعاد األخرل.

( التػ  بينػت انػو ال تكجػد فػركؽ فػ  الاػوكط 1008كىذا يتفؽ مع ما تشفت عنو دراسة عبػد الػرحيـ ) 
النفسية تعزل لمتوير الفئة العمرية لدل مرافق  مراى الفصاـ العقل . ف  حيف اختلفػت مػع جػاءت بػو 
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سػػر أكجػػكد فػػركؽ دالػػة احصػػائيا فػػ  الاػػوكط النفسػػية لػػدل إلػػى  اشػػارتالتػػ  ( 1007الشػػيخ )دراسػػة 
 .المصابيف بالعلؿ الدمارية تعزل لمتوير العمر

لػيس لػو تػأ ير علػى زيػادة اك نقصػاف درجػة الاػوكطات النفسػية لػدل  متوير عمر الزكجة ىذا يعن  اف
ييف درجػة مرتفعػة مػػف فجميػع الزكجػات علػى اخػػتبلؼ فئػاتيف العمريػة لػد ،زكجػات المراػى الفصػامييف

علػػػى خاصػػػة كاف جميػػع الزكجػػات  الاػػوكطات النفسػػية الناتجػػة عػػػف مػػا يعانينػػو مػػػف مشػػتبلت يكميػػة،
زكجػات تحديدا سمة تبلـز تافة  الاوكطات هنفس الظركؼ، كالت  تجعؿ ىذ فيعيش اعمارىفاختبلؼ 
بصػكرة اتبػر بمػا  رتتػأ قػد  فدرجػة الاػوكطات النفسػية، فدكف است ناء، على اخػتبلؼ اعمػارى المراى

التحمػػػؿ كالمكاجيػػػة الفاعلػػػػة لتلػػػؾ الاػػػػوكط  علػػػػىحػػػداث كمشػػػػتبلت، كقػػػدرة الفػػػرد أالفػػػػرد مػػػف  بػػػو يمػػػر
نتيجػة المػتبلؾ المػػرأة  زكجػػات المراػىلػدل  الاػوكطات النفسػيةدرجػػة  تتػأ ركاالاػطرابات، حيػث قػد 

أف إلػى  طة، كىػذا يشػيركقدرتيا على مكاجية احداث الحياة الاار مفيكـ ايجاب  اك سلب  عف ذاتيا، 
أك مػػػػف خػػػػبلؿ ابعادىػػػػا األربعػػػػة )الاػػػػوكط النفسػػػػية،   -مسػػػػتكل الاػػػػوكطات النفسػػػػية بنطارىػػػػا العػػػػاـ 

ال تختلػػػػؼ بػػػػاختبلؼ العمػػػػر مػػػػا دامػػػػت الظػػػػركؼ المحيطػػػػة  -كاالسػػػػرية، كاالقتصػػػػادية، كاالجتماعيػػػػة(
 يا لدل جميع الزكجات.بالزكجات ى  ذاتيا، فالبيئة بتؿ عناصرىا الت  تعيش فييا الزكجات ى  ذات

 مناقشة نتائج الفرضية الثالثة:. 3.2.1.5

الضػػغوطات فػػي متوسػػطات  (α) ≤0.05ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى الداللػػة 
 .المؤىؿ العممي لمتغير تعزىلدى زوجات المرضى الفصامييف في محافظة راـ اهلل والبيرة  النفسية

ف   (α) ≤0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( انو ال 7.4يتاح مف الجدكؿ )
متكسػػػطات الاػػػوكطات النفسػػػية لػػػدل زكجػػػات المراػػػى الفصػػػامييف فػػػ  محافظػػػة راـ اهلل كالبيػػػرة تبعػػػان 

بعػػاد األخػػرل، فقػػد األلمتويػػر المؤىػػؿ العلمػػ ، سػػكاء علػػى الدرجػػة التليػػة للاػػوكطات النفسػػية أك بػػاق  
( عنػػػد مسػػػتكل الداللػػػة 0.442علػػػى الدرجػػػة التليػػػة للاػػػوكطات النفسػػػية ) بلوػػػت قيمػػػة )ؼ( المحسػػػكبة

قبػػكؿ الفراػػية الصػػفرية إلػػى  (، كتبعػػان لعػػدـ كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػنف ىػػذا يػػدعك0.723)
 على الدرجة التلية كباق  األبعاد األخرل. ال ال ة

 (  التػ  تكصػلتLukmanul Hakeem، M. N، 2013) كىػذا يتفػؽ مػع مػا جػاءت بػو نتػائج دراسػة
ت ػر مػف أزكاجيػـ مػف مراػى العقلػ  أاف معظـ االزكاج قد كاجيكا ااطرابات نفسية نتيجة لرعاية إلى 
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التػ  بينػت أنػو ال تكجػد ( 2007دراسػة خليػؿ )ك  خػتبلؼ مػؤىبلتيـ العلميػة.أخريف ف  المجتمع على اه
لمسػػػػتكل ل بات العقليػػػػة كفقػػػػان مػػػػكر المصػػػػابيف باالاػػػػطراأ ألكليػػػػاءالاػػػػوكط النفسػػػػية فػػػػركؽ فػػػػ  مسػػػػتكل 

( التػ  بينػت كجػد عبلقػة 2007فػ  حػيف تختلػؼ النتػائج مػع  مػا تشػفت عنػو دراسػة الشػيخ )التعليم ، 
ارتباطيػػة بػػيف الاػػوكط النفسػػية لػػدل أسػػر المصػػابيف بالعلػػؿ الدماريػػة كالمسػػتكل التعليمػػ ، كدراسػػة عبػػد 

ة فػػػ  الاػػػوكط النفسػػػية تبعػػػان لمتويػػػر كجػػػكد عبلقػػػة ارتباطيػػػة مكجبػػػإلػػػى  ( التػػػ  اشػػػارت2008الػػػرحيـ )
 المستكل التعليم  لدل مرافق  مراى الفصاـ العقل . 

كىذا أياا يتفؽ مع النتيجة السابقة ف  عدـ كجكد فركؽ تبعا لمستكيات تعليـ زكجات مراى الفصاـ، 
يػع زكجػات مػف أف جم لتعليـ الزكجة، مما يؤتد فعبل على مػا ذتػر سػابقان  بمعنى انو ال تكجد فركؽ تبعان 

لػػنفس األحػػداث المؤلمػػة المصػػػاحبة  فالمراػػى بوػػض النظػػر عػػف المسػػتكل التعليمػػ  ليػػف قػػد تعراػػك 
عنػػد الجميػػع بػػدكف فػػركؽ تػػذتر كبوػػض  اػػوكطات نفسػػيةكبالتػػال  تػػاف ىنػػاؾ  مػػرض ازكاجيػػفلعمليػػة 

 .ليفالنظر عف المؤىؿ العلم  

اػػػػى الفصػػػػامييف ال تختلػػػػؼ كيعنػػػػ  ذلػػػػؾ أف مسػػػػتكل الاػػػػوكطات النفسػػػػية التػػػػ  تكاجػػػػو زكجػػػػات المر 
بوض النظر عف مؤىبلتيف  –باختبلؼ مؤىبلتيف العلمية، كىذا يعن  أف زكجات المراى الفصامييف 

أم انػو لػـ يتػف لمتويػر المؤىػؿ العلمػ  أم أ ػر  ليعانيف مػف اػوكطات نفسػية بػنفس المسػتك  –العلمية 
 رف بنفس الظركؼ.على مستكل الاوكطات النفسية فيف يعيشف ف  نفس البيئة نفسيا كيم

 مناقشة نتائج الفرضية الرابعة:. 4.2.1.5

الضػػغوطات فػػي متوسػطات  (α) ≤0.05ال توجػد فػروؽ ذات داللػػة إحصػائية عنػػد مسػتوى الداللػة 
 .المينة لمتغير تعزىلدى زوجات المرضى الفصامييف في محافظة راـ اهلل والبيرة  النفسية 

ف   (α) ≤0.05ات داللة إحصائية عند مستكل الداللة فركؽ ذ انو ال تكجد (9.4)يتاح مف الجدكؿ 
متكسػػػطات الاػػػوكطات النفسػػػية لػػػدل زكجػػػات المراػػػى الفصػػػامييف فػػػ  محافظػػػة راـ اهلل كالبيػػػرة تبعػػػان 

فقػػػد بلوػػػت قيمػػػة )ؼ(  ،لمتويػػػر المينػػػة علػػػى الدرجػػػة التليػػػة للاػػػوكطات النفسػػػية كبػػػاق  أبعػػػاد األخػػػرل
 باسػت ناء .(0.695( عنػد مسػتكل الداللػة )0.364النفسػية )المحسكبة على الدرجػة التليػة للاػوكطات 

 )ربة بيت(. الزكجات اللكات  مينيفلصالح  حيث تبيف كجكد فركؽ (االقتصاديةبعد )الاوكطات 
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كيعػػزك الباحػػث السػػبب فػػ  عػػػدـ كجػػكد فػػركؽ علػػى الدرجػػة التليػػػة للاػػوكطات النفسػػية كبػػاق  االبعػػػاد 
ة الزكجػة بمرض تتػأ ر حيػا الزكجحيف يصاب انو إلى  تصادية(،االخرل باست ناء بعد )الاوكطات االق

حمػػؿ أعبػػاء تت، الػػذم ينبوػػ  أف علييػػااألتبػػر  العػػبءقػػع يللتػػكتر كالقلػػؽ، ك  كتتعػػرض للقلػػؽتػػأ رنا شػػديدنا، 
كىػذا إاافية تبيرة، كمع تبايف حاالت المرض تتبايف درجة االرتباط بيف الزكجيف كدكاـ العشرة بينيمػا، 

ة الاػػوكط قػػد ال تختلػػؼ بػػاختبلؼ المينػػة للزكجػػة بقػػدر مػػا تتػػأ ر بطبيعػػة مػػرض الػػزكج يعنػػ  اف طبيعػػ
كزكجتػػو، كاف فتػؾ بػالمريض يم قػد ذالشػػديد الػإلػى  مػف البسػيط ذركتػوختلػؼ فػػ  يم ذالػ كدرجػة المػرض

ات ر ما تعانيو الزكجة ف  ىذه الحالة قد يتكف بسبب قلة الػدخؿ اك عػدـ قػدرتيا علػى تػكفير مسػتلزمات 
زؿ، لػػػذا بينػػػت نتػػػائج ىػػػذه الدراسػػػة اف عػػػدـ تػػػكفر عمػػػؿ للزكجػػػة ارتػػػبط بصػػػكرة كااػػػحة فػػػ  زيػػػادة المنػػػ

الاوكط االقتصادية، حيث تبيف مػف خػبلؿ النتػائج السػابقة اف الزكجػات البلتػ  ال يعملػف لػدييف درجػة 
 اعلى مف الاوكط االقتصادية.

 مناقشة نتائج الفرضية الخامسة:. 5.2.1.5

الضػػغوطات فػػي متوسػطات  (α) ≤0.05لػػة إحصػائية عنػػد مسػتوى الداللػة ال توجػد فػروؽ ذات دال 
عػدد سػنوات  لمتغيػر تعػزىلدى زوجػات المرضػى الفصػامييف فػي محافظػة راـ اهلل والبيػرة  النفسية 

 .مرض الزوج

 (α) ≤0.05( انػػو ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل الداللػػة 21.0يتاػػح مػػف الجػػدكؿ )
كطات النفسػػية لػدل زكجػػات المراػػى الفصػػامييف فػ  محافظػػة راـ اهلل كالبيػػرة تبعػػان فػ  متكسػػطات الاػػو

علػػى الدرجػػة التليػػة للاػػوكطات النفسػػية كبػػاق  األبعػػاد األخػػرل، فقػػد  عػػدد سػػنكات مػػرض الػػزكجلمتويػػر 
( عنػػػد مسػػػتكل الداللػػػة 0.277بلوػػػت قيمػػػة )ؼ( المحسػػػكبة علػػػى الدرجػػػة التليػػػة للاػػػوكطات النفسػػػية )

الفراػػية الصػػفرية  قبػػكؿإلػػى  ىػػذا يػػدعكبعػػان لعػػدـ كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة احصػػائية فػػنف تك (، 0.808)
 على الدرجة التلية كباق  األبعاد األخرل.الخامسة 

( التػػ  بينػػت أف مراػػى الفصػػاـ لػػدييـ 2013قحطػػاف كخاػػير )كىػػذا يتفػػؽ مػػع مػػا تشػػفت عنػػو دراسػػة 
نفسػ  تػرتبط بشػتؿ ملحػكظ مػع مػدة مستكل معتػدؿ مػف كصػمة المػرض النفسػ ، كاف كصػمة المػرض ال

 المرض لمراى الفصاـ. 
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قػػدراتيا الشخصػػية تعتمػػد بشػػتؿ تبيػػر علػػى  ة الزكجػػات قػػداف درجػػة الاػػوكطات فػػ  حيػػاكيػػرل الباحػػث 
عػػػػػدد الميمػػػػػات ك مػػػػػع االخػػػػػريف،  كعبلقتيػػػػػاالبدنيػػػػػة،  صػػػػػحتيا تػػػػػذلؾ كعكامػػػػػؿ مرتبطػػػػػة بنظرتيػػػػػا لػػػػػذاتيا

ا، يػػمػػدل دعػػـ االخػػريف لك ا، نيػػا كتكقعػػاتيـ ميػػالخػػريف عليمػػدل اعتمػػاد اك حمليػػا، تتكالمسػػؤكليات التػػ  
عبلقػات اجتماعيػػة  فلػديي فالزكجػػات اللػكات ا، يػفػ  حيات عػدد الصػدمات كالتويػرات التػ  حػػد ت مػؤخران ك 

عبلقػػػات  فلػػػيس لػػػديي البلتػػػ فاػػػؿ مقارنػػػة مػػػع أقػػػؿ كصػػػحة عقليػػػة أجيػػػدة يسػػػجلف مسػػػتكل اػػػوكطات 
انيا قػػد ال يػػرتبط بعػػدد سػػنكات مػػرض الػػزكج بقػػدر مػػا يػػرتبط لػػذا فػػاف زيػػادة الاػػوكط اك نقصػػاجتماعيػػة، 

 بقدرة الزكجة على تفيـ مرض زكجيا كتعامليا مع مراو بطريقة سليمة.

فالزكجػػات اللػػكات  عػػدد سػػنكات مػػرض ازكاجيػػف تبيػػر ررػػـ انيػػف أعتػػدف علػػى مػػرض أزكاجيػػف، اال أف 
دة، كىػذا بػػدكره ا ػر علػى قػػدرتيف قػدرتيف علػى أف يقمػػف بػأدكارىف فػ  الحيػػاة ااػطربت نتيجػة طػػكؿ المػ

ف معاناتيف مف مػرض ازكاجيػف  على تحقيؽ ررباتيف كتلبية احتياجاتيف ف  الكسط الذم يعشف فيو، كات
بحتـ الخبرة كطكؿ المدة عزز لدييف االاطراب بسبب تطكر حدة الاوكطات المترتبة على معاناتيف 

اللكات  عدد ش مع المرض، تما اف الزكجات لسنكات طكيلة، مما ا ر على قدرتيف على التتيؼ كالتعاي
قليلػػة مػػف فئػػة صػػوار السػػف مػػف اللػػكات  ال يػػزاؿ لػػدييف طمػػكح كافػػاؽ مسػػتقبلية، سػػنكات مػػرض ازكاجيػػف 

كالذم اصطدـ بكاقع ازكاجيف المراى، مما جعليف يستسلمف للاوكطات بدرجات مرتفعة اياػا كىػذا 
حك تحقيؽ اىػدافيف فػ  الحيػاة، تػؿ ىػذا مػف شػأنو ترتب عليو تحطـ احبلميف كاعاؽ مف سيرىف قدمان ن
 أف يؤ ر على مستكل الاوكطات النفسية لدييف.

( مػف إف االسػتجابة العصػابية اسػتجابة ريػر تتيفيػة، تػـ 1990كىذا يتفؽ مع مػا جػاء بػو عبػد الخػالؽ )
لميػا الفػرد تعلميا تبعان للمبادئ المألكفة للتدعيـ على أساس خبرات اشراط حد ت فػ  عمػر مبتػر، أك تع

 ف  عمر متأخر.

 مناقشة نتائج الفرضية السادسة:. 6.2.1.5

الضػػغوطات فػػي متوسػطات  (α) ≤0.05ال توجػد فػروؽ ذات داللػػة إحصػائية عنػػد مسػتوى الداللػة 
معػػدؿ الػػدخؿ  لمتغيػػر تعػزىالنفسػية لػػدى زوجػػات المرضػػى الفصػامييف فػػي محافظػػة راـ اهلل والبيػػرة 

 .الشيري
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فػػ   (α) ≤0.05فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل الداللػػة  كجػػكد (14.4)يتاػػح مػػف الجػػدكؿ 
متكسػػػطات الاػػػوكطات النفسػػػية لػػػدل زكجػػػات المراػػػى الفصػػػامييف فػػػ  محافظػػػة راـ اهلل كالبيػػػرة تبعػػػان 

 باسػػت ناءبعػػاد األخػػرل األلمتويػػر معػػدؿ الػػدخؿ الشػػيرم علػػى الدرجػػة التليػػة للاػػوكطات النفسػػية كبػػاق  
(، فقػػد بلوػػت قيمػػة )ؼ( المحسػػكبة علػػى الدرجػػة التليػػة للاػػوكطات النفسػػية ةاالسػػريبعػػد )الاػػوكطات 

 مبعػػػػػػد حيػػػػػػث تشػػػػػػير المقارنػػػػػػات البعديػػػػػػة للفػػػػػػركؽ علػػػػػػى ،(0.010( عنػػػػػػد مسػػػػػػتكل الداللػػػػػػة )4.762)
أف الفػركؽ تانػت  معػدؿ الػدخؿ الشػيرم، تبعػان لمتويػر الاػوكطات االجتماعيػة(النفسػية، ك )الاوكطات 

بػيف )الزكجػات اللػكات  معػدؿ دخليػف ( كبيف شيتؿ 0999أقؿ مف دخليف ) بيف الزكجات اللكات  معدؿ
(، كتانت بيف شيتؿ 0999أقؿ مف )الزكجات اللكات  معدؿ دخليف ( لصالح شيتؿ 1999 – 0999

الزكجػػات اللػػكات  معػػدؿ دخليػػف ( كبػػيف شػػيتؿ 1999 – 0999بػػيف الزكجػػات اللػػكات  معػػدؿ دخليػػف )
تمػا تانػت (، شػيتؿ 1999أت ر مف )جات اللكات  معدؿ دخليف الزك ( لصالح شيتؿ 1999أت ر مف )

 0999أقػػػؿ مػػػف بػػػيف الزكجػػػات اللػػػكات  معػػػدؿ دخليػػػف )( الاػػػوكطات االقتصػػػاديةالفػػػركؽ علػػػى بعػػػد )
( شػيتؿ 1999أت ػر مػف و،شػيتؿ 1999 – 0999بيف )الزكجات اللكات  معدؿ دخليف ( كبيف شيتؿ

بينما تانت الفركؽ على الدرجة التليػة (، شيتؿ 0999أقؿ مف )الزكجات اللكات  معدؿ دخليف لصالح 
بػيف )الزكجػات اللػكات  معػدؿ دخليػف ( كبيف شيتؿ 0999أقؿ مف بيف الزكجات اللكات  معدؿ دخليف )

أقػػؿ مػػف )الزكجػات اللػػكات  معػػدؿ دخليػف ( لصػػالح شػػيتؿ 1999أت ػػر مػف و،شػيتؿ 1999 – 0999
( فػػ  االسػػريةفرية الرابعػػة علػػى بعػػد )الاػػوكطات قبػػكؿ الفراػػية الصػػإلػػى  (، كىػػذا يػػدعكشػػيتؿ 0999

 حيف تـ رفايا على الدرجة التلية كباق  األبعاد األخرل.

 60) ( التػ  بينػت افLukmanul Hakeem، M. N، 2013)دراسػةكىػذا يتفػؽ مػع مػا اشػارت اليػو 
 50ر مػف )%( فقدكا االىتماـ بالنشاطات اليكمية كاف ات ػ 58)، كاف %( ليس لدييـ ترتيز على العمؿ

 .%( يشعركف اف مراى ازكاجيـ قد ا ر على الدخؿ للعائلة

متانياتيػػػا، كتلمػػا تانػػػت  كيػػرل الباحػػث اف ىػػػذه النتيجػػة منطقيػػػة كطبيعيػػة تنسػػػجـ مػػع ظػػػركؼ االسػػرة كات
االسرة تمتلؾ مصادر إشباع االحتياجات المختلفة ألفرادىا، تلما تاف المراى الفصامييف كأسرىـ أت ر 

التنػكع فػ  اسػاليب العػبلج، إلػى  ؽ كاالتزاف االنفعال ، فاألسػر ذات الػدخؿ المرتفػع تميػؿقدرة على التكاف
كالػػى اسػػتخداـ الكسػػائؿ الحدي ػػة كتعمػػؿ علػػى تػػكفير مسػػتلزمات المراػػى كتلبيػػة متطلبػػاتيـ التػػ  تسػػاعد 



 

142 

ى على تحسيف مستكياتيـ كقدراتيـ الشخصية، كىذا بدكره ينعتس على طبيعتيـ الشخصية مما يؤ ر عل
 قدراتيـ ف  التتيؼ بصكرة اتبر.

 كاالرتياح بالراا شعكر لدييـ يتكلد مرتفع دخؿ ذات ألسر المنتميف المراى الفصامييف أفتذلؾ ف
 المعاناة كعدـ كالصحية االنفعالية الحالة كاستقرار بالسعادة، تمتعيـ مدل تعتس الحياتية ظركفيـ عف
 فيو يعيش الذم المعيشة مستكل أك الحياة بمستكل قناعةكال الرااإلى  باإلاافة السلبية، المشاعر مف

ابسط مستلزمات اقؿ قدرة على تكفير  فننياسر ذات المستكل االقتصادم المتدن  اما األك  ،المريض
سر األ هكبالتال  فاف ىذكأقؿ قدرة على تكفير متطلبات العبلج للمريض، ، كاألبناء الحياة للمراى

، كبالتال  بأنفسيـمف خبلؿ ح يـ على العمؿ كالتفاح كتدبير امكرىـ  تعمؿ جاىدة ف  تكجيو ابنائيا
 المراى الفصامييفاف إلى  باإلاافة، ىذا سرة كحتى المريضتتوير اتجاىات ىؤالء االبناء نحك األ

ف تؿ ش ء متكفر لدييـ، على عتس أل باألمف على يتكنكا ات ر شعكران أمستكيات إلى  الذيف ينتمكف
اقؿ ف  مستكاىا االقتصادم الذيف يشعركف اف مشكار الحياة  ألسرف الذيف ينتمكف المراى الفصاميي

 النفس . باألمفاماميـ طكيؿ، كىناؾ الت ير علييـ انجازه حتى يشعركا 

الاوكط االقتصادية ليا الدكر األعظـ ف   مف اف( 2008) الورير كاسعد كىذا يتفؽ مع ما اشار اليو
و على الترتيز كالتفتير كخاصة حينما تعصؼ بو األزمات المالية تشتيت جيد اإلنساف كاعؼ قدرت

 أك فقداف العمؿ بشتؿ نيائ .

)الاػوكطات النفسػية، كالاػوكطات ف  الكقػت ذاتػو يعػزك الباحػث السػبب فػ  كجػكد فػركؽ علػى بعػدم 
ى إل اف ذلؾ قد يعكدإلى  شيتؿ(، 4000الزكجات اللكات  معدؿ دخليف )أت ر مف  لصالح االجتماعية(

طبقات اقتصادية عليػا، االمػر الػذم يجعػؿ بعػض الزكجػات إلى  طبيعة ىذه االسر الت  قد تتكف تنتم 
يخجلف مف مرض ازكاجيف، كىػذا بػدكره يػنعتس علػى عبلقػتيف االجتماعيػة بصػكرة اعلػى، االمػر الػذم 

بصػكرة  ال بد كاف ينعتس علػى اكاػاعيف النفسػية، ممػا يعنػ  زيػادة فػ  الاػوكط االجتماعيػة كالنفسػية
 اعلى لدل ىذه الفئة مف فئات المجتمع.

تبعػػا لمتويػػر مسػػتكل الػػدخؿ فػػاف  الاػػوكطات االسػػريةامػػا عػػف السػػبب فػػ  عػػدـ كجػػكد فػػركؽ علػػى بعػػد 
 التعامػؿ مػع افػراد اسػرىفتتطػكر لػدييـ القػدرة علػى  زكجػات المراػىاف إلػى  عزك ىذه النتيجػةيالباحث 

 فيػػػػة كال قافيػػػػة كالسياسػػػػية، بوػػػػض النظػػػػر عػػػػف ظػػػػركفينتيجػػػػة عكامػػػػؿ مختلفػػػػة، م ػػػػؿ العكامػػػػؿ االجتماع
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بشػتؿ اتبػر بوػػض  فنفسػيايعتمػد علػى  زكجػات المراػى الفصػامييفاالقتصػادية، كىػذه العكامػؿ تجعػؿ 
 نا فيو.التتيؼ مع الكاقع الذم يعش ف، كمحاكلتيلؤلسرةالنظر عف المستكل االقتصادم 

 . مناقشة نتائج السؤاؿ الثالث:3.1.5

 يات التكيؼ لدى زوجات المرضى الفصامييف في محافظة راـ اهلل والبيرة ؟ما أىـ استراتيج

( أف أت ر استراتيجيات التتيؼ انتشاران لدل زكجات المراى الفصامييف ف  26.0يتاح مف الجدكؿ )
( كبنسبة 4.73بمتكسط حساب  قدره ) (استراتيجية البعد الدين محافظة راـ اهلل كالبيرة تم لت ف  )

( استراتيجية حؿ المشتبلت( معبرة عف درجة مرتفعة، كجاء ف  المرتبة ال انية )75.6اىا )مئكية مقدر 
معبرة عف درجة مرتفعة أياا، كجاء ف  ( 70.6كبنسبة مئكية مقدراىا )( 0.68بمتكسط حساب  قدره )

معبرة ( 68.0كبنسبة مئكية مقدراىا )( 0.02( بمتكسط حساب  قدره )استراتيجية التجنبالمرتبة ال ال ة )
( بمتكسط حساب  استراتيجية المكاجية الفعالةعف درجة مرتفعة أياا، بينما جاء ف  المرتبة الرابعة )

 الخامسةجاء ف  المرتبة معبرة عف درجة متكسطة، ك ( 65.9كبنسبة مئكية مقدراىا )( 0.00قدره )
( معبرة عف 60.1قدراىا )( كبنسبة مئكية م0.12)استراتيجية الدعـ كالمساندة( بمتكسط حساب  قدره )

( 0.08)استراتيجية االسترخاء( بمتكسط حساب  قدره ) السادسةكجاء ف  المرتبة  ،تذلؾ درجة متكسطة
ف  حيف جاء ف  المرتبة السابعة  ( معبرة عف درجة متكسطة تذلؾ،62.7كبنسبة مئكية مقدراىا )

( 08.1كبنسبة مئكية مقدراىا )( 1.02( بمتكسط حساب  قدره )استراتيجية التفريغ النفس كاالخيرة )
( 4.07اما على الدرجة التلية لبلستراتيجيات فقد بلغ المتكسط الحساب  ) معبرة عف درجة منخفاة.

 ( معبرة عف درجة متكسطة.4...كبنسبة مئكية مقدراىا )

( الت  بينت أف زكجات مراى الفصاـ 1020كىذا ال يتفؽ مع ما تشفت عنو نتائج دراسة بريخ )
عقل  ف  قطاع رزة يستخدمف جميع االستراتيجيات االيجابية كالسلبية ف  مكاجية الاوكط كى  ال

ستراتيجية تحمؿ المسئكلية،  بالترتيب: إستراتيجية االنتماء، كاستراتيجية التفتير بالتمن  كالتجنب، كات
ستراتيجية اال ستراتيجية التحتـ بالنفس، كات ستراتيجية التخطيط لحؿ المشتبلت، كات  رتباؾ كاليركب،كات

 اف ذلؾ قد يعكدإلى  على الدرجة التلية لبلستراتيجيات متكسطة درجةكيعزك الباحث السبب ف  كجكد 
اف استراتيجيات التتيؼ ترتبط بالتيفية الت  تتعامؿ فييا الزكجة مع الاوكط كاالحباطات كخيبات إلى 

دا، إذ تختلؼ الزكجات فيما االمؿ الناتجة عف مرض زكجيا، كالت  تحدد شخصية تؿ زكجة على ح
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بينيف بالنسبة لقدرتيف ف  التولب على حالة اختبلؿ التكازف، كتذلؾ ف  معدؿ استخداميف لتلؾ 
االستراتيجيات اعتداالن أك إسرافان، خاصة كاف تافة عمليات مكاجية الاوكط تتامف قدران مف المعرفة، 

تانت ات ر على مجابية الاوكط كالعتس  كتذلؾ الكجداف، فتلما زاد القدر المعرف  ف  المعالجة
 صحيح.

كيرل الباحث اف طبيعة مرض الفصاـ باوكطو الشديدة كالفريدة مف نكعيا تفرض على الزكجات 
 أعادة ما يلج ، إذ انو استخداـ استراتيجيات مكاجية فعالة، كالت  تم لت ىنا باستراتيجية الجانب الدين

اهلل مف خبلؿ إلى  اف خاصة اذا تاف متكتران، تذلؾ التقربقراءة القر إلى  االنساف ف  كقت الايؽ
( ف  استراتيجية البعد الدين ، لذا جاءت )كالمشارتة ف  الجلسات الدينية ،كالتارع ،كالدعاء ،الصبلة

الوريزة الفطرية الت  تتمف ف  نفس البشرية، إلى  المرتبة االكلى كبدرجة مرتفعة، كتعزل ىذه النتيجة
اهلل تعالى، كبذلؾ يجد الفرد الراحة إلى  يقع ف  المشتبلت، كالصعكبات يلجأ مباشرة فاإلنساف عندما

أف للكازع الدين  دكر عظيـ ف  ى أحد كال يخفى علكاالطمئناف عندما يفكض امره هلل تعالى، 
المجتمعات العربية بعامة كالمجتمع الفلسطين  بخاصة كالذم يعتبر مف المجتمعات المحافظة الت  

عليو الطابع الدين ، كالزكجة المتدينة ى  الت  تلجأ للحؿ الدين ، ألف ذلؾ يكفر الت ير مف يولب 
الراحة النفسية، تما تزيد قناعتيا بما ىك عليو، كتتتيؼ مع حالة زكجيا، كخاصة ف  االمكر الت  

سترخاء، كقد يصعب توييرىا، فالمعتقدات الدينية تمؤل حياة الزكجة بالتفاؤؿ كاألمؿ، كتساعد على اال
 مع زكجات المراى. تمت مبلحظة العامؿ الدين  كااليماف بالقااء كالقدر مف خبلؿ جلكس الباحث

اما عف السبب ف  كجكد استراتيجية حؿ المشتبلت ف  المرتبة ال انية كبدرجة مرتفعة، فاف ذلؾ قد 
ف مفيكـ القدرة على حؿ ارتباطيا المباشر باستراتيجية الجانب الدين ، إذ اف نشأة كتتكيإلى  يعكد

ديننا االسبلم ، الذم لـ يترؾ لنا ش ءه إلى  المشتبلت الت  تكصؿ ليا العلماء حدي ان يرجع ف  أصلو
 اال كتحدث عنو.

( الت  بينت اف الفرد عندما يقدر على تعديؿ سلكتو كتنظيـ دكافعو 0941كىذا ما اشارت اليو عرفة )
الصحة النفسية، حيث إلى  ظرة االسبلمية فاف ذلؾ يؤدمفاف ذلؾ يدؿ على قكة االنا، كحسب الن

مزيد مف القدرة على إلى  يعتبرىا تفاعبلن متزنان بيف العكامؿ االجتماعية كالنفسية، كأف الديف يؤدم
المعرفة كاالدراؾ الصحيح لتؿ ما يجرم داخؿ االنساف كخارجو، كالقدرة على تصحيح إلى  الكصكؿ

 القرارات كالتعبير عف الذات.األخطاء، كيساعده ف  انجاز 
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تما يرل الباحث اف الزكجات لدييف مشتبلت متتررة كبشتؿ مستمر كدائـ، بسبب كجكد زكج مريض 
بالفصاـ، كىذا ما يجعؿ أسلكب حؿ المشتبلت ميمان لدييف، ألنو يؤٌمف ليف حلكالن للمشتبلت الت  

النفس  المترافؽ مع المكاقؼ  تعترايف، كقد ا بتت ىذه الطريقة فاعليتيا للتخلص مف الاوط
الاارطة، عبلكة على أف االستراتيجية تكفر قدران تبيران مف الخبرة الت  قد تسيـ ف  تخط  مشتبلت 

 أخرل، كتسييؿ حؿ لمكاقؼ مشابية.

اف ىذه االستراتيجيات ال زالت إلى  كيفسر الباحث انخفاض استراتيجيات االسترخاء كالتفريغ النفس 
خداـ ف  البيئة الفلسطينية، كذلؾ ألسباب  قافية تتعلؽ بطبيعة المجتمع الفلسطين ، رير شائعة االست

فليس مف عادة الفلسطينييف ممارسة االسترخاء للخركج مف حالة الاوط النفس ، فم ؿ ىذه 
عدـ تكفر اكقات فراغ لدل الزكجات، مما إلى  االستراتيجية منتشرة ف  المجتمع الورب ، كربما قد يعكد

 دكف ممارستيف لتماريف االسترخاء.  يحكؿ

 مناقشة نتائج السؤاؿ الرابع: 4.1.5

اسػتراتيجيات في متوسػطات  (α) ≤0.05توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ىؿ 
مكاف السػكف، ) اتتعزى لمتغير لدى زوجات المرضى الفصامييف في محافظة راـ اهلل والبيرة  التكيؼ

 (؟ىؿ العممي، والمينة، وعدد سنوات مرض الزوج، ومعدؿ الدخؿ الشيريوعمر الزوجة، والمؤ 

 ( كفيما يل  مناقشة نتائج فحصيا:1-6كانب ؽ عف ىذا السؤاؿ الفرايات الصفرية )

 مناقشة نتائج الفرضية السابعة:. 1.4.1.5

ت اسػتراتيجيافػي متوسػطات  (α) ≤0.05توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عنػد مسػتوى الداللػة  ال
 تعزى لمتغير مكاف السكف.لدى زوجات المرضى الفصامييف في محافظة راـ اهلل والبيرة   التكيؼ 

فػػ   (α) ≤0.05( كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل الداللػػة 18.4يتاػػح مػػف الجػػدكؿ )
 متكسػػػطات اسػػػتراتيجيات التتيػػػؼ لػػػدل زكجػػػات المراػػػى الفصػػػامييف فػػػ  محافظػػػة راـ اهلل كالبيػػػرة تبعػػػان 

استراتيجية ك  ،ستراتيجيات كابعاد )استراتيجية المكاجية الفعالةلبللمتوير متاف الستف على الدرجة التلية 
فػ  حػيف تبػيف )قريػة(، الزكجات اللػكات  امػاتف سػتنيف لصالح  استراتيجية االسترخاء(ك  ،التفريغ النفس 
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اسػػتراتيجية ك  ،الػػدعـ كالمسػػاندة اسػػتراتيجيةك  ،)اسػػتراتيجية حػػؿ المشػػتبلت انػػو ال تكجػػد فػػركؽ علػػى ابعػػاد
 .استراتيجية البعد الدين (ك  ،التجنب

علػػى الدرجػػة التليػػة لبلسػػتراتيجيات كابعػػاد )اسػػتراتيجية المكاجيػػة يعػػزك الباحػػث السػػبب فػػ  كجػػكد فػػركؽ 
الفعالػػة، كاسػػتراتيجية التفريػػغ النفسػػ ، كاسػػتراتيجية االسػػترخاء( لصػػالح الزكجػػات اللػػكات  امػػاتف سػػتنيف 

يتػػػيح المجػػػاؿ السػػػتخداـ ىػػػػذه ، الف القػػػرل مػػػا زالػػػت ات ػػػػر تحفظػػػان، كاف الجػػػك العػػػاـ فػػػ  القػػػػرل )قريػػػة(
االسػػتراتيجيات لقلػػة االتتظػػاظ السػػتان  ككجػػكد االمػػاتف المحيطػػة الكاسػػعة كالخبلبػػة التػػ  تسػػاعدىف فػػ  

 التخفيؼ مف الاوكطات النفسية لدييف. 

المشػػػتبلت، كاسػػتراتيجية الػػدعـ كالمسػػػاندة، اسػػتراتيجية حػػؿ  امػػا عػػف السػػبب فػػػ  عػػدـ كجػػكد فػػػركؽ فػػ 
اف زكجػات المراػى فػ  إلى  ، فلعؿ السبب ف  ذلؾ يعكدكاستراتيجية التجنب، كاستراتيجية البعد الدين 

اسػػػتراتيجية البعػػد الػػػدين  الػػػذم جػػػاءت بدرجػػػة إلػػػى  القػػرل اك المخيمػػػات اك المػػػدف يسػػػيؿ لػػدييف اللجػػػكء
المسػػلـ، كىػػذا ال يقتصػػر علػػى بقعػػة سػػتانية دكف اخػػرل فػػ  مرتفعػػة بسػػبب طبيعػػة المجتمػػع الفلسػػطين  

حػػػؿ المشػػػتبلت التػػػ  تػػػرتبط اساسػػػا  ةفلسػػػطيف، كبتعػػػان لػػػذلؾ لػػػـ يتػػػف ىنػػػاؾ فػػػركؽ اياػػػا فػػػ  اسػػػتراتيجي
باستراتيجية البعد الدين  تما سبؽ كبيف الباحث، كتػذلؾ اسػتراتيجية الػدعـ كالمسػاندة التػ  عززىػا الػديف 

كالمدينػة كالمخػيـ، كىػذا بػدكره جعػؿ ىػذه االسػتراتيجيات كاحػدة لػدل رالبيػة االسبلم  ف  تؿ مف القريػة 
 الزكجات، خاصة كانيف يتبعف نفس االسلكب كيخاعف لنفس النظاـ الدين .

امػا بخصػػكص اسػػتراتيجية التجنػػب كالتػػ  لػػـ تختلػػؼ لػػدل زكجػػات المراػػى الفصػػامييف بػػاختبلؼ متػػاف 
البلشػػعكر لتجنػػب الزكجػػات شػػعكرىف إلػػى  رة الشػػعكرالسػػتف كالتػػ  تعنػػ  عمليػػة سػػحب الصػػراع مػػف دائػػ

بعدـ االرتياح كالقلؽ كالذنب، حيػث تقػكـ الزكجػات بتكظيػؼ ىػذه االسػتراتيجية مػف اجػؿ تجنػب المكاقػؼ 
الاارطة كاالحجاـ عف التفتير فييا، كذلؾ قد يعكد العتقػاد زكجػات المراػى الفصػامييف بػاف تشػتيت 

اليػركب منيػا قػد يتػكف ات ػر فعاليػة فػ  تخفيػؼ اػوكطيف كصرؼ اذىانيف عف الاوكطات النفسػية ك 
كىذا االمر ال يختلؼ عليو  ا نيف خاصة فيما يتعلؽ بزكجات المراى الفصامييف، فقػد تحتػاج الزكجػة 

العزلػػة كتجنػػب التفتيػػر بالمشػػتلة إلػػى  احيانػػا للخػػركج مػػف المنػػزؿ للتخفيػػؼ مػػف حػػدة الاػػوكط، اك الميػػؿ
 تاف القرية اك المدينة اك المخيـ. القائمة، كىذا ال يقتصر على س
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 مناقشة نتائج الفرضية الثامنة:. 2.4.1.5

اسػتراتيجيات فػي متوسػطات  (α) ≤0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عنػد مسػتوى الداللػة 
 .عمر الزوجة لمتغير تعزىلدى زوجات المرضى الفصامييف في محافظة راـ اهلل والبيرة  التكيؼ 

 (α) ≤0.05( انػػو ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل الداللػػة 12.0) يتاػػح مػػف الجػػدكؿ
ف  متكسػطات اسػتراتيجيات التتيػؼ لػدل زكجػات المراػى الفصػامييف فػ  محافظػة راـ اهلل كالبيػرة تبعػان 

علػػػى الدرجػػػة التليػػػة السػػػتراتيجيات التتيػػػؼ كبػػػاق  األبعػػػاد األخػػػرل باسػػػت ناء بعػػػد  عمػػػر الزكجػػػةلمتويػػػر 
بيف الزكجػات اللػكات  أعمػارىف تانت الفركؽ على ىذه االستراتيجية  حيث(، اتيجية التفريغ النفس استر )
الزكجػػػات اللػػػكات  ( لصػػػالح سػػنة 19أت ػػػر مػػػف )الزكجػػػات اللػػػكات  أعمػػارىف ( كبػػيف سػػػنة 49أقػػؿ مػػػف )

جية )اسػػتراتيبعػػد  علػػىال امنػػة رفػػض الفراػػية الصػػفرية إلػػى  (، كىػػذا يػػدعكسػػنة 49أقػػؿ مػػف )أعمػػارىف 
 باق  األبعاد األخرل.ك الدرجة التلية ف  حيف تـ قبكليا على ، التفريغ النفس (

اف اسػػتراتيجيات التتيػػؼ تػػدرتيا إلػػى  كيعػػزك الباحػػث السػػبب فػػ  عػػدـ كجػػكد فػػركؽ تبعػػا لعمػػر الزكجػػة
جميػػػع الزكجػػػات علػػػى اخػػػتبلؼ اعمػػػارىف بدرجػػػة متكسػػػطة، كيجػػػدف بيػػػا كسػػػائؿ مبلئمػػػة لتعػػػامليف مػػػع 

نفسية، كبالتال  قد تتكف ىذه االستراتيجيات فاعلة ف  مكاجية مختلؼ انكاع الاوكطات اوكطاتيف ال
، ممػا يعنػ  عػدـ كجػكد اخػتبلؼ تبعػا النفسية كبذلؾ ال يتػكف العمػر ذا قيمػة للتػأ ير فػ  مسػتكل تتػيفيف

التػ  للعمر نتيجة الظركؼ المعيشية كاالسرية العامة الت  تعيشيا تافػة زكجػات المراػى الفصػامييف، ك 
تجعػػؿ ىػػذه االسػػتراتيجيات تحديػػدا سػػمات تػػبلـز تافػػة الزكجػػات دكف اسػػت ناء، علػػى اخػػتبلؼ اعمػػارىـ، 
كذلػػؾ الف اسػػتراتيجيات التتيػػػؼ كالقػػدرة علػػى مكاجيػػػة الاػػوكط ىػػػ  مػػف اساسػػيات الحيػػػاة لػػدل ىػػػؤالء 

 الزكجات.

ات اللػكات  أعمػارىف )أقػؿ لصػالح الزكجػكالت  تبيف كجكد فػركؽ فييػا  اما عف استراتيجية التفريغ النفس 
 العػالـ بصػكرة عامػة، درجػة انفتػاح الفئػات العمريػة األصػور علػىإلػى  قػد يعػكد ذلػؾفاف سنة(،  00مف 
تذلؾ فنف عامؿ السف رالبان مػا يلعػب دكر فػ  ، بصكرة خاصة االنترنت كشبتات التكاصؿ اإلجتماع ك 

سة بعض التماريف الريااية، كاستخداـ الرسػـ اللجكء ليذه االستراتيجية كالت  تاف مف ابرز فقراتيا ممار 
 االران  كالمكسيقى، كاللجكء للاحؾ للتخفيؼ مف الاوكطات النفسية.إلى  كالتتابة كالتنزه، كاالستماع
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 مناقشة نتائج الفرضية التاسعة:. 3.4.1.5

 اسػػتراتيجياتفػػي متوسػػطات  (α) ≤0.05ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى الداللػػة 
 .المؤىؿ العممي لمتغير تعزىلدى زوجات المرضى الفصامييف في محافظة راـ اهلل والبيرة   التكيؼ 

 (α) ≤0.05( انػػو ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل الداللػػة 10.0يتاػػح مػػف الجػػدكؿ )
يػرة تبعػان ف  متكسػطات اسػتراتيجيات التتيػؼ لػدل زكجػات المراػى الفصػامييف فػ  محافظػة راـ اهلل كالب

لمتويػػر المؤىػػؿ العلمػػ  علػػى الدرجػػة التليػػة السػػتراتيجيات التتيػػؼ كبػػاق  األبعػػاد األخػػرل باسػػت ناء بعػػد 
بػػػيف الزكجػػػات اللػػػكات  مػػػؤىبلتيف تانػػػت الفػػػركؽ علػػػى ىػػػذه االسػػػتراتيجية حيػػػث  التجنػػػب(، اسػػػتراتيجية )

الزكجػػػات الكريكس( لصػػػالح ، كبتػػػدبلػػػكـ)الزكجػػػات اللػػػكات  مػػػؤىبلتيف العلميػػػة ( كبػػػيف أساسػػػ العلميػػػة )
 بعػػػػد علػػػىالتاسػػػعة رفػػػض الفراػػػية الصػػػفرية إلػػػى  (، كىػػػذا يػػػدعكأساسػػػ )اللػػػكات  مػػػؤىبلتيف العلميػػػة 

 باق  األبعاد األخرل.ك الدرجة التلية ف  حيف تـ قبكليا على ، )استراتيجية التجنب(

لمػػػػ  المػػػػنخفض كيعنػػػػ  ذلػػػػؾ اف الزكجػػػػات ذكات المؤىػػػػؿ العلمػػػػ  العػػػػال  كالزكجػػػػات ذكات المؤىػػػػؿ الع
يسػتخدمف نفػس االسػتراتيجيات فػ  مكاجيػة الاػوكطات النفسػػية بػنفس المسػتكل ممػا يػدؿ علػى أف ىػػذه 
االستراتيجيات شائعة عنػد معظػـ الزكجػات بصػرؼ النظػر عػف المؤىػؿ العلمػ ، كىػذا ي بػت مػدل شػيكع 

كقػد  بػت ىػذا فػ   التتيؼ كسيكلة تطبيقيا بوض النظر عف الشيادة الت  تحمليا الزكجػة، تاستراتيجيا
 النتائج.

كيػػرل الباحػػث اف المؤىػػؿ العلمػػ  قػػد يلعػػب دكران ميمػػان فػػ  الحصػػكؿ علػػى عمػػؿ اك كظيفػػة، كلتػػف لػػيس 
بالقػدرة علػػى المكاجيػة كالتتيػػؼ بقػػدر مػا يػػؤ ر نػكع التخصػػص علػػى درجػة التتيػػؼ كالمكاجيػة فقػػد تتػػكف 

التتيػػؼ مقارنػػة مػػع  تخداـ اسػػتراتيجياالزكجػػات ذكات المػػؤىبلت العلميػػة االنسػػانية ات ػػر قػػدرة علػػى اسػػت
 التخصصات العلمية.

لصػػػالح الزكجػػػات اللػػػكات  مػػػؤىبلتيف امػػػا بخصػػػكص اسػػػتراتيجية التجنػػػب التػػػ  تبػػػيف كجػػػكد فػػػركؽ فييػػػا 
قلة معرفة كتأىيؿ ىذه الفئة، كاللكات  قد يعتقدف اف اليركب مف إلى  فاف ذلؾ قد يعكد العلمية )أساس (

 قلة خبرتيف كدرايتيف كمعرفتيف الناتجة عف قلة تأىيليف العلم . المشتلة ىك حؿ ليا، بسبب 
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 مناقشة نتائج الفرضية العاشرة:. 4.4.1.5

اسػتراتيجيات فػي متوسػطات  (α) ≤0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عنػد مسػتوى الداللػة 
 .المينة لمتغير تعزىلدى زوجات المرضى الفصامييف في محافظة راـ اهلل والبيرة  التكيؼ 

 (α) ≤0.05فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة  انو ال تكجد (27.4)يتاح مف الجدكؿ 
ف  متكسطات استراتيجيات التتيؼ لدل زكجات المراى الفصامييف ف  محافظة راـ اهلل كالبيػرة تبعػان 

بعد )استراتيجية  است ناءبلمتوير المينة على الدرجة التلية الستراتيجيات التتيؼ كباق  أبعاد األخرل 
بػيف الزكجػات اللػكات  ميػنيف )ربػة بيػت(  حيث تانت الفركؽ على ىذه االسػتراتيجيةالتفريغ النفس (، 

إلػى  )ربػة بيػت(، كىػذا يػدعك الزكجػات اللػكات  ميػنيف)عاملػة( لصػالح  الزكجات اللػكات  ميػنيفكبيف 
( فػػػ  حػػػيف تػػػـ قبكليػػػا علػػػى غ النفسػػػ اسػػػتراتيجية التفريػػػعلػػػى بعػػػد ) العاشػػػرةرفػػػض الفراػػػية الصػػػفرية 

 الدرجة التلية كباق  األبعاد األخرل.

ال  معانػػاة الزكجػػة مػػف الاػػوكطات النفسػػية كاسػػتخداميا السػػتراتيجية مػػف اسػػتراتيجيات التتيػػؼ قػػدف إ
كالقلػػؽ  ،كالمعانػػاة ىػػ  نفػػس المعانػػاة ،فػػالظركؼ ىػػ  نفػػس الظػػركؼالمينػػة، بػػاختبلؼ  ايختلػػؼ ت يػػرن 

تمػا ىػك ظػاىر فػ  الدراسػة، فػالم يرات  الزكجػات،معظػـ  لدلمكجكد ناء كمستقبليـ كالخكؼ على االب
اسػتخداـ اسػتراتيجية معينػة بدرجػة إال أف مػا يزيػد ، كاألحػداث ىػ  نفػس األحػداث، ى  نفػس الم يػرات
قد يتكف بسبب ظركفيا التػ  تعيشػيا كطبيعػة مػرض زكجيػا أخرل  لدل زكجة دكف متقدمة اك متأخرة

اف متوير المينة قد ال يتكف لو تأ ير تبير خاصة ف  استخداـ بعػض االسػتراتيجيات اك كشدتو، لذا ف
 درجة استخداميا.

لصالح الزكجات اللكات  مينيف  اما بخصكص استراتيجية التفريغ النفس  كالت  تبيف كجكد فركؽ فييا
جػكدىف فػ  المنػزؿ كجػكد كقػت فػراغ اتبػر لػدل ىػذه الفئػة، كتتػرار ك إلػى  فاف ىذا قػد يعػكد )ربة بيت(

االرػػػان  كالمكسػػػيقى، اك حتػػػى إلػػػى  ممػػػا يعطػػػييف الكقػػػت التػػػاف  للخػػػركج للتنػػػزه احيانػػػان، اك االسػػػتماع
 الرقص، كىذا بدكره جعليف ات ر استخداما ليذه االستراتيجية دكف ريرىا.إلى  اللجكء
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 مناقشة نتائج الفرضية الحادية عشر:. 5.4.1.5

اسػتراتيجيات فػي متوسػطات  (α) ≤0.05ية عنػد مسػتوى الداللػة ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائ
عػدد سػػنوات  لمتغيػػر تعػزىلػػدى زوجػات المرضػػى الفصػامييف فػػي محافظػة راـ اهلل والبيػػرة  التكيػؼ 

 .مرض الزوج

 (α) ≤0.05فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة  انو ال تكجد (30.4)يتاح مف الجدكؿ 
التتيؼ لدل زكجات المراى الفصامييف ف  محافظة راـ اهلل كالبيػرة تبعػان  ف  متكسطات استراتيجيات

لمتويػػػر عػػػدد سػػػنكات مػػػرض الػػػزكج علػػػى الدرجػػػة التليػػػة السػػػتراتيجيات التتيػػػؼ كبػػػاق  أبعػػػاد األخػػػرل 
بػػػيف الزكجػػػات  علػػػى ىػػذه االسػػػتراتيجيةالفػػػركؽ حيػػػث تانػػت  بعػػػد )اسػػػتراتيجية البعػػد الػػػدين ( باسػػت ناء

سػػػنكات( كبػػػيف الزكجػػػات اللػػػكات  عػػػدد سػػػنكات  10 – 5)بػػػيف  ازكاجيػػػفت مػػػرض اللػػػكات  عػػػدد سػػػنكا
سنكات( لصالح الزكجػات اللػكات  عػدد سػنكات مػرض ازكاجيػف )أت ػر  10مرض ازكاجيف )أت ر مف 

الحاديػة عشػر علػى بعػد )اسػتراتيجية البعػد  رفض الفراية الصفريةإلى  سنكات(، كىذا يدعك 10مف 
 على الدرجة التلية كباق  األبعاد األخرل.الدين ( ف  حيف تـ قبكليا 

يػػرل الباحػػث اف السػػبب فػػ  عػػدـ كجػػكد فػػركؽ تبعػػان لمتويػػر عػػدد سػػنكات مػػرض الػػزكج علػػى الدرجػػة 
أف الػػزكاج ىػػك إلػػى  التليػػة كبػػاق  االسػػتراتيجيات االخػػرل باسػػت ناء اسػػتراتيجية البعػػد الػػدين  قػػد يعػػكد

ف على الحب كالتفاىـ كاإلتفاؽ على تتكيف أسرة إنسجاـ فترم كتكافؽ اجتماع  بيف شخصيف يجتمعا
عػدد سػنكات سعيدة يسكدىا اإلحتراـ كالتعاكف مف تػبل الطػرفيف، كبالتػال  فػاف ىػذا اإلنسػجاـ ال يعيقػو 

نمػػػا أمػػػكر تتعلػػػؽ بقػػػدرات تػػػبل الطػػػرفيف العقليػػػة كالشخصػػػية، حيػػػث أف عمػػػرالػػػزكاج ميمػػػا  الػػػزكاج ، كات
عاليػػة مػػف الػػكع  سػػكاء تػػاف فػػ  الفئػػة العمريػػة األكلػػى أك  اختلػػؼ فقػػد يتػػكف اإلنسػػاف فيػػو علػػى درجػػة

عبػػػر مراحػػػؿ  الزكجػػػةال انيػػػة أك حتػػػى ال ال ػػػة كالرابعػػػة، إذ أف األمػػػر يتعلػػػؽ بقػػػدرات شخصػػػية تمتلتيػػػا 
تكنو مف مشػاعر كأحاسػيس كانفعػاالت كعكاطػؼ، حيػث تػدخؿ تليػا اػمف متػٌكف كاحػد ت، كما احياتي

داخػؿ بعػض  اسػتخداـ بعػض االسػتراتيجياتاألتبر ف  إخػتبلؼ ىك العامؿ النفس  الذم يلعب الدكر 
حيػػػػث أف الػػػػزكاج يتطلػػػب مػػػػف الػػػػزكجيف قػػػدرة تتيفيػػػػو عاليػػػػة كفيػػػـ جيػػػػد للعبلقػػػػة  األسػػػر عػػػػف ريرىػػػا،

ذا تااءلت أك  معانػاة تبلىمػا أك أحػداىما مػف مشػتبلت إلى  ت ىذه القدرة قد يؤدمأنطفاالزكاجية، كات
 كاج  بينيما. كصعكبات مختلفة تيعيؽ التكافؽ الز 
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العامػػؿ يػػدخؿ اػػمف  الزكجػػة مػػع زكجيػػاتػػذلؾ قػػد يتػػكف ىنػػاؾ متػػكف آخػػر لػػو دكر فعػػاؿ فػػ  انسػػجاـ 
، كبالتػال  أظيػرت النتػائج كجػكد درجػة مرتفعػة مػف اهلل كقت الشػدةإلى  باللجكء، كيتعلؽ تحديدا الدين 

عػػػدد سػػػنكات خػػػتبلؼ داخػػػؿ األسػػػر المسػػػتيدفة بالدراسػػػة علػػػى إ اسػػػتخداـ اسػػػتراتيجيات البعػػػد الػػػدين 
  .زكاجيف

طبيعػػػة المجتمػػػع إلػػػى  حيػػػث اف قػػػدرة الزكجػػػة علػػػى اسػػػتخداـ ىػػػذه االسػػػتراتيجية دكف ريرىػػػا قػػػد يعػػػكد
الفلسطين  المسلـ، كاتتساب الزكجة للخبرة كالمعرفة التامة باف العامؿ الدين  قػد يتػكف االت ػر فعاليػة 

مػػدل رد الجميػػػؿ لبعػػػد يعبػػر عػػف دكف ريرىػػا فػػ  تتيفيػػا مػػع ظػػػركؼ مػػرض زكجيػػا، حيػػث اف ىػػذا ا
كالصػػبر علػػى مػػرض الػػزكج أك الػػنقص الػػذم فيػػو، فتػػـ مػػف مػػريض شػػفاه اهلل، كتػػـ مػػف تػػرب فرجػػو 

علػػػى مػػػدل  ىػػػذا جانػػػب الػػػزكج فػػػ  العسػػػر كالمػػػرض، كيػػػدؿإلػػػى  الػػػرحمف، بالصػػػبر كالػػػدعاء كالكقػػػكؼ
ر كالعسػر كفػ  السػراء العبلقة الزكجية المتينػة التػ  تجمػع ىػؤالء األزكاج مػع بعاػيـ بعاػان فػ  اليسػ

، لػػػػذا تبػػػػيف انػػػػو تلمػػػػا زاد عػػػػدد سػػػػنكات الػػػػزكاج تلمػػػػا تانػػػػت الزكجػػػػة ات ػػػػر قناعػػػػة باسػػػػتخداـ كالاػػػػراء
 استراتيجية البعد الدين .

 مناقشة نتائج الفرضية الثانية عشر:. 6.4.1.5

اسػتراتيجيات فػي متوسػطات  (α) ≤0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عنػد مسػتوى الداللػة 
معػدؿ الػدخؿ  لمتغيػر تعػزىلػدى زوجػات المرضػى الفصػامييف فػي محافظػة راـ اهلل والبيػرة  لتكيؼ ا

 .الشيري

 (α) ≤0.05فػركؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتكل الداللػة انػو ال تكجػد  (33.4)يتاح مف الجدكؿ 
بيػرة تبعػان ف  متكسػطات اسػتراتيجيات التتيػؼ لػدل زكجػات المراػى الفصػامييف فػ  محافظػة راـ اهلل كال
 باسػػت ناءلمتويػػر معػػدؿ الػػدخؿ الشػػيرم علػػى الدرجػػة التليػػة السػػتراتيجيات التتيػػؼ كبػػاق  أبعػػاد األخػػرل 

اسػػتراتيجية تانػػت الفػػركؽ علػػى بعػػد )حيػػث  اسػػتراتيجية التجنػػب(، ك )اسػػتراتيجية المكاجيػػة الفعالػػة مبعػػد
تمػا تانػت الفػركؽ (، شػيتؿ 1999أت ػر مػف )الزكجات اللكات  معدؿ دخليػف لصالح ( المكاجية الفعالة

شػيتؿ، كأت ػر مػف  0999أقػؿ مػف )الزكجػات اللػكات  معػدؿ دخليػف لصػالح ( اسػتراتيجية التجنػب)على 
)استراتيجية المكاجية  مبعدعلى  ال انية عشررفض الفراية الصفرية إلى  (، كىذا يدعكشيتؿ 1999
 التلية كباق  األبعاد األخرل.ف  حيف تـ قبكليا على الدرجة  استراتيجية التجنب(،، ك الفعالة
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فركؽ ذات داللة إحصائية ف  متكسطات استراتيجيات التتيؼ  كيرل الباحث اف السبب ف  عدـ كجكد
لدل زكجات المراى الفصامييف ف  محافظة راـ اهلل كالبيرة تبعان لمتوير معدؿ الدخؿ الشيرم على 

حاجة األزكاج على إلى  ذلؾ قد يعكد افإلى  الدرجة التلية الستراتيجيات التتيؼ كباق  أبعاد األخرل
 اتمتفق فوالبية الزكجاتما يدكر حكليـ،  كالتتيؼ مع لتلؾ االستراتيجياتإختبلؼ مستكيات دخليـ 

 االقتصادممف أصحاب الدخؿ المنخفض أك المرتفع حيث أف المستكل  ت الزكجةعلى ذلؾ سكاء تان
التتيؼ مع ف  محاكلة ات جاد مستكل دخليفالزكجات على اختبلؼ يعد عامبل إيجابيا يجعؿ 
 .االقتصادمتكسيلة للتعايش مع الكاع  الظركؼ الت  يمر بيا زكجيا

على بعد )استراتيجية المكاجية الفعالة( لصالح الزكجات اللكات  معدؿ اما بخصكص كجكد فركؽ 
يعة ىذه نتيجة طبيعية تنسجـ مع طب ذهىفاف الباحث يرل اف  شيتؿ( 0000دخليف )أت ر مف 

لؾ مصادر إلشباع االحتياجات المختلفة ألفرادىا تلما تانت تالدراسة، حيث انو كتلما تانت األسرة تم
، فاألسر ذات الدخؿ لاوكطاتيا اليكميةالمكاجية الفعالة ك  أت ر قدرة على التكافؽ النفس  كاإلجتماع 

سائؿ الحدي ة كتكفير تافة مستلزمات ، كالى إستخداـ الك انكاع العبلجالتجديد ف  تؿ إلى  المرتفع تميؿ
ل ىذه الزكجات ف  القدرة على التتيؼ مما يساىـ ف  رفع مستك  العبلج كتذلؾ الحياة السليمةالحياة 

ال تستطيع األسر ذات المستكل اإلقتصادم المتدن  قد ، ف  حيف كمكاجية أم اوكط بفعالية اتبر
 حياف.العمؿ على تكفير االحتياجات األساسية ف  بعض األ

لصالح الزكجات اللكات  معدؿ دخليف  فييا فركؽكالت  تبيف كجكد  استراتيجية التجنباما بخصكص 
طبيعة مرض ازكاجيف، كما إلى  فاف ذلؾ قد يعكدشيتؿ(،  0000شيتؿ، كأت ر مف  1000)أقؿ مف 

تعانيو الزكجة مف اوكطات بصكر ترتبط بدرجة مرض زكجيا، مما جعؿ ذكات الدخؿ المنخفض 
استخداـ ىذه االستراتيجية تنكع مف ميتانيزمات الدفاع، خاصة كاف بعض الزكجات إلى  كالمرتفع يميلف

قد يتف تأ ران بدرجة عالية مف مرض ازكاجيف، كاصبح لدييف ااطرابات نفسية بدرجات ا رت حتى 
لمقاييس ىذه  على قدرتيف التعبيرية، مما جعليف ف  حالة ارتباؾ كتكتر شديد ا ر على مستكل تعبئتيف

 الدراسة.
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 السؤاؿ الخامس: 5.5.1

متوسػطات الضػغوطات بػيف ( α) ≤0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عنػد مسػتوى الداللػةىؿ 
النفسية وبيف متوسطات استراتيجيات التكيؼ لدى زوجات المرضى الفصامييف في محافظة راـ اهلل 

 والبيرة؟

 ال ال ة عشر: كانب ؽ عف ىذا السؤاؿ الفراية الصفرية

 :عشر مناقشة نتائج الفرضية الثالثة 1.5.1.5

متوسػػطات الضػػغوطات  بػػيف( α) ≤0.05ال توجػػد عالقػػة ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى الداللػػة
النفسية وبيف متوسطات استراتيجيات التكيؼ لدى زوجات المرضى الفصامييف في محافظة راـ اهلل 

 والبيرة.

الدرجػػة التليػػة للاػػوكطات النفسػػية كبػػيف  عبلقػػة ذات داللػػة إحصػػائية بػػيفبينػػت النتػػائج انػػو ال تكجػػد 
احتماليػة تػأ ير الاػوكطات إلػى  الدرجة التلية الستراتيجيات التتيؼ، كيعزك الباحػث السػبب فػ  ذلػؾ

النفسػػػية الناتجػػػة عػػػف مػػػرض الػػػزكج كمػػػا يصػػػاحب ذلػػػؾ مػػػف ااػػػطرابات، حيػػػث تػػػدفع بيػػػف م ػػػؿ ىػػػذه 
  إجاباتيف، كعلى ىذا يمتف القكؿ باف ىذه النتيجة تقترب ت يػران مػف عدـ اإلتساؽ فإلى  الاوكطات

المنطؽ، خاصة اذا ما تاف الحديث مف خبلؿ نتائج ىذه الدراسة عػف درجػة مرتفعػة مػف الاػوكطات 
النفسػػػية مقارنػػػة بدرجػػػة متكسػػػطة مػػػف اسػػػتخداـ اسػػػتراتيجيات التتيػػػؼ مػػػع الظػػػركؼ، حيػػػث اف زكجػػػة 

قػػػدـ اسػػػتجابة ليػػػذه ت فأنيػػػالعػػػدد مػػػف الاػػػوكط النفسػػػية،  اياتيػػػتعػػػرض فػػػ  حت  تػػػال مػػػريض الفصػػػاـ
نمػا ىػ  ذات نمػط عػاـ مػف ردكد الفعػؿ الدفاعيػة  الاوكط ال تعتمػد علػى طبيعػة الحػدث الاػارط، كات

أبنائيػا مػف جانػب، كالخػكؼ علػى  كالمحافظة علػىتيا مف مخاطر الزكج أحيانان، الت  تعتمد على كقاي
د الفعػػػػؿ تػػػػزداد مػػػػع التعػػػػرض المسػػػػتمر أك المتتػػػػرر للحػػػػدث ، حيػػػػث أف ردك زكجيػػػػا مػػػػف جانػػػػب أخػػػػر

 ، كيترتب على ذلؾ تكتر كعدـ اتزاف ف  استخداـ استراتيجيات التتيؼ.للاارط

الاػػوكطات النفسػػية  اياػػا تبػػيف مػػف خػػبلؿ النتػػائج السػػابقة كجػػكد عبلقػػة ايجابيػػة دالػػة إحصػػائيان بػػيف
طات االقتصػػػػػادية كالدرجػػػػػة التليػػػػػة كبػػػػػيف الاػػػػػوكطات االجتماعيػػػػػة كالاػػػػػوكطات االسػػػػػرية كالاػػػػػوك 

للاوكطات النفسية كاستراتيجية التجنب، ف  حيف تبيف انػو ال تكجػد عبلقػة بػيف الاػوكطات النفسػية 
االخرل. كىػذا يعنػ  انػو تلمػا زادت الاػوكط  تكبيف الدرجة التلية لبلستراتيجيات كباق  االستراتيجيا
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اد التيػػرب مػػف المشػػتلة اك الخاػػكع احيانػػا، النفسػػية تلمػػا زادت الاػػوكطات بصػػكرة عامػػة، كتػػذلؾ ز 
كبالتػػػػال  جػػػػاءت عبلقػػػػة الاػػػػوكطات النفسػػػػية باسػػػػتراتيجية التجنػػػػب عبلقػػػػة ايجابيػػػػة دالػػػػة احصػػػػائيان، 
فالاوكط النفسية ليػا مردكدىػا السػلب  علػى تػؿ شػ ء فػ  حيػاة البشػر، إذ اف الشػخص الػذم يعػان  

عيػػة، كريػػر قػػادر علػػى العمػػؿ اك تػػكفير مػػف الاػػوكط قػػد يتػػكف ريػػر قػػادر علػػى بنػػاء عبلقػػات اجتما
األسػكأ اذا مػا تطػكرت الاػوكط كأ ػرت علػى مجريػات إلػى  مستلزمات الحياة البسيطة، كيتفاقـ الكاع

 الحياة االسرية، كف  اكء ما سبؽ فاف ىذه النتيجة منطقية.

 فيمػػا بػػكجػػكد عبلقػػة طرديػػة إلػػى  التػػ  اشػػارتـ(  1020دراسػػة بػػريخ )كىػػذا يتفػػؽ مػػع مػػا جػػاءت بػػو 
الػػػػتحتـ بػػػػالنفس (  –إعػػػػادة التقيػػػػيـ  -االسػػػػتراتيجيات االيجابيػػػػة كىػػػػ  ) التخطػػػػيط لحػػػػؿ المشػػػػتبلت 

إلػػى  باسػػت ناء بعػػد االنتمػػاء كجػػكدة الحيػػاة األسػػرية لػػدل زكجػػات مراػػى الفصػػاـ العقلػػ  تمػػا تكصػػلت
 تحمػػػػؿ –بػػػػيف االسػػػػتراتيجيات السػػػػلبية كىػػػػ  )التفتيػػػػر بػػػػالتمن   كالتجنػػػػب  كجػػػػكد عبلقػػػػة عتسػػػػية مػػػػا

المقػدرة الماديػة السػبلمة الصػحية ( مػف مقيػاس جػكدة الحيػاة  –المسئكلية( كبعدم )السػعادة االنفعاليػة 
 األسرية لدل زكجات مراى الفصاـ العقل (.

كيػػرل الباحػػث اف الاػػوكطات ميمػػا اختلفػػت، سػػكاء تانػػت اسػػرية اك نفسػػية اك اجتماعيػػة اك اسػػرية، 
ع منػاح  الحيػاة لزكجػة مػريض الفصػاـ، فاإلنسػاف اذا مػػا فننيػا ال بػد كاف تتػرؾ اتبػر األ ػر علػى جميػػ

تعرض لمكقؼ اارط، كتأ ر بذلؾ كتطكر االاطراب لديو، فننو ال بػد كأف تتفػاقـ لديػو جميػع انػكاع 
االاػػطرابات نتيجػػة الاػػوكطات التػػ  يتعػػرض ليػػا، كحسػػب نكعيػػا كشػػدتيا، لػػذا تبػػيف كجػػكد عبلقػػة 

كتذلؾ استراتيجية التجنب الت  تعتبر مف االسػتراتيجيات  ايجابية بيف مختلؼ الاوكطات فيما بينيا،
 السلبية ف  ىذه الدراسة.

الاػػػوكطات النفسػػػية كبػػػيف  تػػػذلؾ يعػػػزك الباحػػػث السػػػبب فػػػ  كجػػػكد عبلقػػػة سػػػلبية دالػػػة إحصػػػائيان بػػػيف
اف االنسػػاف بطبيعتػػو اذا مػػا تعػػرض لمكقػػؼ اػػارط فانػػو يعجػػز عػػف إلػػى  اسػػتراتيجية حػػؿ المشػػتبلت

صػكرة ااػطراب محتػكل التفتيػر كالقػكة  فػ حلكؿ مقنعة للمشػتلة، كيتم ػؿ ذلػؾ إلى  ؿالتفتير كالكصك 
 .المتحتمة ف  التفتير كشتؿ التفتير

امػا عػف العبلقػة االيجابيػة بػيف اسػتراتيجيات التتيػػؼ فػاف ذلػؾ يعنػ  انػو تلمػا زاد اسػتخداـ اسػػتراتيجية 
تتػكف ات ػر مناسػبة لم ػؿ ىػذا الكاػع  معينة فاف ذلؾ يعن  ف  المقابؿ استخداـ اسػتراتيجية اخػرل قػد
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الػػػذم تمػػػر بػػػو زكجػػػة مػػػريض الفصػػػاـ، ممػػػا يعنػػػ  اف زكجػػػات مراػػػى الفصػػػاـ يسػػػتخدمف ات ػػػر مػػػف 
اسػػػتراتيجية فػػػ  مػػػكاجيتيف للاػػػوكط الناتجػػػة عػػػف مػػػرض ازكاجيػػػف، كلتػػػف مػػػا يعيػػػب اسػػػتخداـ ىػػػذه 

تػاف الحػديث عػف عينػة االستراتيجيات انيا تستخدـ بطريقة رير منظمة، كرير ىادفة، خاصة اذا مػا 
 تعان  مف درجة مرتفعة مف الاوكطات النفسية كالت  تشفت عنيا نتائج ىذه الدراسة.

 مناقشة نتائج السؤاؿ المفتوح )السادس(. 6.1.5

 زوجػات المرضػػى الفصػامييف فػي محافظػة راـ اهلل والبيػػرةأكثػر الصػػعوبات التػي تواجييػامػا ىػي 
 ؟بسبب مرض أزواجيف

اىػػـ الصػػعكبات التػػ  تكاجييػػا زكجػػات المراػػى الفصػػامييف فػػ  ( أف مػػف 06.0يتاػػح مػػف الجػػدكؿ )
صػعكبة الكاػع المػادم كعػدـ القػدرة علػى تم لػت فػ  ) محافظة راـ اهلل كالبيرة بسػبب مػرض ازكاجيػف

%(، كجػػػاء فػػػ  المرتبػػػة 10.1( مػػػا نسػػػبتو )11( حيػػػث بلػػػغ عػػػدد التتػػػرارات )تػػػكفير احتياجػػػات االسػػػرة
( مػا نسػبتو 27( حيػث بلػغ عػدد التتػرارات )الزائػدة كنظػرة الخيانػة مػف قبػؿ الػزكجالشؾ كالويػرة ال انية )

( حيػث بلػغ عػدد التتػرارات استخداـ العنؼ تجاى  كتجاه االبناء%(، كجاء ف  المرتبة ال ال ة )25.6)
 %(.21.8( ما نسبتو )20)

ظػـ المشػارتيف ( التػ  بينػت اف مع,Jungbauer, at el 2014كىذا يتفؽ مع ما جاءت بػو دراسػة )
شػػػديدان كتار ػػػة ليػػػـ، كاف االعػػػراض الذىانيػػػة عنػػػدما  يػػػركا اف حػػػدكث الفصػػػاـ شػػػتؿ فػػػ  الحقيقػػػة عبئػػػان 

حد ت ألكؿ مرة تانت مخيفة لؤلزكاج، حيث يومرىـ ف  العادة شػعكر دائػـ بػالخكؼ كالعجػز كاليػأس. 
عػؿ علػييـ التػ  بينػت اف مػرض ازكاجيػـ ج( Kaushik, P., & Bahatia, M. S,2013كدراسػة )

اعبػػاء ااػػافية مػػف الناحيػػة الماليػػة كاالجتماعيػػة، كاعبػػاء متعلقػػة برعايػػة كعػػبلج المػػرض. تمػػا اشػػارت 
اػػعؼ جػػكدة الحيػػاة لصػػالح كجػػكد عبلقػػة ذات داللػػة احصػػائية لمتويػػر نػػكع العائلػػة مػػع إلػػى  النتػػائج

فػػ  جػػكدة  عػػائبلت مراػػى الفصػػاـ العقلػػ ، حيػػث اظيػػر االزكاج كالزكجػػات معػػدال اقػػؿ مػػف المتكسػػط
الحياة كاعباء علييـ كعلى رفاىيتيـ، كالشعكر باألمف، كاالنتماء، كتوير فػ  األدكار، كشػعكر باألسػى 

التػ  بينػت (  (Lukmanul Hakeem, M. N, 2013كالحػزف مػف مػآؿ المػرض النفسػ . كدراسػة 
لعقل  ات ر اف معظـ االزكاج قد كاجيكا ااطرابات نفسية نتيجة لرعاية ازكاجيـ مف مراى الفصاـ ا

كدراسػة   مف االخريف فػ  المجتمػع كىػذا تػاف لػو تػأ ير سػلب  علػى جػكدة الحيػاة كمسػتكل الرعايػة ليػـ.
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(ALBERTO, et al, 2002 التػ  بينػت انػو عنػد مقارنػة عينػة مراػى الفصػاـ بالعينػة الاػابطة )
العينػػة كالػػى الويػػر مشخصػػة بالفصػػاـ العقلػػ  دؿ علػػى فشػػؿ االكلػػى كسػػكء التتيػػؼ الكالػػدم لػػدل افػػراد 

اػػعؼ التكافػػؽ كالتماسػػؾ لػػدل زكجػػات مراػػى الفصػػاـ، كالػػى ارتفػػاع فػػ  نسػػبة القلػػؽ كاالتتئػػاب بػػيف 
 افراد العينة التجريبية مقارنة بالعينة الاابطة، كاف اعؼ التتيؼ الكالدم يؤ ر بالسلب على االبناء.

( كفير احتياجػات االسػرةصعكبة الكاع المادم كعدـ القدرة على تػكيرل الباحث اف السبب ف  كجكد)
اىػـ الصػعكبات التػ  تكاجييػا زكجػػات المراػى الفصػامييف فػ  محافظػة راـ اهلل كالبيػرة بسػػبب اػمف 

مػف صػعكبات اقتصػادية،  التػ  لػدييا مراػى رالبػان ما تعػان  األسػرانو إلى  قد يعكد مرض ازكاجيف
، اف المػػريض ىػػك الػػزكجللمػػريض خاصػػة اذا تػػمػػف مصػػاريؼ عبلجيػػو كشخصػػية  العػػبلج يتطلػػبمػػا بسػػبب 
لػذا تػاف  .مػف عنايػة كرعايػة يتطلػبمػا  علػى الخػركج للعمػؿ، بسػبب الزكج المريضعدـ قدرة  مما يعن 

كاال سػػػتعان  بالخػػدمات كالمسػػاعدات المباشػػرة،  االسػػرة التػػ  ترعػػػى مػػريض الفصػػاـتزكيػػد ال بػػد مػػف 
علػى الحيػاة سػلبية آ ػاران مػف  للتويػرات اإلقتصػاديةاألسرة بصكرة عامػة كالزكجػة بصػكرة خاصػة نتيجػة 

الػذم يصػػيب  العجػز كالخلػؿ فػ  مسػتكل الػدخؿفػ  فتػكر العبلقػة الزكجيػة، فيػذا  ممػا يتسػببالزكجيػة 
ريػر قػادر علػى تػكفير ، الت  تصػبح أياػان يائسػة عنػدما تػدرؾ أف زكجيػا الزكجةينعتس على  األسرة

 ال بؿ حاجتو للعبلج كالدكاء.، مستلزمات المعيشة

شركط تكافػؽ السػعادة الزكجيػة عكامػؿ تػرتبط الذم بيف اف مف اىـ ( 2999) حامدمع رام كىذا يتفؽ 
بػػالمرتز اإلقتصػػادم لؤلسػػرة كتشػػمؿ الػػدخؿ التػػاف  كحسػػب تػػدبير شػػؤكف المنػػزؿ ككجػػكد نظػػاـ مػػال  

 لؤلسرة.

 ة امف( ف  المرتبة ال انيالشؾ كالويرة الزائدة كنظرة الخيانة مف قبؿ الزكجاما عف السبب ف  كجكد )
بػيف العبلقػة إف تتػكف ، فػاف مػف الطبيعػ  اىـ الصعكبات التػ  تكاجييػا زكجػات المراػى الفصػامييف

العبلقات بيف البشر فعلييا يقكـ  ىنسجاـ ككئاـ ألنيا رابطة بيف قلبيف، كى  مف اسمإعبلقة  الزكجيف
شػػباع المتػػزف تقتاػػ  اإل ،كىػػ  عبلقػػة مسػػتمرة كمتصػػلة ليػػا متطلبػػات متبادلػػة ،بنػػاء مجتمػػع بأتملػػو

قتصاديان ك  كجنسيان  عاطفيان  كأت ر  . كبقدر عمؽ ىذه العبلقة كمتانتيا تتكف مشتبلتيا أعمؽ أ ران ك قافيان  ات
ختبلؿ كاإلاطراب العاطف  كالزكاج  بينيما تقاس اإل لبمدأك التكاصؿ بيف الزكجيف  ل، كبمدتعقيدان 

ة بانيػا متيمػة بالخيانػة مػف قبػؿ زكجيػا أك ، لذا فاف شعكر الزكجنسبة النجاح كالفشؿ ف  ىذه العبلقة
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حتى مف قبؿ أم فرد مف المحيطيف سينعتس ذلؾ بصكرة سلبية على مستكل تكافقيا النفسػ  كقػدرتيا 
 على التمتع بالصحة النفسية.

( اف مػػػف ام لػػػة الشخصػػػية الفصػػػامية تتم ػػػؿ فػػػ  مػػػا نشػػػاىده فػػػ  االب 2981كىػػػذا مػػػا اتػػػده زىػػػراف )
ؼ بالطاعػػة العميػػاء، كالػػزكج الويػػكر كالزكجػػة السػػلبية، كاف مػػف اىػػـ اعػػراض المتسػػلط كاالـ التػػ  تتصػػ

الفصاـ البعػد عػف الكاقػع كاالسػتوراؽ فػ  الػذات )يعػيش المػريض سػجينان داخػؿ نفسػو تمػا لػك تػاف فػ  
جزيػرة منعزلػة تملؤىػػا اكىامػو كخياالتػػو، كىػ  بالنسػػبة لػو حقيقػة، كيتػػكف مقطػكع الصػػلة بعػالـ الكاقػػع(، 

النفعػػػاؿ كالفػػػزع كالييػػػاج ألقػػػؿ م يػػػر كاالنفجػػػارات االنفعاليػػػة البلإراديػػػة، كفقػػػداف االىتمػػػاـ تػػػذلؾ شػػػدة ا
 بالمظير الخارج  كاىماؿ النفس.

( فػػ  المرتبػػة اسػػتخداـ العنػؼ تجػػاى  كتجػػاه االبنػاءكفػ  اػػكء ذلػػؾ بينػت النتػػائج اياػػا كجػكد الفقػػرة )
، إذ اف مػريض الفصػاـ رالبػان فصامييفامف اىـ الصعكبات الت  تكاجييا زكجات المراى الال ال ة 

ما يعان  مف اليياج الحرت  رير اليادؼ كعدـ االستقرار كاالرؽ، كعدـ التكافؽ بيف المزاج كالتفتير، 
كركد الفعؿ الوريبة لليلكسػات، كاالتجاىػات الشػاذة الوريبػة، كالعػدكاف كالتصػنع، كمحاكلػة االنتحػار اك 

( الت  بينت اف معدؿ العنؼ تجػاه Kageyama, et al, 2015)بو دراسةقتؿ الوير، كىذا ما جاءت 
% ( كانو مف المرجح اف يتكف االباء كاالخكة االتبػر سػنا اػحايا 60.9ام فرد مف افراد االسرة بلغ )

 .للعنؼ عندما يتكف المراى مف الذتكر

 مناقشة نتائج السؤاؿ)المفتوح( السابع.  7.1.5

 المرضػػى الفصػػامييف فػػي محافظػػة راـ اهلل والبيػػرة زوجػػاتأىػػـ مصػػادر الػػدعـ التػػي تسػػاندمػػا 
 ؟لمتخمص مف الضغوطات التي يواجينيا بسبب مرض أزواجيف

أىػـ مصػادر الػدعـ التػ  تسػاند زكجػات المراػى الفصػامييف فػ  ( أف مػف 07.0يتاح مف الجدكؿ )
فػػ   تم لػػت محافظػػة راـ اهلل كالبيػػرة للػػتخلص مػػف الاػػوكطات التػػ  يكاجينيػػا بسػػبب مػػرض أزكاجيػػف

الػدركس الدينيػة( حيػث بلػغ عػدد التتػرارات إلػى  ، كاالستماعكالدعاء ،كقراءة القراف ،كالصبلة ،الصبر)
( حيػػػث بلػػػغ عػػػدد كاالقػػػارب ،االىػػػؿك  ،االبنػػػاء%(، كجػػػاء فػػػ  المرتبػػػة ال انيػػػة )10.1( مػػػا نسػػػبتو)11)

غ عػػدد التتػػرارات ( حيػػث بلػػاالصػػدقاء%(، كجػػاء فػػ  المرتبػػة ال ال ػػة )26.5( مػػا نسػػبتو)28التتػػرارات )
 %(.8.0( ما نسبتو)9)
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الدركس إلى  )الصبر، كالصبلة، كقراءة القراف، كالدعاء، كاالستماع كيرل الباحث اف السبب ف  كجكد
مصػػادر الػػدعـ التػػ  تسػػاند زكجػػات المراػػى الفصػػامييف فػػ  فػػ  المرتبػػة االكلػػى اػػمف أىػػـ  الدينيػػة(

أىميػػة إلػػى  ،تػػ  يكاجينيػػا بسػػبب مػػرض أزكاجيػػفمحافظػػة راـ اهلل كالبيػػرة للػػتخلص مػػف الاػػوكطات ال
، كالقػػدرة علػػى التػػأقلـ مػػع -تمػػا سػػبؽ كبػػيف الباحػػث–الػػديف كدكره فػػ  الحفػػاظ علػػى الصػػحة النفسػػية 

بػكاب الجنػة أفالصبر على المرض ىك باب مػف كاع المريض كالتتيؼ مع الاوكطات المصاحبة، 
للمػػؤمف الصػػابر علػػى االبػػتبلء كمنيػػا  ف افالػػدي يبػػيفإذ  ،للصػػابريف بقكلػػو تعػػالى )كبشػػر الصػػابريف(

فالصابركف ىـ الذيف يستطيعكف أف يخرجكا منتصريف مف ىذه االمتحانػات،  ،المرض اف جزاؤه الجنة
 ألف ىؤالًء عندىـ إقراره تاـه بالعبكدية للَّو تعالى، الذم يعٌلمنا أف ال نحزف على ما فاتنػا، ألٌنػو سػبحانو

ف شػاء أخػذىا، كفػ  المػنح مالتنا كمالػؾ جميػع مػا  كتعالى لػدينا مػف مكاىػب، إف شػاء منحنػا إياىػا، كات
 كاألخذ مصلحة لنا.

اهلل كالتقػرب اليػو مػف خػبلؿ إلػى  لذا فاف الزكجة حتى تػتخلص مػف اػوكطاتيا النفسػية البػد كاف تلجػأ
الشػػعكر القػيـ الدينيػة فػػ  اكقػات إلػػى  الػدعاء، كاالت ػار مػػف الصػلكات كالنكافػؿ، كقػػراءة القػراف، كاللجػكء

 بالاوط بورض حؿ المشتلة اك التقليؿ مف حدة التكتر كطمأنة النفس.

مصػػػادر الػػػدعـ التػػػ  تسػػػاند كفػػػ  الجانػػػب االخػػػر يػػػأت  دكر المسػػػاندة االجتماعيػػػة تمصػػػدر ميػػػـ مػػػف 
(، كاالقػػػػارب ،االىػػػؿك  ،االبنػػػاء)، خاصػػػة تلػػػؾ المسػػػاندة المسػػػتمدة مػػػف زكجػػػات المراػػػى الفصػػػامييف

زكجػة حتاجػو تعتبػر مصػدرا ىامػان مػف مصػادر الػدعـ االجتمػاع  الفعػاؿ الػذم االجتماعية تفالمساندة 
 الزكجػة، حيث يؤ ر حجـ المساندة االجتماعية كمسػتكل الراػا عنيػا فػ  تيفيػة إدراؾ مريض الفصاـ

مػع ىػذه  اكتعامليػ اكأسػاليب مكاجيتيػ كالاوكط الناتجة عػف مػرض زكجيػا، لاوكط الحياة المختلفة،
لعب دكران ىامان ف  إشباع الحاجة لؤلمف النفس ، كخفض مستكل المعاناة الناتجة الاوكط، تما أنيا ت

عف شدة األحداث الاارطة، كذات أ ر ف  تخفيؼ حدة األعراض المراية منيا علػى سػبيؿ الم ػاؿ 
لي   نتيجة ما تعانيو الزكجة مف اوكطات مختلفة. القلؽ كالتكترك س أاالتتئاب كات

أظيرت تأ ير االستقرار العائل  لػدل أىػال  الت  ( 1021اسة شحادة ) در  كىذا يتفؽ مع ما جاءت بو
تػػذلؾ يتفػػؽ  مراػػى الفصػػاـ بوػػض النظػػر عػػف اخػػتبلؼ العكامػػؿ الديمكررافيػػة لػػدل المراػػى كأسػػرىـ.

فشؿ االسرة كسكء التتيؼ إلى  الت  اشارت ( ALBERTO, et al, 2002مع ما جاءت بو دراسة )
اػػعؼ التكافػػؽ كالتماسػػؾ لػػدل زكجػػات مراػػى الفصػػاـ، كيػػرتبط ذلػػؾ  الكالػػدم لػػدل افػػراد العينػػة كالػػى
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بارتفػػاع فػػ  نسػػبة القلػػؽ كاالتتئػػاب بػػيف افػػراد العينػػة التجريبيػػة مقارنػػة بالعينػػة الاػػابطة، كاف اػػعؼ 
 التتيؼ الكالدم يؤ ر بالسلب على االبناء.

قػػات السػػائدة السػػليمة إف األسػػرة كأسػػاليب التفاعػػؿ كالعبل مػػف (2004حسػػنيف ) تمػا يتفػػؽ ذلػػؾ مػػا بينػػو
بيف أفرادىا تعد الكسيلة االجتماعية الفعالة لتعزيز األنماط السلكتية المقبكلة كتشجع القيـ كاالتجاىات 

التػػ  ىػػ  كأنمػػاط السػػلكؾ اإليجابيػػة التػػ  يحػػرص علييػػا المجتمػػع كيورسػػيا فػػ  نفػػكس أفػػراده، فاألسػػرة 
متانات   .تزكد المجتمع بما يحتاجو مف طاقات كخبرات كات

شػعكر ل اياا يعتبر االصدقاء مف اىـ عناصر المساندة االجتماعية لزكجات مراػى الفصػاـ، نتيجػة
 يـ،بمػػػدل تػػػكافر المسػػػاندة كالمشػػػارتة كالرعايػػػة كالتشػػػجيع كالنصػػػح كاإلرشػػػاد كالتكجيػػػو مػػػف قػػػبل الزكجػػػة

عيػػػـ شػػػعر بالراحػػػة متكسػػػط أصػػػدقاء  الزكجػػػةكجػػػكد  كالمسػػػاندة االجتماعيػػػة مػػػف قبػػػؿ االصػػػدقاء تعنػػػ 
حيػػػث تػػػؤ ر العبلقػػػات  .الحيػػػاة كالحصػػػكؿ علػػػى المسػػػاعدة مػػػنيـ عنػػػد الحاجػػػة اىتمامػػػات كنياكيشػػػارت

المسػاندة التػ  يقػدميا االصػدقاء يمتػف  ، لػذا فػافعلػى جميػع جكانػب الحيػاة مػع االصػدقاء االجتماعية
 .لدل زكجة مريض الفصاـ أف تحسف تؿ مف الصحة البدنية كالنفسية كجكدة الحياة

 اقشة نتائج السؤاؿ )المفتوح( الثامف.من 8.1.5

زوجػػات المرضػػى الفصػػامييف فػػي محافظػػة راـ اهلل والبيػػرة االحتياجػػات التػػي تطالػػبمػػا ىػػي اىػػـ 
 ؟بتوفيرىا ألزواجيف المرضى

اىػػػػـ االحتياجػػػػات التػػػ  تطالػػػػب زكجػػػػات المراػػػػى الفصػػػػامييف فػػػػ  ( أف 08.0يتاػػػح مػػػػف الجػػػػدكؿ )
( حيث بلغ عػدد تكفير الدكاء المناسبتم لت ف  ) زكاجيف المراىمحافظة راـ اهلل كالبيرة بتكفيرىا أل

تػػكفير المؤسسػػات %( مػػف عينػػة الدراسػػة، كجػػاء فػػ  المرتبػػة ال انيػػة )00.0( مػػا نسػػبتو)00التتػػرارات )
تػػػكفير %(. كجػػػاء فػػػ  المرتبػػػة ال ال ػػػة )15.9( مػػػا نسػػػبتو )18( حيػػػث بلػػػغ عػػػدد التتػػػرارات )المختصػػػة

 .مف عينة الدراسة%(12.2( ما نسبتو)10غ عدد التترارات )( حيث بلالمساعدات المالية

مػػريض الفصػػاـ بحاجػػة لعػػبلج مخػػتص، كيجػػب  كافمػػزمف،  مػػرض كيػػرل الباحػػث اف مػػرض الفصػػاـ
عليو تناكؿ الدكاء لفترات ربما يطكؿ امدىا، كىذا يترتب عليو نفقات مادية تبيرة ترىػؽ تاىػؿ االسػرة، 

مػف خػبلؿ مختصػيف، كىػذا االمػر  ألزكاجيػف الػدكاء المناسػب لذا فاف زكجات المراى بحاجة لتػكفير
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يعتبػػػر مػػػف اىػػػـ االحتياجػػػات التػػػ  تطالػػػب زكجػػػات المراػػػى الفصػػػامييف فػػػ  محافظػػػة راـ اهلل كالبيػػػرة 
 حتى تستقر حالة المريض كال يتراجع كاعو الصح  مرة اخرل. كذلؾ بتكفيرىا ألزكاجيف المراى،

ىػػدؼ العػػبلج ىػػك زيػػادة فتػػرات التحسػػف كالتقليػػؿ مػػف حػػدة  ( مػػف اف2015كىػػذا مػػا اتػػده )الموربػػ ، 
 المرض أك منع حدكث االنتتاسة كسكء الحالة مرة أخرل. 

كال يمتف متابعة حالة المريض اال مف خبلؿ مؤسسات مختصة، تيتـ بتطكر المرض اك تراجعو، لػذا 
فصػامييف فػ  اىػـ االحتياجػات التػ  تطالػب زكجػات المراػى ال مػف أفأتدت زكجات المراى علػى 

)تػػكفير المؤسسػػات بػػػ محافظػػة راـ اهلل كالبيػػرة بتكفيرىػػا ألزكاجيػػف المراػػى تم لػػت فػػ  المرتبػػة ال انيػػة 
، التػػػ  تتػػػابع حالػػػة المراػػػى، كتػػػكفر الػػػدكاء المناسػػػب، كالمختصػػػيف، كالتكجيػػػو كاالرشػػػػاد المختصػػػة(

 المناسبيف للمريض كاالسرة.

اىػػػـ االحتياجػػػات التػػػ  تطالػػػب زكجػػػات  راسػػػة اػػػمفامػػػا عػػػف  االحتيػػػاج ال الػػػث كالميػػػـ فػػػ  ىػػػذه الد
تم لػت فػ  )تػكفير  كالتػ  المراى الفصامييف ف  محافظة راـ اهلل كالبيرة بتكفيرىا ألزكاجيف المراػى

، حيث سػبؽ كبػيف الباحػث مػا تعانيػو االسػرة مػف اػوكط اقتصػادية بسػبب مػرض المساعدات المالية(
العمػؿ، اك عػدـ القػدرة عليػو، كعػدـ كجػكد مصػادر دخػؿ الزكج، كالت  يترتب علييا احيانا الفصؿ مػف 

اخػرل لؤلسػػرة، كىػػذا يعنػ  ماػػاعفة النفقػػات سػػكاء علػى العػػبلج اك النفقػػات اليكميػة لؤلسػػرة، كمػػا يزيػػد 
 االمر سكاء احيانا كجكد طلبة جامعييف بحاجة لمصاريؼ كنفقات اتبر.

 مناقشة نتائج السؤاؿ )المفتوح( التاسع. 9.1.5

زوجػات المرضػى الفصػامييف فػي محافظػة راـ تراتيجيات التكيػؼ المسػتخدمة لػدى اسما ىي اىـ 
 ؟لمتخفيؼ مف الضغوطات الناتجة عف مرض أزواجيفاهلل والبيرة 

اىػػػػػـ اسػػػػػتراتيجيات التتيػػػػػؼ المسػػػػػتخدمة لػػػػػدل زكجػػػػػات المراػػػػػى ( أف 09.0يتاػػػػػح مػػػػػف الجػػػػػدكؿ )
تم لػت  الناتجػة عػف مػرض أزكاجيػف الفصامييف ف  محافظة راـ اهلل كالبيرة للتخفيػؼ مػف الاػوكطات

%( مػف عينػة الدراسػة، 00.8) ( مػا نسػبتو00( حيث بلغ عدد التتػرارات )استراتيجية البعد الدين ف  )
( مػػػػػػا 19( حيػػػػػػث بلػػػػػػغ عػػػػػػدد التتػػػػػػرارات )اسػػػػػػتراتيجية الػػػػػػدعـ كالمسػػػػػػاندةكجػػػػػػاء فػػػػػػ  المرتبػػػػػػة ال انيػػػػػػة )

( حيػػث بلػػغ اسػػتراتيجية حػػؿ المشػػتبلت) . كجػػاء فػػ  المرتبػػة ال ال ػػةمػػف عينػػة الدراسػػة%(16.6نسػػبتو)
 .مف عينة الدراسة%(10.8( ما نسبتو)17عدد التترارات )
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باالعتماد على الناتج الػكاردة فػ  السػؤاؿ المفتػكح السػابؽ الػذم قػاـ الباحػث بتكجييػو لزكجػات مراػى 
النفسػػية،  الػػديف تكسػػيلة مػػف كسػػائؿ الراحػػة كالطمأنينػػةإلػػى  الفصػػاـ، تبػػيف اف رالبيػػة الزكجػػات يلجػػأف

، اهللإلػػى  التقػػربك  ،كقيػػاـ الليػػؿ، الصػػبلةك الػػديف إلػػى  ، كالرجػػكعالصػػبرإلػػى  فوػػالبيتيف اتػػدنا لجػػكئيف
، كالػدعاء، كالتسػبيح، كىػذا قػد يتػكف بسػبب اعتقػادىف الجػاـز بػاف القػرافإلى  االستماعك  ،قراءة القرافك 

كىػػذا مػػايتفؽ مػػع ماجػػاء بػػو )   اهلل كحػػده ىػػك القػػادر علػػى عػػبلج ازكاجيػػف، كالتخفيػػؼ مػػف معػػانتيف.
فالنػػاس  .( أف الػػديف يسػػاعد علػػى األرتقػػاء بالصػػحة النفسػػية بالنسػػبة للت يػػريف1008بريػػؾ, كشػػكتت, 

  .الذيف يمتلتكف عقيدة دينية قكية, يقركف بكجكد درجة أتبر مف الراى ف  حياتيـ

وكطاتيف كتعزيػػز كلػػـ توفػػؿ الزكجػػات عػػف دكر المسػػاندة االجتماعيػػة كاىميتيػػا فػػ  التخفيػػؼ مػػف اػػ
اىػـ اسػػتراتيجيات التتيػؼ المسػتخدمة لػػدل  مػف أفقػدراتيف علػى التتيػؼ، لػػذا جػاء فػ  المرتبػػة ال انيػة 

زكجات المراى الفصامييف ف  محافظة راـ اهلل كالبيرة للتخفيؼ مف الاوكطات الناتجػة عػف مػرض 
لى السؤاؿ المفتكح السابؽ ، حيث اجابت الزكجات عأزكاجيف تم لت ف  )استراتيجية الدعـ كالمساندة(

الزيػػارات ، ك طلػػب المسػػاعدة العائليػػة، ك تفريػػغ الاػػوكطات فػػ  العمػػؿ مػػع الصػػديقاتإلػػى  بػانيف يلجػػأف
ـ، كالتحػػػدث الػػػييمػػػع االبنػػػاء التكاصػػػؿ ك ، فػػػ  مناسػػػباتيـ مشػػػارتة النػػػاس، ك زيػػػارة االصػػػدقاءك  ،العائليػػػة
 االسرة عند الحاجة.إلى  كاللجكء

بشػتؿ فعػػاؿ يقلػػؿ مػف الاػػوط النفسػػ  م ػؿ االتتئػػاب أك القلػػؽ كالتػػكتر، ندة كالمسػػالػدعـ االجتمػػاع  فا
كيرتبط بمجمكعة متنكعة مف الفكائد الصحية كالجسدية، بما ف  ذلؾ التتيؼ اإليجاب ، كعلى العتػس 

لزكجػات ، خاصػة بالنسػبة يمتف أف يتكف نقص الدعـ االجتماع  خػبلؿ األكقػات العصػبية مػؤلـ جػدان 
 مراى الفصاـ.

صكر المساندة االجتماعية تتعد فقد تأخذ شتؿ المساندة  مف اف (1020)زايد، ا يتفؽ مع ما بينو كىذ
االنفعاليػػة )الرعايػػة كال قػػة كالتجػػاكب(، أك قػػد تتػػكف مسػػاندة بالمعلكمػػات )بنعطػػاء الفػػرد معلكمػػات أك 

ئػ  )المسػاندة تعليمو ميارات تساعده ف  حؿ مشػتبلتو(، أك قػد تتػكف مسػاندة مػف خػبلؿ التػدعيـ األدا
اياػػا يتفػػؽ ذلػػؾ مػػا جػػاءت بػػو دراسػػة . فػػ  العمػػؿ كالمسػػاعدة الماليػػة(، أك قػػد تتػػكف مسػػاندة بالتقػػدير

Freindmann and Goldstein  (2009 التػػ  بينػػت اف بعػػض العػػائبلت اظيػػرت تفاعػػؿ مػػع )
 مرااىـ كمحاكلتيـ ف  التخفيؼ مف معاناة مرااىـ.  
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ىػػـ اسػػتراتيجيات التتيػػؼ ( اػػمف أسػػتراتيجية حػػؿ المشػػتبلتاتػػذلؾ يعػػزك الباحػػث السػػبب فػػ  كجػػكد )
المسػػتخدمة لػػدل زكجػػات المراػػى الفصػػامييف فػػ  محافظػػة راـ اهلل كالبيػػرة للتخفيػػؼ مػػف الاػػوكطات 

إلػػى  حيػث اجابػػت الزكجػات علػػى السػؤاؿ المفتػػكح السػابؽ بػػانيف يلجػأف، الناتجػة عػػف مػرض أزكاجيػػف
يف، كالتفتيػػر بعمػػؽ فػػ  حلػػكؿ بتػػؿ مػػا يجػػرم مػػف حػػكلمحاكلػػة التفتيػػر مػػف خػػبلؿ  تفريػػغ الاػػوكطات

، كالتفتير بمكاجية تػؿ مػا يػدكر حػكليف مػف  مختلفة خاصة فيما يتعلؽ بطبيعة العبلج كتكفير ما يلـز
تدخبلت اسرية، كمناقشػة االبنػاء حػكؿ مػرض ابػييـ كحاجتػو للمتابعػة كالعػبلج المسػتمريف، كاالسػتفادة 

 الزكجة.مف التجارب السابقة الت  مرت بيا 

اىميػة اسػتراتيجية حػؿ المشػتبلت فػ  الحػد مػف تطػكر المشػتلة خاصػة فيمػا يتعلػؽ إلػى  كىذا قػد يعػكد
 ىا فػ ف قصػكر ، فػاامػاـ المشػتبلت الحياتيػة بالحياة االسػرية، حيػث اف الزكجػة اذا لػـ تسػتطع الكقػكؼ

 كتطكرىا. حؿ المشتبلت يدخليا بدكره ف  مازؽ تكلد الاوكطات النفسية
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 التوصيات: 2.5

فػػ  اػػكء النتػػائج التػػ  تكصػػؿ إلييػػا الباحػػث فػػ  الدراسػػة الحاليػػة حػػكؿ الاػػوكطات النفسػػية كعبلقتيػػا 
 التكصيات كالمقترحات االتية:إلى  خلصت ،باستراتيجيات التتيؼ لدل زكجات المراى الفصامييف

 مػف الفصػامييف ىالمراػ ككقائيػة تسػتيدؼ زكجػات كعبلجيػة إرشادية برامج عمؿب يكص  الباحث .2
كذلػػؾ مػػف  .التػػ  يكاجينيػػا خفػػض الاػػوكطات النفسػػيةكل لػػدييف التتيػػؼ اسػػتراتيجيات تقكيػػة أجػػؿ

  .خبلؿ المؤسسات الحتكمية كاألىلية كالدكلية

 تقػػديـ كتأىيػػؿ زكجػػات المراػػى الفصػػامييف ل ننشػػاء مؤسسػػات متخصصػػة لرعايػػةيكصػػ  الباحػػث ب. 1
كبناء الذات  ،مف جية  كالترفييية مف جية أخرل العبلج الدعـ النفس  ك  الخدمات المختلفة م ؿ:

 .التفاكض ( ،حؿ المشتبلت ،كميارات حياتية أخرل )إدارة الاوكط

بحيػػػػث تشػػػػمؿ  ،كاالرشػػػػادية ،كالت قيفيػػػػة ،ىيليػػػػةتػػػػكفير مجمكعػػػػة مػػػػف البػػػػرامج التأب يكصػػػػ  الباحػػػػث .3
يػـ للتخفيػؼ ع مػرض ازكاجلزيػادة قػدراتيـ فػ  التعامػؿ مػ ،مشارتة زكجات مراى الفصاـ كذكييػـ

 تقػػدـ التػػ  كاالىليػػة، الحتكميػػة، العبلجيػػة، المؤسسػػات كذلػػؾ مػػف خػػبلؿ  مػػف اػػوكطاتيـ اليكميػػة
  .الفصاـ لمراى العبلج

كتيفيػػة الكصػػكؿ  ،ؿ مراػػى الفصػػاـ كأسػػرىـ فػػ  المجتمػػعبتػػكفير المعلكمػػات حػػك يكصػػ  الباحػػث . 3
 . كتقديـ الدعـ المناسب ليـ ،كالنفسية على أحتياجاتيـ الماديةللمساىمة ف  التعرؼ  ،إلييـ

عمػػؿ المزيػػد مػػف الدراسػػات كاألبحػػاث العلميػػة التػػ  تتنػػاكؿ مكاػػكع الاػػوكطات يكصػػ  الباحػػث ب. 7
 . ميع زكجات مراى الفصاـ ف  فلسطيفالنفسية كعبلقتيا بأستراتيجيات التتيؼ لتشمؿ ج
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 لمالحؽا

 قبؿ التعديؿ قائمة المحكميف الدوات الدراسة  ( 1الممحؽ رقـ ) 
واستبانة استراتيجيات التكيؼ  ،استبانة الضغوط النفسية  

 الرقـ  االسـ  التخصص  مكاف العمؿ 
ضأ. د. حسني عو  ارشاد تربوي  جامعة القدس المفتوحة   1.  
عايد الحموز .د ارشاد نفسي  جامعة االستقالؿ /اريحا   2.  

.3 د. ابراىيـ المصري  ارشاد نفسي  جامعة الخميؿ   
.4 محمد عبد الفتاح عجوة  عمـ النفس التربوي  جامعة الخميؿ   
.5 د. حاتـ عابديف  التربية الخاصة  جامعة الخميؿ   

ي ارشاد نفسي وتربو  جامعة القدس المفتوحة .6 كماؿ سالمة    
 7 د. عمر الريماوي  عمـ النفس  جامعة القدس /ابو ديس
.8 د. اياد الحالؽ  عمـ النفس  جامعة القدس /ابو ديس   
.9 د. نجاح محمود الخطيب الصحة النفسية جامعة القدس /ابو ديس  
.10 د. سمير اسماعيؿ شقير  الصحة النفسية جامعة القدس /ابوديس   

ضحايا التعذيب   تاىيؿ مركز
 /راـ اهلل 

خضر رصرص  .أ عمـ النفس االكمينيكي   11.  

.12 د. اشرؼ محمد حسف ابو خيراف  التربية الخاصة جامعة القدس /ابو ديس  
 13 د. حسيف حمايؿ  ادارة تربوية جامعة القدس المفتوحة

 14 د. عدناف سرحاف  الصحة العامة  جامعة النجاح 
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 (  2الممحؽ رقـ ) 
 قائمة المحكميف الدوات الدراسة بعد التعديؿ 

 واستبانة استراتيجيات التكيؼ  ،استبانة الضغوط النفسية
 

 الرقـ  االسـ  التخصص  مكاف العمؿ 
.1 أ. د. حسني عوض ارشاد تربوي  جامعة القدس المفتوحة   
عايد الحموز .د ارشاد نفسي  جامعة االستقالؿ /اريحا   2.  

.3 د. ابراىيـ المصري  ارشاد نفسي  جامعة الخميؿ   
.4 محمد عبد الفتاح عجوة  عمـ النفس التربوي  جامعة الخميؿ   
.5 د. حاتـ عابديف  التربية الخاصة  جامعة الخميؿ   

.6 كماؿ سالمة  ارشاد نفسي وتربوي  جامعة القدس المفتوحة  
 7 د. عمر الريماوي  عمـ النفس  جامعة القدس /ابو ديس

ة القدس /ابو ديس جامع .8 د. اياد الحالؽ  عمـ النفس    
.9 د. نجاح محمود الخطيب الصحة النفسية جامعة القدس /ابو ديس  
.10 د. سمير اسماعيؿ شقير  الصحة النفسية جامعة القدس /ابوديس   

خضر رصرص  .أ عمـ النفس االكمينيكي  مركز ضحايا التعذيب /راـ اهلل   11.  
و ديسجامعة القدس /اب د. اشرؼ محمد حسف ابو  التربية الخاصة 

 خيراف 
12.  

 13 د. حسيف حمايؿ  ادارة تربوية جامعة القدس المفتوحة
 14 د. عدناف سرحاف  الصحة العامة  جامعة النجاح 
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(  3الممحؽ رقـ )   
 االستبانة في صورتيا قبؿ النيائية 

 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ 
 

 رسالة المحكميف 
ه............................................. حفظو اهلل ورعا:.الدكتور الفاضؿة السيد حضر   

التكيػػؼ لػػدى زوجػػات  ات" الضػػغوط النفسػػية وعالقتيػػا باسػػتراتيج:يقػػـو الباحػػث بػػإجراء دراسػػة بعنػػواف
فػػ   جػػزء مػف متطلبػات نيػػؿ درجػة الماجسػتيرالمرضػى الفصػامييف فػػي محافظػة راـ اهلل والبيػػرة " وىػي 

باشػػراؼ  كبعػػض االسػػئلة المفتكحػػة " ،كليػػذا الوػػرض اعػػد الباحػػث اسػػتبانتيف االرشػػاد النفسػػ  كالتربػػكم 
  .سيير الصباح :الدتتكرة

مػف اجػؿ  تحقيػؽ  ،كالدراسػات السػابقةكقد قاـ الباحث باالطبلع على ادبيات البحث كالمقػاييس التربكيػة 
   ىدؼ الدراسة
(  فػػػ  قيػػػاس الاػػػوط 2017تػػػـ اعتمػػػاد اسػػػتبانة اسػػػماء رػػػراب ) ،الاػػػوط النفسػػػ  :األولػػػىاالسػػػتبانة 

كتػػػـ تحديػػػد ابعػػػاد  ،النفسػػػ  كالتػػػ  تػػػـ  تطبيقيػػػا علػػػى عينػػػة مػػػف زكجػػػات مراػػػى الفصػػػاـ العقلػػػ  بوػػػزة
البعػػػد  ،البعػػػد االسػػػري ،البعػػػد االجتمػػػاعي ،البعػػػد النفسػػػي :وىػػػي اربعػػػة ابعػػػادإلػػػى  الاػػػوكط النفسػػػية

  .االقتصادي
: حػػػؿ وىػػػي  راتيجيات التتيػػػؼ مػػػف اعػػػداد الباحػػػث كتشػػػمؿ سػػػبعة اسػػػتراتيجياتاسػػػت :االسػػػتبانة الثانيػػػة

 االسترخاء (   ،البعد الديني ،التفريغ النفسي ،التجنب ،الدعـ والمساندة ،المشكالت
تـ اعتماد اربعة اسئلة خاصة بالاوكط النفسية كاستراتيجيات التتيػؼ لػدل زكجػات  :االسئمة المفتوحة

   .مراى الفصاـ العقل  
 الباحث  

الصوص          صالح ماجد   
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 االداة في الصورة االولى                            أختي الفاضمة /   

 جامعة القدس

    ..   .تحية طيبة وبعد

يات التكيؼ لدى الضغوطات النفسية وعالقتيا باستراتيج :يقكـ الباحث بنجراء دراسة علمية بعنكاف
، كذلؾ استتماال لمتطلبات الحصكؿ على زوجات المرضى الفصامييف في محافظة راـ اهلل والبيرة

، راجيا التتـر باإلجابة عف فقرات االستبانة ككاع إشارة ستير ف  اإلرشاد النفس  كالتربكمدرجة الماج
(Xحكؿ العبارة الت  تتفؽ ككجية نظرؾ ). 

تف كحسف تعاكنتف كحرصتف على إنجاح ىذه الدراسة، علمان أف اإلجابات شاترا لتف جيكدتف كأمانت
  .كلف تستخدـ إال ألرراض البحث العلم  فقط ،ستعامؿ بسرية كال تشتؿ أم نكع مف االختبار

 ماجد الصكص  :الباحث            مع فائؽ االحتراـ والتقدير

 حسيير الصبا .د :إشراؼ                                                      

 ...البيانات الشخصية –أوال 

 اإلجابة التي ترينيا مناسبة:  ( أماـ Xضعي إشارة )

 . مخيـ 3. قرية                    2. مدينة                 1    :متاف الستف .1
  40.  أت ر مف 3        40 – 30.  بيف 2          30. اقؿ مف 1    :عمر الزكجة .2
 . دبلـك        3.   انكم      2. أساس       1 :المؤىؿ العلم  للزكجة .3

 . بتالكريكس فأعلى4 
 . عاملة 3. مكظفة                       2. ربة بيت                   1   :المينة .4
 .  خارج المستشفى 2. داخؿ المستشفى                      1 :إقامة المريض .5
 سنكات 10-5.  بيف 2سنكات        5. اقؿ مف 1 :سنكات مرض الزكجعدد  .6

 .سنكات 10. أت ر مف 3    
 . متدن  4. متكسط             3. جيد         2. ممتاز        1 :الكاع االقتصادم .7
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  .ترينو مناسبًا لؾ   ( في المربع الذيXيرجى وضع إشارة )
 أبدا أحيانا دائما العبارة الرقـ
 اقتراح التعديؿ ال تصمح تصمح 

    المجاؿ النفسي 
    .أناـ أت ر مف المعتاد ىركبا مف الكاقع  .1
    .مرض زكج  يجعلن  أعان  مف األرؽ كصعكبة النـك  .2
    .أجد صعكبة ف  التتيؼ مع ظركف  الحالية الخاصة بمرض زكج   .3
    .أعان  مف الكحدة بعد مرض زكج   .4
    .رة الت  أجدىا ف  عيكف أبنائ  لمرض أبييـتؤلمن  نظرة الحس  .5
    .أشعر بالعجز أماـ مشتبلت أبنائ   .6
    .تميؿ تصرفات  للعصبية الشديدة  .7
    .أشعر باألسى العتقادم بأف أحبلـ أبنائ  تحطمت بسبب مرض أبييـ  .8
    .أشعر باليأس مف إمتانية شفاء زكج   .9
    .سبب كااحتنتابن  نكبات ت يرة مف البتاء ببل   .10
    .أشعر بالحرماف مف حناف كاىتماـ زكج  نتيجة مراو  .11
    .أشعر بأنن  أقؿ حظا مف األخريات مف النساء  .12
    .أشعر بعدـ األماف ف  ظؿ مرض زكج   .13
    أحزف عند مقارنة حالت  بالزكجات األخريات.  .14
    .أشعر بالتخبط عند اتخاذ القرارات  .15
    .سبب زكج  المريض نفسياأشعر بالخجؿ العميؽ ب  .16

 :المجاؿ االجتماعي
    تعاملن  صديقات  معاملة مختلفة بعد مرض زكج  مما يشعرن  باإلىانة  .17
    .أجد صعكبة ف  إقامة عبلقات جديدة مع اهخريف  .18
    .يحزنن  تجاىؿ الجيراف لنا  .19
    .أشعر بالنبذ مف اهخريف لتردد زكج  على مستشفى األمراض النفسية  .20
    أشعر باألسى ألنن  ال أجد مف يعينن  ف  حؿ المشتبلت االجتماعية الت  تكاجين .  .21
     .أخشى تبلـ الناس عند قيام  بأم تصرؼ  .22
    .ياايقن  عدـ تقدير الناس لمعانات   .23
    .أررب ف  االنتقاؿ مع أكالدم لمتاف أخر بعيدان عف الناس  .24
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     .الجتماعية بيف الناسأعان  مف عدـ اإلحساس بمتانت  ا  .25
    .يتجاىؿ اهخركف دعكت  ف   مناسباتيـ االجتماعية  .26
    .عبلقات  االجتماعية متكترة ف  أرلب األحياف  .27
    .أفتقد ال قة ف  التعامؿ مع اهخريف  .28
    .أشعر بعدـ االىتماـ ب  ف  المكاقؼ االجتماعية  .29
    .تؤلمن  نظرة المجتمع السلبية لنا  .30
    .ؤلمن  تجنب اهخريف االحتتاؾ بنا كالتعامؿ معناي  .31

    :المجاؿ األسري

    .يقلقن  ال مباالة األسرة للكاع الذم نعيشو  .32
    .يؤلمن  عدـ تقدير الزكج لتاحيات  حفاظان على مستقبؿ أبنائ   .33
    .عبلقات  الخاصة مع زكج  رير مراية  .34
    .مباالة زكج  نتيجة مراو يؤلمن  تحمؿ مسؤكلية أسرت  تاملة كعدـ  .35
    أعان  مف سكء معاملة أفراد األسرة ل    .36
    .أشعر بالقير مف القيكد الت  يفرايا األىؿ على تحرتات   .37
    .أعان  مف اعؼ المساندة الت  تقدميا أسرت  ل   .38
    .ياايقن  زيادة تدخؿ األقارب ف  شئكننا األسرية بعد مرض زكج   .39
    .مرض زكج  على زكاج أبنائ  كبنات  مستقببلأخشى أف يؤ ر   .40
    .تقلقن  سكء معاملة أبنائ  ألبييـ المريض  .41
    .يؤلمن  التفتؾ الذم أصاب أسرت  بسبب مرض أبييـ  .42
    .يزعجن  شعكرم بعدـ تحمؿ تؿ فرد ف  األسرة لمسؤكلياتو  .43
     .اشعر بعدـ الدؼء العائل  نتيجة الجك األسرم رير الصح   .44

    :المجاؿ االقتصادي
     .يؤلمن  عدـ تفيـ األسرة لحالتنا المادية السيئة  .45
    .ترىقن  مصاريؼ أبنائ  الدراسية  .46
    .يؤلمن  حرماف بعض أبنائ  مف التعليـ لقلة الدخؿ  .47
    .يصعب عل  أداء الت ير مف التزامات  المادية  .48
    .أشعر ب قؿ المسؤكلية للعبء المادم  .49
    .ن  لجكئ  لبلقتراض مف اهخريف لتلبية احتياجاتنا المعيشيةيؤلم  .50
    يؤلمن  معاناة أبنائ  مف سكء التوذية لعدـ مقدرت  على الكفاء باحتياجاتيـ الوذائية.  .51
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    .أشعر باإلحباط لعجزم عف تكفير الماؿ التاف  لمتطلباتنا األساسية  .52
    .درسة لمساعدتنا ف  نفقات األسرةأشعر باألسى عند إجبار أبنائ  على ترؾ الم  .53
    .يؤلمن  عدـ تمتن  مف الكفاء بالحد األدنى مف مقكمات الحياة  .54
     .تزيد معانات  بزيادة متطلبات الحياة  .55

 يتبع األسئمة المفتوحة 
 مع فائؽ االحتراـ والتقدير
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 :األسئمة المفتوحة

 :خاصة بزوجات المرضى الفصامييف -أوال

 أكثر الصعوبات التي تواجيينيا بسبب مرض زوجؾ ؟: ما ىي 1س

: ما ىي أىـ مصادر الدعـ التي تساندؾ لمتخمص مف الضغوطات التي تواجيينيا بسبب مرض 2س

 زوجؾ ؟

 : ما ىي أىـ االحتياجات التي تطالبيف بتوفيرىا لزوجؾ المريض ؟3س

 :أسئمة خاصة بالعامميف مع المرضى النفسييف –ثانيا 

 رز الضغوطات التي تواجييا زوجات المرضى الفصامييف ؟: ما ىي اب1س

: ما ىي استراتيجيات التكيؼ المستخدمة لدى زوجات المرض الفصامييف  لمتخفيؼ مف 2س

 الضغوطات الناتجة عف مرض الزوج ؟

 :  ما ىي أىـ االحتياجات التي تطالبوف بتوفيرىا لممرضى وزوجاتيـ ؟3س
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صة بعنكاف ) استراتيجيات تتيؼ زكجات المراى الفصاميف مع الاوكطات استبانة خا :القسـ الثاني
  ..النفسية الت  يكاجينيا ف  حياتيف اليكمية

. ترينو مناسباً ( في المربع الذي Xيرجى وضع إشارة )  لؾ 
 مطمقا  نادرا  أحياناً  غالبا دائما العبارة  الرقـ 

 اقتراح التعديؿ      ال تصمح تصمح
    ت حؿ المشتبلت استراتيجيا

    عندما اتخذ قراران فننن  أفتر بعمؽ ف  الخيارات المتاحة كالممتنة. .1
    .المشتبلت الت  تكاجين  أحيانا بشتؿ ايجاب إلى  انظر .2
    .استفيد مف خبرات  السابقة ف  حؿ المشتبلت الحالية .3
    .أحاكؿ أيجاد بدائؿ كاستراتيجيات لحؿ المشتلة .4
    .أفتر بكاقعية قدر اإلمتاف ف  الظركؼ الصعبة الت  أكاجييا .5
    أحاكؿ االستفادة مف تجارب  الخاصة ف  مكاجية اوكطات  الحالية  .6
    ين  مشتلة فننن  أحاكؿ فيـ األسباب قبؿ اتخاذ قرار بحليا.جعندما تكا .7

    استراتيجيات الدعـ كالمساندة 
تجارب كخبرات اهخريف ف  مكاجية المكاقؼ الاارطة  أحاكؿ االستفادة مف .8

 اليكمية 
   

    .أخصائ  نفس  للمساعدة عندما أتعرض للاوكطات النفسيةإلى  ألجأ . 9
    .أناقش اوكطات  اليكمية مع اهخريف للحصكؿ على الدعـ كالمساندة .10
    .لت  أكاجيياأقـك بزيارة أصدقائ  كأقارب  بيدؼ التخفيؼ مف الاوكطات ا .11
    .أفتر بكاقعية ف  حؿ مشتبلت  الخاصة عند تعرا  للاوكطات اليكمية .12

    استراتيجيات المكاجية  الفعالة 
    .أدرؾ أىمية التحتـ بردكد أفعال  عند مكاجيت  للاوكطات اليكمية .13
أحتاج لكقت طكيؿ السترجاع أفتارم كمشاعرم بعد تعرا  لاوكطات  .14

 .يةنفس
   

    .أكاجو الشخص الذم تسبب ف  شعكرم بالاوط .15
    .أ ابر مف أجؿ الحصكؿ على ما أريد .16
 .أكاجو المشتلة الت  تسببت ف  شعكرم بالاوط النفس  بشتؿ فكرم .17

 
   

    استراتيجيات التجنب 
    .أخرج مف المنزؿ عندما تكاجين  اوكطات شديدة .18
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    .لة كاالنطكاء بسبب اوكطات  اليكميةالعز إلى  أميؿ .19
    .أدرؾ أىمية التحتـ بردكد أفعال  عند مكاجيت  للاوكطات اليكمية .20
    .أبتعد عف التفتير بالمشتلة عندما أكاجو مكقفان اارطان  .21
    .يؤلمن  عدـ تفيـ المجتمع لمشتبلت  كاوكطات  النفسية .22

    استراتيجيات التفريغ النفس  
    .أمارس بعض التماريف الريااية عند تعرا  لمكاقؼ اارطة .23
    .أستخدـ الرسـ كالتتابة تكسيلة للتخفيؼ مف اوكطات  اليكمية .24
    .اقـك بنزىة قصيرة عندما أتكف تحت الاوط .25
    سماع المكسيقى كالوناء للتخفيؼ مف الاوكطات الت  أكاجييا.إلى  ألجأ .26
    .أ للاحؾ للتخفيؼ مف المكاقؼ الاارطةالج .27

    استراتيجيات البعد الدين  
    .قراءة القراف عندما أتكف ف  مكقؼ اارطإلى  ألجأ 28
    .اهلل كالدعاء عندما أتكف تحت الاوطإلى  التقربإلى  ألجأ .29
     .رجاؿ الديف كالخطباء عندما أتعرض لمكقؼ اارطإلى  ألجأ .30
    .ر أف اهلل يختبر صبرم عندما أتعرض لمكقؼ اارطأشع .31
     .الصبلة عند شعكرم بالاوط النفس إلى  الجا .32

    استراتيجيات االسترخاء 
    .أدرؾ أىمية االسترخاء تكسيلة للتخفيؼ مف اوكطات  اليكمية 33
    .االسترخاء على ترس  عندما أشعر بالاوطإلى  ألجأ .34
    .إرماض عين  عندما أشعر بالاوط إلى ألجأ .35
    .أخذ نفسا عميقا بكاسطة األنؼ عندما أتعرض للمكاقؼ الاارطة .36
أستلق  على ظيرم فترة طكيلة حتى أشعر بالراحة عندما أمر بمكقؼ  .37

 .اارط
   

أتذتر المكاقؼ السعيدة الت  حصلت مع  سابقا كذلؾ للتخفيؼ مف اوكطات   .38
 .النفسية

   

 مع فائؽ االحتراـ والتقدير
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 (االداة في صورتيا النيائية 3ممحؽ رقـ ) 
 جامعة القدس

 عمادة الدراسات العميا / كمية العمـو التربوية
 أختي الفاضمة /
 ...تحية طيبة و بعد

الضػغوطات النفسػية و عالقتيػا باسػتراتيجيات التكيػؼ لػدى  :يقكـ الباحث بنجراء دراسة علمية بعنػكاف
، ك ذلػؾ اسػتتماال لمتطلبػات الحصػكؿ علػى ت المرضى الفصامييف فػي محافظػة راـ اهلل و البيػرةزوجا

درجػػة الماجسػػتير فػػ  اإلرشػػاد النفسػػ  ك التربػػكم، راجيػػا التتػػـر باإلجابػػة عػػف فقػػرات االسػػتبانة ك كاػػع 
 ( حكؿ العبارة الت  تتفؽ ك كجية نظرؾ.Xإشارة )

كنتف ك حرصػػػتف علػػػى إنجػػػاح ىػػػذه الدراسػػػة، علمػػػان أف شػػػاتران لتػػػف جيػػػكدتف ك أمػػػانتتف ك حسػػػف تعػػػا
 اإلجابات ستعامؿ بسرية،  ك لف تستخدـ إال ألرراض البحث العلم  فقط.

 يحؽ لتـ رفض المشارتة أك التكقؼ عف المشارتة ف  الدراسة ف  أم كقت تشاؤكف.
 ماجد الصكص :الباحث             مع فائؽ اإلحتراـ و التقدير       
 د. سيير الصباح :إشراؼ                        

 ...البيانات الشخصية -أواًل 
 ( أماـ اإلجابة التي ترينيا مناسبة:Xضعي إشارة )

 . مخيـ0   . قرية1  . مدينة2 :متاف الستف .2

 02. أت ر مف 0  00- 02. بيف 1  00. أقؿ مف 2 :عمر الزكجة .1

 . دبلـك0    كم.  ان1    . أساس 2 :المؤىؿ العلم  للزكجة .0

 . بتالكريكس فأعلى0

 . ال تعمؿ0    . تعمؿ0  . طالبة1  . ربة بيت2 :المينة .0

 سنكات 20 - 5. بيف 1       سنكات 5. أقؿ مف 2 :عدد سنكات مرض الزكج .5

 سنكات.  20. أت ر مف 0
 0000 - 1000. بيف 1  شيتؿ 1000. أقؿ مف 2 :معدؿ الدخؿ الشيرم .6

 0000. أت ر مف 0
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 :االستبانة األولى -ثانياً 

.Xيرجى وضع إشارة )  ( في المربع الذي ترينو مناسبًا لؾ 

بدرجة  العبارة الرقـ
 كبيرة جداً 

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قميمة

بدرجة 
 قميمة جداً 

 الضغوطات النفسية  
      أناـ أت ر مف المعتاد ىركبا مف الكاقع الحال . .2
.مرض زكج  ي .1       جعلن  أعان  مف األرؽ ك صعكبة النـك

      أجد صعكبة ف  التتيؼ مع ظركف  الحالية الخاصة بمرض زكج  .0

      أعان  مف الكحدة بعد مرض زكج . .0
      تؤلمن  نظرة الحسرة الت أجدىا ف  عيكف أبنائ  لمرض أبييـ. .5
      أشعر بالعجز أماـ مشتبلت أبنائ . .6
      العصبية الشديدة.إلى  ؿ تصرفات تمي .7
      أشعر باليأس مف إمتانية شفاء زكج . .8
      تنتابن  نكبات ت ير مف البتاء ببل سبب كااح. .9
      أشعر بالحرماف مف حناف ك اىتماـ زكج  نتيجة مراو. .20
      أشعر بأنن  أقؿ حظان مف األخريات مف النساء. .22
      األماف ف  ظؿ مرض زكج . أشعر بعدـ .21
      أشعر بالتخبط عند اتخاذ القرارات. .20
      أشعر بالخجؿ العميؽ بسبب زكج  المريض نفسيان  .20
 الضغوطات االجتماعية  
تعاملن  صديقات  معاملة مختلفة بعد مرض زكج  مما يشعرن   .25

 بالحرج.
     

      مع اهخريف. أجد صعكبة ف  إقامة عبلقات جديدة .26
      يحزنن  تجاىؿ الجيراف لكاعنا األسرم. .27
      أشعر ببعد اهخريف عن  لتردد زكج  على مستشفى األمراض النفسية. .28
      أخشى تبلـ الناس عند قيام  بأم تصرؼ. .29
      ياايقن  عدـ تقدير الناس لمعانات . .10
      لمتاف آخر بعيدان عف الناس. أررب ف  اإلنتقاؿ مع أكالدم .12
      أعان  مف عدـ اإلحساس بمتانت  االجتماعية بيف الناس. .11
      يتجاىؿ اهخركف دعكت  ف  مناسباتيـ االجتماعية. .10
 عبلقات  اإلجتماعية متكترة ف  أرلب األحياف. .10
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