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 الضغوط المهنية وعالقتها بالتوافق النفسي والمهني  
 دراسة سيكولوجية مق ارنة - المرأة العاملة فى مهن مختلفة  لدى

               [51] 
 (3)سالى محمود الكفراوى -(2)محمد كمال الدينمنى  -(5)الشرقاوى مصطفي فتحى

جمعية تبارك  (3 جامعة عين شمس ،كلية البنات( 6 جامعة عين شمس، كلية اآلداب( 0
 لأليتام

 

 المستخلص
هدفت الدراسة إلى التعرف على الضغوط المهنية ومدى التوافق النفسي للمرأة العاملة، 
التعرف على العوامل النفسية المؤثرة على معدالت األداء المهني للمرأة العاملة، التعرف على 

عن الضغوط ومعدالت األداء المهني للمرأة  معدالت األداء المهني للمرأة العاملة، الكشف
 .مفردة، تم اختيارهم بطريقة عمدية 611وطبقت الدراسة علي عينة مكونة من . العاملة

، وذلك بهدف جمع ورصد وتحليل البيانات والمعلومات واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي
ومن األدوات التي تم  رأةالمرتبطة بالضغوط المهنية ومدى التوافق النفسى والمهنى لدى الم

استخدمها اداة االستبيان، ومقياس التوافق النفسي والمهني توصلت الدراسة إلى عدد من 
 :النتائج أهمها

 .هناك تعدد ألدوار المرأة ومعدالت األداء المهني .0
 .هناك أثر لتأخر سن الزواج للمرأة ومعدل أدائها فى العمل .6
 .ومعدالت األداء المهنيهناك أثر لتربية األطفال لدى المرأة  .3
 .هناك أثر لقيمة المسئولية االجتماعية ومستويات األداء المختلفة .4
 .يوجد دور لطموح المرأة ومعدالت األداء المهني .5
 . يوجد دور لمشاركة وتدعيم الرجل للمرأة ومعدل أدائها فى العمل .2

ملة من خالل وتوصي الدراسة بالمساهمة في تلبية متطلبات تنمية وتطوير المرأة العا
منظومة خدمات متكاملة من بينها توفير وسائل النقل للمرأة العاملة، توفير التحفيز والدعم 
الالزم لتقدم المرأة في العمل، زيادة االجور والمرتبات، تنظيم دورات تدريبية في مجال التنمية 

 .البشرية والموارد البشرية لتنمية وتطوير قدرات المرأة العاملة
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 مقدمة
البيت  إّما داخل، وهي ما زالت تعمل إلى اليوم، لقد مارست المرأة العمل منذ فجر التاريخ

أو كأم ، والديها فهي منذ نشأتها كفتاة كانت تعمل في بيت، أو خارجه أو تقوم بالعملين معا  
األعمال الزراعية  أو خارج البيت فقد كانت تمارس كثيرا  من، تعمل في بيت زوجها

لقد واكبت  .تاريخ عمل المرأة وهنا يمكن اإلشارة باختصار إلى، ة الحرفية والمهنيةواالقتصادي
المدن وتتنوع  وخاصة حينما تتوسع، المرأة المصرية تقدم مجتمعها وشاركت في تنميته

  .الصناعات واألعمال
 كانت المرأة تؤدي دورا  مهما  في هذا العمل سواء عن طريق، وفي ظل العمل الزراعي

 وتحمل المسؤولية بمفردها في غياب، أو عن طريق االستقالل في العمل، مشاركة أسرتها
  األب أو الزوج

 واستصالح، لقد كانت المرأة تسهم في العمل الزراعي عن طريق المساعدة في الحراثة
 وزراعة أشجار الفاكهة والخضراوات، وجمع الحصاد، وفي بذر الحبوب، األراضي للزراعة

ومن  .كانت المرأة الريفية تقوم بتلك األعمال في نطاق العمل األسري غير المأجورو ، وغيرها
واإلمارات  الجدير بالذكر أن نسبة المشاركات في قوة العمل تتراوح في كل من دولة قطر

وترتفع هذه  ,على التوالي% 66و% 05،5وفي كل من األردن ولبنان % 6العربية المتحدة 
طار العربية الزراعية كالصومال وموريتانيا وفى مصر تصل الى في األق% 62النسبة إلى 

 (6111دائرة االحصاءات العامة ، االردن ،) % 6014
ان تعدد أدوار المرأة كزوجة وأم وكقوة عاملة والضغوط المهنية يؤثر علي  ونرى الباحثيو 

ها وايجاد الحلول البراز هذه المشكلة والبحث في ونمما دعى الباحث.  التوافق النفسي والمهني
 .المناسبة لها
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 مشكلة الدراسة
 إن تزايد عمل المرأة وتوسيع دورها في عملية التنمية بوجه عام يرجع إلى توسع

قدرة  وهي تأخذ في االعتبار أهمية عمل المرأة في هذا المجال لزيادة، السياسات التنموية
هجرة متزايدة من أبنائها  التي تشهدواالستفادة من عملها خاصة فى مصر ، المجتمع اإلنتاجية

 .الذكور نحو دول الخليج المنتجة للنفط
سنة بلغت   24 إلي  05 يذكر اتقرير البنك الدولي أن القوي العاملة المصرية من

منها في حين تشكل %  2،,6 يشكل الذكور نسبة  ، مليون عامل وعاملة  6،,0 عدد  0222 عام
ي نسبة تسجل تقدما بالمقارنة بنسب العقدين السبعيني وه  ، فيها  %60،4 اإلناث نسبة

فالريفيون   والثمانيني بالرغم من أنها ال تتوزع علي األقاليم المختلفة بشكل عادل أو متساو،
ال   ، العاملون في محافظات مصر الزراعية والقائمون علي العمل الزراعي وملحقاته من أعمال

من %  54 تصل إلي  ، نساء ورجاال  ، فنسبة الريفيين  ، العدد يزالوا يحتلون النسب األعلي في هذا
 . مليون مواطن  6،,0   ، هذا العدد الكلي البالغ

إن عمل المرأة تحت تأثير العوامل البيئية والنفسية يؤثر علي أدائها المهني في العمل 
يتام والمدارس فقامت الباحثة بدراسة استطالعية علي عينة من السيدات العامالت في دور اال

وجدت، عدد االوالد وأعمارهم ومدي احتياجهم يؤثر علي انتاجية المرأة في المجتمع، وهناك 
تأخر مواعيد العمل، قلة االجور، : مجموعة من الضغوط وهي ضغوط مهنية تتمثل في االتي

الفروق " عدم ترقي المرأة، سوء بيئة العمل، قوانين العمل التي ال تفرق بين المرأة والرجل 
، وال تضع أبنائها وأسرتها في الحسبان والضغوط النفسية، والتي تتمثل في سيكولوجية "الفردية

المرأة ككائن والتكوين الفسيولوجي لها وشعورها الدائم بالتقصير تجاه أبنائها، مما يعرضها 
ل، واحيانا لمشكالت نفسية متعددة، تعدد أدوار المرأة ومعدالت األداء المهنى، وتربية األطفا

نجد عدم مشاركة وتدعيم الرجل للمرأة قد يؤثر علي معدل أدائها فى العمل، قد يمثل العمل 
بالنسبة للمرأة ازدواجا في دورها في العمل، واحيانا ال يتوفر في العمل الذي تعمل به المرأة 

مل الموظفة مكان لرعاية األطفال أثناء العمل، ومن بين المشكالت التي تعاني منها المرأة ع
في المناوبات الليلية قد يؤثر على الوفاء بااللتزامات المنزلية وااللتزامات تجاه الزوج واألبناء 
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واالهتمام بشؤنهم، قد تواجه المرأة صعوبات في العمل والتي تمنعها من القيام بواجبها الوظيفي 
ا في مكان العمل أو بشكل تام، قد تتعرض المرأة لمضايقات من قبل الموظفين العاملين معه

فإن هذه ، في الذهاب والعودة من العمل،كما أنها قد تتعرض لصعوبة المواصالت ومن هنا
وعالقة الضغوط بالتوافق النفسي ، الدراسة ستحاول البحث في إشكالية عمل المرأة المصرية

 والمهني لدي المرأة
 :ه التساؤالتساني صاغة الباحثة هذمن خالل الدراسات السابقة والتراث االن

ت األداء المهناي هنااك دور للضاغوط المهنياة والنفساية علاى معادال: "التساؤل الرئيسي للدراسة
 : يتفرع من هذا التساؤل مجموعة من التساؤالت الفرعية كالتالي، "للمرأة العاملة

 هل هناك تعدد ألدوار المرأة ومعدالت األداء المهني؟ .0
 ة ومعدل أدائها فى العمل؟هل يوجد أثر لتأخر سن الزواج للمرأ .6
 هل هناك أثر لتربية األطفال لدى المرأة ومعدالت األداء المهني؟ .3
 هل هناك أثر لقيمة المسئولية االجتماعية ومستويات األداء المختلفة؟ .4
 هل يوجد دور لطموح المرأة ومعدالت األداء المهني؟ .5
 العمل؟هل يوجد دور لمشاركة وتدعيم الرجل للمرأة ومعدل أدائها فى  .6

 العينة
 

 أهمية الدراسة
تنبااع أهميااة الدراسااة مااان أهميااة عماال المااارأة بجمهوريااة مصاار العربياااة والتااى تعااد نصاااف 

 . المجتمع، فاألم مدرسة إن أعددتها أعددت شعبا طيب األعراق
أما بالنسبة لألهمية النظرية فهي تنبع من أهمية دور المرأة في  :االهمية النظرية . أ

نظري ترى الباحثة انه يمكن أن تنطلق منه الدراسة وذلك من  المجتمع، فهناك تصور
 .خالل نظرية الدور التى تتبناها الباحثة فى الدراسة الحالية

  الرغبة في إثراء المعرفة العلمية واإلسهام في الجهود المبذولة في البحوث التراكمية في هذا
 . المجال
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  ترمي الدراسة الي توضيح مدي تأثير الضغوط المهنية علي التوافق النفسى والمهني للمرأة
 . العاملة

للدراسة سوف تسعى الباحثة من خالل الدراسة إلى تقديم مقترح  :األهمية التطبيقية . ب
لتفعيل األداء عمل المرأة من خالل إلقاء الضوء على واقع هذا األداء وما يشمله من 

ي وكذلك عرض نتائج الدراسة على القائمين على رعاية شئون المرأة . جابياتسلبيات وا 
للمساعدة في رسم سياستهم في تنمية دور معدالت أداء المرأة العاملة والوصول الى تنمية 

 .مستدامة
 

 أهداف الدراسة
 : يهدف البحث الى

 . دراسة الضغوط المهنية وعالقتها بالتوافق النفسى للمرأة العاملة .0
 .دراسة العوامل النفسية المؤثرة على معدالت األداء المهني للمرأة العاملة .6
 .معرفة معدالت األداء المهني للمرأة العاملة .3
 .دراسة العالقة بين الضغوط وعالقتها بمعدالت األداء المهني للمرأة العاملة .4
 .طة بعمل المرأةاقتراح االستراتيجيات والحلول المناسبة للتقليل من الضغوط المهنية المرتب .5
وضع التوصيات والمقترحات بناءا علي نتائج الدراسة ورفع هذه التوصيات والمقترحات الي  .2

منظمة حقوق المرأة  لتطبيق ذلك عمليا علي ارض الواقع لما تفتقره معظم الدراسات 
 . السابقة

ة فاااي فااردا مااان دار االيتاااام ولااذلك لتساااتفيد منهااا الباحثااا( 611)عينااة الدراساااة مكونااة مااان 
جمعية تبارك للرعاية االجتماعياة وأن هاذا المكاان يوجاد باه عادد كبيار مان "عملها في دار ايتام 

السيدات العامالت المعيالت الذين يعانون مان ضاغوط العمال والمشاكالت االجتماعياة، وبعاض 
 .المدارس بالقاهرة

خدم الباحثة تعد الدراسة الحالية دراسة وصفية وسوف تست :المنهج واألدوات المستخدمة
 .المسح االجتماعي بالعينة حيث ستكتفي الباحثة بدراسة عدد محدد من العامالت
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  :أدوات جمع البيانات
 . المقابلة الشخصية .0
 : صحيفة االستبيان وسوف يتم من خاللها جمع بيانات حول .6
 البيانات الشخصية . 
 العوامل البيئية والنفسية . 
 معدالت أداء المرأة . 

 

 الدراسةمجاالت  
 .مفردة من النساء العامالت فى مهن مختلفة( 611)عينة قوامها  :المجال البشري .0
 .محافظة القاهرة :المجال الجغرافي .6
 .عام :المجال الزمني .3

تعتبر الضغوط النفسية من  :المفسرة للضغوط النفسية( النفسيةالفسيولوجية و )النظريات 
أسس بيولوجية وعقلية ، ونفسية واجتماعية ، وقد الظواهر اإلنسانية المعقدة التي تفسر على 

قدمت في مجالها كثير من المبادئ النظرية التي كشفت عن طبيعتها وديناميكيتها والنتائج التي 
 (51م ، ,022: هارون الرشيدي .)تنتج عن آثارها 

وسوف يتم تناول بعض من وجهات النظر التي تمثل األنساق الفكرية التي اهتمت 
 :على النحو اآلتي( الفرد والبيئةالعالقة الخاصة بين )لضغوط بتفسير ا

يطلق على النموذج هذا االسم ألن : (Cannon)أعراض المواجهة أو الهروب لكانون  -5
 .هذه االستجابة تجعل الفرد إما أن يواجه الموقف أو أن يتجنبه ويهرب منه

إلى الضغط  (Selye)ينظر سيلي : ((Selyeلسيلي (G.A.S)أعراض التوافق العام  -2
إلحداث مثيرة من البيئة ، وينصب اهتمامه على ( Response)في صورة استجابة 

االستجابة التي يمكن النظر إليها كدليل على أن الفرد يقع فعال  تحت ضغط من بيئة 
 .مضايقة ، فينظر إليها على أنها الضغط أو الحدوث المتآني للضغط 
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تجابات يمكن االستدالل منها على أن الفرد يقع تحت تأثير وأن هناك أنماطا  معينة من االس
موقف ضاغط وتعتبر هذه االستجابة ضغطا  ، كما أن اضطرابات االستجابة الفيزيولوجية 

 . للضغوط هدفها هو المحافظة على الفرد 
رد الفعل الدفاعي تجاه )مجموعة األعراض التوافقية للضغط  (Selye)وقد قسم سيلي 

 :ى ثالث مراحل هيإل( غطالموقف الضا
 ( Alarm Stage)مرحلة اإلنذار أو التنبيه _ 0
 (Resistance Stage)مرحلة المقاومة _ 6
 (Exhaustion Stage)مرحلة اإلنهاك أو االنهيار _ 3

توضح هذه النظرية أن هناك ارتباطا  قويا  بين : (Schooler)النظرية االنفعالية لسكولر 
الفعل االنفعالي حتى أن البعض ذهب إلى تعريف الضغوط النفسية الضغوط النفسية ورد 

، " كل ما هو غير سار أو مقلق أو هي مطلب شديد اإللحاح"ارتباطا  بتأثيرها االنفعالي بأنها 
وأكثر االنفعاالت شيوعا  كردود األفعال االنفعالية للمواقف الضاغطة هي القلق والغضب 

ذا استمر الموقف الضاغط فإن مواقف الفرد  واالكتئاب وغيرها من االنفعاالت غير السارة ، وا 
 .تزداد اضطرابا  

 Cognitive Theory Of Stress And)النظرية المعرفية للضغط والتعامل 
Coping)   

تقوم هذه النظرية على أساس من العالقة والعملية فمن ناحية العالقة فإنها تتضح في 
وتمثل  الشخص والبيئة التي يقدرها بأنها تفوق إمكانياتهتعريف الضغط على أنه العالقة بين 

فإن هذا له ، وكون هذه النظرية تبنى على أساس من عملية خطر على استقراره وسعادته
 :معنيان بالنسبة لها

 .يئة في عالقة دينامية باستمرارأن الشخص والب -0
كال  منهما في بيئة يؤثر أن هذه العالقة ذات وجهة ثنائية من حيث كون الشخص وال -6

 .اآلخر
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 الدراسات السابقة
اإلحتراق النفسي دراسة عن مستوى و  اإلعالم" بعنوان :(6115)دراسة علي شويل  القرني  -

 "الضغوط المهنية في المؤسسات اإلعالمية في المملكة العربية السعودية
الذي يهدف هذا البحث إلى التعرف على حجم الضغوط المهنية ودرجة اإلحتراق النفسي 

يعاني منه المشتغلون في المؤسسات اإلعالمية السعودية، وذلك من خالل مسح ميداني 
وتم .  لمختلف منسوبي األجهزة االعالمية الرسمية والخاصة في المملكة العربية السعودية

توظيف مقياس ماسالك لإلحتراق النفسي، إضافة الى فقرات خاصة بالضغوط المهنية، على 
 .فردا 034غت عينة عشوائية بل

وأشارت نتائج الدراسة الميدانية إلى وجود درجات متوسطة من اإلحتراق النفسي لدى 
مجمل أفراد العينة في األبعاد الثالثة المكونة للمقياس من اإلجهاد اإلنفعالي، والتبلد 

وقد تبين من البحث وجود إختالفات بين فئات العينة حسب . خصياإلحساسي، واإلنجاز الش
كما أشارت النتائج الى . يرات المؤسسية والمتغيرات الفردية التي استخدمها هذا البحثالمتغ

وجود شعور بضغوط مهنية على منسوبي المؤسسات اإلعالمية نتيجة المنافسة الوسائلية، او 
 .الضغوط المؤسسية والمجتمعية

فئات العينة  لقد اتفقت الدراسة مع دراسة علي بن شويل القرني في وجود اختالفات بينو 
 .حسب المتغيرات المؤسسية والمتغيرات الفردية التي استخدمها هذا البحث

ضغوط الحياة وأسلوب " تهدف دراسة ساندرز إلى بيان عالقة :(6110)دراسة ساندرز  -
بالمرحلتين االبتدائية  معلم 0411بضغوط مهنة التدريس ، حيث طبقت على " حياة المعلم

ألسلوب  everly المهني واستبيان للضغط clark ويا األمريكية بمقياسواإلعدادية بوالية لين
في حياته العامة هو أكثر  حياة المعلم وقد أوضحت أن المعلم الذي يعانى من ضغوط

العائد االقتصادي للمهنة  أحساَسا بضغوط المهنة وأن ضغوط المهنة ترجع لمصادر أهمها
 . وعالقة المعلم بطالبه وتالميذه
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ضغوط الحياة " اختلفت هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في الهدف وهو عالقةولقد 
بضغوط مهنة التدريس بينما كان هدف الدراسة الحالية هو دراسة " وأسلوب حياة المعلم

 .الضغوط المهنية وعالقتها بالتوافق النفسى للمرأة العاملة 
ية لدي الممرضين والممرضات بعنوان الضغوط النفس( 6110)دراسة محمد فرج اهلل مسلم  -

 العاملين في مجال الحكومي وعالقتها بكفاءة الذات
هدفت الدراسة الي التعرف علي الضغوط النفسية لدي الممرضين والممرضات العاملين 

اءة الذات في ضوء في مجال الحكومي الذين يعملون في اقسام العناية المركزة وعالقتها بكف
عينة الدراسة من جميع العاملين في اقسام العناية المركزة في  وقد تكونت. بعض المتغييرات

المستشفيات الحكومية ولتحقيق اهداف الدراسة قام الباحث ببناء وتطبيق مقياس الضغوط 
النفسية لدي الممرضين والممرضات العاملين في مجال الحكومي واستخدم االنحراف المعياري 

مرضين وممرضات العاملين في مجال الحكومي من وتوصلت النتائج الي يعاني م  t- testو
إذ شكل البعد المادي المرتبة االولي ثم بعد بيئة العمل %  24163ضغوط نفسية كبيرة بنسبة 

ثم البعد السياسي ثم البعد العضوي يلي ذلك البعد النفسي كما اظهرت النتائج ان ال يوجد 
 عالقة ارتباطية بين الضغوط النفسية وكفاءة الذات 

لقد اختلفت هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في الهدف هدفت دراسة محمد فرج الي و 
التعرف علي الضغوط النفسية لدي الممرضين والممرضات العاملين في مجال الحكومي الذين 
يعملون في اقسام العناية المركزة وعالقتها بكفاءة الذات في ضوء بعض المتغييرات بينما 

دفت إلي دراسة الضغوط المهنية وعالقتها بالتوافق النفسى للمرأة العاملة ، الدراسة الحالية ه
، بينما استخدمت الدراسة   t- test    والمعامالت االحصائية مثل االنحراف المعياري

 .الحالية معامل ارتباط بيرسون ،بينما اتفقت في االدوات مثل مقياس الضغوط النفسية 
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 :مفاهيم الدراسة
 :الضغوطمفهوم 

 :لسان العرب ويعرف الضغط كاالتى فى المعاجم اللغوية، تعريف تعريف الضغوط
 ضغط الضغط عصر شئ الى شئ وضغطة اذا عصره وضيق عليه وقهره -
 المشقة الضغطة بالضم الشدة هو -
الضاغط كالرقيب واألمين يلزم به العامل لئال يخون فيما يجبى يقال أرسله ضاغطا على  -

 .بذلك لتضيقه على العامل فالن وسمى
ان كلماة ضاغط  webster snew world dictionary,0262تعرياف معجام ويبساتر 

تعنى القوى المجهدة ويقال انه القوة التى تقع على الجسم مما يحدث تغير فاى شاكله كماا تشاير 
قاوى اللفظة الى القوة المضادة التى يواجه بها الفرد ما يقاع علاى جسامه مان ضاغط واجهااد مان 

 (webster snew world dictionary (1976..خارجية كما تعنى االثارة البدنية
 :تعريف الضغوط لدى علماء النفس

يقوم بهاا   response nonspecificيعرف الضغط بأنه عبارة عن استجابة غير نوعية 
الفرد الى مطلب او حدث خارجى لحدوث تكيف مع متطلبات البيئة عن طرياق اسااليب جديادة 

 .لجهاز المناعة
ويعرف الضغوط هى أحداث الحياة المهددة والصعوبات المزمنة ذات األهمية الكبيرة فى 

 .ظهور األعراض اإلكتبائية ( Doherty William : 2012 ,84( سرعة
 :مفهوم الضغوط المهنية

تعرف الضغوط المهنية على أنها عبارة عن حالة من عدم اإلتزان التى تصيب االنسان 
لعدم قدرته على التكيف مع البيئة الوظيفية والمهنية المحيطة به لكثرة األعباء والمطالب  نتيجة

التى تقع علي كاهله وعدم استطاعته لتلبية هذه المطالب ويصل اإلنسان لحالة من اإلحباط 
 .واإلكتئاب تؤدى لتعرضه لعبء نفسى شديد مما يؤدى الى إبتعاده عن مهنته

 (22، 6106: الهام حسن عبد اهلل ) 
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على أنها الظروف التى يعمل فى ظلها الشخصى سواء ما كان يتعلق : كما تَعرف
ونوعية ،بطبيعة المهنة أو الوظيفة الى تقوم بإدائها وخصائص ومتطلبات العمل الذى يقوم به 

، العالقات اإلنسانية التى تسود فى جو العمل سواء كانت مع الزمالء أو الروساء والمدرين 
الشعور ،فرص الترقى ،العمل للحاجات األساسية للفرد والمتمثلة فى أجور وحوافز  أشباع

 .باألمن الوظيفى والظروف الفزياقية المحيطة
الضغوط عبارة عن الظروف البيئية التى تحيط بالفرد داخل بيئة العمل وخارجها تسبب 

 على تحملها له الضيق والتوتر ينشا من إدراك الفرد أن هذه الظروف تفوق قدرتة 
هى مجموعة العوامل والظروف المهنية والوظيفية التى  :لتعريف االجرائى للضغوط المهنيةا

 .تحيط بالمرأة العاملة في المهن المختلفة وتؤثر علي توافقها النفسي والمهني  
التوافق النفسى هى عملية دينامية مستمرة تتناول السلوك والبيئة :   مفهوم التوافق النفسى

وينظر البعض .بالتغيير والتعديل حتى يحدث توازن بين الفرد وبيئته (الطبيعية واالجتماعية)
ويتحدد مااذا كان التوافق سليما أو غير .الى الصحة النفسية باعتبارها عملية توافق نفسى 

سليم تبعا لمدى نجاح االساليب التى يتبعها الفرد للوصل ألى حالة التوازن النسبى مع بيئته 
حيث ، أذن التوافق هو من المفاهيم االساسية فى علم النفس والصحة النفسية بصفة خاصة .

يعتبر بعض العلماء ان التوافق هو معيار للتميز بين العادية وغير العادية او هو مرادف 
 (0226، 2حامد زهران ، . )للصحة النفسية للفرد 

د ، نتيجة تعرضه لبعض التغيرات البيئية هي التغير فى الحالة النفسية للفر  :العوامل النفسية
 (20م ، 02,1: عاطف غيث)  .             ويقاس هذا المتغير بمقياس الحالة النفسية

هي التغيرات الطارئة علي المرأة من حالة مزاجية ، نتيجة  :عريف االجرائي للعوامل النفسيةالت
 .المزاجيةتعرضها لضغوط العمل ويقاس هذا المتغير من خالل الحالة 

الذى يتكون ( الشاملة)يقصد بالبيئة اإلجتماعية ذلك الجزء من البيئة :مفهوم البيئة اإلجتماعية
من األفراد والجماعات فى تفاعلهم، وكذلك التوقعات اإلجتماعية وأنماط التنظيم اإلجتماعى 

 . وجميع مظاهر المجتمع اآلخرى
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 :ة على المستوى اإلجرائى كما يلىوسوف تستخدم الباحثة  مفهوم البيئة اإلجتماعي
البيئاااة اإلجتماعياااة هاااى كااال أنمااااط العالقاااات اإلجتماعياااة التاااى تنشاااأ باااين األفاااراد داخااال 

 (,0222،03:سوزان أحمد أبوريه .)مجتمعاتهم
يقصد بالبيئة اإلجتماعية بيئة العمل وبيئة المنزل  :التعريف االجرائي لمفهوم البيئة اإلجتماعية

ي نمط العالقة بين المرأة وعالقتها بزمالء العمل وعالقتها الزوجية من توافق أو للمرأة العاملة أ
 . عدم توافق ، وعالقة المرأة بأوالده

ط تجدر اإلشارة إلي أن تداخل بعض المفاهيم و األفكار مع مفهوم ضغو : مفهوم ضغط العمل
العمل ليست في تعريف  ضغوط العمل، حيث أن ضغوط العمل قد يحدث نوع من الغموض 

التوتر العصبي أو اإلجهاد العصبي ، بل هما ناتجان من نواتج ضغوط العمل ، كذلك ضغوط 
العمل ليست مرادفا للقلق، حيث أن القلق أحد مظاهر و سمات ضغوط العمل، وهو دليل علي 

 .عدم وجود اتزان نفسي و انفعالي لدي الفرد
طلبااات للوظيفااة أو العماال الغياار فااي تعريااف أخاار تحاادث ضااغوط العماال نتيجااة لوجااود متو 

متوافقااة مااع القاادرات العقليااة أو الجساامية أو النفسااية بمااا يجعاال الفاارد غياار متااوازن و لديااه درجااة 
 (Eutunad Akkan, 2013, p 145)  .من التوتر
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 إجراءات الدراسة
 دراسة وصفية :نوع الدراسة

 المنهج الوصفي التحليلي وهو مانة استخدمت الدراسة لتحقيق أهداف الدراس :منهج الدراسة
أكثاار مناااهج البحااث االجتماااعي مالءمااة للواقااع االجتماااعي وخصائصااه، وهااو الخطااوة األولااى 
نحو تحقيق الفهم الصحيح لهذا الواقع، إذ من خالله نتمكن مان اإلحاطاة بكال أبعااد هاذا الواقاع 

 .محددة على خريطة تصف وتصور بكل دقة كافة ظواهره وسماته
 :الدراسةمجاالت 

ميااادان الناااافورة المقطااام فاااي  3أجريااات الدراساااة علاااى جمعياااة تباااارك لاليتاااام : المجاااال المكااااني
محافظااة القاهرةومدرسااة رامااي الجهينااي واقتصاارت هااذه الدراسااة مكانيااا  علااى محافظااة القاااهرة ، 

 .وألنها مكان عمل الباحثة
اا إلاى 0/2/6103عامين بدأت من َأمضت الباحثة إلنجاز هذه الدراسة حوالي  :المجال الزمني

 .ا0/2/6105الفترة 
تكونااات العيناااة مااان  المدرساااات والموظفاااات العاااامالت فاااي (: عيناااة الدراساااة)المجاااال البشاااري 

 ميدان النافورة المقطم ومدرسة رامي الجهيني 3جمعية تبارك لاليتام 
 . موظفة( 611)وبلغ حجم عينة الدراسة 

 :أداة جمع البيانات
 :وصف االستبيان

تم أخاذ البياناات الديموجرافياة لعيناة البحاث مان عمار ومؤهال علماي ووظيفاة  وسانوات خبارة  -0
 .وحالة اجتماعية ودخل شهري

واالختباااار النفساااي متمثااال فاااي اختاااار العيناااة فاااي الخاااوف وعااادم الكفااااءة والعصااابية والقلاااق،  -6
الااي التوافااق واالساتجابة للفاازع والخاوف واالعااراض السيكوسااوماتية والحالاة النفسااية بالضاافة 

 .المهني
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 تم تطبيق االستبيان علي ثالث فئات 
 مدرسة  51مدرسات من مدرسة رامي الجيهني وعددهم  :هي الفئة االولي
 .مفردة 011في جمعية تبارك عددهم  مجموعة االشراف والخدمات المعاونة :هي الفئة الثانية

موظفاااات ادارياااات وماااديريات فاااي جمعياااة تباااارك مقارناااة باااين ثاااالث  :هاااي المجموعاااة الثالثاااة
 (.الضغوط والتوافق المهني والتوافق النفسي)مفردة علي إناث  51مجموعات 

اتبعات الباحثاة لمعالجاة البياناات اإلحصاائية باساتخدام الرزماة  :أسلوب تحليل وتفسير البياناات
الحصاااول علاااى جاااداول بسااايطة تباااين  وذلاااك مااان أجااال( spss)اإلحصاااائية للعلاااوم االجتماعياااة 

حيث استطاعت من خاللها الباحثة التعرف على الضغوط المهنية وعالقتهاا . النسب والتكرارات
 . بالتوافق النفسى والمهنى لدى المرأةوالتعرف على بعض الخصائص المميزة لمجتمع البحث

 
 نتائج الدراسة

 :تحققت النتائج االتية
 :عدالت األداء المهنيهناك تعدد ألدوار المرأة وم .5

 يوضح إجابة التساؤل هناك تعدد ألدوار المرأة ومعدالت األداء المهني :(5)رقمجدول 

 المتغيرات
بدرجة 

منخفضة 
 جدا  

بدرجة 
 منخفضة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 كبيرة جدا  

 % ك % ك % ك % ك % ك
هناك تعدد ألدوار المرأة 

 ومعدالت األداء المهني
المرأة  أدوار تعدد بين

 المهني؟ األداء ومعدالت
5 615 31 05 66 0315 66 32 22 33 

من الجدول السابق كانت إجابة عينة الدراسة بنسبة كبيرة تجاه الموافقة على التساؤل 
، أما نسبة (بدرجة كبيرة)لالختيار %( 32)و( بدرجة كبيرة جدا  )لالختيار %( 33)بنسبة 

بدرجة )لالختيار %( 05)و( بدرجة منخفضة)لالختيار %( 615)الرفض على التساؤل 
 %(.0315)بنسبة ( بدرجة متوسطة)، أما نسبة االختيار (منخفضة جدا  
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 .مما سبق وافقت عينة الدراسة على أنه هناك تعدد ألدوار المرأة ومعدالت األداء المهني
 :اج للمرأة ومعدل أدائها فى العملهناك أثر لتأخر سن الزو  .2
يوضااح إجابااة التساااؤل هناااك أثاار لتااأخر ساان الاازواج للماارأة ومعاادل أدائهااا فااى : (2)رقاامدول جاا

 العمل

 المتغيرات
بدرجة 

 منخفضة جدا  
بدرجة 
 منخفضة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 كبيرة جدا  

 % ك % ك % ك % ك % ك
 هناك أثر لتأخر سن

 للمرأة ومعدل الزواج
 العمل؟ فى أدائها

42 6415 32 0, 36 0,15 46 60 32 0, 

من الجدول السابق اختلفت إجابة عينة الدراسة بنسب مختلفة حيث كانت نسبة الموافقة 
، أما (بدرجة كبيرة)لالختيار %( 60)و( بدرجة كبيرة جدا  )لالختيار %( ,0)على التساؤل 

بدرجة )لالختيار %( 6415)و( بدرجة منخفضة)لالختيار %( ,0)نسبة الرفض للتساؤل 
 %(.0,15)بنسبة ( بدرجة متوسطة)، أما نسبة االختيار (منخفضة جدا  

مما سبق وافقت عينة الدراسة على أنه هناك أثر لتأخر سن الزواج للمرأة ومعدل أدائها 
 .فى العمل

 :دى المرأة ومعدالت األداء المهنييوجد أثر لتربية األطفال ل .3
أثاار لتربيااة األطفااال لاادى الماارأة ومعاادالت األداء يوضااح إجابااة التساااؤل يوجااد : (3)رقاام جاادول 

 المهني

 لدي ليس ال توجد المتغيرات
 اطفال

بدرجة 
منخفضة 

 جدا  
بدرجة 
بدرجة كبيرة  بدرجة كبيرة بدرجة متوسطة منخفضة

 جدا  
 % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك

يوجد أثر 
لتربية 
 لدى االطفال
المرأة 

 ومعدالت
 االداء

 المهني؟

2 5 15 21 6 3 51 5.1 21 52.1 94 29.1 13 25.1 
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من الجدول السابق كانت إجابة عينة الدراسة بنسبة كبيرة تجاه الموافقة على التساؤل بنسبة 
، أما نسبة الرفض (بدرجة كبيرة)لالختيار %( 6415)و( بدرجة كبيرة جدا  )لالختيار %( 6615)

، (بدرجة منخفضة جدا  )لالختيار %( 615)و( بدرجة منخفضة)ر لالختيا%( 3)على التساؤل 
%(.0615)بنسبة ( بدرجة متوسطة)أما نسبة االختيار   

مما سبق يتبين أنه عينة الدراسة وافقت على أنه يوجد أثر لتربية األطفال لدى المرأة 
 .ومعدالت األداء المهني

 .األداء المختلفةهناك أثر لقيمة المسئولية االجتماعية ومستويات  .9
يوضح إجابة التساؤل هناك أثر لقيمة المسائولية االجتماعياة ومساتويات األداء  : (9)رقمجدول 

 المختلفة

 المتغيرات
بدرجة 

منخفضة 
 جدا  

بدرجة 
 منخفضة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 كبيرة جدا  

 % ك % ك % ك % ك % ك
 هناك أثر لقيمة المسئولية

 ومستويات االجتماعية
 المختلفة؟ األداء

2 3 06 ,15 43 6015 2, 34 22 33 

من الجدول السابق كانت إجابة عينة الدراسة بنسبة كبيرة تجاه الموافقة على التساؤل 
، أما نسبة (بدرجة كبيرة)لالختيار %( 34)و( بدرجة كبيرة جدا  )لالختيار %( 33)بنسبة 

بدرجة منخفضة )لالختيار %( 3)و( بدرجة منخفضة)لالختيار %( 15,)الرفض على التساؤل 
 %(.6015)بنسبة ( بدرجة متوسطة)، أما نسبة االختيار (جدا  

مما سبق وافقت عينة الدراسة على أنه هناك أثر لقيمة المسئولية االجتماعية ومستويات 
 .األداء المختلفة
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 .يوجد دور لطموح المرأة ومعدالت األداء المهني .1
 يوضح إجابة التساؤل يوجد دور لطموح المرأة ومعدالت األداء المهني :(1)رقم جدول 

 المتغيرات
بدرجة 

منخفضة 
 جدا  

بدرجة 
 منخفضة

بدرجة 
بدرجة كبيرة  بدرجة كبيرة متوسطة

 جدا  
 % ك % ك % ك % ك % ك

ور لطموح المرأة يوجد د
 األداء ومعدالت
 المهني؟

2 415 61 01 62 0415 42 6415 23 4215 

السابق كانت إجابة عينة الدراسة بنسبة كبيرة تجاه الموافقة على التساؤل من الجدول 
، أما نسبة (بدرجة كبيرة)لالختيار %( 6415)و( بدرجة كبيرة جدا  )لالختيار %( 4215)بنسبة 

بدرجة منخفضة )لالختيار %( 01)و( بدرجة منخفضة)لالختيار %( 2)الرفض على التساؤل 
 %(.0415)بنسبة ( بدرجة متوسطة)، أما نسبة االختيار (جدا  

 .مما سبق وافقت عينة الدراسة على أنه يوجد دور لطموح المرأة ومعدالت األداء المهني
 .يوجد دور لمشاركة وتدعيم الرجل للمرأة ومعدل أدائها فى العمل .6

 يوجد دور لمشاركة وتدعيم الرجل للمرأة ومعدل أدائها فى العمل :(6)رقمجدول 

 المتغيرات
 بدرجة

منخفضة 
 جدا  

بدرجة 
 منخفضة

بدرجة 
بدرجة كبيرة  بدرجة كبيرة متوسطة

 جدا  
 % ك % ك % ك % ك % ك

ور لمشاركة يوجد د
للمرأة  الرجل وتدعيم
 فى أدائها ومعدل
 العمل؟

01 5 66 00 0, 2 43 6015 016 5315 

السابق كانت إجابة عينة الدراسة بنسبة كبيرة تجاه الموافقة على التساؤل من الجدول 
، أما نسبة (بدرجة كبيرة)لالختيار %( 6015)و( بدرجة كبيرة جدا  )لالختيار %( 5315)بنسبة 

بدرجة منخفضة )لالختيار %( 00)و( بدرجة منخفضة)لالختيار %( 5)الرفض على التساؤل 
 %(.2)بنسبة ( بدرجة متوسطة)، أما نسبة االختيار (جدا  

مما سبق وافقت عينة الدراسة على أنه يوجد بين دور لمشاركة وتدعيم الرجل للمرأة 
 .ومعدل أدائها فى العمل
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 هناك عالقة إحصائية بين الحالة النفسية للمرأة ومعدالت االداء المهنى-5
 المهنى يوضح العالقة بين الحالة النفسية للمرأة ومعدالت االداء :(5)جدول

 الحالةالنفسية  المتغيرات
 )**(,1102- معامل اإلرتباط معدالت االداء المهنى

 11115 الداللة المعنوية
بين الحالة النفسية ( 1115)توجد عالقة ارتباطية عكسية دالة معنوية عند مستوى معنوية 
وهي قيمة دالة ( 11115)للمرأة ومعدالت االداء المهنى حيث بلغت قيمة الداللة المعنوية 

 (.,1102-)وبلغ معامل االرتباط ( 1115)معنويا عند مستوى معنوية 
 

 تفسير النتائج
مما سبق نجد أن هناك تعدد ألدوار المرأة ومعدالت األداء المهني وهذا يبين لنا مدي تأثير  -

 .تعدد ادوار المرأة علي أداء عملها 
 .للمرأة ومعدل أدائها فى العملتري عينة الدراسة أن هناك أثر لتأخر سن الزواج  -
ويتبين من النتائج أنه يوجد أثر لتربية األطفال لدى المرأة ومعدالت األداء المهني مما  -

 .يستوجب توفير دور حضانة تساعد المرأة في توفير الوقت لها 
 .تري عينة البحث أن المسئولية االجتماعية تساهم في رفع مستوي ادئها -
 المرأة الطموحة طموحها يؤثر بااليجاب علي معدالت أدئها المهنيتري عينة البحث أن  -
 .تري عينة البحث أن المرأة التي يشاركها الرجل ويدعمها يكون أدئها في العمل أفضل -

مما سبق يثبت أنه توجد عالقة بين الحالة النفسية للمرأة ومعدالت االداء المهني وقد 
 .سن في تأثير الضغوط النفسية ومعدالت االداءاتفقت الدراسة الحالية مع دراسة الهام ح

 
 توصيات الدراسة

 .للمرأة للعمل فهو يحفزها علي التقدم الرجل وتدعيم مشاركة -0
 توفير وسائل النقل للمرأة العاملة  -6
 .المهنى ازالة الصعوبات التى تواجه المرأة الرتفاع معدالت االداء -3
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عالء مكانتها  -4 االجتماعية وابراز دورها في التنمية كشريك تغيير صورة المرأة في األعالم وا 
 .للرجل 

واجدها سد االحتياجات الضرورية للمرأة العاملة مثل توفير الرعاية البديلة البنائها اثناء ت -5
 .، والدعم المادي في حالة عدم قدرتها علي النزول للعملفي العمل مثل دور الحضانة

 .ازالة العوائق التي توثر علي سير العمل -2
دورات تدريبية في مجال التنمية البشرية والموارد البشرية لتنمية وتطوير قدرات المرأة عمل  -6

 .العاملة
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ABSTRACT 

The study aimed to identify occupational stress and its 

relation to the Psychological Adjustment of working women, to 

identify the psychological factors affecting the professional 

performance of working women rates, to identify the professional 

performance of working women rates, disclosure of the 

relationship between the pressure and their relationship to 

professional performance rates for working women. And has 

taken the study is made up of 200 individual samples, were 

selected deliberate manner. ostkhaddmt researcher descriptive 

analytical method, with the aim of collecting, monitoring and 

analyzing data and information associated with the pressures of 

professional and their relationship to the Psychological 

Adjustment and professional women's and tools that have been 

used by the tool questionnaire, and the measure of psychological 

and professional compatibility study found a number of the most 

important results: 1-no statistical relationship between the 

multiplicity of women's roles and rates of performance-
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Almhenne.2 no statistical relationship between the delayed age of 

marriage for women and rate their performance in Alaml.3-no 

statistical relationship between parenting and women's rates of 

performance-no Almhenne.4 statistical relationship between the 

value of social responsibility and performance levels 

Almokhtlvh.5-no statistical relationship between women and 

ambitious rates of performance-Almhenne.6 no statistical 

relationship between the post and the strengthening of women by 

men and rate their performance at work. The study recommends 

to contribute to meet the growth and development of women 

working requirements through integrated services including 

providing transport for women working system, provide 

motivation and support necessary for the progress of women in 

employment, rising wages and salaries rate, give training courses 

in the field of human development and human resources for the 

development of women's capabilities working. 

 


