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 إدارة الضغوط األسرية وعالقتها بالذكاء الوجداني لربة األسرة

Management of family stress and its relation to the 
emotional intelligence of the head of household 

 
 ملخص البحث

 "إدارة الضغوط األسرية وعالقتها بالذكاء الوجدانى لربة األسرة"
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يف الذكاء الوجداىن  وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات أفراد العينة -
سر ربات األ لصاحل كبل من: ) سكان الريف  (0.05) ( ،0.01عند مستوى داللة )

أفراد ، ربات  4ربات األسر الىت عدد أفرادىا أقل من  ذات ادلستوى التعليمى العاىل،
 األسر ذوي الدخل ادلرتفع (

مقياس إدارة الضغوط األسرية وزلاور مقياس الذكاء  وجود عبلقة ارتباط طردي بني زلاور -
 0.05 ، 0.01وبعض متغريات الدراسة عند مستوى داللة  الوجداىن

 statement of the problem& Introduction   مقدمة ومشكلة البحث:
الضغوط ظاىرة إنسانية وجزء من نسيج احلياة عرفت منذ العصور القدؽلة ومتبلزمة لئلنسان 
وىى تنشأ ىف أيو حلظة وىف ظروف مفاجئة نتيجة ظروف داخلية أو خارجية ختلق نوع من 
التهديد للجميع أو األفراد ويتحتم التعامل معها حبزم للقضاء عليها أو التقليل من شأهنا واحلد 

رىا وتأثرياهتا اإلجتماعية واإلقتصادية والنفسية حىت أهنا أصبحت مسو من مسات من خسائ
احلياة ادلعاصرة لئلنسان واجملتمعات والدول األمر الذى أدى إىل اإلىتمام هبا وبإداراهتا  
كأسلوب وقائى ومستقبلى للتكيف مع التغريات ادلفاجئة الىت قد حتدث قبل حدوث الضغوط 

(. كما ان الشعوب واألفراد يتعرضون ىف أوقات معينة 2011لى الرويلى، أو أثناء حدوثها )ع
مبواقف وضغوط وأقل ما توصف بو مثل ىذة ادلواقف أهنا خترج عن ادلدى العادى واخلربات 
البشرية وقد تكون بعض ىذه ادلواقف مفاجأة وغري متوقعة فيكون آثرىا أكرب وأسرع وقد 

 (. 2016شلا يؤدى إىل مضاعفة نتائجها ) نعيمة عمر، يفشل الفرد ىف مواجهتها وحتديدىا 
وتواجو العديد من األسر ىف العصر احلاىل العديد من الضغوط حيث أصبحت الضغوط مسة 
 من مسات العصر احلديث ونتيجة لتعقيدات احلياة ومتطلباهتا ادلتزايدة لذا أمكن تسمية ىذا

وإدارة الضغوط األسرية تعترب من ادلوضوعات  .(2013العصر بعصر الضغوط )هنى حسىن، 
احلديثة وادلهمة والىت بداء علماء النفس اإلىتمام هبا نظرا ألعليتها ىف إغلاد احللول للضغوط 
والىت بدأت تشكل خطرا على اجملتمع وتؤثر تأثريا بالغا على البيئة االجتماعية واالستقرار 

للمجتمع وما ػلدث ىف األسرة من ضغوط يكون  النفسى اجملتمعى وتعترب األسرة نواه مصغرة
 2010األشكال )عقاب بن غازى، ذلا تأثري بالغ على استقرار تلك النواة واجملتمع بشكل من

إىل أن الظروف اإلقتصادية والثقافية تلعب دورا (Verhoeven,et.al, 2014وقد أشار) ،(
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الضغوط. ففى السنوات الثبلث ىف حتديد الضغوط الىت يتعرض ذلا الفرد وكيفية التعامل مع 
ادلاضية شهد اإلقتصاد ادلصرى تراجعا حادا ىف موارد مصر النقدية من العملة الصعبة وفسر 

وؽلر كل منا على مدار حياتة اليومية ، (2016ة اجلنية )ريهام التهامى،ىذا الرتاجع احلاد ىف قيم
 .اغطا بصورة أو بآخرىأو حياتة بصفة عامة مبواقف وخربات شىت كل منها ؽلثل حدثا ض

ويواجة اإلنسان ىف حياتو كثريا من ادلواقف الىت تتضمن خربات غري ، ( 2007)مجعة سيد، 
مرغوب فيها أو مهدده لو حيث تواجو رفاىيتو وتكاملو اخلطر نتيجة لذلك فقد أصبحت 

السريعة الضغوط النفسية مسو للحياه ادلعاصرة وجتربة يعيشها الفرد يوميا نتيجة للتغريات  
والتعقيدات السريعة ادلتعددة وقد أدى ىذا اإلزدياد ىف الضغوط إىل أن أطلق بعض الباحثني 

( إىل 2007ر )أمينو السيد ونبيلو سلائيل، على ىذا العصر عصر الضغوط النفسية. وقد أشا
و أن الضغوط ظاىرة من ظواىر احلياه اإلنسانية ؼلتربىا اإلنسان ىف أوقات سلتلفة وتتطلب من

توافقا أو إعادة توافق مع البيئة احمليطة ومن مث فنحن ال نستطيع اذلروب منها ألن ذلك  يعىن 
أن ىناك نقصا أو نشاط الفرد وقصورا ىف كفايتو فبل حياه بدون ضغوط ويرجع اإلىتمام 
بدراسة الضغوط النفسية ىف بعض منو إىل التبعات والتكاليف الباىظة الىت تسببها ىذه 

فرد واجملتمع على حد سواء من جوانب سلتلفة كما تنجم ىذه التكاليف من العبلقة الضغوط لل
الوثيقة بني الضغوط النفسية وأطياف واسعة من األمراض اجلسمية واالضطرابات النفسية 
والصراعات وادلشاجرات والسلوك العدواىن وسوء التوافق وفري ذلك من أظلاط السلوك 

لذين يعانون الضغوط النفسية لكنهم ىف الوقت نفسو ال وادلشكبلت الىت تصيب أولئك ا
ؽللكون األساليب والطرق اإلغلابية ادلبلئمة دلواجهتها أو التعايش معها والتقليل من تأثرياهتا 

(.وؼلتلف األفراد ىف أسلوب التعامل مع 2007سيد، لسلبية إىل أدىن حد شلكن)مجعة ا
ف ادلراحل العمرية  الىت ؽلرون هبا حيث يواجو كل األحداث وادلواقف احلياتية ادلختلفة بإختبل

شخص ضغطا نفسيا عند فرته ما ىف حياتو وتشكل الضغوط النفسية األساس الرئيسى الذى 
تبىن عليو بقية الضغوط األخرى وىو يعد العامل ادلشرتك ىف مجيع أنواع الضغوط اآلخرى مثل 

األسرية ، الضغوط العاطفية وتواجو  :الضغوط االجتماعية ، الضغوط االقتصادية ، الضغوط
اجملتمعات العربية اليوم على إختبلف درجة تقدمها رلموعو من التحديات الكربى الىت أفرزهتا 
التغريات السريعة ادلتبلحقة الىت حدثت على كافة اجملاالت ىف اجملال اإلجتماعى و تعد 
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اعل بني أفراد اجملتمع الضغوط اإلجتماعية حجر األساس ىف التماسك اإلجتماعى والتف
فمعايري اجملتمع حتتم على الفرد اإللتزام هبا واخلروج عنها يعد خروجا عن العرف والتقاليد 
اإلجتماعية حيث يشكل العنصر البشرى أعلية قصوى ىف قوام الدولة بإعتباره الكتلة احليوية 

عنا ادلعاصر (.ويشهد رلتم2014وىى األىم إىل جانب القوى اإلقتصادية )ىدى توفيق، 
العديد من التحديات الىت تعصف مبجهود التنمية الشاملة وزلاورىا ادلتعددة ولذا فتحقيق 

لف نواحى احلياة ) أمحد تالتقدم والنمو ال ؽلكن أن يتم اال من خبلل تنمية الشاملة ىف سل
وادلالية (.واإلدارة ىى اإلستخدام الفعال الكفء للموارد البشرية وادلادية 2013 زلمد،

، التنظيم  وادلعلومات واألفكار والوقت من خبلل العمليات اإلدارية ادلتمثلة ىف التخطيط
ومعرفة مبادىء وأسس  (، 2005والتوجية والرقابة بغرض حتقيق االىداف ) يوسف مصطفى، 

ا يسلكة اإلدارة ادلنزلية دتنح الفرد فهم وبصرية واضحة لنظام احلياة وتعترب زيادة مهارة الفرد فيم
(. ومن ىنا نشأت أعلية 2000من أفعال إثراء حلياتة ليعطيها معنا جديدا )منال الشامى، 

ىف حتقيق األىداف الىت يسعى إليها الفرد وتشري اإلدارة بذلك  اإلدارة  لكل من الفرد واألسرة
األىداف إىل حسن استخدام قدرات األفراد ومعلوماهتم واإلمكانيات وادلوارد ادلتاحة مبا ػلقق 

(، وكذلك تزايد  2001) عبداحلميد عبدالفتاح، ادلرغوبة ىف الوصول إليها بأفضل األساليب
االىتمام ىف االونة االخرية بالذكاء الوجداىن بوصفة نتاجا لروح العصر اجلديد الذى يعتنق 

داىن وجهات نظر غري تقليدية بشأن الذكاء واالعتقاد لدى قطاعات عديدة بان الذكاء الوج
ػلمل وعدا ػلل العديد من مشكبلت اجملتمع ويعد الذكاء الوجداىن أفضل منىبء بالنجاح ىف 

(. وأن األذكياء وجدانيا متوافقون Pellitteri,J, 2002احلياة ومقارنة بالذكاء ادلعرىف )
(  2012 ومتفائلون متمتعون بصحة عقلية ووجدانية )ىشام ابراىيم ، عصام عبداللطيف،

كرة األساسية للذكاء الوجداىن على ان النجاح ىف احلياة ال يعتمد فقط على قدرات وتدور الف
الفرد العقلية ولكن على ما يتمتع بو أيضا من مهارات وقدرات وإمكانيات وجدانية أطلق 

( .وقد استحوذ الذكاء 2012 عليها الذكاء الوجداىن )ىشام ابراىيم وعصام عبداللطيف،
لغ ىف العقود الثبلث االخرية ىف الدراسات واالحباث الرتبوية والنفسية الوجداىن على إىتمام با

واالجتماعية الىت تناولتو فالنظرة احلديثة للوجدان تعرتف بأعليتة ادلتزايدة ىف حياة اإلنسان وأنو 
ليس عمليات منفصلة عن عمليات التفكري والدافعية لدى اإلنسان بل ىى عمليات متداخلة 
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ويذكر جودلان أن لدى الفرد عقلني علا ، (2002) عثمان خضر،  عضبعضها البمكملة ل
العقل الوجداىن والعقل ادلنطقى وبينهما تنسيق رائع حيث أن ادلشاعر واألحاسيس ضرورية 

( ويشري جودلان إىل 2003للتفكري والتفكري ضرورى للمشاعر واألحاسيس )ابراىيم ادلغازى ، 
( فقط ىف صلاح الفرد ىف حياتة بينما %20تقدير بنسبة )ان الذكاء العام يسهم على أعلى 

 (2001( )زلسن عبدالنىب ، %80وأعلها الذكاء الوجداىن بنسبة )تسهم العوامل اآلخرى 
الذكاء العام وحده ال يضمن صلاح الفرد وتفوقو واظلا ػلتاج الفرد إىل الذكاء الوجداىن الذى و 

والعملية ويرتبط ىذا النوع من الذكاء إغلابيا مبجموعة يعترب مفتاح النجاح ىف اجملاالت العلمية 
من ادلتغريات ادلرغوبو شخصيا واجتماعيا فالذكاء الوجداىن يرتبط إغلابيا بالرضا عن احلياة 

يستخدم الذكاء  كما  (Austin,et. al, 2005) ويرتبط جبودة العبلقات االجتماعية للفرد
الوجداىن لوصف اخلواص العاطفية الىت تظهر أعليتها ىف حتقيق النجاح ) لورانس شابريو، 

(.وىف ظل ادلتغريات التكنولوجيو ادلعاصرة تواجو ربة األسرة العديد من ادلشكبلت  2005
ثل (.ودت2007والصعوبات الىت حتد من قدرهتا على أداء مسئولياهتا )نبيل الشيمى وآخرون، 

ادلرأة أحد ادلداخل اذلامة للتنمية لو أحسن استثمارىا ففى ظل ندرة ادلوارد والتغريات 
االجتماعية واالقتصادية أصبحت احلاجو ادلاسو إىل إعدادىا لتتمتع مبستوى عاىل من قدرة 
مواجهو مسئولياهتا شلا يساعدىا على التمكن من القيام بدور فعال وحيوى ىف كل عمليات 

(. ويوضح علماء النفس  2007، ى إدارة شئون اسرهتا )ىند زلمدغلعلها قادرة علالتنمية و 
واإلجتماع إىل أن التغري احلضارى والثقاىف السريع وادلتطور زاد من الواجبات ادللقاه على عاتق 
ربة األسرة دلسايرة ىذا التطور، فربة األسرة  تقوم بالعديد من األدوار وادلسئوليات فهى الزوجة 

ألم باالضافة إىل دخوذلا إىل ميدان العمل والذى ضاعف إىل حد كبري من مسئولياهتا و ا
وواجباهتا الىت حتتاج إىل تضافر جهودىا العقلية واجلسدية للنهوض هبا كما تتطلب الكثري من 
الوقت واجلهد األمر الذى يعرضها للشعور بالتعب واالرىاق واالصابة باالضرابات والضغوط 

(، وتعاىن ربة األسرة العاملة ىف اجملتمع ادلصرى من كثرة وتداخل األدوار 2003 )وفاء صاحل،
الىت تلعبها داخل وخارج ادلنزل وىو ما قد يوثر على ضعف التنظيم اإلدارى 

(Mansour,2015 ،وتواجو اجملتمعات العربية اليوم على اختبلف  2015( و)رشا منصور.)
ى الىت أفرزهتا التغريات السريعة ادلتبلحقة الىت درجة تقدمها رلموعو من التحديات الكرب 
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حدثت على كافة اجملاالت ىف اجملال االجتماعى حيث يشكل العنصر البشرى أعلية قصوى ىف 
قوام الدولة باعتبارىا الكتلة احليوية وىى األىم إىل جانب القوى االقتصادية )ىدى توفيق، 

وإختفاء العديد من السلع وعجز األسرة عن  ( ونظرا إلرتفاع أسعار السلع اإلستهبلكية2014
إدارة الضغوط األسرية الىت ؽلر هبا وذلك نتيجة للتحديات ادلعاصرة وأن األسرة تعاىن من عجز 
ادلوازنة بني اإليرادات أى أن النفقات العامة لؤلسرة أكرب من االيرادات باإلضافة إىل مشكبلت 

  .ادلصرى أمام العمبلت االخرى التضخم والبطالة وأيضا مشكلة تراجع اجلنية
" ما هو عالقة إدارة الضغوط األسرية  وتبلورت مشكلة البحث فى تساؤل أساسي هو

 .بالذكاء الوجدانى لربة األسرة "
 -وينبثق من ىذا السؤال الرئيسي عدة أسئلة فرعية وىى مايلى :

الضغوط األسرية لربة األسرة عينة إلنواع ىل يوجد إختبلف يف األوزان النسبية . 1
 البحث؟

ىل يوجد إختبلف يف األوزان النسبية للعوامل ادلؤثرة يف إدارة الضغوط األسرية لربة . 2
 األسرة عينة البحث ىف ظل التحديات ادلعاصرة ؟

ما الفروق بني ربات األسر عينة الدراسة يف االستجابات دلقياس إدارة الضغوط . 3
ختبلف بعض اادلتغريات الدؽلوجرافية )زلل اإلقامة، ادلستوى التعليمى، األسرية تبعًا إل

 ( ؟عمل ربة األسرة، عدد أفراد األسرة، الدخل الشهرى
ما الفروق بني ربات األسر عينة الدراسة يف االستجابات دلقياس الذكاء الوجداىن تبعاً . 4

ى التعليمى، عمل ربة األسرة، إلختبلف بعض اادلتغريات الدؽلوجرافية )زلل اإلقامة، ادلستو 
 ؟ عدد أفراد األسرة، الدخل الشهرى(

ما الفروق بني ربات األسر عينة الدراسة يف الذكاء الوجداىن تبعا دلتغريات البحث . 5
 ؟ )زلل اإلقامة، ادلستوى التعليمى، عمل ربة األسرة، عدد أفراد األسرة، الدخل الشهرى(

إدارة الضغوط األسرية )حتديد الضغوط ومصادرىا، مقياس  ما العبلقة بني زلاور. 6
حتديد البدائل ودراستها، اختيار البديل األمثل والتنفيذ وادلراقبة، تقييم النتائج( وزلاور 

 مقياس الذكاء الوجداىن )ادلسئولية اإلجتماعية، ادلرونة( ؟
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ادرىا، مقياس إدارة الضغوط األسرية )حتديد الضغوط ومص ما العبلقة بني زلاور. 7
حتديد البدائل ودراستها، اختيار البديل األمثل والتنفيذ وادلراقبة، تقييم النتائج( وزلاور 
مقياس الذكاء الوجداىن )ادلسئولية اإلجتماعية، ادلرونة( تبعًا إلختبلف بعض اادلتغريات 

الدخل الدؽلوجرافية )زلل اإلقامة، ادلستوى التعليمى، عمل ربة األسرة، عدد أفراد األسرة، 
 ؟ الشهرى(

 أهداف البحث:
هتدف البحث احلالية إىل التعرف على عبلقة إدارة الضغوط األسرية وعبلقتها بالذكاء  

 الوجداىن لربة األسرة وحتدد أىداف البحث ىف التعرف على:
  الضغوط األسرية لربة األسرة عينة البحث  ألنواعالتعرف على األوزان النسبية . 1
 الوجداىن.التعرف على األوزان النسبية للعوامل ادلؤثرة يف األولوية زلاور الذكاء . 2
التحقق من داللة الفروق بني متوسط درجات أفراد العينة يف إدارة الضغوط األسرية تبعا . 3

دلتغريات البحث )زلل اإلقامة، ادلستوى التعليمى، عمل ربة األسرة، عدد أفراد األسرة، الدخل 
 .الشهرى(

دراسة أوجو الفروق بني متوسط درجات أفراد العينة يف الذكاء الوجداىن تبعا دلتغريات . 4
البحث )زلل اإلقامة، ادلستوى التعليمى، عمل ربة األسرة، عدد أفراد األسرة، الدخل 

 (.الشهرى
 مقياس إدارة الضغوط األسرية )حتديد الضغوط توضيح طبيعة العبلقة اإلرتباطية بني زلاور. 5

ومصادرىا، حتديد البدائل ودراستها، اختيار البديل األمثل والتنفيذ وادلراقبة، تقييم النتائج( 
 وزلاور مقياس الذكاء الوجداىن )ادلسئولية اإلجتماعية، ادلرونة(.

مقياس إدارة الضغوط األسرية )حتديد الضغوط  توضيح طبيعة العبلقة اإلرتباطية بني زلاور6. 
البدائل ودراستها، اختيار البديل األمثل والتنفيذ وادلراقبة، تقييم النتائج( ومصادرىا، حتديد 

وزلاور مقياس الذكاء الوجداىن )ادلسئولية اإلجتماعية، ادلرونة( ومتغريات البحث )زلل اإلقامة، 
 ادلستوى التعليمى، عمل ربة األسرة، عدد أفراد األسرة، الدخل الشهرى(.
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 أهمية البحث :
 البحث أعليتها فيما يلى:تكمن ىذه 

اإلىتمام بدراسة ومعرفة عبلقة إدارة الضغوط األسرية ىف ظل التحديات ادلعاصرة بالذكاء 1. 
 الوجداىن لربة األسرة.

مواكبة االجتاة اجلديد للدراسات الىت أصبحت تركز على اجلوانب اإلغلابية للشخصية  2.
 دلواجهة الضغوط.

السيكولوجية والىت ظهر ىف أواخر القرن العشرين وىو مفهوم تناول مفهوم من ادلفاىيم 3. 
الذكاء الوجداىن وتوجيو النظر إىل أعلية ىذا الذكاء ودورة ىف حتقيق النجاح ىف حياة الفرد 

 والضغوط.هتم للمشكبلت واألزمات واألسرة وإدار 
أن دراسة الذكاء الوجداىن تساعد ىف مواجهة التغريات اإلقتصادية والسياسية والبيئية ألن 4.

ىذه التغريات ال تتطلب فقط إمتبلك األفراد رلموعة من القدرات العقلية ولكن أيضا بعض 
 الشخصية والتعامل بكفاءة مع ىذه التغريات. ادلهارات

 فروض البحث :
 -يفرتض البحث احلايل ما يلي :   

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات أفراد العينة يف إدارة الضغوط األسرية 1 .
 عدد أفراد األسرة،)زلل اإلقامة، ادلستوى التعليمى، عمل ربة األسرة،  تبعا دلتغريات البحث

 .الدخل الشهرى(
توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات أفراد العينة يف الذكاء الوجداىن تبعا 2. 

زلل اإلقامة، ادلستوى التعليمى، عمل ربة األسرة، عدد أفراد األسرة، الدخل )البحث دلتغريات 
 (.الشهرى

وزلاور مقياس الذكاء مقياس إدارة الضغوط األسرية  توجد عبلقة إرتباطية بني زلاور3. 
 الوجداىن.

مقياس إدارة الضغوط األسرية وزلاور مقياس الذكاء  توجد عبلقة إرتباطية بني زلاور 4.
 الوجداىن ومتغريات البحث.

 األسلوب البحثي :
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 أواًل: المصطلحات والمفاهيم العلمية واإلجرائية للبحث
 Family Stress pressureالضغوط األسرية: 

( على أهنا " األعباء الىت تقع على عاتق الفرد مع عدم القدرة على 2007زلمد،تعرفها)ىند 
التغلب على ىذه األعباء شلا يؤثر على قدرتو على التوافق األسرى وقد تكون ىذه الضغوط 

 ناجتة من مواقف اجتماعية أسرية أو مواقف اقتصادية ضاغطة 
على أهنا"ىى األعباء والصعوبات الىت تقع على  إجرائياالضغوط األسرية وتعرفه الباحثة  

عاتق ربة األسرة ىف احلياه اليوميو وتتأثر بكثري من العوامل منها عوامل مرتبطة بربة األسرة 
نفسها وعوامل مرتبطة بادلواقف اإلقتصادية الضاغطة وعوامل مرتبطة بادلواقف اإلجتماعية 

 تتبلئم ادلتطلبات البيئية مع حاجاهتا وقدراهتا عندما ال وآخرى مرتبطة باإلستجابة األنفعالية
 على مواجهو ذلك ادلوقف"

 وقدد حددت الباحثة أنواع الضغوط األسرية ىف :
  Economic Stress Pressures:  ضغوط اقتصادية ( أ)

( أن الضغوط االقتصادية ىى "الىت تنشأ من انعدام أو قلة كفاءة 3004 ،لى)إؽلان ع تعرفها 
 اإلنتاج بني أفراد األسرة 

بينما تعرفها الباحثة إجرائيا على أهنا " ادلواقف الغري ادلتوقعة الىت تنشأ بني أفراد األسرة نتيجة  
 ،ألساسية، ارتفاع أسعار احلاجات ا االسري لدخلاطلفاض اتعرضها دلشكبلت اقتصادية )

( ، زيادة الطلب على ادلستحدثات التكنولوجيا من قبل االبناءفقد ادلال أو ادلمتلكات ،البطالة
والىت دتثل ضغوط يصعب التخلص منها وما يرتتب على ذلك من قصور اإلمكانيات وعجز 

 ادلوارد ادلالية لتفى حباجات األسرة "
 Social Stress Pressures :ضغوط اجتماعية  )ب(

( على أهنا " خلل وعدم توازن عناصر النظام  3002 تعرفها )موسوعة اجملال القومى،
( فتعرفها على أهنا 3002 االجتماعى ىف ظل حاالت من التوتر والقلق "أما )نعمو مصطفى،

" سوء التكيف أو التوافق أو إضلبلل يصيب الروابط الىت تربط أفراد األسرة وال تقتصر ىذه 
 صيب العبلقات الزوجية بل تتضمن عبلقة اآلباء واألبناء" الروابط على ما ي
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بينما تعرف الباحثة إجرائيا على أهنا " ادلشكبلت الىت يتعرض ذلا أفراد األسرة ودتثل ضغوط 
كثرة ادلنازعات الزوجية،  طارئة ذلا و تؤثر على اضطراب العبلقات األسرية ومن ىذه الضغوط  

 ختبلف مع اآلخرين، رفض االبناء حتمل ادلسئولية.كثرة ادلنازعات مع أىل الزوجني،اإل
  Psychological Stress  Pressuresضغوط نفسية:   )ج(

( على أهنا ضغوط وأحداث ومواقف نفسية داخلية تؤثر ىف 3024 يعرفها )مهدى زلمد،
حالة الفرد النفسية وتتمثل ىف صعوبات تواجو الفرد شلا ينتج عنو خلل ىف التوازن النفسى 

 جتماعى للفرد اال
بينما تعرف الباحثة إجرائيا على أهنا "الصدمات الىت تتعرض ذلا ربة األسرة نتيجة فقدان األمن 
النفسى شلا يؤدى إىل العديد من اآلثلر الضارة والعواقب الوخيمة على العبلقات األسرية وعلى 

ومن ىذه الضغوط عدم التوافق مع أفراد األسرة، الشعور  مدى توافق ودتاسك أفراد األسرة
 " باخلوف من ادلستفبل، 

   Family Stress managementإدارة الضغوط األسرية 
على أهنا " السبل للتغلب على الضغوط االقتصادية ( 2008 )نعمو مصطفى،تعرفها

واإلمكانيات ادلتاحو ومن مث واالجتماعية الىت تواجو األسرة من خبلل حسن استغبلل ادلوارد 
 حتقيق األىداف "

"االستخدام األمثل والفعال والكفء  تعرف الباحثة إدارة الضغوط األسرية إجرائيا على أنها
للذكاء الوجداىن لربة األسرة من خبلل العمليات اإلدارية ادلتمثلة ىف)حتديد الضغوط ومصادرىا 

مثل والتنفيذ وادلراقبة مث تقييم النتائج( ىف ضوء وحتديد البدائل ودراستها واختيار البديل األ
 .ادلشكبلت الناجتة عن أسباب وصراعات متعددة داخل األسرة وخارجها 

 وقد حددت الباحثة إدارة الضغوط األسرية على النحو التإلى:
 )أ( التعرف على الضغوط وتحديدها:

ىى ادلرحلة الىت تتبلور فيها الوعى ربة األسرة بإمكانية حدوث الضغوط األسرية      
 ربات الشخصية واخللفيات العلمية اعتماداعلى اخل
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 )ب( دراسة البدائل والحلول المختلفة لحل الضغوط:
ا أثناء ىى ادلرحلة الىت حتدد فيها األسرة اخلطة ادلناسبة للوقاية من الضغوط أو التعامل معه    

 حدوثها وأيضا إعداد ادلوارد ادلتاحة لؤلسرة إلصلاح اخلطة ادلوضوعة 
 )ج( دراسة مزايا وعيوب الحلول واختيار أفضل البدائل:

وىى ادلرحلة الىت تعتمد على مدى العبلقة بني ربة األسرة وأفرادىا ىف التعرف على ادلناخ       
يق إختياربدائل علمية سليمة قابلة للتنفيذ السائد ىف ضوء الضغوط األسرية الواقعة عن طر 

 ووضع حل هنائى الختفاء الضغوط األسرية
 )د( تقييم النتائج: 

ىى ادلرحلة النهائية إلدارة الضغوط األسرية والىت تتبع مواجهة الضغوط األسرية وفيها        
اهبا الثقة تستطيع ربة األسرة استعادة دورىا النشط ىف الضغوط السابقة والعمل على إكس

والقوة أثناء مواجهة ضغوط مستقبلية مشاهبة شلا يدعم ترابط األسرة أثناء حدوث الضغوط 
 األسرية.

 Emotional intelligenceالذكاء الوجدانى 
( على أنو "القدرة على إغلاد نواتج إغلابية ىف عبلقة الفرد بنفسو 2006يعرفو)طو حسني،

الفرد وعواطف اآلخرين وتشمل النواتج اإلغلابية   واآلخرين وذلك من خبلل معرفة عواطف 
 كاللهجة والتفاؤل والنجاح ىف العمل واحلياة"

( بأنو "رلموعة منظمة من القدرات الغري ادلعرفية للكفاءات  Bar-on, 2006بينما تعرفو )
 وادلهارات الىت تؤثر على قدرة الفرد للتوافق مع ادلتطلبات البيئية والضغوط"

" قدره ربو األسرة على إدراك مشاعرىا  الباحثه الذكاء الوجدانى إجرائيا على أنهبينما تعرف 
وتوظيفها ىف إختاذ القرارات الصائبو ىف احلياة وإغلاد خطط بديلة للتغلب على الضغوط الىت 
تواجهها داخل أسرهتا ومساعدهتا على التوافق مع الضغوط الىت تتعرض ذلا داخل أسرهتا 

تعرض لئلضلبلل وذلك عن طريق التعامل مع ىذه الضغوط بإغلابية وفاعلية من واجملتمع  دون ال
 خبلل ادلسئولية اإلجتماعية وادلرونة".
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 Methodologyثانياً: منهج البحث 
 يتبع ىذا البحث ادلنهج الوصفي التحليلي .

 Limitationsثالثاً: حدود البحث 
 ريف حضر زلافظة الفيوم . ( ربة أسرة من50عينة البحث اإلستطبلعية وقوامها) -
( ربة أسرة من ريف حضر 300عينة البحث األساسية وىي عينة غرضية تكونت من ) -

زلافظة الفيوم مبستويات اجتماعية واقتصادية وتعليمية سلتلفة عامبلت وغري عامبلت لتطبيق 
 أدوات البحث .

 رابعاً: أدوات البحث: 
 -تشمل أدوات البحث على :

 انات العامة وتشمل على:استمارة البي1. 
دد أفراد األسرة، الدخل البيانات العامة )زلل اإلقامة، ادلستوى التعليمى، عمل ربة األسرة، ع 

الضغوط األسرية الذى يضم  )الضغوط اإلجتماعية، آخرى: انواع  البيانات، الشهرى(
 الضغوط اإلقتصادية، الضغوط النفسية ( ) اعداد الباحثة(.

يهدف ىذا ادلقياس إىل التعرف على كيفية إدارة الضغوط  األسرية:مقياس إدارة الضغوط 2. 
ي أربعة زلاور وىم )حتديد الىت تتعرض ذلا ربة األسرة ىى وأفراد أسرهتا وقد حددت الباحثة 

الضغوط ومصادرىا، حتديد البدائل ودراستها، اختيار البديل األمثل والتنفيذ وادلراقبة، تقييم 
              (.)إعداد الباحثة ائج(النت

مت وضع ىذا ادلقياس هبدف التعرف على قدرة  ربة األسرة على إدارة الضغوط األسرية وذلك 
من خبلل إداراهتا للضغوط اإلقتصادية واإلجتماعية وأنعكاسة ذلك على احلالة النفسية لربة 

( 59يف صورتو ادلبدئية من)األسرة ويتضمن ما يلي: يتكون مقياس إدارة الضغوط األسرية 
)حتديد الضغوط ومصادرىا، حتديد البدائل ودراستها، اختيار  عبارة موزعة على أربعة زلاوروىم

 البديل األمثل والتنفيذ وادلراقبة، تقييم النتائج ( .
وللتحقق من صدق ادلقياس ومدي مناسبة العبارات وصياغتها للغرض الذي وضعت من 

 أجلو.
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ادلقياس يف صورتو ادلبدئية على رلموعة من األساتذة احملكمني وللتأكد من مدي ـــ مت عرض 
مناسبة  العبارات للهدف الذي وضعت لقياسو، حيث مت إرسال خطابات موجهة إىل  السادة 
أعضاء جلنة التحكيم يف رلال إدارة  مؤسسات األسرة والطفولة واألساتذه يف رلال علم النفس 

 ف على أرائهم يف ادلقياس من حيث :والرتبية وذلك للتعر 
مبلئمة ادلقياس للهدف منو، مدي صحة صياغة العبارات علمياً، مدي ارتباط كل عبارة  

 مبفهوم احملور الذي يتضمنها، مدي مناسبة التقدير الذي وضعتو الباحثة لكل عبارة .
قة على عبارات ادلقياس مت تفريغ البيانات التحكيم هبدف التعرف على نسبة ادلوافقة وغري ادلواف

مبحاوره ادلختلفة ، وقد تبني أتفاق أراء السادة احملكمني على صحة معظم العبارات وصياغتها 
 ولكن مع مراعاة تعديل صياغة بعض العبارات. %90بأسلوب سهل وبسيط و بنسبة 

 اس :الصدق باستخدام االتساق الداخلي بني الدرجة الكلية لكل زلور والدرجة الكلية للمقي
 واجلدول التايل يوضح ذلك:

( قيم معامبلت االرتباط بني الدرجة الكلية لكل زلور )حتديد الضغوط ومصادرىا ،حتديد البدائل 1جدول )
والدرجة الكلية للمقياس )إدارة الضغوط  ودراستها ، اختيار البديل األمثل والتنفيذ وادلراقبة ، تقييم النتائج(

 األسرية(
 انذالنت االرتببط انًحبٔر

 0.01 716. : تحذٚذ انضغٕط ٔيصبدرْب األٔل 

 0.01 839. انثبَٙ : تحذٚذ انبذائم ٔدراستٓب

 0.01 782. انثبنث : اختٛبر انبذٚم األيثم ٔانتُفٛذ ٔانًزاقبت 

 0.01 898. انزابع : تقٛٛى انُتبئح 

( القرتاهبا من 0.01( أن معامبلت االرتباط كلها دالة عند مستوى )1يتضح من اجلدول) 
 الواحد الصحيح شلا يدل على صدق وجتانس زلاور ادلقياس .     
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 حساب ثبات المقياس :   
 ( قيم معامل الثبات حملاور مقياس إدارة الضغوط األسرية2جدول )

 يعبيم انفب انًحبٔر
انتدشئت 

 انُصفٛت

سبٛزيبٌ 

 بزأٌ
 خٕٛتًبٌ

 0.891 0.950 0.863 0.905 : تحذٚذ انضغٕط ٔيصبدرْب األٔل

 0.732 0.792 0.702 0.746 انثبَٙ : تحذٚذ انبذائم ٔدراستٓب

انثبنث : اختٛبر انبذٚم األيثم ٔانتُفٛذ 

 ٔانًزاقبت

0.888 0.841 0.931 0.871 

 0.784 0.846 0.752 0.798 انزابع : تقٛٛى انُتبئح

 0.810 0.873 0.781 0.823 ثببث يقٛبص إدارة انضغٕط األسزٚت ككم

يتضح من اجلدول السابق أن مجيع قيم معامبلت الثبات : معامل الفا ، التجزئة النصفية ، 
 شلا يدل على ثبات ادلقياس .  0.01سبريمان براون ، جيودتان دالة عند مستوى 

 إعداد الباحثة(                                               ) الوجدانىمقياس الذكاء 2. 
 ىذا ادلقياس هبدف التعرف على الذكاء الوجداىن لربة األسرة:مت وضع 

 .( عبارة موزعة 35يتكون مقياس الذكاء الوجداىن يف صورتو ادلبدئية من) 
 وللتحقق من صدق ادلقياس ومدي مناسبة العبارات وصياغتها للغرض الذي وضعت من أجلو.

ساتذة احملكمني وللتأكد من مدي ـــ مت عرض ادلقياس يف صورتو ادلبدئية على رلموعة من األ
مناسبة  العبارات للهدف الذي وضعت لقياسو، حيث مت إرسال خطابات موجهة إىل  السادة 
أعضاء جلنة التحكيم يف رلال إدارة  مؤسسات األسرة والطفولة وأساتذة الصحة النفسية 

 ياس من حيث :واألساتذه يف رلال علم النفس والرتبية وذلك للتعرف على أرائهم يف ادلق
مبلئمة ادلقياس للهدف منو، مدي صحة صياغة العبارات علمياً، مدي ارتباط كل عبارة 

 مبفهوم احملور الذي يتضمنها، مدي مناسبة التقدير الذي وضعتو الباحثة لكل عبارة .
 مت تفريغ البيانات التحكيم هبدف التعرف على نسبة ادلوافقة وغري ادلوافقة على عبارات ادلقياس
مبحاوره ادلختلفة ، وقد تبني أتفاق أراء السادة احملكمني على صحة معظم العبارات وصياغتها 

 ولكن مع مراعاة تعديل صياغة بعض العبارات. %95بأسلوب سهل وبسيط و بنسبة 
 الصدق باستخدام االتساق الداخلي بني الدرجة الكلية لكل زلور والدرجة الكلية للمقياس :

 يوضح ذلك:واجلدول التايل 
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( قيم معامبلت االرتباط بني الدرجة الكلية لكل زلور )ادلسئولية اإلجتماعية ، ادلرونة( والدرجة 3جدول )
 الكلية للمقياس )الذكاء الوجداىن(

 انذالنت االرتببط انًحبٔر

 0.01 0.755 : انًسئٕنٛت اإلختًبعٛت األٔل 

 0.01 0.849 انثبَٙ : انًزَٔت

( القرتاهبا من الواحد  0.01يتضح من اجلدول أن معامبلت االرتباط كلها دالة عند مستوى ) 
 الصحيح شلا يدل على صدق وجتانس زلاور ادلقياس

 حساب ثبات المقياس : 
 ( قيم معامل الثبات حملاور مقياس الذكاء الوجداىن4جدول )

 يعبيم انفب انًحبٔر
انتدشئت 

 انُصفٛت

سبٛزيبٌ 

 بزأٌ
 خٕٛتًبٌ

 751. 813. 721. 764. : انًسئٕنٛت اإلختًبعٛت األٔل 

 913. 969. 885. 926. انثبَٙ : انًزَٔت

 794. 855. 769. 809. ثببث يقٛبص انذكبء انٕخذاَٗ ككم

يتضح من اجلدول السابق أن مجيع قيم معامبلت الثبات : معامل الفا ، التجزئة النصفية ،  
 شلا يدل على ثبات ادلقياس .   0.01سبريمان براون ، جيودتان دالة عند مستوى 

 ني على عينة البحث: اخامساً : التطبيق الميد
( ربة 300األساسية وقوامها )استغرقت البحث ادليدأنية لتطبيق أدوات البحث على العينة 

األسرة من ريف وحضر زلافظة الفيوم من مستويات اجتماعية واقتصادية وتعليمية سلتلفة 
  2018عامبلت وغري عامبلت أربعة أشهر من أول شهر يوليو حىت هناية شهر اكتوبر 

 سادساً: النتائج ومناقشتها
 أواًل: النتائج الوصفية:

 يلي وصف شامل لعينة البحثوصف عينة البحث: فيما 1. 
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 ( توزيع أفراد عينة البحث وفقاً للخصائص اإلجتماعية واالقتصادية5جدول )
 انُسبت انًئٕٚت انعذد انفئت انبٛبٌ

 يحم االقبيت

 %54 162 انحضز

 %46 138 انزٚف

 %100 300 انًدًٕع

 انًستٕٖ انتعهًٛٗ 

 %23.7 71 حبصهت عهٗ شٓبدة يتٕسطّ فأقم

 %28.7 86 حبصهت عهٗ شٓبدة فٕق انًتٕسظ

 %41.6 125 حبصهت عهٗ انشٓبدة اندبيعٛت 

 %6 18 يؤْم فٕق اندبيعٙ "يبخستٛز ، دكتٕراِ"

 %100 300 انًدًٕع

 انعًم

 %58.7 176 تعًم

 %41.3 124 ال تعًم

 %100 300 انًدًٕع

 عذد أفزاد األسزة

 %31 93 أفزاد 4أقم يٍ 

 %46.7 140 أفزاد 6أفزاد انٙ  4يٍ 

 %22.3 67 أفزاد فأكثز7يٍ 

 %100 300 انًدًٕع

 انذخم انشٓزٖ

 %25.7 77 خُٛت 2000أقم يٍ 

 %28 84 خُٛت  4000خُٛت إنٙ اقم يٍ   2000يٍ 

 %46.3 139 خُٛت فأكثز4000يٍ 

 %100 300 انًدًٕع

 ( ما يلي:5يتضح من جدول )
من أفراد عينة  138، بينما %54من أفراد عينة البحث مقيمات باحلضر بنسبة  162* 

 .%46 البحث مقيمات بالريف بنسبة
يليهم  ،%41.6من أفراد عينة البحث حاصبلت على الشهادة اجلامعية بنسبة  125* أن 

من  71ٔ، %28.7من أفراد عينة البحث حاصبلت على شهادة فوق ادلتوسط بنسبة  86
من أفراد 18وأخريا ، %23.7أفراد عينة البحث حاصبلت على شهادة متوسطو فأقل بنسبة 

 .%6عينة البحث حاصبلت على مؤىل فوق اجلامعي "ماجستري ، دكتوراه" بنسبة 
من أفراد عينة البحث  124بينما  ،%58.7من أفراد عينة البحث عامبلت بنسبة  176* أن 

 %41.3غري عامبلت بنسبة 
، %46.7بنسبة  أفراد 6أفراد ايل  4من ا أسرة بعينة البحث تراوح عدد أفرادى 140* أن 

 ،%31بنسبة  "93"وبلغ عددىم  أفراد 4أقل من يليهم األسر البليت كأن عدد أفرادىا 
 .%22.3" بنسبة 67" أفراد فأكثر7من وأخريا كأن عدد األسر البليت كأن عدد أفرادىا 
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( جنية فأكثر4000 منالشهري ألسر عينة البحث كأن يف الفئة )* أن أكرب فئات الدخل 
جنية إيل اقل   2000من ويأيت بعد ذلك األسر ذوي الدخل )، %46.3فقد بلغت نسبتها 

 2000أقل من وأخريا األسر ذوي الدخل ) ،%28( حيث بلغت نسبتهم جنية 4000من 
 .%25.7( حيث بلغت نسبتهم جنية
 تختلف األوزان النسبية للضغوط األسرية لربة األسرة         2. 

 لضغوط األسرية لربة األسرةا ( الوزن النسيب ألكثر6جدول )
 انتزتٛب انُسبت انًئٕٚت% انٕسٌ انُسبٙ انضغٕط األسزٚت 

 انثبنث %30.4 311 انضغٕط اإلختًبعٛت

 األٔل %35.9 367 انضغٕط االقتصبدٚت

 انثبَٙ %33.7 345 انضغٕط انُفسٛت

  %100 1023 انًدًٕع

% 35.9 لضغوط األسرية كانت الضغوط اإلقتصادية بنسبةا( أن أكثر 6يتضح من اجلدول ) 

، ويأيت يف ادلرتبة الثالثة الضغوط % 33.7، يليها يف ادلرتبة الثانية الضغوط النفسية بنسبة 
 .% 30.4اإلجتماعية بنسبة 

 للعوامل المؤثرة على ألولوية محاور الذكاء الوجدانىتختلف األوزان النسبية 3. 
 ( الوزن النسيب ألولوية زلاور الذكاء الوجداىن7جدول )

 انتزتٛب انُسبت انًئٕٚت% انٕسٌ انُسبٙ انذكبء انٕخذاَٗ

 انثبَٙ %47.8 322 انًسئٕنٛت اإلختًبعٛت

 األٔل %52.1 351 انًزَٔت

  %100 673 انًدًٕع

، يليها يف % 52.1( أن أولوية زلاور الذكاء الوجداىن كأن ادلرونة بنسبة 7يتضح من اجلدول )
 % .47.8ادلرتبة الثانية ادلسئولية اإلجتماعية بنسبة 

 ثانياً:التحقق من صحة الفروض
 الفرض االول:       

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات أفراد العينة يف إدارة الضغوط       
األسرية تبعا دلتغريات البحث )زلل اإلقامة ، ادلستوى التعليمى ،عمل ربة األسرة ،عدد أفراد 

 األسرة  ، الدخل الشهرى(
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دارة الضغوط توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات أفراد العينة يف إ –1/1
 األسرية تبعا دلتغري زلل اإلقامة

 ( داللة الفروق بني  متوسط درجات أفراد العينة يف إدارة الضغوط األسرية تبعا دلتغري زلل اإلقامة8جدول )
يحم 

 اإلقبيت
 انًتٕسظ انحسببٙ

األَحزاف 

 انًعٛبر٘
 انعُٛت

درخبث 

 انحزٚت

 قًٛت

 ) ث ( 
 انذالنت

 162 6.219 145.329 انحضز
298 27.063 

دال عُذ 

0.01 

نصبنح 

 انحضز
 138 5.005 118.311 انزٚف

( وىى قيمة دالة إحصائيا عند 27.063( أن قيمة ) ت ( كانت )8يتضح من اجلدول )
( لصاحل أفراد العينة ادلقيمني باحلضر ، حيث بلغ متوسط درجة أفراد 0.01مستوى داللة )

بينما بلغ متوسط درجة أفراد العينة ادلقيمني بالريف ( ، 145.329العينة ادلقيمني باحلضر )
( ، شلا يدل على أن أفراد العينة ادلقيمني باحلضر كانوا أكثر قدرة علي إدارة 118.311)

وترجع الباحثة ذلك إىل أن األفراد الذين  الضغوط األسرية من أفراد العينة ادلقيمني بالريف ،
وادلعارف الىت تساعدىم على إكتساب ادلهارات  يسكنون ىف احلضر تتوافر ذلم ادلعلومات

واخلربات البلزمة إلدارة الضغوط األسرية ويرجع أيضا إىل اإلنفتاح الثقاىف ىف احلضر عن الريف 
( الىت 2011( و )هنى جبلل ،2016وتتفق نتائج ىذه الدراسة مع دراسة )عفاف عزت،

 ألزمات األسريةأوضحت عن وجود فروق بني الريف واحلضر إلمجاىل إدارة ا
توجد فروق ذات داللة إحصائية بني أفراد العينة يف إدارة الضغوط األسرية تبعا دلتغري  -1/2 

 ادلستوي التعليمي
 ( حتليل التباين لدرجات أفراد العينة يف إدارة الضغوط األسرية تبعا دلتغري ادلستوي التعليمي9جدول )

 انًزبعبثيتٕسظ  يدًٕع انًزبعبث انًستٕ٘ انتعهًٛٙ
درخبث 

 انحزٚت

 قًٛت

 ) ف( 
 انذالنت

 2 5648.327 11296.655 بٍٛ انًدًٕعبث
50.656 

0.01  

 297 111.503 33116.525 داخم انًدًٕعبث دال

   299  44413.180 انًدًٕع

( وىى قيمة دالة إحصائيا عند 50.656( أن قيمة ) ف( كانت )9يتضح من جدول ) 
( ، شلا يدل على وجود فروق بني درجات أفراد العينة يف إدارة الضغوط األسرية 0.01مستوى )
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للمقارنات ادلتعددة  LSDتبعا دلتغري ادلستوي التعليمي ، ودلعرفة اجتاه الداللة مت تطبيق اختبار 
 واجلدول التايل يوضح ذلك :

 األسرية تبعا دلتغري ادلستوي التعليمي( داللة الفروق لدرجات أفراد العينة يف إدارة الضغوط 10جدول )
انًستٕ٘ 

 انتعهًٛٙ

 يُخفض

 91.205و =  

 يتٕسظ

 120.337و =  

 عبنٙ

 144.551و =  

   - يُخفض

  - **29.132 يتٕسظ

 - **24.214 **53.346 عبنٙ

( وجود فروق يف إدارة الضغوط األسرية بني أفراد العينة يف ادلستوى 10يتضح من جدول ) 
العايل وكبل من أفراد العينة يف ادلستوى التعليمي ادلتوسط وادلنخفض لصاحل أفراد العينة  التعليمي

( ، كما توجد فروق بني أفراد العينة يف 0.01يف ادلستوى التعليمي العايل عند مستوى داللة )
يف  ادلستوى التعليمي ادلتوسط وأفراد العينة يف ادلستوى التعليمي ادلنخفض لصاحل أفراد العينة

( ، حيث بلغ متوسط درجة أفراد العينة 0.01ادلستوى التعليمي ادلتوسط عند مستوى داللة )
( ، يليهم أفراد العينة يف ادلستوى التعليمي ادلتوسط 144.551يف ادلستوى التعليمي العايل )

( 91.205( ، وأخريا أفراد العينة يف ادلستوى التعليمي ادلنخفض مبتوسط )120.337مبتوسط )
فيأيت يف ادلرتبة األوىل أفراد العينة يف ادلستوى التعليمي العايل حيث كانوا أكثر قدرة علي  ،

إدارة الضغوط األسرية ، مث أفراد العينة يف ادلستوى التعليمي ادلتوسط يف ادلرتبة الثانية ، مث أفراد 
ائج مع دراسة )عفاف وتتفق ىذه النتالعينة يف ادلستوى التعليمي ادلنخفض يف ادلرتبة األخرية ، 

( "والىت أسفرت عن وجود فروق ذات داللة إحصائية ىف إدارة األزمات األسرية 2116عزت، 
( الىت أسفرت عن 2015لصاحل ادلستوى التعليمى ادلرتفع" وأيضا دراسة )شيماء عبدادلنعم ،

باحثة ذلك إرتباطية موجبة بني إدارة األزمات ومستوى تعليم الزوجة ، وترجع  ال وجود عبلقة
إىل أن  مستوى تعليم ربة األسرة يكون دافعا إلكتساب ادلزيد من ادلعلومات تدعيما دلا لديها 
، كما يوفر ذلا فرصة عمل أفضل وتصبح أكثر وعيا بضرورة تنمية وعيها ىف ىف اجملاالت 

 ادلختلفة إلدارة الضغوط األسرية 
العينة يف إدارة الضغوط األسرية تبعا توجد فروق ذات داللة إحصائية بني أفراد - 1/3 

 دلتغريعمل ربة األسرة
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 ( داللة الفروق يف متوسط درجات أفراد العينة يف إدارة الضغوط األسرية تبعا دلتغري عمل ربة األسرة11جدول )

عًم ربت 

 األسزة

انًتٕسظ 

 انحسببٙ

األَحزاف 

 انًعٛبر٘
 انعُٛت

درخبث 

 انحزٚت

 قًٛت 

 ) ث (
 انذالنت

 176 6.991 152.277 تعًم
298 35.112 

 0.01دال عُذ 

 نصبنح انعبيالث
 124 4.217 106.619 ال تعًم

( وىى قيمة دالة إحصائيا عند 35.112( أن قيمة ) ت ( كانت )11يتضح من اجلدول ) 
( ، 152.277( لصاحل العامبلت ، حيث بلغ متوسط درجة العامبلت )0.01مستوى داللة )

( ، شلا يدل على أن العامبلت كانوا أكثر 106.619درجة غري العامبلت )بينما بلغ متوسط 
وتتفق ىذه النتائج مع دراسة كبل من قدرة علي إدارة الضغوط األسرية من غري العامبلت ، 

( والىت 2003،)مهجة زلمد ، (2016( ،)عفاف عزت ،2015)صلبلء فاروق وإؽلان شعبان،
كبري ىف مواجهو األزمات ، وختتلف نتائج ىذة الدراسة أشارت أن عمل ربة األسرة لو دور  

( "والىت أوضحت عن فروق ىف إدارة الضغوط تبعا لربات األسر الغري 2015)ىيام منصور،
وترجع الباحثة ذلك إىل أن ربة األسرة العاملة أكثر إحتكاكا بظروف اجملتمع عامبلت" 

ة العاملة تكون أكثر سعيا لبلستفادة اخلارجى احمليط هبا عن غري العاملة ، وأن ربة األسر 
 بادلعلومات وادلعارف الىت تساعدىا ىف إدارة الضغوط األسرية 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني أفراد العينة يف إدارة الضغوط األسرية تبعا دلتغري  - 1/4
 عدد أفراد األسرة

 األسرية تبعا دلتغري عدد أفراد األسرة ( حتليل التباين لدرجات أفراد العينة يف إدارة الضغوط12جدول )

 عذدأفزاد األسزة
يدًٕع 

 انًزبعبث
 يتٕسظ انًزبعبث

درخبث 

 انحزٚت

 قًٛت

 ) ف( 
 انذالنت

 2 5371.934 10743.869 بٍٛ انًدًٕعبث
 دال 0.01 32.500

 297 165.291 49091.313 داخم انًدًٕعبث

   299  59835.182 انًدًٕع

( وىى قيمة دالة إحصائيا عند 32.500قيمة ) ف( كانت )( أن 12يتضح من جدول )
( ، شلا يدل على وجود فروق بني درجات أفراد العينة يف إدارة الضغوط األسرية 0.01مستوى )

للمقارنات ادلتعددة  LSDتبعا دلتغري عدد أفراد األسرة ، ودلعرفة اجتاه الداللة مت تطبيق اختبار 
 واجلدول التايل يوضح ذلك :
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 ( داللة الفروق لدرجات أفراد العينة يف إدارة الضغوط األسرية تبعا دلتغري عدد أفراد األسرة 13) جدول

 عذد أفزاد األسزة
 أفزاد4أقم يٍ 

 102.291و = 

 أفزاد 6أفزاد انٙ  4يٍ 

 84.657و = 

 أفزاد فأكثز 7يٍ 

 82.033و = 

   - أفزاد4أقم يٍ 

 6أفزاد انٙ 4يٍ 

 أفزاد
17.634** -  

 - *2.624 **20.258 أفزاد فأكثز 7يٍ 

أقل من وق يف إدارة الضغوط األسرية بني أفراد العينة باألسر ( وجود ف13يتضح من جدول )
" لصاحل أفراد أفراد فأكثر  7من ،  أفراد 6أفراد ايل 4من  وكبل من أفراد العينة باألسر " أفراد4

( ، بينما توجد فروق بني أفراد العينة 0.01أفراد عند مستوى داللة ) 4العينة باألسر أقل من 
لصاحل أفراد العينة باألسر  أفراد فأكثر 7من وأفراد العينة باألسر  أفراد 6أفراد ايل 4من باألسر 

( ، حيث بلغ متوسط درجة أفراد العينة 0.05عند مستوى داللة )أفراد  6أفراد ايل 4من 
أفراد  6أفراد ايل 4من اد العينة باألسر ( ، يليهم أفر 102.291أفراد ) 4باألسر أقل من 

( ، 82.033مبتوسط ) أفراد فأكثر 7من ( ، وأخريا أفراد العينة باألسر 84.657مبتوسط )
أفراد حيث كانوا أكثر قدرة علي إدارة  4فيأيت يف ادلرتبة األوىل أفراد العينة باألسر أقل من 

يف ادلرتبة الثانية ، وأخريا أفراد  أفراد 6أفراد ايل 4من الضغوط األسرية ، مث أفراد العينة باألسر 
(  2016ذه النتائج مع دراسة )عفاف عزت ،وتتفق ى، أفراد فأكثر  7من العينة باألسر 

( والىت أوضحت أن ىناك فروق ىف إدارة األزمات تبعا 2003وكذلك دراسة )إؽلان على ،
الداللة اإلحصائية بني األسر حلجم األسرة لصاحل األسرة صغرية احلجم ، حيث تأكدت 

( أفراد فأكثر وترجع 6واألسر البالغ عددىا)أفراد  6أفراد ايل 4من البلتى ترتاوح عدد أفرادىا 
الباحثة ذلك إىل قلة عدد أفراد األسرة يتيح لربة األسرة إدارة الضغوط األسرية بصورة أفضل  

 للحد من الضغوط األسرية كما يتوافر ذلا اإلمكانيات الىت تساىم ىف توفري جهددىا 
توجد فروق ذات داللة إحصائية بني أفراد العينة يف إدارة الضغوط األسرية تبعا دلتغري  -1/5 

  الدخل الشهرى
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 ( حتليل التباين لدرجات أفراد العينة يف إدارة الضغوط األسرية تبعا دلتغري الدخل الشهري لؤلسرة14جدول )
انذخم انشٓز٘ 

 نألسزة
 انًزبعبثيدًٕع 

يتٕسظ 

 انًزبعبث

درخبث 

 انحزٚت

 قًٛت 

 ) ف(
 انذالنت

 2 5505.815 11011.630 بٍٛ انًدًٕعبث
 دال 0.01 58.186

 297 94.624 28103.445 داخم انًدًٕعبث

   299  39115.07 انًدًٕع

( وىى قيمة دالة إحصائيا عند 58.186( أن قيمة ) ف( كانت )14يتضح من جدول )
( ، شلا يدل على وجود فروق بني درجات أفراد العينة يف إدارة الضغوط األسرية 0.01مستوى )

للمقارنات  LSDتبعا دلتغري الدخل الشهري لؤلسرة ، ودلعرفة اجتاه الداللة مت تطبيق اختبار 
 ادلتعددة واجلدول التايل يوضح ذلك :

 سرية تبعا دلتغري الدخل الشهري لؤلسرة( داللة الفروق لدرجات أفراد العينة يف إدارة الضغوط األ15جدول )
انذخم انشٓز٘ 

 نألسزة

 يُخفض

 92.251و =  

 يتٕسظ 

 108.881و = 

 يزتفع 

 133.335و = 

   - يُخفض

  - **16.630 يتٕسظ

 - **24.454 **41.084 يزتفع 

( وجود فروق يف إدارة الضغوط األسرية بني أفراد العينة باألسر ذوي 15من جدول )يتضح 
الدخل ادلرتفع وكبل من أفراد العينة باألسر ذوي الدخل ادلتوسط وادلنخفض لصاحل أفراد العينة 

( ، كما توجد فروق بني أفراد العينة 0.01باألسر ذوي الدخل ادلرتفع عند مستوى داللة )
باألسر ذوي الدخل ادلتوسط وأفراد العينة باألسر ذوي الدخل ادلنخفض لصاحل أفراد العينة 

( ، حيث بلغ متوسط درجة أفراد 0.01سر ذوي الدخل ادلتوسط عند مستوى داللة )باأل
( ، يليهم أفراد العينة باألسر ذوي الدخل 133.335العينة باألسر ذوي الدخل ادلرتفع )

( ، وأخريا أفراد العينة باألسر ذوي الدخل ادلنخفض مبتوسط 108.881ادلتوسط مبتوسط )
( ، فيأيت يف ادلرتبة األوىل أفراد العينة باألسر ذوي الدخل ادلرتفع حيث كانوا أكثر 92.251)

قدرة علي إدارة الضغوط األسرية ، مث أفراد العينة باألسر ذوي الدخل ادلتوسط يف ادلرتبة الثانية 
وتتفق ىذه النتائج مع دراسة )عفاف ، ، وأخريا أفراد العينة باألسر ذوي الدخل ادلنخفض 

( ويشري ذلك إىل أنو كلما إرتفع Nathan,M,2014( وكذلك دراسة ) 2016زت ، ع
الدخل الشهرى لؤلسرة كلما توفرت اإلمكانيات ادلتاحة إلدارة الضغوط األسرية ، ويتفق ىذا 
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( الت أكدت على اطلفاض Urban,Julie,A.Olson,pemda,N.,2005مع دراسة )
 شلا غلعلها ىف سعى دائم لتحسني معيشتهامستوى الدخل يزيد من الضغوط على ادلرأة 

 وبذلك تتحقق صحة الفرض األول
 :        الفرض الثانى

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات أفراد العينة يف الذكاء الوجداىن تبعا 
دلتغريات البحث )زلل اإلقامة، ادلستوى التعليمى، عمل ربة األسرة، عدد أفراد األسرة، الدخل 

 الشهرى(؟
توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات أفراد العينة يف الذكاء الوجداىن 1/2- 

 تبعا دلتغري زلل اإلقامة
وللتحقق من ىذا الفرض مت تطبيق اختبار ) ت ( ، وحساب حتليل التباين لدرجات أفراد     

 العينة يف الذكاء الوجداىن واجلداول التالية توضح ذلك :
 ( الفروق يف متوسط درجات أفراد العينة يف الذكاء الوجداىن تبعا دلتغري زلل اإلقامة 16جدول )  

يحم 

 اإلقبيت
 انًتٕسظ انحسببٙ

األَحزاف 

 انًعٛبر٘
 انعُٛت

درخبث 

 انحزٚت

 قًٛت 

 ) ث (
 انذالنت

 162 4.795 51.599 انحضز
298 21.931 

 0.01دال عُذ 

 138 6.320 78.993 انزٚف نصبنح انزٚف

( وىى قيمة دالة إحصائيا عند 21.931( أن قيمة ) ت ( كانت )16يتضح من اجلدول ) 
( لصاحل أفراد العينة ادلقيمني بالريف ، حيث بلغ متوسط درجة أفراد 0.01مستوى داللة )

( ، بينما بلغ متوسط درجة أفراد العينة ادلقيمني باحلضر 78.993العينة ادلقيمني بالريف )
( ، شلا يدل على أن أفراد العينة ادلقيمني بالريف كانوا أكثر ذكاء وجداىن من أفراد 51.599)

( والىت 2002وختتلف نتائج ىذه الدراسة مع دراسة)عادل زلمد، ،العينة ادلقيمني باحلضر 
أوضحت أن اإلناث الذين يسكنون ادلدن يتمتعون بقدر أكرب من الذكاء الوجداىن من الذين 

ويرجع ذلك إىل أن ربة األسرة ىف الريف لديها القدره على إقامة عبلقات  ف،يسكنون ىف الري
متبادلة مع اآلخرين  ولديها القدرة على احملافظة على ىذه العبلقة وايضا لديها القدرة على 
تغيري مشاعرىا وافكارىا كلما تغريت الظروف حوذلا عن ربات األسر ىف احلضر الىت تقلل من 

 .احتكاكها باآلخرين
توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات أفراد العينة يف الذكاء الوجداىن  –2/2

 تبعا دلتغري ادلستوى التعليمى
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 ( حتليل التباين لدرجات أفراد العينة يف الذكاء الوجداىن تبعا دلتغري ادلستوي التعليمي17جدول )

 يدًٕع انًزبعبث انًستٕ٘ انتعهًٛٙ
يتٕسظ 

 انًزبعبث
 انحزٚت درخبث

 قًٛت

 ) ف( 
 انذالنت

 2 5470.911 10941.822 بٍٛ انًدًٕعبث
54.597 

0.01  

 297 100.205 29760.837 داخم انًدًٕعبث دال

   299  40702.659 انًدًٕع

( وىى قيمة دالة إحصائيا عند 54.597( أن قيمة ) ف( كانت )17يتضح من جدول )
( ، شلا يدل على وجود فروق بني درجات أفراد العينة يف الذكاء الوجداىن تبعا 0.01مستوى )

للمقارنات ادلتعددة  LSDدلتغري ادلستوي التعليمي ، ودلعرفة اجتاه الداللة مت تطبيق اختبار 
 واجلدول التايل يوضح ذلك :

 تغري ادلستوى التعليمى( الفروق يف متوسط درجات أفراد العينة يف الذكاء الوجداىن تبعا دل18جدول )

 انًستٕ٘ انتعهًٛٙ
 يُخفض 

 44.651و = 

 يتٕسظ 

 55.789و = 

 عبنٙ

 72.254و =  

   - يُخفض

  - **11.138 يتٕسظ

 - **16.465 **27.603 عبنٙ

( وجود فروق يف الذكاء الوجداىن بني أفراد العينة يف ادلستوى التعليمي 18يتضح من جدول )
العينة يف ادلستوى التعليمي ادلتوسط وادلنخفض لصاحل أفراد العينة يف العايل وكبل من أفراد 

( ، كما توجد فروق بني أفراد العينة يف 0.01ادلستوى التعليمي العايل عند مستوى داللة )
ادلستوى التعليمي ادلتوسط وأفراد العينة يف ادلستوى التعليمي ادلنخفض لصاحل أفراد العينة يف 

( ، حيث بلغ متوسط درجة أفراد العينة 0.01دلتوسط عند مستوى داللة )ادلستوى التعليمي ا
( ، يليهم أفراد العينة يف ادلستوى التعليمي ادلتوسط 72.254يف ادلستوى التعليمي العايل )

( ، 44.651( ، وأخريا أفراد العينة يف ادلستوى التعليمي ادلنخفض مبتوسط )55.789مبتوسط )
أفراد العينة يف ادلستوى التعليمي العايل حيث كانوا أكثر ذكاء وجداىن ،  فيأيت يف ادلرتبة األوىل

مث أفراد العينة يف ادلستوى التعليمي ادلتوسط يف ادلرتبة الثانية ، مث أفراد العينة يف ادلستوى 
وتتفق نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة )عادل  التعليمي ادلنخفض يف ادلرتبة األخرية ،

( والىت أوضحت أن اإلناث الىت حصلن على التعليم اجلامعى فأكثر يتمتعن بقدر 2002زلمد،
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ويرجع ذلك إيل أن ربات األسر ذات ادلستوى التعليمى العإىل أكثر  أكرب من الذكاء الوجداىن
 قدرة على إدراك مشاعرىا وانفعاالهتا وأكثر قدرة على فهم العبلقات اإلجتماعية

إحصائية بني متوسط درجات أفراد العينة يف الذكاء الوجداىن توجد فروق ذات داللة  –2/3
 تبعا لعمل ربة األسرة 

 ( الفروق يف متوسط درجات أفراد العينة يف الذكاء الوجداىن تبعا دلتغري العمل19جدول )

 انعًم
انًتٕسظ 

 انحسببٙ

األَحزاف 

 انًعٛبر٘
 انعُٛت

درخبث 

 انحزٚت

 قًٛت 

 ) ث (
 انذالنت

 176 7.103 78.329 تعًم
298 24.243 

 0.01دال عُذ 

 124 5.223 47.651 ال تعًم نصبنح انعبيالث

( وىى قيمة دالة إحصائيا عند 24.243( أن قيمة ) ت ( كانت )19يتضح من اجلدول )
( ، 78.329( لصاحل العامبلت ، حيث بلغ متوسط درجة العامبلت )0.01مستوى داللة )

( ، شلا يدل على أن العامبلت كانوا أكثر 47.651العامبلت )بينما بلغ متوسط درجة غري 
( الىت 2016وتتفق ىذه الدراسة مع دراسة )شعبان زلمد، ذكاء وجداىن من غري العامبلت ، 

أوضحت وجود فروق ذات داللة احصائية بني متوسط درجات األبناء الىت تعمل أمهاهتم 
ويرجع ذلك إىل م )بإختبلف عينو(، والذين ال تعمل أمهاهتم لصاحل الىت تعمل أمهاهت

 إحتكاكها بالعامل اخلارجى الذى غلربىا على التأقلم مع الظروف حوذلا حسب طبيعة عملها  
توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات أفراد العينة يف الذكاء الوجداىن  –2/4

 تبعا لعدد أفراد األسرة 
 أفراد العينة يف الذكاء الوجداىن تبعا دلتغري عدد أفراد األسرة( حتليل التباين لدرجات 20جدول )

 عذد أفزاد األسزة
يدًٕع 

 انًزبعبث
 يتٕسظ انًزبعبث

درخبث 

 انحزٚت
 انذالنت قًٛت ) ف(

 2 5425.255 10850.509 بٍٛ انًدًٕعبث
50.317 

0.01 

 297 107.822 32023.191 داخم انًدًٕعبث دال

   299  42873.700 انًدًٕع

( وىى قيمة دالة إحصائيا عند 50.317( أن قيمة ) ف( كانت )20يتضح من جدول )
( ، شلا يدل على وجود فروق بني درجات أفراد العينة يف الذكاء الوجداىن تبعا 0.01مستوى )

للمقارنات ادلتعددة  LSDدلتغري عدد أفراد األسرة ، ودلعرفة اجتاه الداللة مت تطبيق اختبار 
 واجلدول التايل يوضح ذلك :
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 ( الفروق يف متوسط درجات أفراد العينة يف الذكاء الوجداىن تبعا دلتغري عدد أفراد األسرة21جدول ) 
 عذد أفزاد األسزة

 أفزاد 4أقم يٍ 

 73.802و = 

 أفزاد6أفزاد انٙ  4يٍ 

 52.363و = 

 أفزاد فأكثز7يٍ 

 47.262و = 

   - أفزاد 4أقم يٍ 

  - **21.439 أفزاد6أفزاد انٙ  4يٍ 

 - **5.101 **26.540 أفزاد فأكثز7يٍ 

 4أقل من ( وجود فروق يف الذكاء الوجداىن بني أفراد العينة باألسر 21يتضح من جدول ) 
" لصاحل أفراد  أفراد فأكثر7من ،  أفراد6أفراد ايل  4من  وكبل من أفراد العينة باألسر " أفرا

( ، كما توجد فروق بني أفراد العينة 0.01عند مستوى داللة )د أفرا 4أقل من العينة باألسر 
لصاحل أفراد العينة باألسر  أفراد فأكثر7من وأفراد العينة باألسر  أفراد6أفراد ايل  4من باألسر 

أفراد العينة  ( ، حيث بلغ متوسط درجة0.01عند مستوى داللة ) أفراد6أفراد ايل  4من 
مبتوسط  أفراد6أفراد ايل  4من ( ، يليهم أفراد العينة باألسر 73.802) أفراد 4أقل من باألسر 

( ، فيأيت يف 47.262مبتوسط ) أفراد فأكثر7من ( ، وأخريا أفراد العينة باألسر 52.363)
حيث كانوا أكثر ذكاء وجداىن ، مث أفراد العينة دأفرا 4أقل من ادلرتبة األوىل أفراد العينة باألسر 

ويرجع  أفراد فأكثر7 من يف ادلرتبة الثانية ، وأخريا أفراد العينة باألسر  أفراد6أفراد ايل  4من 
 ذلك إىل أنو كلما قل عدد  أفراد األسرة زادت قدرة ربة على إدراك مشاعرىا وإنفعاالهتا 

 متوسط درجات أفراد العينة يف الذكاء الوجداىن توجد فروق ذات داللة إحصائية بني –2/5
 تبعا للدخل الشهرى

 ( حتليل التباين لدرجات أفراد العينة يف الذكاء الوجداىن تبعا دلتغري الدخل الشهري لؤلسرة22جدول ) 
انذخم انشٓز٘ 

 نألسزة
 يتٕسظ انًزبعبث يدًٕع انًزبعبث

درخبث 

 انحزٚت
 انذالنت قًٛت ) ف(

 2 5380.167 10760.334 بٍٛ انًدًٕعبث
46.498 

0.01 

 دال
 297 115.706 34364.815 داخم انًدًٕعبث

   299  45125.149  انًدًٕع

( وىى قيمة دالة إحصائيا عند 46.498( أن قيمة ) ف( كانت )22يتضح من جدول )
( ، شلا يدل على وجود فروق بني درجات أفراد العينة يف الذكاء الوجداىن تبعا 0.01مستوى )

للمقارنات ادلتعددة  LSDدلتغري الدخل الشهري لؤلسرة ، ودلعرفة اجتاه الداللة مت تطبيق اختبار 
 واجلدول التايل يوضح ذلك :
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 ا دلتغري الدخل الشهرىالفروق يف متوسط درجات أفراد العينة يف الذكاء الوجداىن تبع( 23جدول )

 انذخم انشٓز٘ نألسزة
 يُخفض

 44.340و =  

 يتٕسظ 

 58.154و = 

 يزتفع 

 75.849و = 

   - يُخفض

  - **13.814 يتٕسظ

 - **17.695 **31.509 يزتفع

( وجود فروق يف الذكاء الوجداىن بني أفراد العينة باألسر ذوي الدخل  23يتضح من جدول )
ادلرتفع وكبل من أفراد العينة باألسر ذوي الدخل ادلتوسط وادلنخفض لصاحل أفراد العينة باألسر 

( ، كما توجد فروق بني أفراد العينة باألسر 0.01ذوي الدخل ادلرتفع عند مستوى داللة )
فراد العينة باألسر ذوي الدخل ادلنخفض لصاحل أفراد العينة باألسر ذوي الدخل ادلتوسط وأ

( ، حيث بلغ متوسط درجة أفراد العينة 0.01ذوي الدخل ادلتوسط عند مستوى داللة )
( ، يليهم أفراد العينة باألسر ذوي الدخل ادلتوسط 75.849باألسر ذوي الدخل ادلرتفع )

( ، 44.340باألسر ذوي الدخل ادلنخفض مبتوسط )( ، وأخريا أفراد العينة 58.154مبتوسط )
فيأيت يف ادلرتبة األوىل أفراد العينة باألسر ذوي الدخل ادلرتفع حيث كانوا أكثر ذكاء وجداىن ، 
مث أفراد العينة باألسر ذوي الدخل ادلتوسط يف ادلرتبة الثانية ، وأخريا أفراد العينة باألسر ذوي 

 الدخل ادلنخفض 
 ة الفرض الثاىنوبذلك تتحقق صح

 الفرض الثالث :
مقياس إدارة الضغوط األسرية وزلاور مقياس الذكاء  توجد عبلقة إرتباطية بني زلاور    

 وللتحقق من صحة ىذا الفرض مت: الوجداىن
مقياس إدارة الضغوط األسرية وزلاور مقياس الذكاء الوجداىن  عمل مصفوفة ارتباط بني زلاور 

 قيم معامبلت االرتباط :واجلدول التايل يوضح 
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 مقياس إدارة الضغوط األسرية وزلاور مقياس الذكاء الوجداىن ( مصفوفة االرتباط بني زلاور24جدول ) 
 

 انًزَٔت انًسئٕنٛت اإلختًبعٛت
انذكبء انٕخذاَٗ 

 ككم

 **0.855 **0.739 *0.607 تحذٚذ انضغٕط ٔيصبدرْب

 **0.797 **0.913 **0.897 تحذٚذ انبذائم ٔدراستٓب

 **0.821 *0.638 **0.942 اختٛبر انبذٚم األيثم ٔانتُفٛذ ٔانًزاقبت

 **0.708 **0.748 *0.619 تقٛٛى انُتبئح

 **0.886 **0.803 **0.765 إدارة انضغٕط األسزٚت ككم

 0.05*  دال عند                                 0.01**  دال عند 
مقياس إدارة الضغوط األسرية  عبلقة ارتباط طردي بني زلاور( وجود 24يتضح من اجلدول ) 

، فكلما زادت القدرة علي  0.05،  0.01وزلاور مقياس الذكاء الوجداىن عند مستوى داللة 
إدارة الضغوط األسرية مبحاورىا "حتديد الضغوط ومصادرىا ، حتديد البدائل ودراستها ، اختيار 
البديل األمثل والتنفيذ وادلراقبة ، تقييم النتائج" كلما زادت ادلسئولية اإلجتماعية ، كذلك كلما 

د الضغوط ومصادرىا ، حتديد البدائل زادت القدرة علي إدارة الضغوط األسرية مبحاورىا "حتدي
 ودراستها ، اختيار البديل األمثل والتنفيذ وادلراقبة ، تقييم النتائج" كلما زادت ادلرونة

 وبذلك تتحقق صحة الفرض الثالث
 الفرض الرابع :

مقياس إدارة الضغوط األسرية وزلاور مقياس الذكاء  توجد عبلقة إرتباطية بني زلاور    
 تغريات البحثالوجداىن وم

مقياس إدارة الضغوط  وللتحقق من صحة ىذا الفرض مت عمل مصفوفة ارتباط بني زلاور   
ومتغريات البحث واجلدول التايل يوضح قيم معامبلت  األسرية وزلاور مقياس الذكاء الوجداىن

 االرتباط :
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 وزلاور مقياس الذكاء الوجداىنمقياس إدارة الضغوط األسرية  ( مصفوفة االرتباط بني زلاور25جدول )
 ومتغريات البحث

 

تحذٚذ 

انضغٕط 

 ٔيصبدرْب

تحذٚذ 

انبذائم 

 ٔدراستٓب

اختٛبر 

انبذٚم 

األيثم 

ٔانتُفٛذ 

 ٔانًزاقبت

تقٛٛى 

 انُتبئح

إدارة 

انضغٕط 

األسزٚت 

 ككم

انًسئٕنٛت 

 اإلختًبعٛت
 انًزَٔت

انذكبء 

انٕخذاَٗ 

 ككم

 0.143 0.118 0.175 0.137 0.229 0.163 0.192 0.107 يحم اإلقبيت

انحبنت 

 اإلختًبعٛت
0.235 0.126 0.187 0.106 0.172 0.209 0.134 0.194 

انًستٕ٘ 

 انتعهًٛٙ
0.921** 0.706** 0.623* 0.839** 0.774** 0.824** 0.632* 0.732** 

 **0.889 **0.916 **0.705 **0.854 **0.953 **0.792 **0.865 *0.641 انسٍ

 0.203 0.115 0.168 0.221 0.197 0.241 0.152 0.218 انعًم

 **0.782 **0.901 *0.617 **0.752 *0.604 **0.846 **0.727 **0.816 يذة انشٔاج

عذد أفزاد 

 األسزة
0.148 0.233 0.125 0.189 0.246 0.154 0.211 0.167 

انذخم 

انشٓز٘ 

 نألسزة

0.861** 0.629* 0.937** 0.878** 0.814** 0.932** 0.644* 0.777** 

مقياس إدارة الضغوط األسرية  ( وجود عبلقة ارتباط طردي بني زلاور25يتضح من اجلدول )
،  0.05 ، 0.01وبعض متغريات البحث عند مستوى داللة  وزلاور مقياس الذكاء الوجداىن

ادلستوي التعليمي كلما زادت القدرة علي إدارة الضغوط األسرية مبحاورىا "حتديد  فكلما أرتفع
الضغوط ومصادرىا ، حتديد البدائل ودراستها ، اختيار البديل األمثل والتنفيذ وادلراقبة ، تقييم 

ن  النتائج" وزاد الذكاء الوجداىن مبحاوره "ادلسئولية اإلجتماعية ، ادلرونة" ، كذلك كلما زاد الس
كلما زادت القدرة علي إدارة الضغوط األسرية مبحاورىا "حتديد الضغوط ومصادرىا ، حتديد 
البدائل ودراستها ، اختيار البديل األمثل والتنفيذ وادلراقبة ، تقييم النتائج" وزاد الذكاء الوجداىن 
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ادت القدرة مبحاوره "ادلسئولية اإلجتماعية ، ادلرونة" ، كذلك كلما زادت مدة الزواج كلما ز 
علي إدارة الضغوط األسرية مبحاورىا "حتديد الضغوط ومصادرىا ، حتديد البدائل ودراستها ، 
اختيار البديل األمثل والتنفيذ وادلراقبة ، تقييم النتائج" وزاد الذكاء الوجداىن مبحاوره "ادلسئولية 

ادت القدرة علي إدارة اإلجتماعية ، ادلرونة" ، كذلك كلما زاد الدخل الشهري لؤلسرة كلما ز 
الضغوط األسرية مبحاورىا "حتديد الضغوط ومصادرىا ، حتديد البدائل ودراستها ، اختيار 
البديل األمثل والتنفيذ وادلراقبة ، تقييم النتائج" وزاد الذكاء الوجداىن مبحاوره "ادلسئولية 

مقياس إدارة  مة وزلاوراإلجتماعية ، ادلرونة" ، بينما ال توجد عبلقة ارتباط بني زلل اإلقا
الضغوط األسرية وزلاور مقياس الذكاء الوجداىن ، كما ال توجد عبلقة ارتباط بني احلالة 

مقياس إدارة الضغوط األسرية وزلاور مقياس الذكاء الوجداىن ، كما ال  اإلجتماعية وزلاور
مقياس الذكاء مقياس إدارة الضغوط األسرية وزلاور  توجد عبلقة ارتباط بني العمل وزلاور

مقياس إدارة الضغوط  الوجداىن ، كما ال توجد عبلقة ارتباط بني عدد أفراد األسرة وزلاور
 األسرية وزلاور مقياس الذكاء الوجداىن 

 رابعًا: توصيات البحث:
 -وفقا لنتائج البحث احلاليو توصى الباحثة بالتوصيات التالية:

إغلاد قنوات إتصال مفتوحة بني ربات األسر وادلتخصصني ىف رلال إدارة ادلنزل وادلؤسسات  1.
إلجراء ندوات وزلاضرات ومؤدترات علمية سواء داخل النوادى او اماكن عملهم للتوعية 

 بكيفية إدارة الضغوط األسرية. 
إدارة الضغوط حث وسائل اإلعبلم على تقدمي برامج توعية مستمرة لؤلمهات ىف كيفية 2. 

 مثلى.بطريقة 
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Abstract 

 
"Managing family stress and its relation to the emotional 

intelligence of the housewife" 
 

The main objective of this study is to identify the relation between 

family stress management and the emotional intelligence of the 

housewife. This research follows the descriptive analytical. The 

basic research sample consisted of (300) female heads of rural 

housewives in Fayoum Governorate 

  

The results of the research reached: There were statistically 

significant differences between the average degrees of the sample 

members in the management of family pressures at the level of 

significance (0.01), (0.05) for the benefit of both: (urban residents, 

housewives with higher educational level, Working housewives, 

housewives with family less than 4 members, housewives with high 

incomes, There were statistically significant differences between the 

average degrees of the sample in emotional intelligence at the level 

of significance (0.01), (0.05) for the benefit of both: (rural residents, 

housewives with higher educational level, housewives with family 

less than 4 members, housewives with high incomes. 

 


