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 الخالصة      
 وبين الضاغطة الحياة أحداث مع التكيف استراتيجيات بين العالقة طبيعة على التعرف إلى الحالى البحث يهدف

( 022) من الدراسة عينة وتكونت ، األساسية لبحثا عينة الزواج سن في المتأخرات للفتيات النفسية الصحة مظاهر

 مستويات ومن ، مشروطة عشوائية بطريقة إختيارهن تم والكويت مصر من الزواج سن فى المتأخرات الفتيات من

 : الدراسة نتائج أهم بين من وكان ، الدراسة أدوات عليهن طبقت مختلفة واقتصادية اجتماعية

 من كل فى األساسية البحث عينة الزواج سن فى المتأخرات الفتيات بين ةإحصائي داللة ذات فروق وجود. 1

 الفتاة لصالح المشكالت حل استراتيجية وفى ، الكويتية الفتاة لصالح للجنسية تبعا والهروب اإلنسحاب استراتيجية)

 ككل الضاغطة ياةالح أحداث مع التكيف استراتيجيات مقياس وفى ، منهما لكل( 2.21) داللة مستوى عند المصرية

 فى المتأخرات الفتيات بين إحصائية داللة ذات فروق وجود وعدم ،(( 2.20) داللة مستوى عند الكويتية الفتاة لصالح

 . بالتدين اإلنشغال استراتيجية فى األساسية البحث عينة الزواج سن

 السعادة) من كل فى األساسية البحث عينة الزواج سن فى المتأخرات الفتيات بين إحصائية داللة ذات فروق وجود. 2

 الترتيب على منهما لكل( 2.20) و( 2.21) داللة مستوى عند الكويتية الفتاة لصالح للجنسية تبعا الذات وتقدير النفسية

 لصالح للجنسية تبعا( ككل النفسية الصحة مقياس وفى - االجتماعى التفاعل - النفسى والتوازن اإلنفعالى الثبات)و ،

 .منهم لكل( 2.21) داللة مستوى عند المصرية الفتاة

 الصحة مقياس فى األساسية البحث عينة الزواج سن فى المتأخرات الفتيات بين إحصائية داللة ذات فروق وجود. 3

 المهنى المستوى ، العامالت ، األعلى السن ، المرتفع التعليمى المستوى لصالح التعليمى للمستوى تبعا ككل النفسية

 . منهم لكل( 2.21) داللة مستوى عند المرتفع الشهرى الدخل ولصالح ع،المرتف

 الصحة مظاهر وبين والهروب اإلنسحاب استراتيجية بين( 2.21) داللة مستوى عند عكسية ارتباطية عالقة وجود. 4

 تالمشكال حل استراتيجية) من كل بين( 2.21) داللة مستوى عند موجبة ارتباطية عالقة وجود ، النفسية

 ارتباطية عالقة ووجود ،(  النفسية الصحة مظاهر وبين ككل الضاغطة الحياة أحداث مع التكيف واستراتيجيات

 للفتيات النفسية الصحة مظاهر وبين بالتدين اإلنشغال استراتيجية بين(  2020) ،( 2.21) داللة مستوى عند موجبة

 .األساسية البحث عينة الزواج سن فى المتأخرات

 توضيح طريق عن وذلك للزواج السعى على الجنسين من الشباب وحث األسر دعوة : البحث توصيات همأ وكانت

 المؤسسات جميع بها تقوم توعية حمالت طريق عن والجسدية النفسية الصحة على الزواج سن لتأخر السلبية اآلثار

 .بالدولة المعنية



 

 
180 
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Mental Health  
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             ABSTRACT 

The present study aims to identify the nature of the relationship between coping strategies 

and the mental health aspects of girls in the age of marriage. The study sample consisted 

of (200) girls of the age of marriage in Egypt and Kuwait were randomly selected, And 

different social and economic levels applied by the tools of the study, and the results of 

the study to: 

•There are statistically significant differences between girls in arrears at the age of 

marriage, the basic research sample in the strategy of withdrawal and escape according to 

nationality for the benefit of the Kuwaiti girl, and the problem solving strategy for the 

benefit of the Egyptian girl at a level of (0.01) (0.05), and the absence of statistically 

significant differences between girls in arrears at the age of marriage, the basic research 

sample in the religiosity strategy. 

•There were statistically significant differences between girls in arrears at the age of 

marriage. The basic research sample in both psychological happiness and self-esteem 

according to nationality in favor of Kuwaiti girls at the level of significance (0.01) and 

(0.05) respectively, and (emotional stability and psychological balance - Social interaction 

- in the mental health index as a whole) according to nationality in favor of the Egyptian 

girl at a level of significance (0.01) each. 

• There are statistically significant differences between girls in arrears at the age of 

marriage. The basic research sample in the mental health index as a whole according to 

the educational level in favor of the higher education level, the upper age, the workers, the 

higher professional level, and the higher monthly income at the level of (0.01). 

• There was an inverse correlation relationship at the level of (0.01) between the strategy 

of withdrawal and escape and the manifestations of mental health, a positive correlation 

relationship at the level of (0.01) between (problem solving strategy and strategies to 

adapt to life events as a whole and mental health manifestations) And the existence of a 

positive correlation relationship at the level of significance (0.01), (0.05) between the 

strategy of preoccupation with religion and the manifestations of mental health of girls in 

arrears at the age of marriage basic research sample. 

The most important recommendations of the research: Urge young men and women to 

seek marriage by explaining the negative effects of physical and psychological health in 

the late age of marriage through awareness campaigns carried out by the Ministry of 

Health in cooperation with the media. 
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 مقدمة ومشكلة البحث : 

تتصف بها حياتنا المعاصرة ، فهى نتاج للمتغيرات تعد أحداث الحياة الضاغطة أحد المظاهر الرئيسية التي    

المحيطة بالفرد والمؤثرة عليه والناتجة عن التغيرات االقتصادية واالجتماعية والسياسية والحضارية السريعة 

نظرا لما يتعرض له من صراع نتيجة الفجوة العميقة  والتى تضغط على الفرد لصعوبة مالحقتها والتعايش معها،

 (. 0221المادى الذى يسير بخطى سريعة والتقدم المعنوى الذى يسير بخطى بطيئة ) أسعد اإلمارة ،  بين التقدم

ويتعرض الفرد لمصادر متنوعة من الضغوط كضغوط العمل والدراسة، والضغوط األسرية، ومشكالت            

عديد من المشكالت النفسية الصحة، واألمور المالية، واألزمات المختلفة التى قد تؤدي إلى وقوعه في ال

واالجتماعية كالعزلة والوحدة، والشعور باالغتراب، والميل إلى العدوانية ، واليأس ، واالنطواء واالنسحاب ، 

( من وجــود  ٨٩٩١مخيمـر،عماد ( وهذا ما أكدته دراســة ) ٨٩٩١وفقدان الثقة بالنفس )لطفى عبد الباسط ، 

اة التى يتعرض لها الفرد والمعانـاة النفسـية له. )نظمي أبو مصطفى ، نجاح عالقــة معنويـة بـين ضـغوط الحي

 ( .0228السميري ، 

وبينما ترتبط ضغوط الحياة بعدد كبير من االضطرابات النفسية والجسدية فإن أساليب التعامل مع تلك           

والجسدية معا ، شريطة أن يعى الفرد  الضغوط تعد بمثابة عوامل تعويضية تساعد على االحتفاظ بالصحة النفسية

كيفية التحمل وما هى االستراتيجيات المالئمة لمعالجة موقف ما ، كما ينظر البعض إلى تلك االستراتيجيات على 

أنها عوامل االستقرار التى تعين الفرد على االحتفاظ بالتوافق النفسى واالجتماعى أثناء الفترات الضاغطة والتى 

عليه وفقا للعديد من المحددات مثل طبيعة األحداث )السلبية واإليجابية( وقابليتها أو عدم قابليتها يختلف تأثيرها 

للتحكم ، والخصائص النفسية لألفراد وأساليب توافقهم ، والعوامل الوراثية والمستوى العام للصحة والبيئة 

 .(1991المحيطة وشدة وحدة الضغوط ) مايسة النيال ، هشام عبد هللا ، 

وتشير الصحة النفسية إلى قدرة الفرد على التغلب على التحديات اليومية، ومواجهة التفاعالت االجتماعية         

(  ، Kahn & Fawcett, 2001دون أن يشعر أو يجرب عجزاً انفعالياً، أو سلوكياً، زائداً، أو غير مناسب )

ختالف ثقافة كل منهم ، واالختالف في المعايير ويختلف مفهوم الصحة النفسية من مجتمع آلخر ويرجع ذلك ال

السلوكية التي يتفق عليها الناس في كل مجتمع، فما هو سائد في مجتمع من معارف، وعادات، وتقاليد، وأنماط 

تفكير يختلف عما يكون عليه فى مجتمع آخر، وهذا يترتب عليه اختالف في الممارسات السلوكية والنشاطات. فما 

ا في ثقافة ما قد ال يعد كذلك في ثقافة أخرى ، والعكس صحيح. إذن فليس هناك من سواء مطلق يعد سويا وصحي

أو ال سواء مطلق ينطبق على سلوك معين في كل الثقافات بل إن حياة المجتمع الواحد نفسه متطورة وقد تتبدل 

( ، فبعد أن كانت 1990 معها نظرته إلى بعض األمور والقضايا من فترة إلى أخرى )عبد المطلب القريطي،

قضايا المجتمع متسمة باليسر والسهولة انقلبت إلى صور جديدة متسمة بالعنت والمشقة والتعقيد لتظهر أنماطاً 

 (.(Marks & et al.,2000جديدة وظواهر خطيرة قد تسهم في خلخلة النظام االجتماعي 

جتمعات وإن اختلفت درجة ظهورها وحدتها ويعد التأخر عن الزواج ظاهرة اجتماعية تعرفها كل الم       

وخطورتها من مجتمع آلخر تبعا لظروف حياته االقتصادية واالجتماعية وتركيبته السكانيه وقيمه وعاداته وتقاليده 

وال ننكر أن هذه الظاهرة لم تكن موجودة بهذا القدر في المجتمع  ( ، 0212) هادى النعيمى ، جنار الجبارى ، 

 ).0228) كريستين يوسف ،  العربي قبل ذلك

ففى مصر ووفقا لتقرير عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء  بلغ عدد اإلناث الالتى لم            

% من إجمالى عدد اإلناث فى تلك الفئة 1.1ألف أنثى بنسبة  210عاما فأكثر  10يتزوجن فى الفئة العمرية 

% 11هر التقرير ارتفاعا كبيرا في معدل العنوسة بمصر، فأصبح يمثل ، وقد أظ0211العمرية، وذلك خالل عام 

لم تتزوج،  10مليون فتاة فوق سن الـ 11من الفتيات الالتي في عمر الزواج، لدرجة وصلت إلى أن هناك أكثر من 

مليون شاب تخطوا نفس السن، دون زواج أيًضا. وتختلف هذه النسب من محافظة ألخرى،  0.0وقرابة 

%، والوجه 18%، نظًرا لعاداتها وتقاليدها، أما مجتمع الحضر فالنسبة فيه 12فظات الحدودية النسبة فيها فالمحا

%، ولكن المعدل يتزايد 00%، كما أن نسبة العنوسة في الوجه القبلي هى األقل، حيث تصل إلى 01.8البحري 

 .( 0211ويرتفع في الحضر )تقرير الجهاز المركزى للتعبئة واإلحصاء ، 

% حسب أحدث  10وفى الكويت انتشرت ظاهرة العنوسة بشكل الفت، حيث وصلت نسبتها إلى           

اإلحصاءات والدراسات التي أعدها قطاع اإلحصاء بوزارة العدل الكويتية عن الحالة االجتماعية للمجتمع 

ر عكسي بين الفئة الكويتي، حيث كشفت عن وجود عزوف عن الزواج لدى الكويتيين، وأوضحت وجود تأثي

ألف  42العمرية وعدم الزواج، فكلما كبرت الفئة العمرية قلت حاالت عدم الزواج. وبينت الدراسة أن أكثر من 

عاما.وأشارت أيضا إلى أن إجمالي المتزوجين  42إلى  00مواطن لم يتزوجوا حتى اآلن، وأعمارهم من سن الـ

مواطنا، أما غير المتزوجين فبلغ  82الفا و 209ة فما فوق، بلغت سن10في المجتمع الكويتي، الذي يبدأ من سن الـ
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)قطاع اإلحصاء بوزارة العدل الكويتية  42مواطنا، أي أن غير المتزوجين أكثر من % 104ألفا و  041إجماليهم 

 ،0211.) 

ج مبكراً إذا لم تبلغ الفتاة ويمكن القول أنه ال يوجد عمر محدد للفتاة يحتم عليها الزواج فيه فقد يكون الزوا           

سنة ( وقد يكون متأخراً إذا عبرت سناً معينة ، والواقع أن الوقوف على عمر معين وجعله نقطة البداية في  18) 

تأخر زواج الفتيات يمكن إن يشوبه الكثير من الخالف نظراً الختالف البيئة االجتماعية والمستويات الثقافية 

 (.0228ت التي ينطلق منها أفراد المجتمع ) كريستين يوسف ،وبالتالي اختالف االتجاها

وحيث أن الزواج هو العالقة الشرعية الوحيدة الدائمة بين الرجل والمرأة التي يباركها هللا تعالى ويقرها        

وهو مطلب أساسى من مطالب النمو في مرحلة  المجتمع ويضـع الضوابط والمعايير االجتماعية المنظمة لها

لشباب ، فإذا تحقق هـذا المطلب تحقق معه إشباع لمطالب ودوافع أخرى قد ال تتحقق من دونه كالجنس واألمومة ا

واالستقرار واالستقالل وتبادل العاطفة والحب مع شخص من الجنس األخر ، وإذا لم يتحقق ذلك فإنه يؤثر على 

ي سن الزواج إلى محاولة تحقيق اإلشباع ، ومن جهة أخرى قد يؤدي عدم الزواج أو التأخر ف مفهوم الذات

الجنسـي والنفسـي واالقتصادي خارج نطاق شرعية الزواج مما يهدد البناء القيمي للمجتمع ويتعارض مع 

 ( .2009أخالقيـات الـدين ) عبده الطـايفي  ، 

بات النفسية والسلوكية وقد أشارت العديد من الدراسات إلى أن النساء أكثر فئات المجتمع عرضة لالضطرا         

( ، فتزايد عمر الفتيات بدون زواج أدى إلى تعرضهن إلى الضغوط النفسية التي تساورهن  ٣٠٠٢)محمود حسن، 

ً أصبحت الالمباالة وعدم االكتراث سمة  من كل جانب، وفى بعض الحاالت قد يفقدن االتزان االنفعالي ، وأحيانا

 (0221ح سلوكهن يتغير من آن آلخر ) صباح رفاعى ، شاهين رسالن ،لبعض الفتيات المتأخرات زواجياً، وأصب

( أن غير المتزوجات هن أكثر عرضة لالكتئاب والشعور بالقلق 0222دراسة عفاف عويس ) أضافتوقد   ،

والتوتر واإلحساس بالنقص مما يدفع بعضهن لالنتحار أو االتجاه إلى عالقات غير شرعية ، وأكدت دراسة 

(0224 (Mohaney ,  أن غير المتزوجات يشـعرن بالوحـدة واضـطراب العالقات االجتماعية والخجل وعدم

( إلى أن المتأخرات 0212 (وشهر زاد نوار)  0228األمن والعناد ،  وتوصلت دراسة كل من كريستين يوسف ) 

ي وجنار الجباري زواجيا يعانين من تدني مفهـوم الـذات واالكتئـاب والقلـق ، وانتهت دراسة هادى النعيم

 إلى أنهن يعـانين مـن قلـق المستقبل .  )0212)

وتعتمد الفتيات المتأخرات فى سن الزواج على أساليب ووسائل متعددة للتكيف مع األحداث الضاغطة             

والسالمة الناتجة عن تأخرهن فى الزواج لتساعدهن على التوافق مع تلك األحداث والحفاظ على االتزان االنفعالي 

النفسية مع تصور إيجابي للذات ، ويعود تباين الفتيات في استخدام هذه الوسائل إلى عدة عوامل منها أنماط 

شخصياتهن ومستوى قدراتهن وخبراتهن السابقة وطرق تقييمهن لهذه األحداث ومستوى ما يتمتعن به من صحة 

لى االحتفاظ بالصحة النفسية والجسدية معًا رهين نفسية. كما أن قدرة أساليب المواجهة على مساعدة الفتاة ع

 & Halginبوعيها بكيفية المواجهة، ومعرفة األساليب أو االستراتيجيات المالئمة لمعالجة موقف ما )

Whitbourne, 1997 فقد تلجأ بعض الفتيات إلى االنسحاب والهروب أو اإلنكار والتقليل من أهمية موضوع .)

تمد على مواجهة الواقع وهو عدم الزواج باالنشغال االيجابى بالعمل أو عمل دراسات وبعضهن يع الزواج ككل ،

عليا أو االشتراك في الجمعيات األهلية والعمل الخيرى أو التطوعى والبعض اآلخر يتجه للدين وااللتزام والرضا 

لها إلى تجنب المواقف بالقضاء والقدر ، وهكذا نجد أن هذه المحاوالت من بعض الفتيات إنما يسعين من خال

 (.0221الضاغطة التي يمرون بها، أو التقليل من شأن هذه المواقف ) سفيان أبونجيلة ، 

ويعد الثبات االنفعالى والتوازن النفسى أهم العوامل التي تحدد أنماط الشخصية اإلنسانية؛ فالفرد المتزن       

(. لذا فإن الفتاة and Khatoon, 2009 Tarannum)انفعاليا لديه القدرة على تحمل تأجيل إشباع الحاجات 

المتأخرة فى سن الزواج فى أمس الحاجة ألن تكون متزنة انفعاليا كى تتحمل تأخر أو عدم إشباع حاجاتها 

  .(0220لالستقرار والزواج وبناء وتكوين األسرة )عيد المسعودي، 

ي علم النفس اإليجابي بوصفها انعكاسا لدرجة الرضا عن ويعتبر مفهوم السعادة النفسية المفهوم الرئيسى ف         

الحياة أو بوصفها انعكاساً لمعدالت تكرار حدوث االنفعاالت السارة ، وشدة هذه االنفعاالت ، فدرجة شعور الفتاة 

األولية  المتأخرة فى الزواج بالسعادة النفسية مرتبط بحالتها النفسية وعالقاتها االجتماعية ومدى إشباعها لدوافعها

والثانوية ومدى شعورها بالرضا عن الحياة أو العناء بما يتضمنه من قلق واكتئاب، والصحة العامة )على سعد ، 

( ، وبالرغم من وجود فروق بين الجنسين في معدل السعادة النفسية فإن هناك مصادر متشابهة لها وهى 1999

 ( .0228سين بفرص متساوية )سحر عالم ، التفاعل االجتماعي ( وهي مصادر متاحة للجن –)األسرة 
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ويعد التفاعل االجتماعى من أهم سمات الشخص المتمتع بالصحة النفسية فهو قادر على أن يبذل وأن يعطي   

ويمنح كما يستطيع أن يأخذ سواء ذلك مع أصدقائه أو مع جماعات يعرفها أو ال يعرفها، فاإلنسان مهما كانت 

إلنسانية بوجوده وبقدرته على الكالم والحركة والتمتع بنتائج األفكار والعقول التي سبقته وأثرت حالته، فهو مدين ل

في نوع الثقافة التي يعيش فيها، ولذلك فإن الشخصية السوية هي التي تسهم في خدمة اإلنسانية عامة وتعمل على 

فى سن الزواج هي قدرتها على تحقيق تقويم المجتمع ، ومن المؤشرات التي تدل على تكيف الفتاة المتأخرة 

التعاون البناء وأن تحظى بحب الناس لها وحبها إليهم ألن االنطواء والبعد عن الناس ينم عن عدم التكيف السليم 

 (. ٣٠٠٢وهي سمة اإلنسان الالسوي )مؤيد جرجيس، 

ئيسية التي تقوم عليها شخصيتها ، كما أن فكرة الفتاة الغير متزوجة عن ذاتها وتقديرها لها هي النواة الر       

وكلما عرفت نفسها معرفة جيدة وما تحتويه ذاتها من قدرات واستعدادات وميول ورغبات ومدركات شعورية 

وانفعاالت قامت بتقييمها وتوجيهها الوجهة الصحيحة وكان ذلك عامال ومؤشرا قويا في تكيفها وتأقلمها ، ويمكن 

ال مـن فاعليـة الـذات والـوعي الـذاتي يسـتجيبون بشـكل أفضـل فـي المواقـف القول أن مـن لـديهم مسـتوى عـ

الضاغطة من غيرهم في تلك المواقف أي يقومـون بتأديـة السـلوك المناسـب فـي الموقـف المناسـب ) عبد السالم 

اإليجابية ارتبطت ( أن الصفات النفسية  ٨٩٩١( ، وقد أظهرت نتائج دراسة )دمحم مياسا،  ٣٠٠١،عبد الغفار 

 ارتباًطا ايجابيًا بكل من الذات الجيدة، والصحة النفسية لدى البنات المتقدمات في العمر .

ومن هنا نشأت فكرة البحث الحالى فى االهتمام بدراسة استراتيجيات التكيف والتعامل مع أحداث الحياة         

لألفراد وال سيما لدى الفتيات المتأخرات فى سن  الضاغطة باعتبارها هدفا من أهداف تحقيق الصحة النفسية

الزواج ، فاإلدراك اإليجابى والسلبى ألحداث الحياة الضاغطة المحيطة بهن واختيار االستراتيجيات المالئمة 

وقد تبلورت مشكلة الدراسة في للتعامل معها من المحددات الهامة للصحة النفسية لهؤالء الفتيات حاليا ومستقبال ، 

 ابة علي التساؤالت التالية : اإلج

 -استراتيجيات التكيف مع أحداث الحياة الضاغطة  -ما هى األهمية النسبية لكل من )أحداث الحياة الضاغطة  -

 مظاهر الصحة النفسية ( للفتيات المتأخرات في سن الزواج عينة البحث األساسية؟

أحداث الحياة الضاغطة بمحاورها )االنسحاب  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في استراتيجيات التكيف مع -

اإلنشغال بالتدين ( لدى الفتيات المتأخرات في سن الزواج عينة البحث األساسية تبعاً  -حل المشكالت -والهروب

 مستوى الدخل الشهري ألسرة الفتاة( ؟ -المستوى التعليمي والمهني لها -سنها  –لمتغيرات الدراسة )جنسية الفتاة 

فروق ذات داللة إحصائية في مظاهر الصحة النفسية لدى عينة البحث األساسية تبعاً لمتغيرات الدراسة هل توجد  -

 مستوى الدخل الشهري ألسرة الفتاة(؟ -المستوى التعليمي والمهني لها -سنها  –)جنسية الفتاة 

ياة الضاغطة بمحاورها هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين استراتيجيات التكيف مع أحداث الح -

الثبات  –اإلنشغال بالتدين ( وبين مظاهر الصحة النفسية  )السعادة النفسية  -حل المشكالت -)االنسحاب والهروب 

تقدير الذات( للفتيات المتأخرات في سن الزواج عينة البحث  –التفاعل االجتماعى  –االنفعالى والتوازن النفسى

 األساسية؟

غيرات الدراسة )تعليم األب ، مهنة األب ، المستوي التعليمي للفتاة ، مستوى الدخل ماهى نسبة مشاركة مت -

الشهري ألسرة الفتاة( على كل من استراتيجيات التكيف مع أحداث الحياة الضاغطة ، الصحة النفسية للمتأخرات 

 فى سن الزواج عينة البحث األساسية ؟

قارنة الستراتيجيات التكيف مع أحداث الحياة الضاغطة لدى أهداف البحث : يهدف البحث الحالى إلى دراسة م

الفتيات المتأخرات في سن الزواج فى كل من )مصر والكويت ( وانعكاسها على الصحة النفسية لهن وذلك من 

 خالل: 

 استراتيجيات التكيف مع أحداث الحياة الضاغطة -التعرف على األهمية النسبية لكل من )أحداث الحياة الضاغطة  .1

 مظاهر الصحة النفسية ( للفتيات المتأخرات في سن الزواج عينة البحث األساسية. -

حل  -تحديد الفروق في استراتيجيات التكيف مع أحداث الحياة الضاغطة بمحاورها )االنسحاب والهروب .0

ً  -المشكالت لمتغيرات  اإلنشغال بالتدين ( لدى الفتيات المتأخرات في سن الزواج عينة البحث األساسية تبعا

 مستوى الدخل الشهري ألسرة الفتاة(. -المستوى التعليمي والمهني لها -سنها  –الدراسة )جنسية الفتاة 

سنها  –دراسة الفروق في مظاهر الصحة النفسية لدى عينة البحث األساسية تبعاً لمتغيرات الدراسة )جنسية الفتاة  .1

 هري ألسرة الفتاة(.مستوى الدخل الش -المستوى التعليمي والمهني لها -

التعرف على طبيعة العالقة االرتباطية بين استراتيجيات التكيف مع أحداث الحياة الضاغطة )االنسحاب والهروب  .2

الثبات االنفعالى والتوازن  –اإلنشغال بالتدين ( وبين مظاهر الصحة النفسية )السعادة النفسية  -حل المشكالت -

 ر الذات( للفتيات المتأخرات في سن الزواج عينة البحث األساسية.تقدي –التفاعل االجتماعى  –النفسى
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تحديد نسبة مشاركة متغيرات الدراسة )تعليم األب ، مهنة األب ، المستوي التعليمي للفتاة ، مستوى الدخل  .0

ات الشهري ألسرة الفتاة( على كل من استراتيجيات التكيف مع أحداث الحياة الضاغطة ، الصحة النفسية للمتأخر

 فى سن الزواج عينة البحث األساسية .

 أهمية البحث : يكتسب البحث الحالى أهميته من : 

قضية "تأخر الفتيات في الزواج" يساهم هذا البحث في توفير معطيات ميدانية وتقديم نظرة شاملة حقيقية عن واقع  -

ذه القضية التي أصبحت ظاهرة من أهم والنتائج السلبية المترتبة عليها واتجاهات الجهات الرسمية والشعبية من ه

الظواهر التي طفت إلى سطح المجتمعات العربية في اآلونة األخيرة، وبالتالي أصبحنا ال نستطيع إنكارها أو 

تجاهلها لما لها من أهمية كبيرة على مستقبل الشعوب، فعزوف الشباب والفتيات عن الزواج سواء بإرادتهم أو 

دد األمن القومى ألنها تؤدى إلى انحراف الشباب وانتشار الزواج العرفى وتفاقم بسبب الظروف المجتمعية ته

معدالت األمراض النفسية والعصبية والجريمة وذلك من خالل دراسة مقارنة لتأخر الفتيات فى الزواج فى كل من 

 جمهورية مصر العربية ودولة الكويت . 

الزواج والتى تتعرض باستمرار لمواقف ضاغطة تؤثر سلبًا  أنه يلقى الضوء على فئة الفتيات المتأخرات فى سن -

 عليهن ، وعلى اختيارهن ألساليب التكيف اإليجابية التي توفر لهن الصحة النفسية. 

افتقاد التراث البحثى فى البيئة العربية للدراسات التى تهتم بدراسة فئة المتأخرات فى سن الزواج ومظاهر الصحة  -

ما وجدناه من اهتمام فى الدراسات األجنبية ولذا يعتبر هذا البحث مساهمة علمية وإثراء النفسية لهن فى مقابل 

للمكتبة في مجال تخصص إدارة مؤسسات األسرة والطفولة ، والتى توضح دور متخصصى إدارة مؤسسات 

الزواج  األسرة والطفولة فى بناء الجسور وتدعيم العالقات مع كل فئات المجتمع وخاصة المتأخرات فى سن

لمساعدتهن على التكيف مع التغيرات المحيطة واألحداث الضاغطة المرتبطة بتأخرهن فى الزواج من أجل 

 الحفاظ على تمتعهن بالمظاهر اإليجابية للصحة النفسية .

 األسلوب البحثي :

 أوالً :  فروض البحث :

ة الضاغطة بمحاورها )االنسحاب توجد فروق ذات داللة إحصائية في استراتيجيات التكيف مع أحداث الحيا -

اإلنشغال بالتدين ( لدى الفتيات المتأخرات في سن الزواج عينة البحث األساسية تبعاً  -حل المشكالت -والهروب

 مستوى الدخل الشهري ألسرة الفتاة(. -المستوى التعليمي والمهني لها -سنها  –لمتغيرات الدراسة )جنسية الفتاة 

ً لمتغيرات الدراسة توجد فروق ذات داللة إ - حصائية في مظاهر الصحة النفسية لدى عينة البحث األساسية تبعا

 مستوى الدخل الشهري ألسرة الفتاة(. -المستوى التعليمي والمهني لها -سنها  –)جنسية الفتاة 

ا توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين استراتيجيات التكيف مع أحداث الحياة الضاغطة بمحاوره -

الثبات  –اإلنشغال بالتدين ( وبين مظاهر الصحة النفسية )السعادة النفسية  -حل المشكالت -)االنسحاب والهروب 

تقدير الذات( للفتيات المتأخرات في سن الزواج عينة البحث  –التفاعل االجتماعى  –االنفعالى والتوازن النفسى

 األساسية.

م األب ، مهنة األب ، المستوي التعليمي للفتاة ، مستوى الدخل تختلف نسبة مشاركة متغيرات الدراسة )تعلي -

الشهري ألسرة الفتاة( على كل من استراتيجيات التكيف مع أحداث الحياة الضاغطة ، الصحة النفسية للمتأخرات 

 فى سن الزواج عينة البحث المصرية والكويتية طبقا ألوزان معامالت اإلنحدار.

 ثانيا : مصطلحات البحث : 

مجموعة من التكتيكات واألساليب التى يستخدمها الفرد لتحقيق هدف ما وقد The strategy “ االستراتيجية :

)  ”وصف كارل منينجر استراتيجيات التكيف بأنها حيل وأساليب يستخدمها األفراد للتعامل مع األحداث الضاغطة

 (.1992معروف الشايب ، 

المحاولة التي يبذلها “( بأنها 0221يعرفها أسعد اإلمارة ) Adaptation strategiesاستراتيجيات التكيف : 

 .“والتكيف لألحداث التي أدرك تهديداتها اآلنية والمستقبلية  الفرد إلعادة اتزانه النفسي

بأنها كل الجهود المعرفية والسلوكية التى تتضمنها أساليب تعامل الفتيات  وتعرف استراتيجيات التكيف إجرائيا

ت فى سن الزواج مع أحداث الحياة الضاغطة المرتبطة بتأخرهن فى الزواج والتى تسبب لهن إرهاق المتأخرا

يفوق طاقاتهن ، وتختلف تلك األساليب تبعا للخصائص الشخصية لكل فتاة وقدراتها وظروفها البيئية واالجتماعية 

 وإطارها المرجعى للسلوك .
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ات المتأخرات فى سن الزواج للتكيف مع األحداث الضاغطة فى وتتمثل اإلستراتيجيات التي تستخدمها الفتي

 البحث الحالى فى :

تظهر فى أسلوب الفتاة و Strategies for withdrawal and escape .استراتيجية االنسحاب والهروب :1

فالت الذى تحاول فيه تجاهل كل موقف ضاغط يسببه لها تأخرها فى الزواج وذلك من خالل عدم الذهاب إلى الح

والمناسبات لتجنب نظرات الشفقة  ، قضاء معظم أوقاتها فى المنزل مع األسرة ، الميل إلى الوحدة واالبتعاد عن 

الخروج وأى مناقشات أو أحاديث أو مشاهدة أى برامج تليفزيونية تتناول موضوع تأخر الزواج  ، وتظاهرها بأن 

 األمر كله ال يستحق االهتمام. 

جهود الفتاة غير المتزوجة فى  ويقصد بها Problem Solving Strategyمشكالت : .استراتيجية حل ال2

خلق حلول بديلة لها من خالل تنمية واكتساب سلوكيات جديدة أو التعامل مع عدم زواجها باعتباره مشكلة يمكن 

دة من خبرات اآلخرين تعديل مستوى الطموح لديها ، والتفكير فى الجوانب اإليجابية للحياة بدون زواج ، واالستفا

فى حل المشكالت ، االستمتاع بما يخفف التوتر بممارسة الهوايات أو مشاهدة التلفاز ، وكذلك الخروج من نطاق 

 المشكلة بمزيد من القراءة واإلطالع على الكتب فى التخصصات المختلفة. 

وتشير إلى الرجـوع إلى  Strategy of concern with religiosity .استراتيجية اإلنشغال بالتدين :3

 الـدين واإلكثـار مـن الصالة والعبادة كمصدر للدعم الروحي واألخالقي واالنفعالي في مواجهة المواقف الضاغطة

 المرتبطة بتأخر الزواج إيمانا بأن األمر كله بيد هللا .

ها " مجموعة من ( بأن1998وتعرفها زينب شقير ) Events of stressful life أحداث الحياة الضاغطة :

المصادر الخارجية والداخلية الضاغطة والتي يتعرض لها الفرد في حياته وينتج عنها ضعف قدرته على إحداث 

االستجابة المناسبة للموقف، وما يصاحب ذلك من اضطرابات انفعالية وفسيولوجية تؤثر على جوانب الشخصية 

 األخرى .

كاهل الفتاة التى تأخرت فى سن الزواج خالل حياتها اليومية ، وقد نتجت أعباء زائدة تثقل  وتعرف إجرائيا بأنها :

تلك األعباء عن نظرة المجتمع الظالمة لها وعن الظروف المادية واالقتصادية المتزايدة فى السوء يوما بعد يوم 

أحداث الحياة والتى جعلت من أمر الزواج واختيار الشريك المناسب أكثر صعوبة عما كان فى الماضى ، وتتمثل 

 االقتصادية ( الضاغطة . –األسرية واالجتماعية  –الضاغطة فى هذا البحث فى كل من األحداث )الشخصية 

 ٢٠هن تلك النساء اللواتي لم يتزوجن مع تجاوز أعمارهن ) Arrears in marriage الزواج: فىالمتأخرات 

 ).٣٠٠٢جرجيس،  ـية واالجتماعيـة )مؤيدلوحدهن من الناحية الجسـدية والنفس ( سنة فما فوق، ويعْشن

بأنهن : الفتيات الالتي تعدين سن الثالثين عاماً ولم يحظين بفرصة زواج مناسبة على  وتعرفهن الباحتثان إجرائيا

الرغم من رغبتهن فيه وعدم رفضهن له وألسباب خارجة عن إرادتهن الشخصية ويقصد بذلك وصول الفتاة أو 

ة المناسبة للزواج أو المتعارف عليها للزواج فى المجتمع وهنا نقصد كل من المجتمع تعديها المرحلة العمري

)المصرى والكويتى ( وتبدأ تدريجيا الفتاة فى فقدان خصائصها األنثوية الجاذبة للجنس اآلخر وتقل احتماالت 

 قدرتها على اإلنجاب .

ابية التي تساعد على حسن توافقه مع تمتع الفرد ببعض الخصائص اإليج:Mental Healthالصحة النفسية 

 نفسه ومع بيئته اجتماعية كانت أم مادية، وكذلك تحرره من تلك الصفات السلبية أو األعراض المرضية التي

 (.1990تعوق هذا التوافق )عبد المطلب القريطي، وعبد العزيز الشخص ، 

فسية للفتاة المتأخرة فى سن الزواج ، تنعكس على بأنها حالة من التوازن والتكامل بين الوظائف الن وتعرف إجرائيا

سلوكياتها وتجعلها قادرة على العطاء وتقبل ذاتها مما يشعرها بالسعادة النفسية ويمكنها من ضبط انفعاالتها وبناء 

 عالقات جيدة مع المحيطين بها رغم حرمانها من الزواج .

 –الثبات االنفعالى والتوازن النفسى  –السعادة النفسية مظاهر الصحة النفسية التى يتبناها البحث الحالى هى ) 

 تقدير الذات ( ويقصد بهم فى هذا البحث : –التفاعل االجتماعى 

: إحساس الفتاة بالسالم النفسى واالستقاللية وتقبل الذات  Psychological happiness .السعادة النفسية1

وسلبياته رغم حرمانها من الزواج وهو ما يظهر فى سلوكياتها والرضا عن الحياة والواقع الذى تعيشه بإيجابياته 

 اإليجابية مع نفسها ومع اآلخرين .

: هو قدرة  Emotional stability and psychological balance .الثبات االنفعالى والتوازن النفسى2

فى المواقف الصعبة والتعبير عن  الفتاة المتأخرة فى سن الزواج على التحكم فى انفعاالتها ، المحافظة على إتزانها

 غضبها بأسلوب مالئم  ، والتفكير بطريقة علمية عندما تواجه مأزق ما ، واالسترخاء واالحتفاظ بالهدوء

 إنفعالية . ، والتماسك عند التعرض لصدمات الداخلي واإلطمئنان
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فى سن الزواج بالمشاركة  ويقصد به اهتمام الفتاة المتأخرة Social interaction .التفاعل االجتماعى:3

الوجدانية لآلخرين والشعور بالمسئولية تجاههم ، والتعاون معهم فى المواقف والمناسبات المختلفة وتكوين 

 صداقات بسهولة ، والتعامل مع نوعيات وطبقات مختلفة من الناس. 

ها وثقتها بقدراتها وإمكانياتها ويقصد به تقبل الفتاة المتأخرة فى سن الزواج لذات Self-esteem .تقدير الذات:4

ورضاها عن شكل جسمها ومظهرها وأناقتها وقناعتها بأن تصل إلى مكانة مرموقة فى المجتمع وأن لديها 

 مهارات قيادية جيدة وتمتعها بسمة السرعة والتركيز والتصرف بلباقة فى المواقف المختلفة.

 ثالثا : منهج البحث :

ي يعُمد إلي جمع البيانات والحقائق وتصنيفها ومعالجتها وتحليلها تحليال دقيقاً الذ المنهج الوصفي التحليلي :

الستخالص داللتها ، والوصول إلي اإلستنتاجات واستخالص التعميمات عن هذه الظاهرة أو الموضوع )بشير 

 ( .0222الرشيدي ، 

 رابعا :عينة البحث :

ة عشوائية مشروطة من فتيات متأخرات فى سن الزواج من كل تم اختيار العينة بطريق الحدود الجغرافية للعينة :

 من جمهورية مصر العربية ودولة الكويت من مستويات اجتماعية واقتصادية مختلفة .

 الحدود البشرية :

 تكونت عينة البحث من ثالث مجموعات:

الكويت ومصر تتراوح  ( من الفتيات المتأخرات فى سن الزواج من02قوامها ) أ.عينة الدراسة االستطالعية :

سنة فأكثر ( ،  من العامالت وغير العامالت ومن مستويات اجتماعية واقتصادية  22 – 12أعمارهن بين ) 

 مختلفة وذلك لتقنين أدوات البحث .

( من الفتيات المتأخرات فى سن الزواج من مصر والكويت 022تكونت من ) ب.عينة الدراسة األساسية :

سنة فأكثر ( ، من العامالت وغير العامالت ومن مستويات اجتماعية  22 – 12) تتراوح أعمارهن بين 

واقتصادية مختلفة تم إختيارهن بطريقة عشوائية مشروطة ، وقد تم تطبيق أدوات البحث عليهن والمتمثلة فى 

داث الحياة مقياس استراتيجيات التكيف مع أح -مقياس أحداث الحياة الضاغطة   -)استمارة البيانات العامة  

 مقياس الصحة النفسية(. -الضاغطة 

تم تطبيق أدوات البحث على عينة البحث األساسية في الفترة الزمنية من منتصف شهر  الحدود الزمنية للبحث:

 م .0211أكتوبر حتى منتصف شهر ديسمبر 

 خامسا : أدوات البحث :

 )إعداد الباحثتين(             استمارة البيانات العامة .                              -1

 مقياس أحداث الحياة الضاغطة                                            )إعداد الباحثتين( -0

 مقياس استراتيجيات التكيف مع أحداث الحياة الضاغطة.               )إعداد الباحثتين( -1

 )إعداد الباحثتين(                          مقياس الصحة النفسية .                          -2

تم إعدادها لجمع البيانات األولية التى تفيد في إمكانية تحديد خصائص عينة الدراسة  .استمارة البيانات العامة :1

المستوى –ال تعمل "   –العمل " تعمل  -السن -الديموجرافية ، واشتملت على :  بيانات خاصة بالفتاة ) الجنسية 

  -الترتيب بين األخوة( ،  بيانات خاصة بأسرة الفتاة ) متوسط الدخل الشهري  –المستوى التعليمى  -مهنى ال

 حجم األسرة (. -المستوى التعليمى والمهنى للوالدين 

تم إعداد المقياس وفقا للتعريف اإلجرائى بهدف التعرف على أحداث الحياة  .مقياس أحداث الحياة الضاغطة :2

( عبارة خبرية موزعة على 18لتى تواجه الفتيات المتأخرات فى سن الزواج وتكون المقياس من )الضاغطة ا

( 1 -0 -1ال ( على مقياس متصل )  –أحيانا  –ثالثة محاور ، وتتحدد اإلستجابة عليها وفق ثالث خيارات ) دائما 

( ، وأقل 012ن أعلى درجة للمقياس )( للعبارات سالبة الصياغة . وبذلك تكو1-0-1للعبارات موجبة الصياغة ، ) 

 ( ، وتتمثل محاور المقياس فيما يلي :18درجة ) 

 : ( عبارة تظهر أحداث 10: تكون هذا المحور من ) الضاغطة واالجتماعية األسرية الحياة أحداث المحور األول

العائلة فى الزيارات الحياة األسرية واالجتماعية الضاغطة للفتاة غير المتزوجة ومن بينها : ) الخروج مع 

والمناسبات العائلية ، الجلوس فى مجالس السيدات المتزوجات ،  الغيرة عند زواج إحدى البنات فى العائلة ،  

فضول الناس المستمر وسؤالهم المتكرر عن تأخر الزواج ، التوتر عند رؤية زوجة األخ أو إحدى بنات األقارب 

البنة كى تتفرغ لرعايتهما ، تدخل األهل و األقارب فى شئون الفتاة سعيدة بزواجها ، رفض الوالداين زواج ا

 واختيار شريك الحياة ، الخوف من فكرة الزواج نتيجة ارتفاع معدالت الطالق فى المجتمع ( .
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 : ( عبارة تظهر أحداث الحياة 02تكون هذا المحور من ) أحداث الحياة االقتصادية الضاغطة: المحور الثانى

الضاغطة للفتاة غير المتزوجة وتتمثل فى ) طمع زوج المستقبل فى المرتب أو مال الفتاة الخاص بها االقتصادية 

، ارتفاع المستوى االجتماعى ألسرة الفتاة ، عمل الفتاة واستقالليتها ماديا ، الشروط التعسفية ألهالى الفتيات عند 

 زواج(. الزواج ، األزمة االقتصادية وهجرة الشباب للخارج وتأخير ال

 : ( عبارة تظهر أحداث الحياة 04تكون هذا المحور من )أحداث الحياة الشخصية الضاغطة :  المحور الثالث

الشخصية الضاغطة للفتاة غير المتزوجة وتتمثل فى )تنازل الفتاة مع تقدمها فى السن عن شروطها واحدا يلى 

م من تواجدها مع الناس ، الحرمان العاطفى من اآلخر ، قبولها الزواج برجل متزوج ، الشعور بالوحدة بالرغ

دفء األسرة واألمومة ، الخوف من المستقبل خاصة مع كبر سن الوالداين وانصراف األخوة لحياتهم ، الخوف 

 من تناقص فرص اإلنجاب ، فشل الخطوبة أكثر من مرة (.

قياس وفقا للتعريف اإلجرائى بهدف تم إعداد الم   .مقياس استراتيجيات التكيف مع أحداث الحياة الضاغطة :3

التعرف على استراتيجيات تكيف الفتيات المتأخرات فى سن الزواج مع أحداث الحياة الضاغطة وتكون المقياس 

 –أحيانا  –( عبارة خبرية موزعة على ثالثة محاور ، وتتحدد اإلستجابة عليها وفق ثالث خيارات ) دائما 20من )

( للعبارات سالبة الصياغة . وبذلك 1-0-1( للعبارات موجبة الصياغة ، ) 1 -0 -1ال ( على مقياس متصل ) 

 ( ، وتتمثل محاور المقياس فيما يلي : 20( ، وأقل درجة ) 110تكون أعلى درجة للمقياس )

 : ( عبارة ، وتظهر تلك   02تكون هذا المحور من )   المحور األول : استراتيجية االنسحاب والهروب

من خالل تصرفات وسلوكيات الفتاة المتأخرة فى سن الزواج والمتمثلة فى )عدم الذهاب إلى  االستراتيجية

الحفالت والمناسبات لتجنب نظرات الشفقة ، قضاء العطالت ونهايات األسبوع فى المنزل مع األسرة ، التردد فى 

روج وأى مناقشات أو مشاهدة أى قبول دعوى األهل واألصدقاء إلى المنزل ، الميل إلى الوحدة واالبتعاد عن الخ

برامج تليفزيونية تتناول موضوع تأخر الزواج  ، تجنب التفكير فى أمر الزواج تماما ، وتظاهرها بأن األمر كله 

 ال يستحق االهتمام ( .

 : ( عبارة ، وتظهر تلك االستراتيجية   10تكون هذا المحور من )   المحور الثانى : استراتيجية حل المشكالت

خالل تصرفات وسلوكيات الفتاة المتأخرة فى سن الزواج والمتمثلة فى ) الحوار العائلى حول موضوع تأخر  من

الزواج ، التخلص من األفكار السلبية المتعلقة به ،  والتفكير فى الجوانب اإليجابية للحياة بدون زواج ، االستفادة 

ها ، االستمتاع بما يخفف التوتر بممارسة الهوايات أو من خبرات اآلخرين فى حل المشكالت والعقبات التى تواجه

 مشاهدة التلفاز ، الخروج من نطاق المشكلة باالشتراك فى األعمال التطوعية لشغل وقت الفراغ(. 

 : ( عبارة ، تظهر تلك االستراتيجية   11تكون هذا المحور من )   المحور الثالث : استراتيجية اإلنشغال بالتدين

ات وسلوكيات الفتاة المتأخرة فى سن الزواج النابعة من اإليمان بأن الزواج قسمة ونصيب ، وأن من خالل تصرف

تأخر الزواج هو ابتالء من هللا ، وتتمثل فى )المداومة على الصالة والدعاء وصيام التطوع شكرا هلل على نعمه ، 

كيز فى العمل والصبر واالخالص تحمل كل المواقف الضاغطة مهما كانت شدتها ابتغاء مرضاة هللا ، التر

 إلرضاء الضمير ، تجنب الضجر والسخط من الوضع الحالى (.

تم إعداد المقياس وفقا للتعريف اإلجرائى بهدف التعرف على مظاهر الصحة النفسية .مقياس الصحة النفسية : 4

( عبارة خبرية 111)للفتيات المتأخرات فى سن الزواج فى ظل أحداث الحياة الضاغطة وتكون المقياس من 

ال ( على مقياس متصل  –أحيانا  –موزعة على ثالثة محاور ، وتتحدد اإلستجابة عليها وفق ثالث خيارات ) دائما 

( للعبارات سالبة الصياغة . وبذلك تكون أعلى درجة للمقياس 1-0-1( للعبارات موجبة الصياغة ، ) 1 -0 -1) 

 ر المقياس فيما يلي :( ، وتتمثل محاو111( ، وأقل درجة )211)

 :( عبارة خبرية تعكس إحساس الفتاة المتأخرة عن 12تكون هذا المحور من ) المحور األول : السعادة النفسية

الزواج بالسالم النفسى واالستقاللية وتقبل الذات والرضا عن الحياة والواقع الذى تعيشه بإيجابياته وسلبياته وهو 

 آلراء مخالفا كان وإن بصراحة عن رأيها مع نفسها ومع اآلخرين كأن تعبر ما يظهر فى سلوكياتها اإليجابية

 معظم الناس وأن تعيش فى عالمها الخاص.

  :( عبارة تقيس قدرة الفتاة المتأخرة 01تكون هذا المحور من )المحور الثانى : الثبات االنفعالى والتوازن النفسى

النقد البناء من اآلخرين، والتعبير عن غضبها بأسلوب مالئم ، فى سن الزواج على التحكم فى انفعاالتها ، تقبل 

التفكير بطريقة علمية عندما تواجه مأزق ما ، المحافظة على إتزانها فى المواقف الصعبة ، السيطرة على 

،  الداخلي واإلطمئنان انفعاالت اآلخرين من زمالئها ، إقناع اآلخرين بآرائها  ، االسترخاء واالحتفاظ بالهدوء

 إنفعالية . التماسك عند التعرض لصدمات
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 :( عبارة تظهر قدرة الفتاة المتأخرة فى سن 00تكون هذا المحور من )  المحور الثالث : التفاعل االجتماعى

الزواج على المشاركة الوجدانية لآلخرين والشعور بالمسئولية تجاههم ، االهتمام بما يحدث لهم من أزمات 

قف والمناسبات المختلفة وتكوين صداقات بسهولة والتواصل شبكات التواصل االجتماعى والتعاون معهم فى الموا

 ،  التعامل مع نوعيات وطبقات مختلفة من الناس .

 :( عبارة تعكس تقدير الفتاة المتأخرة فى سن الزواج 00تكون هذا المحور من ) المحور الرابع : تقدير الذات

ورضاها عن شكل جسمها ومظهرها وأناقتها وقناعتها بقدرتها على الوصول إلى  لذاتها وثقتها بقدراتها وإمكانياتها

مكانة مرموقة فى المجتمع وتحملها الكثير من المسئوليات كما تعكس ما لديها من مهارات قيادية جيدة وتمتعها 

 بسمة السرعة والتركيز والتصرف بلباقة فى المواقف المختلفة.

 دق وثبات المقاييس .ويقصد بها ص تقنين المقاييس :

يقصد بالصدق " قدرة االستبيان على قياس ما وضع لقياسه ، أو السمة المراد قياسها ، كما  صدق المقاييس :

( . واعتمدت 0220يهدف إلي الحكم علي مدي تمثيل االستبيان للميدان الذي يقيسه " )ذوقان عبيدات وآخرون ، 

 الباحثتان فى ذلك على كل من :

وذلك بعرض مقياس أحداث الحياة الضاغطة ، مقياس استراتيجيات التكيف مع  توى ) المحكمين ( :.صدق المح1

أحداث الحياة الضاغطة ، مقياس الصحة النفسية على مجموعة من األساتذة المحكمين المتخصصين بقسم إدارة 

ية األساسية بالكويت وذلك جامعة حلوان ، وكلية الترب –كلية اإلقتصاد المنزلى  –مؤسسات األسرة والطفولة 

ً ، مدي إرتباط  للتعرف علي آرائهم في مدي مالئمة المقاييس للهدف منها ، ومدي صحة صياغة العبارات علميا

كل عبارة بمفهوم المحور الذي يتضمنها ، ومناسبة اتجاه تصحيح العبارة ، وبعد تفريغ بيانات التحكيم تبين اتفاق 

% ، وقد تم إجراء بعض التعديالت بناء علي التحكيم في الصياغة وإلغاء بعض 92آراء السادة المحكمين بنسبة 

 العبارات المتشابهة في المعني ، وبذلك تكون األدوات قد خضعت لصدق المحتوي .

تم حساب صدق اإلتساق الداخلي وذلك عن طريق إيجاد معامل اإلرتباط"بيرسون"  .صدق اإلتساق الداخلي :2

من عبارات المقياس والدرجة الكلية لكل محور ، وكذلك بين الدرجة الكلية لكل محور وبين بين درجة كل عبارة 

 (. 1الدرجة الكلية للمقياس ، وقد كانت قيم اإلرتباط بين العبارات والمحاور في المقاييس كما يوضحها  جدول )

 

قياس استراتيجيات التكيف مع م، ( معامالت اإلرتباط لمحاور كل من )مقياس أحداث الحياة الضاغطة 1جدول )

 مقياس الصحة النفسية( ،أحداث الحياة الضاغطة 

 الداللة االرتباط مقياس أحداث الحياة الضاغطة 

 8.81 8.000 : أحداث الحياة األسرية واالجتماعية الضاغطة المحور األول

 8.81 8.913 المحور الثاني : أحداث الحياة االقتصادية الضاغطة

 8.81 8.7.0 لث : أحداث الحياة الشخصية الضاغطةالمحور الثا

 الداللة االرتباط مقياس استراتيجيات التكيف مع أحداث الحياة الضاغطة

 8.81 .8.01 : استراتيجية االنسحاب والهروب المحور األول

 8.81 8.930 المحور الثاني : استراتيجية حل المشكالت

 8.81 8.787 التدينالمحور الثالث : استراتيجية اإلنشغال ب

 الداللة االرتباط مقياس الصحة النفسية 

 8.81 8.713 المحور األول : السعادة النفسية

 8.81 8.029 المحور الثاني : الثبات اإلنفعالى والتوازن النفسى

 8.81 .8.98 المحور الثالث : التفاعل االجتماعي

 8.81 8.004 المحور الرابع : تقدير الذات

( القترابها من الواحد 2.21( أن قيم معامالت االرتباط كانت دالة عند مستوى داللة ) 1يتضح من جدول )          

الصحيح في جميع محاور كل من مقياس )أحداث الحياة الضاغطة ، استراتيجيات التكيف مع أحداث الحياة 

 ، والدرجة الكلية لهم. الضاغطة ، والصحة النفسية( مما يدل على تجانس عبارات ومحاور المقاييس 

 ثبات  المقاييس :
نفسه ، واتساقه فيما يزودنا به من دقة االختبار في القياس والمالحظة وعدم تناقضه مع  (Reliability)يقصد بالثبات 

( . وقد تم التحقق من ثبات المقاييس باستخدام  معامل 1991معلومات عن سلوك المفحوص )آمال صادق وفؤاد أبو حطب ، 
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 ((،  معامل اسبيرمان براون  (  Split-half، طريقة التجزئة النصفية   Alpha Cronbach)فا كرونباخ ) أل

Spearman-Brown  جيوتمان  ، )) Guttman( ويوضح جدول )ذلك .0 ) 

 قيم معامالت ثبات المقاييس بمحاورها المختلفة( 2)جدول 

معامل  محاور مقياس أحداث الحياة الضاغطة

 الفا

زئة التج

 النصفية

اسبيرمان 

 براون

 جيوتمان

: أحداث الحياة األسرية  المحور األول

 واالجتماعية الضاغطة

8.022 8.791 8.00. 8.018 

المحور الثاني : أحداث الحياة االقتصادية 

 الضاغطة

8.709 8.7.0 8.028 8.772 

المحور الثالث : أحداث الحياة الشخصية 

 الضاغطة

8.987 8.072 8.941 8.092 

 8.041 8.093 8.021 8.0.3 ثبات المقياس ككل

محاور مقياس استراتيجيات التكيف مع 

 أحداث الحياة الضاغطة 

معامل 

 ألفا

التجزئة 

 النصفية

اسبيرمان 

 براون
 جيوتمان

: استراتيجية االنسحاب  المحور األول

 والهروب

8.910 8.000 8.9.2 8.984 

المحور الثاني : استراتيجية حل 

 التالمشك

8.044 8.013 8.003 8.031 

المحور الثالث : استراتيجية اإلنشغال 

 بالتدين

8.777 8.74. 8.019 8.702 

 8.793 8.042 8.778 8.089 ثبات المقياس ككل

 محاور مقياس الصحة النفسية
معامل 

 الفا

التجزئة 

 النصفية

اسبيرمان 

 براون
 جيوتمان

 8.733 8.708 8.712 .8.74 المحور األول : السعادة النفسية

المحور الثاني : الثبات اإلنفعالى والتوازن 

 النفسى

8.922 8.094 8.901 8.918 

 .8.00 8.932 8.002 8.097 المحور الثالث : التفاعل االجتماعي

 8.7.1 8.080 8.739 8.702 المحور الرابع : تقدير الذات

 8.028 8.073 8.082 8.033 ثبات المقياس ككل

( أن جميع قيم معامالت الثبات معاملل ألفلا ، التجزئلة النصلفية ، اسلبيرمان بلراون ، 0ل )يتضح من جدو

 ( مما يدل علي االتساق الداخلي للمقاييس وبالتالي صالحيتها للتطبيق .  2.21جيوتمان دالة عند مستوى )

 سادسا : المعامالت اإلحصائية : 

 Statistical Packageة باسلتخدام برنلامج الحاسلب اآلللي بعد جمع البيانات وتفريغهلا تملت المعالجلة اإلحصلائي

for Social Sciences Program  ( أوS.P.S.S وذلك ألداء التحليالت اإلحصائية التالية : حساب التكرارات )

، التجزئة النصلفية ، اسلبيرمان ” Alpha Cornbach“والنسب المئوية  لمتغيرات الدراسة ، معامل ألفا كرونباخ 

جيوتمان ، ومعامل إرتباط بيرسون لحساب معامالت الصلدق والثبلات وعالقلة إرتبلاط متغيلرات البحلث ، براون و

للتعلرف  L.S.D، اختبلار أقلل فلرق معنلوي  F.Testباستخدام  Anova One Wayتحليل التباين أحادي االتجاه 

 . T.testعلي داللة الفروق بين المتوسطات ، إختبار )ت( 

 يرها ومناقشتها : النتائج تحليلها وتفس

 أوال النتائج الوصفية : 

 ( يوضح مواصفات عينة البحث األساسية :1جدول ) . وصف عينة البحث األساسية: 1
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 (288( :  وصف عينة البحث األساسية ) الخصائص الديموجرافية (           حيث ن =)  3جدول ) 

 % العدد الفئات المتغير % العدد الفئات المتغير

 نسية.الج1

 

 

 

 

 

 مصرية

 كويتية

 

 

122 

122 

 

02% 

02% 

 

.المستوى .

المهنى  

 للفتاة 

فى حالة 

 عملها

 

 

منخفض 

)أعمال 

مهنية 

أو 

حرفية 

بمؤهل 

متوسط 

 أو أقل(

متوسط 

)وظائف 

عادية 

بمؤهل 

متوسط 

أو 

 جامعى (

عالى 

)وظائف 

مرموقة 

بمؤهل 

جامعى 

أو فوق 

 جامعى(

21 

 

33 

 

49 
 

28.4% 

 

32% 

 

47.0% 
 

 سن .ال2

 38من 

ألقل من 

 سنة .3

 .3من 

ألقل من 

 سنة 48

 48من 

 سنة فأكثر

 

91 

 

09 

 

22 

 

4...% 

 

34..% 

 

28% 
 

.الدخل 0

الشهرى 

ألسرة 

 الفتاة

 منخفض

 متوسط

 مرتفع

 

.2 

02 

00 
 

20% 

31% 

43% 
 

3 .

المستوى 

التعليمى 

 للفتاة

منخفض 

)الشهادة 

االبتدائية 

 ،

 اإلعدادية(

متوسط 

)الشهادة 

 الثانوية ،

 دبلوم(

عالي 

)الشهادة 

الجامعية 

، دراسات 

 عليا(

.2 

 

03 

 

0. 
 

20% 

 

31..% 

 

42..% 

 

الترتيب  -7

 بين األخوة

 

 األولي

 الوسطي

 األخيرة
 

08 

93 

47 
 

38% 

40..% 

23..% 
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 % العدد الفئات المتغير % العدد الفئات المتغير

 العمل .4

 

 تعمل

 ال تعمل
 

183 

97 
 

.1..% 

40..% 
 

حجم -.0

 األسرة 

صغيرة 

)أقل من 

 أفراد( 4

متوسطة 

 4)من 

أفراد 

ل من ألق

 أفراد( 7

كبيرة ) 

 7من 

أفراد 

 فأكثر(
 

02 

 

00 

 

.8 
 

41% 

 

34% 

 

2.% 
 

( بيانات عينة البحث األساسية حيث وجد أن نصف عينة البحث كن من المصريات 1يتضح من الجدول )

 12% من فتيات العينة تراوحت أعمارهن من  20.0والنصف اآلخر كن من دولة الكويت ، كما وجد أن نسبة 

% منهن من 20.0سنة فأكثر ، وأن نسبة  22% منهن تراوحت أعمارهن من 02سنة ، ونسبة  10من  إلى أقل

% من ذوات التعليم المنخفض )من حملة الشهادة 04ذوات التعليم العالى ) الشهادة الجامعية والدراسات العليا ( ، و

لمتأخرات فى سن الزواج من ) مصر % من فتيات عينة البحث األساسية ا01.0االبتدائية واالعدادية ( ، وأن 

% من فتيات العينة 21.4% منهن من غير العامالت ، كما يتبين أن 28.0والكويت ( من العامالت ، وأن 

% منهن 02.2العامالت كن من ذوات المهن العليا ) الوظائف المرموقة ( بمؤهل جامعى أو فوق جامعى  ، وأن 

ة أو حرفية ( ، وكذلك يتضح أن النسبة األكبر من أسر فتيات عينة البحث كن من ذوات المهن الدنيا ) أعمال مهني

% ، والنسبة 21األساسية المتأخرات فى سن الزواج من ) مصر والكويت ( كانت ذات دخل شهرى مرتفع وبلغت 

% من فتيات عينة البحث األساسية  24.0%.وأن 04األقل منهم كانت للدخل الشهرى المنخفض وبلغت 

ات فى سن الزواج من ) مصر والكويت ( كان ترتيبهن األوسط بين األخوة داخل األسرة ، وأخيرا يوضح المتأخر

الجدول أن النسبة األكبر من أسر فتيات عينة البحث األساسية المتأخرات فى سن الزواج من )مصر والكويت( 

 %.21( وبلغت 2كانت صغيرة الحجم ) عدد أفرادها أقل من 

 : يمي للوالدينالمستوى التعل. 2
 (288المستوى التعليمي للوالدين " للفتيات المتأخرات فى سن الزواج عينة البحث األساسية )ن=  ("4جدول )

 المستوى التعليمي للوالدين
 األم األب

 النسبة% العدد النسبة% العدد

 %22 44 %..17 .3 منخفض )الشهادة االبتدائية ، اإلعدادية(

 %33 00 %...3 71 وية ، دبلوم(متوسط )الشهادة الثان

 %.4 98 %47 94 عالي )الشهادة الجامعية ، دراسات عليا(

 %188 288 %188 288 المجموع

( أن النسبة األكبر من آباء وأمهات فتيات عينة البحث األساسية المتأخرات فى سن الزواج 2يتضح من الجدول )

% 21عالى ) شهادات جامعية ودراسات عليا ( حيث بلغت  من ) مصر والكويت ( كانوا من الحاصلين على تعليم

 % لألمهات .20لآلباء ، و

 : المستوى المهني للوالدين. 3
 (288المستوى المهنى للوالدين " للفتيات المتأخرات فى سن الزواج عينة البحث األساسية  ) ن =  (".جدول )

 المستوى المهني للوالدين
 األم األب

 النسبة% دالعد النسبة% العدد

منخفض )أعمال مهنية أو حرفية بمؤهل متوسط أو 

 أقل(
4. 22..% .1 2...% 
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 %31 02 %33 00  )متوسط )وظائف عادية بمؤهل متوسط أو جامعى

عالى )وظائف مرموقة بمؤهل جامعى أو فوق 

 جامعى(
09 44..% 07 43..% 

 %188 288 %188 288 المجموع

ألكبر من آباء وأمهات فتيات عينة البحث األساسية المتأخرات فى سن الزواج ( أن النسبة ا0يتضح من الجدول )

من ) مصر والكويت ( كانوا من أصحاب المهن العليا )وظائف مرموقة بمؤهل جامعى أو فوق جامعى(حيث 

 % لألمهات .21.0% لآلباء ، و22.0بلغت 

 .األهمية النسبية ألحداث الحياة الضاغطة:4

 لنسبي ألحداث الحياة الضاغطة لدى عينة البحث األساسية( الوزن ا 0جدول ) 

 الوزن النسبي أحداث الحياة الضاغطة
النسبة 

 المئوية%
 الترتيب

 الثاني %33.8 236 أحداث الحياة األسرية واالجتماعية الضاغطة

 األول %36.5 255 أحداث الحياة االقتصادية الضاغطة

 الثالث %29.8 208 أحداث الحياة الشخصية الضاغطة

  %100 699 المجموع

 

( أن األحداث االقتصادية كانت أكثر مصادر الضغوط المرتبطة بتأخر الفتيات عينة البحث 4يتضح من جدول )

ذلك بأنه كلما  وتفسر الباحثتان% ، 09.8% ، وأقلها كانت األحداث الشخصية بنسبة 14.0فى الزواج بنسبة 

اد مخاوفها من اختيار زوج يطمع فى المرتب أو المال الخاص بها ، أو أن تقدمت الفتاة فى السن بدون زواج تزد

عملها )إن كانت تعمل ( قد يكون سببا فى تأخر زواجها ، إلى جانب غالء المهور والشروط التعسفية ألهالى 

ون على الفتيات فيما يخص تكاليف الزواج حيث أن غالبية األهالى يجدون أن مستقبل بناتهم يؤمن ماديا فيثقل

الشباب المتقدمين لالرتباط بمطالب مبالغ فيها لتأثيث المسكن مما يضطر الشباب إلى الهجرة للخارج وتأخير 

( إلى أن الدستور يفرق بين الذكور واإلناث سواء في الحصول 0211الزواج ، وفى الكويت تشير نعيمة الطاهر )

الالتي لم يتزوجن وخاصة بعد وفاة الوالدين ال على السكن أو القرض اإلسكاني كما إن بعض بنات الكويت 

يستطعن الحصول على سكن وقد ال يملكن  اإلمكانيات المادية للحصول على سكن مالئم لهن ، وتضيف أن من 

أهم أسباب تأخر الفتيات في الزواج تكاليف المعيشة ، غالء المهور واهتمام األهل الشديد بحسب المتقدم للزواج 

ا إال بمواصفات معينة، ووضع اشتراطات مادية عالية يصعب تلبيتها، واتجاه الشباب للزواج ونسبه وعدم الرض

( إلى أن 0220من أجنبيات تجنبا للتكاليف المادية للزواج من كويتية ، وقد توصلت دراسة إبراهيم عبد الحميد ) 

ء المعيشة وكثرة متطلبات الـزواج  أهم العوامل المرتبطة بتأخر الزواج هي العوامل المادية كغالء المهور وغال

وصعوبة توفير المسكن ومشكلة الخوف من عدم توافر المال الذي يؤمن المستقبل يليها العوامل االجتماعية ومنها 

 صعوبة التعرف على الشخص المناسب والخوف من الزواج.

 

 .األهمية النسبية الستراتيجيات التكيف مع أحداث الحياة الضاغطة:.
 ( الوزن النسبي الستراتيجيات التكيف مع أحداث الحياة الضاغطة لدى عينة البحث األساسية 7جدول ) 

 استراتيجيات التكيف 

 مع أحداث الحياة الضاغطة
 الوزن النسبي

النسبة 

 المئوية%
 الترتيب

 الثالث %30.4 205 استراتيجية االنسحاب والهروب

 األول %35.7 241 استراتيجية حل المشكالت

 الثاني %33.9 229 اتيجية اإلنشغال بالتديناستر

  %100 675 المجموع

( أن أكثر استراتيجيات التكيف مع أحداث الحياة الضاغطة استخداما من قبل الفتيات 1يتضح من جدول )

وترى % ، 10.1المتأخرات فى سن الزواج عينة البحث األساسية كانت استراتيجية حل المشكالت بنسبة 

تأخر الزواج مشكلة اختارت النسبة األكبر من الفتيات المتأخرات فى سن الزواج مواجهتها أن  الباحثتان
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والتخلص من األفكار السلبية المتعلقة بها والتفكير فى الجوانب اإليجابية للحياة بدون زواج بدال من التفكير فى 

التفكير فيها ، بينما كانت أقل  األمور التى تحدث ضغوطا لهن واعتبار أن لكل مشكلة جوانبها التى البد من

 %. 12.2االستراتيجيات اتباعا كانت استراتيجية اإلنسحاب والهروب بنسبة 

 .األهمية النسبية لمظاهر الصحة النفسية :0

 البحث األساسية ةلمظاهر الصحة النفسية للفتيات المتأخرات في سن الزواج عين ( الوزن النسبى  0جدول ) 

 النسبي الوزن الصحة النفسية
النسبة 

 المئوية%
 الترتيب

 الثالث %23.9 235 السعادة النفسية

 الثاني %26.3 259 الثبات اإلنفعالى والتوازن النفسى

 الرابع  %21.5 211 التفاعل االجتماعي

 األول %28.3 278 تقدير الذات

  %100 983 المجموع

الفتيات المتأخرات فى سن اللزواج عينلة البحلث  ( أن أهم مظاهر الصحة النفسية وضوحا لدى8يتضح من جدول )

% ، ثلم السلعادة 04.1%،  يليهلا الثبلات اإلنفعلالى والتلوازن النفسلى بنسلبة 08.1األساسية كان تقدير اللذات بنسلبة 

أن تلأخر الفتيلات فلى اللزواج  وترى الباحثتان%. 01.0% ، وأخيرا التفاعل اإلجتماعى بنسبة 01.9النفسية بنسبة 

ن تقللديرهن لللذواتهن ذلللك ألنهللا مشللكلة مجتمعيللة وظللاهرة أفرزتهللا التغيللرات االجتماعيللة واالقتصللادية لللم يقلللل ملل

المتالحقة وأن هناك عوامل كثيرة مسئولة عن تلك الظاهرة وليست الفتاة وحدها ، فالفتاة قد ترغب فى الزواج لكلن 

تقبلل الفلرد لذاتله وقدرتله عللى اللتعلم  ( إللى أن٨٩٩١ال تأت الفرصة والزوج المناسلبين ، ويشلير )سليد صلبحى ، 

 والخبرة من مواقف الحياة المختلفة من أهم مظاهر الصحة النفسية .

 ثانيا النتائج فى ضوء فروض البحث :

توجد فروق ذات داللة إحصائية في استراتيجيات والذى ينص على  أنه"  النتائج فى ضوء الفرض األول :

اإلنشغال بالتدين ( لدى  -حل المشكالت -محاورها )االنسحاب والهروبالتكيف مع أحداث الحياة الضاغطة ب

ً لمتغيرات الدراسة )جنسية الفتاة  -سنها -الفتيات المتأخرات في سن الزواج عينة البحث األساسية تبعا

 مستوى الدخل الشهري ألسرة الفتاة( ". -المستوى التعليمي والمهني لها

 وللتحقق من هذا الفرض تم إجراء:

ً لمتغيرات ا -أ  ختبار )ت( للوقوف علي داللة الفروق فى استراتيجيات التكيف مع أحداث الحياة الضاغطة تبعا

 ال تعمل "(. –العمل " تعمل  –)جنسية الفتاة 

تحليل التباين إليجاد قيمة )ف( للوقوف علي داللة الفروق في استراتيجيات التكيف مع أحداث الحياة الضاغطة  -ب 

 مستوى الدخل الشهري ألسرة الفتاة(. -المستوى التعليمي والمهني لها -الفتاة  تبعاً لمتغيرات )سن

 -المستوى التعليمي والمهني لها -إليجاد اتجاه الفروق في حالة وجودها لمتغيرات )سن الفتاة  LSDاختبار  -ج 

 ( توضح ذلك: 18( إلى رقم )  9مستوى الدخل الشهري ألسرة الفتاة(. والجداول من رقم ) 

( الفروق في متوسط درجات أفراد العينة األساسية فى استراتيجيات التكيف مع أحداث الحياة  9ل ) جدو

 288الكويت ( ن = –الضاغطة  تبعا للجنسية ) مصر 

استراتيجيات 

التكيف مع أحداث 

 الحياة الضاغطة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 العينة

درجات 

 الحرية

قيمة ) 

 ت (
 الداللة

 : استراتيجية االنسحاب والهروب حور األولالم

 100 3.193 40.409 الفتاه المصرية

198 12.034 

  0.01دال عند 

لصالح الفتاه 

 الكويتية
 100 4.007 54.683 الفتاه الكويتية

 المحور الثاني : استراتيجية حل المشكالت

 100 3.012 34.689 الفتاه المصرية

198 8.753 

  0.01دال عند 

الح الفتاه لص

 المصرية
 100 2.988 23.410 الفتاه الكويتية
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 المحور الثالث : استراتيجية اإلنشغال بالتدين

 100 2.993 35.436 الفتاه المصرية
198 0.513 

0.237 

 100 3.687 35.117 الفتاه الكويتية غير دال

 غطةالمجموع الكلي لمقياس استراتيجيات التكيف مع أحداث الحياة الضا

 100 5.038 110.534 الفتاه المصرية

198 2.888 

  0.05دال عند 

لصالح الفتاه 

 الكويتية
 100 5.735 113.210 الفتاه الكويتية

( وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الفتيات المتأخرات فى سن الزواج عينة البحث 9يتضح من جدول )

( ، 2.21عا للجنسية لصالح الفتاة الكويتية عند مستوى داللة )األساسية فى استراتيجية اإلنسحاب والهروب تب

وترجع الباحثتان ذلك إلى أن الفتاة الكويتية المتأخرة فى الزواج تعانى من قسوة استخدام كلمة عانس التى توحى 

عدم أو  بالوصمة تجاه البنت فى الكويت فنظرة المجتمع ظالمة للبنت غير المتزوجة حيث يحملها المجتمع مسئولية

الخروج مع عائلتها فى الزيارات والمناسبات  تأخر الزواج وكأنها المسئولة وحدها عن ذلك مما يجعلها ترفض

العائلية لتجنب الجلوس فى مجالس السيدات المتزوجات والهروب من فضول الناس المستمر وسؤالهم المتكرر 

ة فى أعينهم ، وهذا ما تؤكده دراسة )نعيمة عن تأخر زواجها وتميل إلى اعتزال الناس لتجنب نظرات الشفق

ً إلى 0211الطاهر ،  ( التى تشير إلى أن الفتاة الكويتية تعانى من استخدام كلمة عانس مما قد يجعلها تلجأ أحيانا

سلوكيات غير سوية كتعاطي األدوية النفسية أو باإلسراف في تناول الطعام والشراب أو التدخين فهى بذلك ربما 

 ذه المحاوالت تمثل استراتيجيتها للهروب من الضغوط المرتبطة بتأخر الزواج .تجد أن ه

كما يتضح من الجدول وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الفتيات المتأخرات فى سن الزواج عينة البحث 

وترجع  (2.21األساسية فى استراتيجية حل المشكالت تبعا للجنسية لصالح الفتاة المصرية عند مستوى داللة )

الفتاة المصرية بشكل عام أخذت على عاتقها على غرار المجتمعات الغربية فكرة التحرر  الباحثتان ذلك إلى أن

والمساواة مع الرجل بدافع العوامل االقتصادية واالجتماعية الصعبة من جهة، وبدافع التحرر وتحقيق الذات من 

ذلك تحاول تلك الفتيات االستمتاع بحياتهن كما هى فهن ال جهة أخرى مما أدى إلى تأخر زواج الكثير منهن ورغم 

ينكرن وجود مشكلة اجتماعية فى حياتهن أال وهى تأخر الزواج بل تعترفن بذلك وتعتبرنه أمرا واقعا ينبغى 

التعامل معه بعقالنية والنظر إلى الجوانب اإليجابية له كما أنهن يعتبرن أن وجودهن معززات فى بيت أهلهن 

أن اإلناث (Billings & Moos,1984)وقد أظهرت نتائج دراسة ثيرا من االرتباط بزوج غير مناسب ، أفضل ك

بصفة عامة أكثر بحثاً عن المعلومات الالزمة لحل المشكالت كما أن التعامل الموجه نحو حل المشكالت كان 

 يستخدم بشكل متكرر من جانب اإلناث .

داللة إحصائية بين الفتيات المتأخرات فى سن الزواج عينة البحث  كما يتضح من الجدول عدم وجود فروق ذات

األساسية فى استراتيجية اإلنشغال بالتدين وترجع الباحثتان ذلك إلى أن التدين وااللتزام سمة فتيات المجتمعات 

شكالت العربية وال سيما المتأخرات فى سن الزواج فهن يتميزن بالعفة رغم ما يسببه تأخر الزواج لهن من م

نفسية كالحزن واالكتئاب والتوتر واالنكسار العاطفي لكن تتمسك الفتيات بااللتزام والتقرب هلل بالطاعة والمبادرة 

كما أن إنشغال الفتيات المتأخرات فى سن الزواج فى إلى الخيرات واإليمان باهلل وقدره وبأن الزواج نصيب ، 

متابعة القنوات التمسك بالدين وسيلة للحماية من االنترنت ومصر أو الكويت بالدين يرجع إلى أنهن يجدن فى 

الفضائية اإلباحية التى أثرت سلبا على تفكير الشباب بشأن الزواج كما أن التقرب إلى هللا بالطاعة والعبادة 

 واإللتزام يكون عونا للفتاة لتتعايش مع الحرمان العاطفى من دفء األسرة واألمومة.

يضا وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الفتيات المتأخرات فى سن الزواج عينة البحث ( أ9ويتضح من جدول ) 

األساسية فى مقياس استراتيجيات التكيف مع أحداث الحياة الضاغطة ككل تبعا للجنسية لصالح الفتاة الكويتية عند 

اعية لها أثر في إدراك وتقييم (  وترجع الباحثتان ذلك إلى أن االختالفات الثقافية واالجتم2.20مستوى داللة )

األحداث الضاغطة، فكل مجتمع له ظروفه ومعتقداته وثقافته المتميزة، التي تؤثر على الفرد في إدراكه للضغوط، 

وفي أسلوب مواجهته لها من خالل تفاعله مع البيئة األسرية واالجتماعية وتأثره بالمعايير والقيم االجتماعية 

اسي المحيط به ، فقد تطور المجتمع الكويتي وأصبح للمرأة فيه دور كبير على مختلف والواقع االجتماعي والسي

المستويات االجتماعية ، كما أن المرأة الكويتية وصلت إلى مراكز قيادية في المجتمع، وقد تأتي مسألة الزواج 

وسة بالمعنى المجرد، فهى ال تبحث بالنسبة لها في المرتبة الثانية أو الثالثة، لذلك ال يمكن القول أن في الكويت عن

عن الزواج لمجرد الزواج حيث تخيفها فكرة الزواج نتيجة ارتفاع معدالت الطالق فى المجتمع  وزيادة تجارب 

 الزواج غير الناجحة .
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 استراتيجيات التكيف مع أحداث الحياة الضاغطة  لدى عينة ( تحليل التباين فى  18جدول )  

 )288ن =(ف المستوى التعليمى  البحث األساسية باختال

المستوي التعليمي 

 للفتاة

مجموع 

 المربعات

متوسط 

 المربعات

درجات 

 الحرية

قيمة ) 

 ف(
 الداللة

 : استراتيجية االنسحاب والهروب المحور األول

 2 3518.595 7037.189 بين المجموعات
48.629 

0.01 

 197 72.356 14254.194 داخل المجموعات دال

   199  21291.383 المجموع

 المحور الثاني : استراتيجية حل المشكالت

 2 3459.512 6919.023 بين المجموعات
41.590 

0.01 

 197 83.182 16386.918 داخل المجموعات دال

   199  23305.941 المجموع

 المحور الثالث : استراتيجية اإلنشغال بالتدين

 2 3599.980 7199.960 بين المجموعات
61.109 

0.01 

 197 58.910 11605.358 داخل المجموعات دال

   199  18805.318 المجموع

 المجموع الكلي لمقياس استراتيجيات التكيف مع أحداث الحياة الضاغطة

 2 4255.724 8511.448 بين المجموعات
27.686 

0.01 

 197 153.716 30282.111 داخل المجموعات دال

   199  38793.559 المجموع

 

( بين الفتيات المتأخرات فى سن 8.81( وجود تباين دال إحصائيا عند مستوى داللة )18يتضح من جدول )

)استراتيجية اإلنسحاب والهروب ، استراتيجية حل المشكالت ،  الزواج عينة البحث األساسية فى كل من

الحياة الضاغطة ككل (  تبعا الختالف استراتيجية اإلنشغال بالتدين ، ومقياس استراتيجيات التكيف مع أحداث 

الذي تتضح نتائجه فى  LSDالمستوى التعليمى لهن ، وللتعرف علي اتجاه داللة هذه الفروق تم إجراء اختبار 

 الجدول التالى: 

 

استراتيجيات التكيف مع أحداث الحياة الضاغطة  لدى عينة للمقارنات المتعددة فى  LSD( :اختبار  11جدول ) 

 ألساسية باختالف المستوى التعليمى  البحث ا

 استراتيجية االنسحاب والهروب
 منخفض

 55.866م = 

 متوسط 

م = 

41.293 

 عالي 

 34.220م = 

   - منخفض

  - **14.573 متوسط

 - **7.073 **21.646 عالي

 استراتيجية حل المشكالت
 منخفض

 18.823م = 

 متوسط 

م = 

27.193 

 عالي 

 34.436م = 

   - منخفض

  - **8.370 متوسط
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 - **7.243 **15.613 عالي

 استراتيجية اإلنشغال بالتدين
 منخفض

 22.508م = 

 متوسط 

م = 

30.183 

 عالي 

 37.739م = 

   - منخفض

  - **7.675 متوسط

 - **7.556 **15.231 عالي

 المجموع الكلي للمقياس
 منخفض

 97.197م = 

 متوسط 

م = 

98.669 

 عالي 

 106.395م = 

   - منخفض

  - 1.472 متوسط

 - **7.726 **9.198 عالي

( وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الفتيات المتأخرات فى سن الزواج عينة البحث   11يتضح من جدول )  

( ، 2.21األساسية في استراتيجية اإلنسحاب والهروب لصالح  المستوى التعليمى المنخفض بمستوى داللة )

المتأخرة فى الزواج يجعلها غير العربية ) المصرية والكويتية ( الفتاة ثتان ذلك إلى أن انخفاض تعليم وترجع الباح

ألن تفكيرها غالبا ما ينحصر فى فكرة الزواج وتكوين أسرة فقط وال قادرة على التعامل مع الواقع المحيط بها 

المشكلة وأن الوقت كفيل بتغيير األمور فما عليها ترى لحياتها معنى دون ذلك لذا فإنها ترى أنه ليس بإمكانها حل 

إال االنتظار ، وحتى يتغير الواقع فإنها تضطر إلى االنطواء وعدم االندماج مع األخريات خاصة المتزوجات تجنبا 

 لنظرات الشفقة أو التساؤالت حول تأخر الزواج . 

المتأخرات فى سن الزواج عينة البحث كما يتضح من الجدول وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الفتيات 

( ، وترجع 2.21األساسية في استراتيجية حل المشكالت لصالح  المستوى التعليمى األعلى بمستوى داللة )

الباحثتان ذلك إلى أن ارتفاع المستوى التعليمى للفتاة العربية ) المصرية والكويتية ( المتأخرة فى سن الزواج يزيد 

أهدافها بحيث ال تكون قاصرة على الزواج واإلنجاب فقط مما يجعلها تتعامل مع تأخر من طموحها ويعدد من 

زواجها بشكل إيجابى وال تتعامل معه باعتباره مشكلة فتجدها تستمتع بالجوانب اإليجابية للحياة بدون زواج بدال 

تها فى مواجهة المواقف من التفكير فى الضغوط والسلبيات فقط كما أنها تسعى لالستفادة من دراستها وثقاف

الضاغطة إلى جانب االطالع على الكتب فى التخصصات المختلفة ووضع خطة مدروسة لتعلم مهارات جديدة 

مفيدة لحياتها ، كما إنها تحاول البحث عن اهتمامات مختلفة تبعدها عن المواجهة المباشرة مع أحداث الحياة 

المستوى التعليمي للفتاة  بارتفاع ( التى توصلت إلى أنه  0222 الضاغطة ، ويتفق ذلك مع دراسة لطيفة المهدي )

 تصبح أكثر تكيفًا وتوافقًا مع أوضاعها االجتماعية .

ويتضح كذلك من الجدول وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الفتيات المتأخرات فى سن الزواج عينة البحث 

وتفسر   ( ،2.21وى التعليمى األعلى بمستوى داللة )األساسية في استراتيجية اإلنشغال بالتدين لصالح المست

بأن ارتقاء المستوى التعليمى للفتاة العربية يجعلها أكثر ايمانا بأن الزواج قسمة ونصيب وأكثر رضا  الباحثتان ذلك

له بقضاء هللا وقدره وأكثر حرصا على الدعاء والمبادرة إلى فعل الخيرات حيث يزيدها التدين يقينا بأن أمرها ك

خير فقد يكون تأخر زواجها أفضل من فشلها فى الزواج خاصة مع ارتفاع معدالت الطالق وتكرار تجارب 

 الزواج غير الناجحة .

( كذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الفتيات المتأخرات فى سن الزواج عينة 11ويتضح من جدول )

البحث األساسية في مقياس استراتيجيات التكيف مع أحداث الحياة الضاغطة ككل لصالح  المستوى التعليمى 

توى التعليمى للفتاة العربية يعد أحد ارتقاء المس وتفسر الباحثتان ذلك بأن ( ،2.2002.21األعلى بمستوى داللة )

أهم العوامل المساعدة والممكنة لها على التكيف مع مختلف األحداث الضاغطة التى يسببها  تأخر الزواج ، فالفتاة 

عندما تتسلح بالعلم تصبح مؤهلة لبناء حياة عملية ناجحة، وقادرة على ممارسة النشاطات والهوايات المفضلة، 

ل التطوعية التي من شأنها أن تغير نظرتها للعالم من حولها ألن هذه النشاطات ستجعلها متزنة والقيام باألعما

( التى توصلت إلى أن  0222نفسيا وغير منغلقة على فكرة معينة ، ويتفق ذلك مع دراسة عبد الودود ضيف )

ى التريث في عملية الزواج المرأة أصبحت أكثر حرصا على الحصول على أعلى الشهادات الجامعية مما يدفعها إل

،  كما توصلت إلى أنه كلما زاد المستوى التعليمي للمرأة مالت إلى استخدام استراتيجيات تعامل فعالة وذلك ناجم 
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عن الخبرات والمهارات المتعلمة ، فالتعلم يثري مصادرها الشخصية ويقودها نحو جهود تعامل أكثر فاعلية بينما 

( حيث أسفرت عن عدم وجود فروق دالة لدى  0221جة دراسة صالح أبو حطب ) تختلف تلك النتيجة مع نتي

 النساء في أساليب مواجهة الضغوط تعزى للمستوى التعليمى .

 استراتيجيات التكيف مع أحداث الحياة الضاغطة  لدى عينة ( تحليل التباين فى  12جدول )   

 (288البحث األساسية باختالف السن  )ن =

 السن
مجموع 

 المربعات

متوسط 

 المربعات

درجات 

 الحرية

قيمة ) 

 ف(
 الداللة

 : استراتيجية االنسحاب والهروب المحور األول

 2 3373.098 6746.196 بين المجموعات
33.497 

0.01 

 197 100.700 19837.891 داخل المجموعات دال

   199  26584.087 المجموع

 المحور الثاني : استراتيجية حل المشكالت

 2 3427.199 6854.398 بين المجموعات
49.625 

0.01 

 197 69.062 13605.254 داخل المجموعات دال

   199  20459.652 المجموع

 المحور الثالث : استراتيجية اإلنشغال بالتدين

 2 3307.319 6614.637 بين المجموعات
28.652 

0.01 

 197 115.432 22740.050 داخل المجموعات دال

   199  29354.687 جموعالم

 المجموع الكلي لمقياس استراتيجيات التكيف مع أحداث الحياة الضاغطة

 2 3380.699 6761.398 بين المجموعات
43.710 

0.01 

 197 77.343 15236.642 داخل المجموعات دال

   199  21998.040 المجموع

بين الفتيات المتأخرات فى سن  (8.81اللة )( وجود تباين دال إحصائيا عند مستوى د12يتضح من جدول )

الزواج عينة البحث األساسية فى كل من )استراتيجية اإلنسحاب والهروب ، استراتيجية حل المشكالت ، 

تبعا الختالف استراتيجية اإلنشغال بالتدين ، ومقياس استراتيجيات التكيف مع أحداث الحياة الضاغطة ككل (  

 الذي تتضح نتائجه فى الجدول التالى.  LSDداللة هذه الفروق تم إجراء اختبار  وللتعرف علي اتجاه ،السن 

 

استراتيجيات التكيف مع أحداث الحياة الضاغطة  لدى عينة للمقارنات المتعددة فى  LSD( :اختبار  13جدول ) 

 البحث األساسية باختالف السن  

 استراتيجية االنسحاب والهروب

سنة  38من 

 .3ألقل من 

 سنة

 51.436م = 

سنة  .3من 

 48ألقل من 

 سنة

 40.888م = 

سنة  48من 

 فأكثر

 38.063م = 

   - سنة .3سنة ألقل من  38من 

  - **10.548 سنة 48سنة ألقل من  .3من 

 - *2.825 **13.373 سنة فأكثر 48من 

 استراتيجية حل المشكالت

سنة  38من 

 .3ألقل من 

 سنة

سنة  .3من 

 48 ألقل من

 سنة

سنة  48من 

 فأكثر

 31.418م = 
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 24.419م =  17.520م = 

   - سنة .3سنة ألقل من  38من 

  - **6.899 سنة 48سنة ألقل من  .3من 

 - **6.999 **13.898 سنة فأكثر 48من 

 استراتيجية اإلنشغال بالتدين

سنة  38من 

 .3ألقل من 

 سنة

 26.800م = 

سنة  .3من 

 48ألقل من 

 سنة

 35.111م = 

سنة  48من 

 فأكثر

 34.970م = 

   - سنة .3سنة ألقل من  38من 

  - **8.311 سنة 48سنة ألقل من  .3من 

 - 0.141 **8.170 سنة فأكثر 48من 

 المجموع الكلي للمقياس

سنة  38من 

 .3ألقل من 

 سنة

 95.756م = 

سنة  .3من 

 48ألقل من 

 سنة

م = 

100.418 

سنة  48من 

 فأكثر

م = 

104.451 

   - سنة .3ة ألقل من سن 38من 

  - **4.662 سنة 48سنة ألقل من  .3من 

 - **4.033 **8.695 سنة فأكثر 48من 

( وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الفتيات المتأخرات فى سن الزواج عينة البحث 11يتضح من جدول )

سنة( بمستوى داللة )  10ل من ألق 12األساسية في استراتيجية اإلنسحاب والهروب لصالح  السن األقل  )من 

ال تقوى على مواجهة سنة  10و 12( وترجع الباحثتان ذلك إلى أن الفتاة التى يتراوح عمرها ما بين 2.20،  2.21

كما  ،ضغوط الحياة المرتبطة بتأخرها فى الزواج وتلجأ إلى اإلنزواء لشعورها بالنقص ألن قريناتها قد تزوجن 

فهى ال تزال تحلم بفرصة الزواج لكن لم تحن الفرصة المناسبة مما يشعرها ، د مشكلة أنها تكون أقل إدراكا لوجو

تفضل الهروب واالنسحاب عن طريق تجنب حضور المناسبات العائلية وتميل إلى قضاء معظم بالنقص لذا 

منها أنها ال تستطيع أوقاتها مع أسرتها أو مع زميالتها ممن لم يتزوجن مثلها أوتلجأ إلى أن تنفرد بنفسها اقتناعا 

 حل المشكلة . 

( أيضا وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الفتيات المتأخرات فى سن الزواج عينة   11ويتضح من جدول )   

( 2.21سنة فأكثر( بمستوى داللة ) 22البحث األساسية في استراتيجية حل المشكالت لصالح  السن األعلى  )من 

أنه كلما ارتفع سن الفتاة دون زواج كلما كانت أكثر إدراكا لمشكلتها وألبعادها وأكثر ، وترجع الباحثتان ذلك إلى 

التى أكدت أنه كلما تقدم  (  0222قدرة على التعامل معها وأكثر تقبال لها ، ويتفق ذلك مع دراسة لطيفة المهدي ) 

مستوى القلق لديها، كما أن تقدم الفتاة  العمر بالفتاة أصبحت أكثر تكيفًا وتوافقًا مع األوضاع االجتماعية فينخفض

  بالعمر لما بعد الثالثين عاما يزيد من خبراتها وقدرتها على التعايش مع أوضاعها النفسية المرتبطة بتأخر زواجها.

كما يتضح من الجدول وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الفتيات المتأخرات فى سن الزواج عينة البحث 

سنة( بمستوى داللة  22ألقل من  10من (اتيجية اإلنشغال بالتدين لصالح السن المتوسط في استر األساسية

( ، وترجع الباحثتان ذلك إلى أن الفتاة فى تلك المرحلة تشعر أنه ال يزال أمامها الفرصة للزواج فهى لم 2.21)

ا لها حتى يتحقق حلمها بالزواج تتخطى مرحلة الشباب بعد لذا فإنها تجد فى اإلنشغال بالتدين والتقرب هلل متنفس

وبناء أسرة مع زوج مناسب حيث تدوام على الصالة وصيام التطوع والدعاء كى تصبح أكثر تحمال لكل المواقف 

الضاغطة مهما كانت شدتها وأن يتحقق لها ما تتمنى بالزواج والتوفيق لحياة أسرية مستقرة ، فهى ترى أن 

 تأخر الزواج دون رحمة . المجتمع ظلمها حيث يحملها مسئولية 

ويتضح من الجدول أيضا وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الفتيات المتأخرات فى سن الزواج عينة البحث 

سنة  22األساسية في مقياس استراتيجيات التكيف مع أحداث الحياة الضاغطة ككل لصالح  السن األعلى  )من 

تان ذلك إلى أن الفتاة كلما زاد عمرها أصبحت أكثر نضجا وعقالنية ( ، وترجع الباحث2.21فأكثر( بمستوى داللة )

مما يجعلها أقدر على التعامل والتكيف مع األحداث التى يفرضها عليها تأخرها فى الزواج حيث تقل الحساسية 

 ألى نقد من أفراد أسرتها وتتغلب على الشعور بالنقص والدونية عندما تكون مع اآلخريات من المتزوجات ،
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وتزداد قناعتها بأن وجودها معززة فى بيت أهلها أفضل من الحياة مع زوج غير مناسب ، ويتفق ذلك مع دراسة 

( التى أشارت إلى وجود تأثير لمتغير العمر في استخدام أساليب التكيف ، ودراسة عبد الودود  1990رجب دمحم ) 

االستراتيجيات التي يميل األفراد إلى  ( التى كشفت عن أنه قد يكون للعمر دور في تحديد 0222ضيف )

( التى توصلت إلى 1990استخدامها مع أحداث الحياة الضاغطة ،  بينما يختلف ذلك مع دراسة جروير وآخرين ) 

أن ميل اإلناث إلى استخدام استراتيجيات اإلنشغال اإليجابية يقل مع العمر ليحل مكانه الميل إلى استخدام أشكال 

 جيات االنشغال. سلبية من استراتي

( الفروق في متوسط درجات أفراد العينة األساسية فى استراتيجيات التكيف مع أحداث الحياة  14جدول ) 

 (288الضاغطة  تبعا لمتغير العمل      )ن =

 العمل
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 العينة

درجات 

 الحرية

قيمة ) 

 ت (
 الداللة

 االنسحاب والهروب : استراتيجية المحور األول

 103 3.410 37.882 تعمل 

198 13.520 

  0.01دال عند 

لصالح غير 

 العامالت
 97 4.102 55.739 ال تعمل

 المحور الثاني : استراتيجية حل المشكالت

 103 3.492 33.606 تعمل 

198 8.376 

  0.01دال عند 

لصالح 

 العامالت
 97 2.177 24.419 ال تعمل

 الث : استراتيجية اإلنشغال بالتدينالمحور الث

 103 2.709 35.103 تعمل 
198 0.442 

0.293 

 97 2.005 34.852 ال تعمل غير دال

 المجموع الكلي لمقياس استراتيجيات التكيف مع أحداث الحياة الضاغطة

 103 4.912 106.591 تعمل 

198 8.521 

  0.01دال عند 

لصالح غير 

 العامالت
 97 5.552 115.010 ال تعمل

 ( وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الفتيات المتأخرات فى سن الزواج عينة البحث  12يتضح من جدول )  

( ، وترجع الباحثتان 2.21األساسية في استراتيجية اإلنسحاب والهروب لصالح غير العامالت  بمستوى داللة ) 

ل تقل لديها  فرص الخروج وتنحصر عالقاتها االجتماعية على إلى أن الفتاة غير المتزوجة والتى ال تعم  ذلك

 أفراد عائلتها أو أقاربها مما يبعدها عن الذهاب إلى الحفالت والمناسبات االجتماعية وتعتاد الوحدة واالنفراد

ى تشعر كثيرا كما أنها تفتقد القدرة على المشاركة فى أى مناقشات حول أمر الزواج كى ال تتعرض للنقد فه بنفسها

بالعجز وعدم اإلنجاز فى حياتها الشخصية أو العملية فهى لم تتزوج وتكون أسرة وكذلك لم تحقق إنجازا على 

مستوى العمل لذا فإنها تحاول إخفاء مشاعرها وتجنب نظرات الشفقة ممن يحيطون بها ، كما أنها تتجنب الجلوس 

بزواج إحدى قريباتها . خاصة وأن الشباب يفضلون  فى مجالس السيدات المتزوجات وتشعر بالغيرة عند سماعها

 االرتباط بزوجات عامالت كى تعاونهم على تحمل تكاليف وأعباء الحياة فى ظل األزمة االقتصادية الحالية .

ويتضح من الجدول وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الفتيات المتأخرات فى سن الزواج عينة البحث األساسية 

العمل  إلى أن ( ، وترجع الباحثتان ذلك2.21حل المشكالت لصالح  العامالت بمستوى داللة ) في استراتيجية

يسمح للفتاة بالخروج من دائرة عدم الزواج ويساعدها على التخلص من األفكار السلبية المتعلقة بتأخر الزواج 

كما يساعدها العمل على االستفادة  ويجعلها أكثر تفتحا وذلك بأن تسعى إلثبات ذاتها من خالل العمل والنجاح فيه

من خبرات اآلخرين فى حل المشكالت التى تواجهها ، ويمكن القول كذلك أن الفتاة العاملة المتأخرة فى سن 

الزواج ورغم ما تتعرض له من ضغوط فإنها تحاول عدم االنشغال الشديد بفكرة الزواج عن العمل واإلنتاج إيمانا 

كيف مع طبيعة حياته وال يوقف تفكيره وقراراته على شيء واحد، ويهمل باقي منها بأن الشخص الناجح يت

 الجوانب اإليجابية للحياة . 
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وكذلك يتضح من الجدول وجود فروق غير دالة إحصائيا بين الفتيات المتأخرات فى سن الزواج عينة البحث 

إنما يرتيط بإيمان  التدين ال عالقة له بالعمل نأ األساسية في استراتيجية اإلنشغال بالتدين وترجع الباحثتان ذلك إلى

الفتاة غير المتزوجة بأن الزواج قسمة ونصيب وبأنه اليمكنها فعل شىء حيال األمر . فتأخر الزواج هو ابتالء من 

هللا لذا فإنه ليس بمقدورها سوى أن تضع ثقتها الكاملة فى هللا عز وجل وأن تتعايش مع األمر دون ضجر أو سخط  

قد تفضل التفرغ لرعاية والديها عن الزواج تقربا إلى هللا وهى تتمسك بالدين خشية أن يضعف التزامها  فهى

وتمسكها بالقيم والمثل مستقبال خاصة فى ظل حالة الصراع بين ما تعيشه من وحدة وحرمان وبين ما تطمح إليه 

 من االستقرار والزواج.

ية بين الفتيات المتأخرات فى سن الزواج عينة البحث المصرية يتضح من الجدول وجود فروق ذات داللة إحصائ

والكويتية في مقياس استراتيجيات التكيف مع أحداث الحياة الضاغطة ككل لصالح غير العامالت بمستوى داللة 

يمتها أنه على الرغم من المزايا التى يحققها العمل للفتاة من إحساس بذاتها وق ( ، وترجع الباحثتان ذلك إلى2.21)

يمكنها االبتعاد عن مصادر الضغوط  فكثير من الفتيات   فى المجتمع إال أن الفتاة غير المتزوجة والتى ال تعمل

العامالت المتأخرات فى الزواج يشعرن بتخوف من طمع زوج المستقبل فى رواتبهن أو مالهن الخاص كما أنهن 

لزواج ، وقد يقعن تحت ضغط احتياج أسرهن كثيرا ما يشعرن بأن عملهن قد يكون سبب فى تأخرهن عن ا

لمساعدتهن المادية مما يمنعهن من التفكير فى الزواج ، ومن جانب آخر فإن الفتاة المتأخرة فى سن الزواج والتى 

ال تعمل تقل فرص اختالطها باألخريات الالتى قد ترى أن أوضاعهن االجتماعية أفضل منها ، كما أن عملها قد 

ء مادية زائدة فقد تحتاج إلى االهتمام بمظهرها أكثر وشراء المزيد من االحتياجات حتى تظهر يفرض عليها أعبا

بالشكل الالئق فى عملها ، وأعباء اجتماعية إضافية خاصة وأن تواجدها فى العمل قد يعرضها للمزيد من 

 ( التى توصلت  (Pablen,2000ويتفق ذلك مع دراسة التساؤالت حول زواجها ولنظرات الشفقة من المحيطين ، 

إلى أن العمل قد زاد من مسؤوليات ومتاعب المتأخرات عن الزواج ، وأنه قد أضاف أعباء وضغوط نفسية 

 واجتماعية أثرت بشكل عكسي على إحساسها بما يمده العمل من اكتفاء ذاتي ، واستقالل اقتصادي  .

 اث الحياة الضاغطة لدى عينة استراتيجيات التكيف مع أحد( تحليل التباين فى  .1جدول )  

 (288البحث األساسية باختالف المستوى المهنى للفتاة   )ن =

 المهنة
مجموع 

 المربعات

متوسط 

 المربعات

درجات 

 الحرية

قيمة ) 

 ف(
 الداللة

 : استراتيجية االنسحاب والهروب المحور األول

 2 1636.894 3273.787 بين المجموعات
44.959 

0.01 

 100 36.409 3640.862 جموعاتداخل الم دال

   102  6914.649 المجموع

 المحور الثاني : استراتيجية حل المشكالت

 2 1607.447 3214.894 بين المجموعات
37.654 

0.01 

 100 42.690 4269.039 داخل المجموعات دال

   102  7483.933 المجموع

 المحور الثالث : استراتيجية اإلنشغال بالتدين

 2 1688.754 3377.507 ن المجموعاتبي
62.969 

0.01 

 100 26.819 2681.895 داخل المجموعات دال

   102  6059.402 المجموع

 المجموع الكلي لمقياس استراتيجيات التكيف مع أحداث الحياة الضاغطة

 2 1521.509 3043.017 بين المجموعات
23.507 

0.01 

 100 64.725 6472.489 داخل المجموعات دال

   102  9515.506 المجموع

( بين الفتيات المتأخرات فى سن 2.21( وجود تباين دال إحصائيا عند مستوى داللة )10يتضح من جدول )

 الزواج عينة البحث األساسية فى كل من )استراتيجية اإلنسحاب والهروب ، استراتيجية حل المشكالت ،
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استراتيجيات التكيف مع أحداث الحياة الضاغطة ككل (  تبعا الختالف ومقياس ، استراتيجية اإلنشغال بالتدين 

الذي تتضح نتائجه فى  LSDوللتعرف علي اتجاه داللة هذه الفروق تم إجراء اختبار  ،المستوى المهنى للفتاة

 الجدول التالى. 

ة الضاغطة  لدى عينة استراتيجيات التكيف مع أحداث الحياللمقارنات المتعددة فى  LSD( :اختبار  10جدول ) 

 البحث األساسية باختالف المستوى المهنى للفتاة

 استراتيجية االنسحاب والهروب

 دنيا 

م = 

50.936 

 متوسطة

م = 

39.943 

 عليا 

 28.753م = 

   - دنيا

  - **10.993 متوسطة

 - **11.190 **22.183 عليا

 استراتيجية حل المشكالت

 دنيا 

م = 

19.462 

 متوسطة

م = 

28.024 

 عليا 

 30.555م = 

   - دنيا

  - **8.562 متوسطة

 - *2.531 **11.093 عليا

 استراتيجية اإلنشغال بالتدين

 دنيا 

م = 

15.536 

 متوسطة

م = 

22.109 

 عليا 

 31.758م = 

   - دنيا

  - **6.573 متوسطة

 - **9.649 **16.222 عليا

 المجموع الكلي للمقياس

 دنيا 

م = 

85.934 

 طةمتوس

م = 

90.076 

 عليا 

 91.066م = 

   - دنيا

  - **4.142 متوسطة

 - 0.990 **5.132 عليا

( وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الفتيات المتأخرات فى سن الزواج عينة البحث 14يتضح من جدول )

( وترجع الباحثتان ذلك 2.21األساسية في استراتيجية اإلنسحاب والهروب لصالح المهن الدنيا عند مستوى داللة )

تتعرض لها الفتاة المتأخرة فى سن الزواج فهى إلى يزيد من الضغوط التى أن انخفاض المستوى المهنى  إلى

جانب الضغوط االجتماعية التى تتمثل فى نظرة المجتمع القاسية لها والتى تتسم بالدونية وفضول الناس المستمر 

كذلك تتعرض إلى ضغوط اقتصادية خاصة فى حالة احتياج أسرتها  وسؤالهم المتكرر عن تأخر الزواج فإنها

لمساعدتها ماديا أو عدم استطاعتها توفير متطلبات الزواج المادية المكلفة وتجهيز نفسها مما يدفعها إلى ترك األمر 

 كله شعورا منها باليأس من تحسين ظروفها وتغيير واقعها.

صائية بين الفتيات المتأخرات فى سن الزواج عينة البحث األساسية ويتضح من الجدول وجود فروق ذات داللة إح

 ( ، وترجع الباحثتان ذلك إلى2.20، 2.21في استراتيجية حل المشكالت لصالح  المهن العليا عند مستوى داللة )

تستمتع أن ارتفاع المستوى المهنى للفتاة غير المتزوجة يجعلها تتعامل مع الجانب اإليجابى لعدم زواجها بأن 

بمزايا عملها ووضعها االجتماعى بممارسة الهوايات أو السفر أو تعلم مهارات جديدة مفيدة لحياتها  أو بإدخار 

مبلغا من المال كتأمين للمستقبل يحميها من االحتياج ويغنيها عن االعتماد على اآلخرين وقد تحاول أن تشغل 

 وضوع الزواج تفكيرها باستمرار.تفكيرها بقضايا مختلفة ومتعددة بدال من أن يشغل م
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كما يتضح من الجدول وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الفتيات المتأخرات فى سن الزواج عينة البحث 

 ( وترجع الباحثتان ذلك إلى2.21األساسية في استراتيجية اإلنشغال بالتدين لصالح المهن العليا عند مستوى داللة )

فتاة غير المتزوجة يتيح لها فرصا أوسع لإلنشغال بالدين من خالل اإلطالع على أن ارتفاع المستوى المهنى لل

الكتب الدينية والتعمق أكثر فى أمور الدين والسلوكيات التى تقربها إلى هللا كالتصدق واألعمال التطوعية ورعاية 

صة مع اختالطها معهم أبويها وأفراد أسرتها خاصة وأنها تخشى أن تكون مطمعا للرجال بسبب عدم زواجها وخا

من خالل العمل ، كما أنها تعتمد على الدين ليحفظها من الشعور باإلكتئاب نتيجة الوحدة القاتلة التي قد تجبرها 

 على اللجوء أحياناً إلى سلوكيات غير سوية كتعاطي األدوية والمهدئات.

رات فى سن الزواج عينة البحث كما يتضح من الجدول وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الفتيات المتأخ

األساسية في مقياس استراتيجيات التكيف مع أحداث الحياة الضاغطة ككل لصالح المهن العليا عند مستوى داللة 

( وترجع الباحثتان ذلك إلى أن ارتفاع المستوى المهنى للفتاة غير المتزوجة قد يكون سببا فى تأخر زواجها 2.21)

رتها فى احتياج مادى لدخلها ، وقد يخشى الشباب االرتباط بها بسبب وضعها المهنى ، فقد تكون أس لعدة أسباب :

وقد تخشى هى أن تضحى بعملها وراتبها للهروب من شبح العنوسة لذا فإنها تعانى من الصراع بين طموحها 

شعرن أنهن أكثر المهنى والمادى وبين موافقتها على الزواج وعلى الرغم من هذه الضغوط فإن هؤالء الفتيات ي

تكيفا مع تأخر زواجهن حيث يرون أن األزواج سوف يفرضون عليهن قيوداً، أو أنهن سوف يكن خادمات ألسرة 

 الزوج.

 استراتيجيات التكيف مع أحداث الحياة الضاغطة  لدى عينة ( تحليل التباين فى 17جدول ) 

 (288البحث األساسية باختالف الدخل الشهرى ألسرة الفتاة  )ن =

الدخل الشهري 

 لألسرة

مجموع 

 المربعات

متوسط 

 المربعات

درجات 

 الحرية

قيمة ) 

 ف(
 الداللة

 : استراتيجية االنسحاب والهروب المحور األول

 2 3284.309 6568.619 بين المجموعات
58.286 

0.01 

 197 56.348 11100.558 داخل المجموعات دال

   199  17669.177 المجموع

 ي : استراتيجية حل المشكالتالمحور الثان

 2 3276.027 6552.054 بين المجموعات
33.370 

0.01 

 197 98.173 19340.027 داخل المجموعات دال

   199  25892.081 المجموع

 المحور الثالث : استراتيجية اإلنشغال بالتدين

 2 3120.722 6241.444 بين المجموعات
37.226 

0.01 

 197 83.832 16514.882 داخل المجموعات دال

   199  22756.326 المجموع

 المجموع الكلي لمقياس استراتيجيات التكيف مع أحداث الحياة الضاغطة

 2 4199.385 8398.770 بين المجموعات
24.985 

0.01 

 197 168.073 33110.434 داخل المجموعات دال

   199  41509.204 المجموع

( بين الفتيات المتأخرات فى سن 8.81باين دال إحصائيا عند مستوى داللة )( وجود ت17يتضح من جدول ) 

 ،استراتيجية حل المشكالت  ،الزواج عينة البحث األساسية فى كل من )استراتيجية اإلنسحاب والهروب 

الف ومقياس استراتيجيات التكيف مع أحداث الحياة الضاغطة ككل (  تبعا الخت ،استراتيجية اإلنشغال بالتدين 

الذي تتضح نتائجه  LSDوللتعرف علي اتجاه داللة هذه الفروق تم إجراء اختبار  ،الدخل الشهرى ألسرة الفتاة   

 فى الجدول التالى. 
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استراتيجيات التكيف مع أحداث الحياة الضاغطة  لدى عينة للمقارنات المتعددة فى  LSD( :اختبار  10جدول ) 

 (288هرى ألسرة الفتاة  )ن =البحث األساسية باختالف الدخل الش

 استراتيجية االنسحاب والهروب

 منخفض

م = 

51.632 

 متوسط 

م = 

40.373 

 مرتفع

م = 

35.187 

   - منخفض

  - **11.259 متوسط

 - **5.186 **16.445 مرتفع

 استراتيجية حل المشكالت

 منخفض

م = 

17.220 

 متوسط 

م = 

19.743 

 مرتفع

م = 

29.412 

   - منخفض

  - *2.523 سطمتو

 - **9.669 **12.192 مرتفع

 استراتيجية اإلنشغال بالتدين

 منخفض

م = 

21.709 

 متوسط 

م = 

34.663 

 مرتفع

م = 

32.034 

   - منخفض

  - **12.954 متوسط

 - *2.629 **10.325 مرتفع

 المجموع الكلي للمقياس 

 منخفض

م = 

90.561 

 متوسط 

م = 

94.779 

 مرتفع

م = 

96.633 

   - فضمنخ

  - **4.218 متوسط

 - 1.854 **6.072 مرتفع

 

( وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الفتيات المتأخرات فى سن الزواج عينة البحث 18يتضح من جدول )

( ، وترجع 2.21األساسية في استراتيجية اإلنسحاب والهروب لصالح دخل األسرة المنخفض عند مستوى داللة )

أن الفتاة الفقيرة غير المتزوجة تعانى ضغوطا اقتصادية متعددة منها أنها التستطيع الظهور  الباحثتان ذلك إلى

بالمظهر الالئق الذى يجعلها تلفت االنتباه إليها نظرا لظروفها المادية ، كما أن تأخرها فى الزواج قد يكون إما 

الزواج مما يدفعها للتهرب من  النتظارها زوج ميسور يخلصها من الفقر أو لعجزها عن الوفاء بمتطلبات

 الزيارات والمناسبات العائلية واعتزال الناس لتجنب نظرات الشفقة فى أعينهم فهى تشعر بالنقص والدونية.

ويتضح من الجدول وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الفتيات المتأخرات فى سن الزواج عينة البحث األساسية 

، وترجع ( 2.20 ،  2.21ح  دخل األسرة المرتفع عند مستوى داللة )في استراتيجية حل المشكالت لصال

أن الفتاة غير المتزوجة وذات المستوى المادى المرتفع يمكنها التعايش مع تأخر الزواج  الباحثتان ذلك إلى

ينظرها  بالخروج مع العائلة واألصدقاء واالندماج فى المجتمع بشكل طبيعى والتمرد على النظرة غير العادلة التى

المجتمع لغير المتزوجة كما يمكنها السفر والدراسة وممارسة هواياتها وتعلم أنشطة مختلفة ، فهى تجد فى الدخل 

المادى تعويضا عن الحرمان العاطفى ، وهى بذلك ال تضطر لقبول زوج غير مناسب لمجرد الزواج دون وجود 

نية وذلك ألنها تحت ضغط ارتفاع مستواها المادى الذى تكافؤ ، فهى فى أمس الحاجة إلى دراسة األمر دراسة متأ

قد يجعلها مطمعا للرجال أو قد يكون سببا فى تخوف الشباب من االرتباط بها خوفا من الشروط التعسفية ألسرة 

 الفتاة.
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كما يتضح من الجدول وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الفتيات المتأخرات فى سن الزواج عينة البحث 

( 2.20 ،  2.21ساسية في استراتيجية اإلنشغال بالتدين لصالح  دخل األسرة المتوسط عند مستوى داللة )األ

إلى أن فتيات الطبقة المتوسطة يمكن اعتبارهن أكثر اتزانا عن غيرهن فهن غير فقيرات  وترجع الباحثتان ذلك

كما أنهن غير أُثرياء أيضا ، ولذلك فلهن ويعانين الحرمان المادى مع الحرمان العاطفى الناتج عن عدم الزواج 

نفس صفات الطبقة المتوسطة من حيث االلتزام والتدين والتفكير الذى يحث على اإليمان بالقضاء والقدر والرضا 

بما قسمه لهن هللا للتغلب على المشاعر السلبية لعدم الزواج كالقلق من تأخر الزواج وعدم االطمئنان على 

 مستقبلهن المالي .

ويتضح من الجدول كذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الفتيات المتأخرات فى سن الزواج عينة البحث 

األساسية في مقياس استراتيجيات التكيف مع أحداث الحياة الضاغطة ككل لصالح دخل األسرة المرتفع عند 

ى المادى للفتاة غير المتزوجة يمكنها أن ارتفاع المستو وترجع الباحثتان ذلك إلى( 2.20 ،  2.21مستوى داللة )

من االستقالل بحياتها وعدم التنازل أو اللجوء للزواج لمجرد الزواج ويجعلها تتكيف مع ظروفها لحين االرتباط 

بالشخص المناسب الذى يتحمل معها مسئولية بناء األسرة وتربية األبناء ، كما أن الفتاة ذات الدخل المرتفع غالبا 

لخوف من  طمع زوج المستقبل فى مالها الخاص خاصة مع األزمة االقتصادية الحالية  ، ولذلك فهى ما يساورها ا

تسعى لالستمتاع بحياتها رغم تأخر زواجها اعتمادا على دخلها المرتفع خاصة وأن فى استطاعتها الظهور 

وممارسة الهوايات وتعلم بالمظهر الالئق فى المناسبات االجتماعية ويمكنها السفر والرحالت وشراء الكتب 

 . وبذلك تتحقق صحة الفرض األولاللغات ودراسة علوم جديدة وكلها جوانب تتطلب توفر موردا ماديا. 

توجد فروق ذات داللة إحصائية في مظاهر الصحة النفسية والذى ينص على " النتائج فى ضوء الفرض الثانى :

ً لمتغيرات الدراسة  -المستوى التعليمي والمهني لها -سنها  –)جنسية الفتاة  لدى عينة البحث األساسية تبعا

 الدخل الشهري ألسرة الفتاة(.

 وللتحقق من هذا الفرض تم إجراء:

ً لمتغيرات )جنسية الفتاة  -أ  العمل "  –اختبار )ت( للوقوف علي داللة الفروق فى مظاهر الصحة النفسية تبعا

 ال تعمل"(. –تعمل 

( للوقوف علي داللة الفروق في مظاهر الصحة النفسية تبعاً لمتغيرات )سن الفتاة تحليل التباين إليجاد قيمة )ف -ب 

 مستوى الدخل الشهري ألسرة الفتاة(. -المستوى التعليمي والمهني لها  -

 - -المستوى التعليمي والمهني للفتاة-إليجاد اتجاه الفروق في حالة وجودها لمتغيرات )سن الفتاة  LSDاختبار  -ج 

 ( توضح ذلك:08( إلى رقم ) 19الشهري ألسرة الفتاة(. والجداول من رقم ) مستوى الدخل 

 

 ( الفروق في متوسط درجات أفراد العينة األساسية فى مظاهر الصحة النفسبة تبعا للجنسية  19جدول ) 

 (288الكويت ( )ن = –) مصر 

 الصحة النفسية
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 العينة

درجات 

 الحرية

قيمة ) 

 ت (
 الداللة

 المحور األول : السعادة النفسية

 100 3.638 65.169 الفتاه المصرية

198 18.536 

  0.01دال عند 

لصالح الفتاه 

 الكويتية
 100 4.110 88.222 الفتاه الكويتية

 المحور الثاني : الثبات اإلنفعالى والتوازن النفسى

 100 5.128 103.592 الفتاه المصرية

198 20.227 

  0.01دال عند 

لصالح الفتاه 

 المصرية
 100 4.032 77.329 الفتاه الكويتية

 المحور الثالث : التفاعل االجتماعي

 100 4.953 68.206 الفتاه المصرية

198 15.442 

  0.01دال عند 

لصالح الفتاه 

 المصرية
 100 3.068 50.128 الفتاه الكويتية
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 اتالمحور الرابع : تقدير الذ

 100 3.994 60.007 الفتاه المصرية

198 2.503 

  0.05دال عند 

لصالح الفتاه 

 الكويتية
 100 5.157 62.639 الفتاه الكويتية

 المجموع الكلي لمقياس الصحة النفسية

 100 6.209 296.974 الفتاه المصرية

198 16.361 

  0.01دال عند 

لصالح الفتاه 

 المصرية
 100 5.818 278.318 الفتاه الكويتية

 

( وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الفتيات المتأخرات فى سن الزواج عينة البحث 19يتضح من جدول )

( 2.21األساسية فى كل من )السعادة النفسية وتقدير الذات( تبعا للجنسية لصالح الفتاة الكويتية عند مستوى داللة )

أن التغيرات فى المجتمع الكويتى جعلت الفتاة  الباحثتان ذلك إلى ( لكل منهما على الترتيب ، وترجع2.20و )

تتحمل معظم مسؤوليات حياتها الشخصية وأمورها المالية بشكل جيد وغيرت من سلوكها وطريقة  الكويتية

تفكيرها وأسلوب حياتها بما يتفق مع ما تحبه ، وأصبحت تسعى إلى تطوير إمكانياتها وقدراتها ، وهى تستمتع 

ع خطط للمستقبل وتعمل جاهدة على تحقيقها في الواقع كما أنها تتقبل واقعها وتتعامل مع حياتها كما هى حتى بوض

شعور الفتاة بالسعادة النفسية يجعلها تسعى جاهدة الى (  إلى أن 1999بدون زواج ، ويشير )على سعد ، 

يجابية مع اآلخرين ، وتقبل الذات لتحقيق أهدافها االستقاللية ، والكفاية الذاتية ، والنمو الشخصي ، والعالقات اإل

أن تطور المجتمع الكويتى انعكس على الفتاة الكويتية حيث أنها أدركت بأن لكل مرحلة عمرية كما  ،في الحياة 

جمالها وأنها اآلن جميلة ، ويمكنها التعامل بكفاءة مع مستجدات الحياة ، وقد وهبها هللا عز وجل من القدرات ما 

لها تعيش سعيدة ، تستطيع تحمل الكثير من المسئوليات ، وأن لديها مهارات قيادية جيدة ، وتتصرف بلباقة فى يجع

 المواقف المختلفة.

كما يتضح من الجدول وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الفتيات المتأخرات فى سن الزواج عينة البحث 

وفى مقياس الصحة النفسية ككل(  -التفاعل االجتماعى  -النفسى األساسية فى كل من )الثبات اإلنفعالى والتوازن 

أن التغيرات  ( لكل منهم ، وترجع الباحثتان ذلك إلى2.21تبعا للجنسية لصالح الفتاة المصرية عند مستوى داللة )

أخرة فى المتالحقة التى طالت جميع المجتمعات العربية ألقت بظاللها كذلك على الفتاة المصرية بشكل عام والمت

سن الزواج بالتحديد ، فنجد الفتاة اآلن تتحمل مسئولية أسرة بأكملها وأصبحت أكثر قدرة على مواجهة الحياة حيث 

ورغم تأخرها فى الزواج إال أنها تشعر  والمحافظة على اتزانها فى المواقف الصعبة التحكم فى انفعاالتها تستطيع

 بالمناقشات والحوارات  ويمكنها التكيف مع المشكالت الحياتية ،بالهدوء واالطمئنان الداخلي وترحب كثيراً 

فقد أصبحت الفتاة اآلن أكثر تفتحا  ، قيمة الحياة تكمن فى تمسكها بمبادئها وقيمها الدينية واألسرية وترى أن

اة وطموحا لدرجة جعلتها ال تصب كل اهتمامها على أمر الزواج ، وعلى مستوى التفاعل االجتماعى نجد الفت

تحب التواجد مع زميالتها وتجد األلفة والمتعة فى التواجد معهم  وال تنقطع عالقتها بهن وتهتم بالتواصل المصرية 

معهن عبر شبكات التواصل االجتماعى وتتعاون مع جيرانها فى المواقف والمناسبات المختلفة كما أنها تستطيع 

ي التعرف على أصدقاء جدد وتتقبل االقتراحات والنقد التعامل مع نوعيات وطبقات مختلفة من الناس وترغب ف

وكلها مظاهر إيجابية دالة على سالمة وتوازن  ،من اآلخرين وتشعر بالمسئولية تجاه اآلخرين وتبادر بمساعدتهم 

 الصحة النفسية للفتاة المصرية .

 سية الصحة النفسية ككل لدى عينة البحث األسا( تحليل التباين فى مظاهر   28جدول ) 

 ( 288باختالف المستوى التعليمى  )ن =

المستوي التعليمي 

 للفتاه

مجموع 

 المربعات

متوسط 

 المربعات

درجات 

 الحرية

قيمة ) 

 ف(
 الداللة

 2 3563.508 7127.017 بين المجموعات
55.052 

0.01 

 197 64.730 12751.786 داخل المجموعات دال

   199  19878.803 المجموع
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( بين الفتيات المتأخرات فى سن 8.81( وجود تباين دال إحصائيا عند مستوى داللة )28)يتضح من جدول 

وللتعرف علي  ،المستوى التعليمى الزواج عينة البحث األساسية فى مظاهر الصحة النفسية ككل تبعا الختالف 

 الذي تتضح نتائجه فى الجدول التالى.  LSDاتجاه داللة هذه الفروق تم إجراء اختبار 

الصحة النفسية  ككل لدى عينة البحث األساسية  للمقارنات المتعددة فى مظاهر  LSD( :اختبار  21جدول ) 

 باختالف المستوى التعليمى

 المستوي التعليمي للفتاة
 منخفض

 287.136م = 

 متوسط 

 321.187م = 

 عالي 

 355.968م = 

   - منخفض

  - **34.051 متوسط

 - **34.781 **68.832 عالي

( وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الفتيات المتأخرات فى سن الزواج عينة البحث 01يتضح من جدول )

األساسية فى مقياس الصحة النفسية ككل تبعا للمستوى التعليمى لصالح المستوى التعليمى المرتفع عند مستوى 

 للفتاة غير المتزوجة يساعدها على وضع أن ارتفاع المستوى التعليمى ( وترجع الباحثتان ذلك إلى2.21داللة )

ويزيد من سعيها إلى تطوير إمكانياتها وقدراتها ، كما يجعلها تضع لنفسها أهدافا تتماشى مع  لنفسها حياة أسلوب

قدراتها ، فالتعليم يمكنها من اتخاذ قراراتها بنفسها دون أن يمليها عليها أحد ، كما تهتم كثيرا بما يدور حولها من 

وأحداث ويزداد لديها حب االستطالع والرغبة فى توسيع معارفها وأفكارها ، فهى تؤمن بأن التغيير هو  قضايا

 سنة الحياة .

 

 (288الصحة النفسية لدى عينة البحث األساسية باختالف السن  )ن =( تحليل التباين فى مظاهر  22جدول )  

 السن
مجموع 

 المربعات

متوسط 

 المربعات

درجات 

 الحرية

ة ) قيم

 ف(
 الداللة

 2 3432.516 6865.031 بين المجموعات
38.813 

0.01 

 197 88.437 17421.999 داخل المجموعات دال

   199  24287.030 المجموع

( بين الفتيات المتأخرات فى سن 8.81( وجود تباين دال إحصائيا عند مستوى داللة )22يتضح من جدول )

وللتعرف علي اتجاه داللة  ،السن اهر الصحة النفسية ككل تبعا الختالف الزواج عينة البحث األساسية فى مظ

 الذي تتضح نتائجه فى الجدول التالى.  LSDهذه الفروق تم إجراء اختبار 

 الصحة النفسية ككلللمقارنات المتعددة فى مظاهر  LSD( :اختبار 23جدول )

 لدى عينة البحث األساسية  باختالف السن

 السن

قل من سنة أل 38من 

 سنة .3

 297.098م = 

سنة ألقل  .3من 

 سنة 48من 

 299.551م = 

سنة  48من 

 فأكثر

م = 

317.703 

   - سنة .3سنة ألقل من  38من 

  - *2.453 سنة 48سنة ألقل من  .3من 

 - **18.152 **20.605 سنة فأكثر 48من 

 

متأخرات فى سن الزواج عينة البحث ( وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الفتيات ال01يتضح من جدول )

سنة فأكثر( عند مستوى داللة  22األساسية فى مقياس الصحة النفسية ككل تبعا للسن لصالح السن األعلى من )

مظاهر الصحة النفسية للمتأخرات فى سن الزواج تصبح أكثر وضوحا لدى  ( وترجع الباحثتان ذلك إلى أن2.21)

جا وعقالنية ويصبحن أكثر تقبال لتأخرهن فى الزواج وأكثر تكيفا مع حياتهن األكبر سنا حيث يكسبهن السن نض

( التى توصلت إلى أن الصفات النفسية االيجابية ارتبطت  Wunderley، 1994ويتفق ذلك مع دراسة )كما هى ، 

سة ، ودراارتباطا ايجابية بكل من الذات الجيدة، والصحة النفسية لدى البنات المتقدمات فـي العمر 
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(Pablen,2000 )  التى توصلت إلى أن سلوك الفرد االجتماعي يتمايز بدرجة أكبر نحو االتجاه اإليجابي كلما

التى ترى أن (  ٨٩٩١)دمحم مياسـا ،وتختلف تلك النتيجة مع دراسة  ،تقدم بعمره ونضج بخبراته في الحياة 

يع النساء ، ذلك أن الفروقات أو االختالفات بين األسباب التي أدت إلى عنوسة المرأة تكاد تكون متشابهة لدى جم

المراحل العمرية تكاد تكون معدومة طالما أن جميعهن يعيشن الظرف نفسه واألسباب ذاتها لذلك جاءت النتيجة 

  بعدم وجود فروق في جودة الحياة بين النساء المتأخرات عن الزواج على وفق متغير العمر .
 

 (288درجات أفراد العينة األساسية فى مظاهر الصحة النفسية ككل تبعا للعمل )ن =( الفروق في متوسط 24جدول )

 العمل
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 العينة

درجات 

 الحرية

قيمة ) 

 ت (
 الداللة

 103 7.182 366.707 تعمل 

198 14.416 

دال عند 

0.01  

لصالح 

 العامالت

 97 5.539 289.127 ال تعمل

 

( وجللود فللروق ذات دالللة إحصللائية بلين الفتيللات المتللأخرات فلى سللن اللزواج عينللة البحللث 02ن جلدول )يتضلح ملل

( ، وترجللع 2.21األساسللية فللى مقيللاس الصللحة النفسللية ككللل تبعللا للعمللل لصللالح العللامالت عنللد مسللتوى داللللة )

داد تفاعلهلا االجتملاعى وتتسلع الباحثتان ذلك إلى أن الفتاة غير المتزوجة يمكنها تحقيق ذاتها ملن خلالل عملهلا ويلز

دائللرة عالقاتهللا االجتماعيللة وتكتسللب خبللرات فللى التعامللل مللع اآلخللرين وتتحمللل المزيللد مللن المسللئوليات وتتطللور 

(  التلى 1990قدراتها وامكانياتها وتصبح أكثر تفاؤال بالمستقبل ، ويختلف ذلك مع دراسلة عللى عللي ودمحم زعتلر )

لمتللأخرات زواجيللا العللامالت وغيللر العللامالت فللي االغتللراب والقلللق لصللالح أوجللدت فروقللا دالللة إحصللائيا بللين ا

 المتأخرات زواجيا العامالت .

 

 (288( تحليل التباين فى مظاهر الصحة النفسية لدى عينة البحث األساسية باختالف المهنة  )ن =.2جدول )

 المهنة
مجموع 

 المربعات

متوسط 

 المربعات

درجات 

 الحرية

قيمة ) 

 ف(
 الداللة

 2 1653.711 3307.422 بين المجموعات
49.966 

0.01 

 100 33.096 3309.649 داخل المجموعات دال

   102  6617.071 المجموع

( بين الفتيات المتأخرات فى سن 8.81( وجود تباين دال إحصائيا عند مستوى داللة ).2يتضح من جدول )

وللتعرف علي اتجاه داللة  ،المهنة ة ككل تبعا الختالف الزواج عينة البحث األساسية فى مظاهر الصحة النفسي

 الذي تتضح نتائجه فى الجدول التالى.  LSDهذه الفروق تم إجراء اختبار 

 

 الصحة النفسية  ككلللمقارنات المتعددة فى مظاهر  LSD( اختبار 20جدول )

 لدى عينة البحث األساسية  باختالف المهنة

 المهنة

 دنيا 

م = 

300.035 

 سطةمتو

م = 

361.800 

 عليا 

م = 

402.259 

   - دنيا

  - **61.765 متوسطة

 - **40.459 **102.224 عليا

( وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الفتيات المتأخرات فى سن الزواج عينة البحث 04يتضح من جدول )

لمهنى المرتفع وترجع الباحثتان األساسية فى مقياس الصحة النفسية ككل تبعا للمستوى المهنى لصالح المستوى ا

أن المستوى المهنى المرتفع والذى يعكس مستوى اجتماعى راقى يعد من أهم األبعاد التي لها تأثير على  ذلك إلى

زيادة الضغوط النفسية أو نقصها، فالفتيات ذوات المستوى االجتماعي المرتفع لديهن بدائل لمواجهة الضغوط 
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خروج والسفر والدراسة والمشاركة فى األعمال التطوعية والخيرية وكلها أمور تنمى الناتجة عن تأخر الزواج كال

تفاعلهن االجتماعى ، مما يزيد من تقديرهن لذواتهن ويجعلهن أكثر توازنا من الناحية االنفعالية على عكس 

حصر كل الفتيات ذوات المستوى االجتماعي المنخفض والالتي يكن أكثر عرضة للضغوط النفسية حيث ين

 تفكيرهن فى دائرة الزواج .

 الصحة النفسية لدى عينة البحث األساسية( تحليل التباين فى مظاهر 27جدول )

 (288باختالف الدخل الشهرى ألسرة الفتاة  )ن =

الدخل الشهري 

 لألسرة

مجموع 

 المربعات

متوسط 

 المربعات

درجات 

 الحرية

قيمة ) 

 ف(
 الداللة

 2 3245.568 6491.136 بين المجموعات
30.962 

0.01 

 197 104.824 20650.402 داخل المجموعات دال

   199  27141.538 المجموع

( بين الفتيات المتأخرات فى سن 8.81( وجود تباين دال إحصائيا عند مستوى داللة )27يتضح من جدول )

 ،الشهرى ألسرة الفتاة الدخل الزواج عينة البحث األساسية فى مظاهر الصحة النفسية ككل تبعا الختالف 

 الذي تتضح نتائجه فى الجدول التالى.  LSDوللتعرف علي اتجاه داللة هذه الفروق تم إجراء اختبار 

 

الصحة النفسية ككل لدى عينة البحث األساسية  للمقارنات المتعددة فى مظاهر  LSD( :اختبار  20جدول ) 

 باختالف الدخل الشهرى ألسرة الفتاة

 لألسرةالدخل الشهري 

 منخفض

م = 

249.042 

 متوسط 

م = 

251.956 

 مرتفع

م = 

303.444 

   - منخفض

  - *2.914 متوسط

 - **51.488 **54.402 مرتفع

 

 

( وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الفتيات المتأخرات فى سن الزواج عينة البحث 08يتضح من جدول )

ختالف الدخل الشهرى ألسرة الفتاة لصالح الدخل الشهرى المرتفع األساسية فى مقياس الصحة النفسية ككل تبعا ال

زيادة الدخل الشهرى الدال على ارتفاع المستوى المادى ألسرة الفتاة المتأخرة فى  وترجع الباحثتان ذلك إلى أن

تتزوج فشعور الفتاة التى لم  ، سن الزواج يكون أحد العوامل التى تساهم فى تدعيم مظاهر الصحة النفسية لها

باألمان المادى يزيد من تقديرها لذاتها ويدعم السعادة النفسية لديها . فهى ال تضطر للتنازل أو قبول الزواج من 

، فوجود الدعم المادى من أسرتها وإحساسها باالستقاللية يحميها من شخص غير مناسب الحتياجها لألمان المادى 

 وبذلك تتحقق صحة الفرض الثانى .زواج. اتخاذ قرار زواج غير سليم أو الزواج لمجرد ال

 

توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين " النتائج فى ضوء الفرض الثالث: والذى ينص على أنه 

اإلنشغال بالتدين ( وبين  -حل المشكالت -استراتيجيات التكيف مع أحداث الحياة الضاغطة )االنسحاب والهروب 

تقدير  –التفاعل االجتماعى  –الثبات االنفعالى والتوازن النفسى –ة النفسية مظاهر الصحة النفسية )السعاد

 الذات( للفتيات المتأخرات في سن الزواج عينة البحث األساسية ." 
 ( . 09وللتحقق من صحة  هذا الفرض تم حساب معامل ارتباط بيرسون والموضح بجدول ) 
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 جيات التكيف مع أحداث الحياة الضاغطة بمحاورها( مصفوفة االرتباط بين استراتي 29جدول ) 

 ومظاهر الصحة النفسية للفتيات المتأخرات في سن الزواج عينة البحث األساسية

 

استراتيجية 

االنسحاب 

 والهروب

استراتيجية حل 

 المشكالت

استراتيجية 

اإلنشغال 

 بالتدين

استراتيجيات 

التكيف مع 

أحداث الحياة 

 الضاغطة ككل

السعادة 

 فسيةالن

0.601 -* 0.702** 0.952** 0.781** 

الثبات اإلنفعالى 

والتوازن 

 النفسى

0.745 -** 0.824** 0.625* 0.894** 

التفاعل 

 االجتماعي

0.633 -* 0.901** 0.725** 0.801** 

 **0.852 **0.792 *0.619 **- 0.924 تقدير الذات

الصحة النفسية 

 ككل

0.816 -** 0.777** 0.845** 0.739** 

 0.05*  دال عند                                              0.01** دال عند 

 

( بين استراتيجية اإلنسحاب 2.21( وجود عالقة ارتباطية عكسية عند مستوى داللة )09يتضح من جدول )

لتفاعل االجتماعى ا –الثبات االنفعالى والتوازن النفسى –والهروب وبين مظاهر الصحة النفسية )السعادة النفسية 

أى أنه كلما اتضحت مظاهر الصحة  ، تقدير الذات( للفتيات المتأخرات في سن الزواج عينة البحث األساسية –

النفسية لديهن قل لجوئهن لالنسحاب والهروب وتفسر الباحثتان ذلك بأن الفتاة العربية المتمتعة بالسعادة النفسية 

التى تتمكن من ضبط انفعاالتها والتحكم فى تصرفاتها يمكنها اعتبار أمر والرضا بالواقع وتقبل ذاتها كما هى و

زواجها عاديا ال تحتاج الهروب منه وال تضطر بسببه لالنسحاب من المجتمع خاصة فى ظل زيادة أعداد 

ا المتأخرات فى سن الزواج وتعدد العوامل المسببة لهذه الظاهرة فهى ال تشعر بأنها المسئولة وحدها عن وضعه

( بين استراتيجية حل المشكالت وبين 2.21كما يتضح وجود عالقة ارتباطية موجبة عند مستوى داللة ) ،الحالى 

تقدير الذات(  –التفاعل االجتماعى  –الثبات االنفعالى والتوازن النفسى –مظاهر الصحة النفسية )السعادة النفسية 

أى أنه كلما تمتعت الفتاة بالصحة والسعادة النفسية ، ة للفتيات المتأخرات في سن الزواج عينة البحث األساسي

كانت أكثر قدرة على استخدام استراتيجية حل المشكالت . فهى تمتلك العقل المتفتح المتقبل للحاضر والمتفائل 

بالمستقبل وتمتلك القناعة بأن األمر كله ال يعنى قصورا فى شخصها بل هو قضاء وقدر كما أن تأخر الزواج 

كما يتضح  ،ظاهرة مجتمعية تمس كثير من الفتيات غيرها ممن لهن مثل ظروفها أو حتى من غيرهن أصبح 

(  بين استراتيجية اإلنشغال بالتدين وبين مظاهر 2020) ،( 2.21وجود عالقة ارتباطية موجبة عند مستوى داللة )

تقدير الذات( للفتيات  –لتفاعل االجتماعى ا –الثبات االنفعالى والتوازن النفسى –الصحة النفسية )السعادة النفسية 

أى أنه كلما تمتعت الفتاة بالصحة والسعادة النفسية كانت أكثر  ،المتأخرات في سن الزواج عينة البحث األساسية 

، فالتدين والقرب من هللا هو سبيل الفتاة للشعور بالسعادة والرضا قدرة على استخدام استراتيجية اإلنشغال بالتدين 

ويتضح أيضا وجود عالقة ارتباطية موجبة عند مستوى ير الذات والقدرة على العطاء والتفاعل مع اآلخرين ، وتقد

( بين استراتيجيات التكيف مع أحداث الحياة الضاغطة ككل وبين مظاهر الصحة النفسية )السعادة 2.21داللة )

تقدير الذات( للفتيات المتأخرات في سن  – التفاعل االجتماعى –الثبات االنفعالى والتوازن النفسى –النفسية 

أسلوب تعامل الفتاة مع الضغط الذى يسببه لها عدم  وتفسر الباحثتان ذلك بأن ،الزواج عينة البحث األساسية 

، الزواج هي محاولة تبذلها إلعادة اتزانها النفسي، والتكيف مع األحداث الضاغطة المرتبطة بتأخرها فى الزواج 

أسفرت عن وجود عالقة ارتباط سالبة بين ( التى  Wunderley، 1994)دراسة يا مع ويتفق ذلك جزئ

 وبذلك تتحقق صحة الفرض الثالث .. استراتيجيات تحمل الضغوط وكل من الثقة بالنفس وتقدير الذات 

لفتاة ، )تعليم األب ، مهنة األب ، المستوي التعليمي ل الفرض الرابع : تختلف نسبة مشاركة متغيرات الدراسة

الصحة  ،فى كل من استراتيجيات التكيف مع أحداث الحياة الضاغطة مستوى الدخل الشهري ألسرة الفتاة( 

 النفسية للمتأخرات فى سن الزواج عينة البحث األساسية طبقا ألوزان معامالت اإلنحدار.
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باستخدام الخطوة  Multi Regression Analysisتم استخدام معامل اإلنحدار المتعدد  وللتحقق من هذا الفرض

للتعرف على أكثر العوامل تأثيرا على كل استراتيجيات التكيف مع أحداث الحياة   Stepwiseالمتدرجة لألمام 

 (.11( ، ) 12الضاغطة ، الصحة النفسية للمتأخرات فى سن الزواج ، ويوضح ذلك جدول ) 

               

 امل االنحدار )الخطوة المتدرجة إلى األمام( ( األهمية النسبية باستخدام مع 38جدول )  

ع
المتغير التاب

 

حياة 
ث ال

حدا
ع أ

ف م
ت التكي

جيا
ستراتي

ا

طة
غ

ضا
ال

 

المتغير 

 المستقل

معامل 

 االرتباط

نسبة 

 المشاركة
 الداللة قيمة) ف(

معامل 

 االنحدار
 الداللة قيمة ) ت(

 0.01 9.983 0.358 0.01 99.661 0.781 0.884 سن الفتاة

وي المست

التعليمي 

 للفتاة

0.829 0.687 61.424 0.01 0.213 7.837 0.01 

الدخل 

الشهري 

 ألسرة الفتاة

0.789 0.622 46.149 0.01 0.127 6.793 0.01 

 0.01 6.572 0.108 0.01 43.191 0.607 0.779 تعليم األب

 

الفتيللات المتللأخرات فللى سللن ( أن أكثللر متغيللرات الدراسللة تللأثيرا فللى اسللتراتيجيات تكيللف 12يتضللح مللن الجللدول )

الزواج مع أحداث الحياة الضاغطة كلان سلن الفتلاة حيلث كلان أول المتغيلرات التلى أضليفت فلى تحليلل اإلنحلدار ) 

( ، كملا يتبلين ملن الجلدول أن 2.21عند مسلتوى دالللة ) (R2) ( )2.181الخطوة األولى( إذ بلغت نسبة المشاركة 

( ، وقلد 2.21( ومستوى داللة ) R2 ( )2.481لتعليمى للفتاة بنسبة مشاركة )المتغير التالى مباشرة كان المستوى ا

( إلى أن للتعلليم أثلر بلالغ عللى تلأخر سلن اللزواج، وذللك بالنسلبة للجنسلين إذ  0220أشارت دراسة دليلة كواش ) 

إقبلال الفتيلات  ( عللى أن 0228كلما ارتفع المستوى التعليمي زادت نسبة العزاب وأكدت دراسة فاطمة الشعباني ) 

 على التعليم والتحاقهن بمجاالت العمل المتوفرة أدى إلى ارتفاع سن زواجهن .

 

 ( األهمية النسبية باستخدام معامل االنحدار )الخطوة المتدرجة إلى األمام( 31جدول ) 

ع
المتغير التاب

سية 
حة النف

ص
ال

 

 المتغير المستقل
معامل 

 االرتباط

نسبة 

 المشاركة
 لةالدال قيمة) ف(

معامل 

 االنحدار
 الداللة قيمة ) ت(

المستوي التعليمي 

 للفتاة
0.866 0.751 84.320 0.01 0.309 9.183 0.01 

 0.01 8.221 0.242 0.01 67.578 0.707 0.841 سن الفتاة

 0.01 7.023 0.147 0.01 49.327 0.638 0.799 تعليم األم

 0.01 6.690 0.118 0.01 44.754 0.615 0.784 تعليم األب

 

أن أكثر متغيرات الدراسة تأثيرا فى الصلحة النفسلية للفتيلات المتلأخرات فلى سلن اللزواج  (31يتضح من الجدول )

كان المستوى التعليمى للفتاة حيث كان أول المتغيرات التى أضيفت فى تحليل اإلنحدار ) الخطوة األوللى( إذ بلغلت 

( ، كما يتبين من الجدول أن المتغير التالى مباشلرة كلان 2.21)  عند مستوى داللة(R2) ( )2.101نسبة المشاركة 

(  ، فكلما زاد المسلتوى التعليملى للفتلاة أصلبحت 2.21( ومستوى داللة ) R2 ( )2.121سن الفتاة بنسبة مشاركة )

كلرة أكثر رقيا وتفتحا على مجاالت الحياة األكثر اتساعا وأصبح طموحهلا غيلر قاصلرا عللى حللم اللزواج فقلط ، فف

الزواج وإن وجدت قد يكون ترتيبها الثانى بعد إثبات الذات والعمل ، وكذلك السن كلملا زاد سلن الفتلاة بلدون زواج 

 وبذلك تتحقق صحة الفرض الرابعأصبحت أكثر عزوفا عن الزواج وأكثر تقبال لحياتها كما هى . 
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 ملخص النتائج : 

الضاغطة استخداما من قبل الفتيات المتأخرات فى سن الزواج  .أن أكثر استراتيجيات التكيف مع أحداث الحياة1

% ، أكثر أحداث الحياة الضاغطة التى تواجهن 10.1عينة البحث األساسية كانت استراتيجية حل المشكالت بنسبة 

% ، وأن أهم مظاهر الصحة النفسية وضوحا لديهن كان تقدير الذات بنسبة 14.0كانت األحداث اإلقتصادية بنسبة 

08.1 .% 

. .وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الفتيات المتأخرات فى سن الزواج عينة البحث األساسية فى كل من 0

)استراتيجية اإلنسحاب والهروب تبعا للجنسية لصالح الفتاة الكويتية ، وفى استراتيجية حل المشكالت لصالح الفتاة 

مقياس استراتيجيات التكيف مع أحداث الحياة الضاغطة  ( لكل منهما ، وفى2.21المصرية عند مستوى داللة )

(( ، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الفتيات 2.20ككل لصالح الفتاة الكويتية عند مستوى داللة )

 المتأخرات فى سن الزواج عينة البحث األساسية فى استراتيجية اإلنشغال بالتدين .

الفتيات المتأخرات فى سن الزواج عينة البحث األساسية في كل من  .وجود فروق ذات داللة إحصائية بين1

)استراتيجية اإلنسحاب والهروب لصالح المستوى التعليمى المنخفض ، وفي استراتيجية حل المشكالت لصالح  

 المستوى التعليمى األعلى، وفي استراتيجية اإلنشغال بالتدين لصالح المستوى التعليمى األعلى بمستوى داللة

وفي مقياس استراتيجيات التكيف مع أحداث الحياة الضاغطة ككل لصالح  المستوى   ( لكل منهم  ، 2.21)

 ( (.2.20،2.21التعليمى األعلى بمستوى داللة )

.وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الفتيات المتأخرات فى سن الزواج عينة البحث األساسية في كل من 2

، وفي استراتيجية حل  (2.20،  2.21هروب لصالح  السن األقل بمستوى داللة ) )استراتيجية اإلنسحاب وال

المشكالت ومقياس استراتيجيات التكيف مع أحداث الحياة الضاغطة ككل لصالح  السن األعلى ، وفي استراتيجية 

 ( لكل منهم (.2.21بمستوى داللة ) اإلنشغال بالتدين لصالح  السن المتوسط 

األساسية في كل من  داللة إحصائية بين الفتيات المتأخرات فى سن الزواج عينة البحث . وجود فروق ذات0

)استراتيجية اإلنسحاب والهروب ومقياس استراتيجيات التكيف مع أحداث الحياة الضاغطة ككل لصالح غير 

مستوى داللة ( لكل منهما ، وفي استراتيجية حل المشكالت لصالح العامالت ب2.21العامالت بمستوى داللة )

(( ، وجود فروق غير دالة إحصائيا بين الفتيات المتأخرات فى سن الزواج عينة البحث األساسية في 2.21)

 استراتيجية اإلنشغال بالتدين .

. وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الفتيات المتأخرات فى سن الزواج عينة البحث األساسية في كل من 4

( ، وفي استراتيجية حل المشكالت 2.21هروب لصالح المهن الدنيا عند مستوى داللة ))استراتيجية اإلنسحاب وال

( ، وفي استراتيجية اإلنشغال بالتدين ومقياس استراتيجيات 2.20، 2.21لصالح  المهن العليا عند مستوى داللة )

 لكل منهما(.(  2.21التكيف مع أحداث الحياة الضاغطة ككل لصالح المهن العليا عند مستوى داللة )

.وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الفتيات المتأخرات فى سن الزواج عينة البحث األساسية في كل من 1

( ، وفي استراتيجية حل 2.21)استراتيجية اإلنسحاب والهروب لصالح الدخل المنخفض عند مستوى داللة )

لتدين لصالح  الدخل المتوسط ، وفي مقياس المشكالت لصالح  الدخل المرتفع ، وفي استراتيجية اإلنشغال با

( 2.20،  2.21استراتيجيات التكيف مع أحداث الحياة الضاغطة ككل لصالح الدخل المرتفع عند مستوى داللة ) 

 لكل منهم( .

.وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الفتيات المتأخرات فى سن الزواج عينة البحث األساسية فى كل من 8

( لكل منهما 2.20( و )2.21سية وتقدير الذات تبعا للجنسية لصالح الفتاة الكويتية عند مستوى داللة ))السعادة النف

وفى مقياس الصحة النفسية ككل( تبعا  -التفاعل االجتماعى  -على الترتيب ، و)الثبات اإلنفعالى والتوازن النفسى 

 نهم.( لكل م2.21للجنسية لصالح الفتاة المصرية عند مستوى داللة )

.وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الفتيات المتأخرات فى سن الزواج عينة البحث األساسية فى مقياس 9

الصحة النفسية ككل تبعا للمستوى التعليمى لصالح المستوى التعليمى المرتفع ، السن األعلى ، العامالت ، 

 ( لكل منهم .2.21وى داللة )المستوى المهنى المرتفع، ولصالح الدخل الشهرى المرتفع عند مست

( بين استراتيجية اإلنسحاب والهروب وبين مظاهر 2.21.وجود عالقة ارتباطية عكسية عند مستوى داللة )12

( بين كل من )استراتيجية حل المشكالت 2.21الصحة النفسية ، وجود عالقة ارتباطية موجبة عند مستوى داللة )

الضاغطة ككل وبين مظاهر الصحة النفسية ( ، ووجود عالقة ارتباطية  واستراتيجيات التكيف مع أحداث الحياة

(  بين استراتيجية اإلنشغال بالتدين وبين مظاهر الصحة النفسية 2020( ، )2.21موجبة عند مستوى داللة )

 للفتيات المتأخرات فى سن الزواج عينة البحث األساسية.
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يات التكيف مع أحداث الحياة الضاغطة كان سن الفتاة يليه .أن أكثر متغيرات الدراسة تأثيرا فى استراتيج11

المستوى التعليمى لها ، وأن أكثر متغيرات الدراسة تأثيرا فى الصحة النفسية للفتيات المتأخرات فى سن الزواج 

 كان المستوى التعليمى للفتاة يليه سنها .

 

 Research Recommendationsتوصيات البحث : 

سة الحالية توجه الباحثتان بعض التوصيات لألسرة والفتيات والشباب ولبعض الجهات في ضوء نتائج الدرا

 المعنية متمثلة في: 

 

 

 

 

 الجهات المعنية

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

" فى مصر والكويت " ويمكن تعميمها على كل   توصيات موجهة لألجهزة والمؤسسات المعنية بالدولة .1

 س المشكلة بنسب مختلفة :المجتمعات العربية التى تعانى نف

  : وزارة الشئون االجتماعية بمصر ووزارة الشئون االجتماعية والعمل بالكويت 

 تخصيص جزء من دعم وزارة الشئون االجتماعية للمساهمة بالمساعدات العينية لغير القادرين على الزواج . -

 بعيداً عن الضغوط االقتصادية. منح قروض للزوجين الشابين طويلة األمد لتمكينهما من حياتهم األسرية -

تفعيل دور مراكز اإلرشاد النفسي والزواجي واألسري ودعمهم من قبل المواطنين، والمؤسسات العامة والخاصة  -

  واألهلية لتقوم بدورها الفعال فـي إرشـاد الشـباب لإلسراع في إنجاز الزواج.

 : وزارات اإلسكان 

النقابات المهنية والوزارات والجهات الحكومية والخاصة التى يشغلها توفير شقق سكنية للشباب محدودى الدخل ب -

% من راتبه الشهرى دون مصاريف إضافية وذلك على 02العديد من الشباب الغير متزوج وذلك مقابل خصم 

 سنة مع إمكانية التسليم الفورى وبدون فوائد . 02المدى البعيد بحد أقصى 

 ان:المجلس القومى للمرأة وحقوق اإلنس 

تنظيم محاضرات وندوات تثقيفية عن الزواج وأهميته والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالمرأة من  -

 أجل توجيه الشباب والشابات نحو الزواج وتشجيعهم  .

إقامة ندوات ولقاءات تربوية وإرشادية لتعزيز مكانة المرأة فـي المجتمع بصورة عامة والمتأخرات عن الزواج  -

  .رة خاصةبصو

 : وزارات اإلعالم بوسائلها المختلفة 

حث الشباب من الجنسين على السعى للزواج وذلك عن طريق توضيح اآلثار السلبية لتأخر الزواج على الصحة  -

 الجسدية والنفسية عن طريق حمالت توعية تقوم بها وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة اإلعالم.

ناداة رجال الدين االسالمى والمسيحى فى المساجد والكنائس على التنازل عن االهتمام بالخطاب الدينى ووجوب م -

 بعض متطلبات األهالى والرضا بمن يتوسموا فيه حسن الخلق .

 لشئونا وزارة

 االجتماعية
 

 اإلعالم وزارة

 بوسائلها

 المختلفة

 وزارة

 اإلسكان

 

 القومى المجلس

 وحقوق للمرأة

 اإلنسان
 



 

 
010 

 

تقديم برامج خاصة تهدف من ناحية إلى تشجيع النساء المتأخرات عن الزواج على اإلقبال على الزواج، والرضا  -

عمرهن ووضعهن الفسيولوجي والنفسي  ، ومن ناحية أخرى تهدف إلى حل عن الحياة، والعيش بما يتناسب مع 

 مشاكلهن النفسية واالجتماعية وذلك بالتعاون مع المختصين النفسيين واالجتماعيين وعلماء الدين.

تفعيل التواصـل بـين الجمعيـات والمنظمـات والجهات الرسمية واألهلية، التي تهتم بمؤسسة الزواج، والقيام  -

ت توعية عن طريق المحاضرات والندوات واللقاءات، وإشاعة ثقافة الزواج كمؤسسة شـرعية اجتماعية بحمال

تربوية؛ بالحد من المغاالة بالمهور وعدم البذخ والمباهـاة فـي التأثيـث المنزلي والمالبس والكماليات وتعريـف 

لصحية واالجتماعية واإلنسانية( وتأثيرها الشـباب وأهـاليهم بمخاطر التأخر في سن الزواج وتشمل المخاطر )ا

 السلبي على الفرد واألسرة والمجتمع.

 . توصيات موجهة لألسرة والشباب والفتيات : 2

مبادرة الفتيات الى الزواج متى ما تيسر لهم أمره وأال يتعلقوا بأمال وأحالم وخياالت وطموحات ومثاليات بما  -

لى الصبر واالستعفاف والرضى بقدر هللا سبحانه وتعالى والعمل باألسباب يعبر عنه بتأمين المستقبل ، كما ندعو إ

 الشرعية.

حث أولياء االمور على تقوى هللا فيما تحت أيديهم من بنات وأن يبادروا في تزويجهن متى ما تقدم األكفاء في  -

ذه التوصية عن طريق دينهم وخلقهم ، وأن ال يغالوا في مهور بناتهم وفي تكاليف الزواج ، ويمكن أن تنفذ ه

 اإلرشادات الدينية وخطب صالة الجمعة وفي المناسبات الدينية.

 

 مراجع البحث 

 أوال المراجع العربية :

( : مناهج البحث وطرق التحليل اإلحصائى فى العلوم النفسية 1991آمال صادق ، فؤاد أبو حطب )  .1

 . القاهرة –مكتبة االنجلو المصرية  –والتربوية واالجتماعية 

(: "أساليب التعامل مع الضغوط، حدود المنهج واألساليب"، مجلة النبأ، العدد الخامس  0221أسعد اإلمارة )  .0

 ، العراق.والخمسون 

( : مشكالت طلبة جامعة اإلمارات العربية المتحدة، مشكالت المستقبل 0222إبراهيم شوقي عبد الحميد ) .1

 العربية المتحدة.  الزواجي واألكاديمي، عن االنترنت،  اإلمارات

(: تقرير عن النتائج النهائية للتعداد العام للسكان واإلسكان 0211الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء ) .2

 والمنشآت ، جمهورية مصر العربية.

 –دار الكتاب الحديث  –( : مناهج البحث التربوى : رؤية تطبيقية مبسطة 0222بشير صالح الرشيدى )  .0

 القاهرة. 

(: إدارة الضغوط من أجل النجاح. الجمعية األمريكية لإلدارة، مكتبة جرير ، 1990روير وآخرين ) ج .4

 السعودية. )ترجمة مكتبة جرير(. 

(: العوامل االجتماعية واالقتصادية للعزوبة دراسة ميدانية وسط الجزائر العاصمة وما 0220دليلة كواش ) .1

 اع ، جامعة الجزائر، الجزائر.جاورها ، رسالة الماجستير ،قسم علم االجتم

دار  ،(: البحث العلمي، مفهومه وأدواته وأساليبه 0220ذوقان عبيدات، عبد الرحمن عدس، كايد عبد الحق )  .8

 المملكة العربية السعودية . ،جدة ،  9ط ،أسامة للنشر والتوزيع 

قف الضاغطة، مجلة علم ( : الفروق الجنسية والعمرية في أساليب التكيف مع الموا 1990رجب دمحم )  .9

 النفس، العدد الخامس والثالثون، الهيئة المصرية العامة للكتاب بالقاهرة ، مصر.

سعودية("، مكتبة  –(: "مقياس مواقف الحياة الضاغطة في البيئة العربية )مصرية  1998زينب شقير )  .12

 النهضة المصرية، القاهرة ، مصر.

ادة الحقيقية لدى عينة من طالب المرحلتين اإلعدادية والثانوية ( : معدالت السع 0228سحر فاروق عالم )  .11

 ( يوليو ، مصر.0(  ، العدد ) 18، مجلة الدراسات النفسية ، المجلد )

(: "مقاالت في الشخصية والصحة النفسية"، مركز البحوث اإلنسانية والتنمية  0221سفيان دمحم أبو نجيله )  .10

 سطين.االجتماعية، مطبعة منصور، غزة ، فل

 ( . النمو النفسي لإلنسان ، المكتبة التجارية الحديثة ، القاهرة ، مصر. ٨٩٩١سيد صبحي )  .11

( : عالقة تقدير الذات بالنشاط المعرفي ) سلبية التفكير( لدى عينة من الفتيات  0212شهر زاد  نوار )  .12

،  0ت النفسية والتربوية ، العدد مختبر تطور الممارسا –المتأخرات عن الزواج ، مجلة دراسات نفسية وتربوية 

 الجزائر . 
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( : الضغوط النفسية وأساليب مواجهتها كما تدركها المرأة الفلسطينية في محافظة  0221صالح أبو حطب )  .10

 غزة، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة األقصى بغزة ، فلسطين.

في البيئة ا ت المتأخرات زواجيالضغوط النفسية لذى الفتيب ( :0221رسالن) وشاهين صباح الرفاعي .14

 ، مصر. 41العدد  ، 18 د المجل ، النفسية للدراسات المصرية المجلة  ،السعودية و البيئة المصرية 

 ( : مقدمة في الصحة النفسية ، دار الفكر للنشر و التوزيع ، عمان ، األردن .0228عبد السالم عبد الغفار ) .11

النفعالي لدى طلبة الجامعة بناء وتطبيق،رسالة ماجستير غير (: قياس االتزان ا0220عيد المسعودى ) .18

 منشورة، كلية التربية، جامعة بغداد ، العراق.

(: مقياس الصحة النفسية للشباب ، مكتبة االنجلو  ٨٩٩٣عبد المطلب القريطي، وعبد العزيز الشخص )  .19

 المصرية، مصر.

 عة األولى ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، مصر.( : "الصحة النفسية" ، الطب1995عبد المطلب القريطي )  .02

 ( : داء تفشي العنوسة أسبابها وآثارها وطرق عالجها، دار الفالح ، الكويت.0222عبد الودود ضيف ) .01

( : المشكالت االسرية للفتاة العانس في المجتمع السعودي ، المؤتمر العلمي  0229عبده كامل الطايفي )  .00

 ، مصر. 2للخدمة االجتماعية ، كلية الخدمة االجتماعية ، جامعة حلوان ، المجلد الدولي الثاني والعشرون 

( : قياس الضغوط النفسية لدى الشباب وعالقتها بمستوى السواء النفسي ، رسالة  0222عفاف عويس) .01

 ماجستير غير منشورة ، كلية البنات ، جامعة عين شمس ، القاهرة ، مصر.

(: االغتراب والقلق العصابي وعالقتهما بتأخر سن الزواج  1990طف زعتر) على عبد السالم علي ودمحم عا .02

، 4، السنة  01لدى اإلناث العامالت والغير عامالت ، مجلة علم النفس ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، العدد 

 مصر.

( ،  10المجلد ) ( : مستويات األمن النفسي لدى الشباب الجامعي ،  مجلة جامعة دمشق ،  1999علي سعد )  .00

 ( ، دمشق ، سوريا .1العدد ) 

( : الصالبة النفسية والمساندة االجتماعية متغيرات وسيطة في العالقة بين الضغوط  ٨٩٩١عماد مخيمر )  .04

 ، مصر.١وأعراض االكتئاب لدى الشباب الجامعي ،  المجلة المصرية للدراسات النفسية ، مجلد 

عوامل االجتماعية والثقافية لتأخر سن زواج الفتيات في المجتمع ( : ال0228فاطمة مبارك الشعبانى ) .01

الحضري، دراسة ميدانية علي مدينة جدة ، رسالة ماجستير ، قسم االجتماع ،  جامعة الملك عبد العزيز ، المملكة 

 العربية السعودية.

لكويت ،  قطاع ( : دراسة عن أعداد غير المتزوجين با0211قطاع اإلحصاء بوزارة العدل الكويتية ) .08

 اإلحصاء بوزارة العدل ، الكويت .

( : الفروق في مفهوم الذات والعدوانية والقلق وبعض سمات الشخصية 0228كريستسن رشدى يوسف )  .09

 لدى العانسات مقارنة بالمتزوجات ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية اآلداب ، جامعة المنوفية ، مصر.

(: عمليات تحمل الضغوط في عالقتها بعدد  من المتغيرات النفسية لدى  1992لطفي إبراهيم عبد الباسط )  .12

 ،  جامعة قطر ، قطر. 0المعلمين، مجلة مركز البحوث التربوية ،العدد 

( : القلق العصابي وعالقته بتأخر سن الزواج لليمنيات ، رسالة ماجستير، اليمن 0222لطيفة لطف المهدي ) .11

. 

(: أساليب مواجهة ضغوط أحداث الحياة، وعالقتها  1991إبراهيم عبدهللا ) مايسة أحمد النيال، و هشام  .10

ببعض االضطرابات االنفعالية لدى عينة من طالب وطالبات جامعة قطر، المؤتمر الدولي الرابع لمركز اإلرشاد 

 النفسي )اإلرشاد والمجال التربوي(، جامعة عين شمس ، مصر.

ية واألمراض النفسية والعقلية )وقاية وعالجه(، دار الجبل، بيروت ، ( : الصحة النفس ٨٩٩١دمحم مياسا  )  .11

 لبنان.

اإلنسانية ،  ( : " ضغوط الحياة وعالقتها ببعض المتغيرات " ، مجلة  العلوم 0221محمود شمال حسن )  .12

 كلية اآلداب ، جامعة البحرين ، العدد العاشر ، البحرين.

تى يستخدمها المرشدون فى المدارس الثانوية للتعامل مع ( : االستراتيجيات ال1992معروف الشايب ) .10

 الضغوط النفسية لديهم ،  رسالة ماجستير غير منشورة ،  الجامعة األردنية ،  عمان ،  األردن .

( : البارانويا وعالقتها بالوحدة النفسية لدى النساء العامالت ،  دراسة ميدانية 0222مؤيد اسماعيل جرجيس ) .14

 ( ،  جامعة صالح الدين ،  أربيل .01، مجلة زانكو )

 ( : أسباب تأخر الزواج فى الكويت ،  قسم علم النفس ،  جامعة الكويت ، الكويت. 0121نعيمة الطاهر ) .11
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( : عالقة األحداث الضاغطة بالسلوك 0228نظمي عودة أبو مصطفى ، نجاح عواد السميري ) .18

قصى(  ، مجلة الجامعة اإلسالمية )سلسلة الدراسات العدواني)دراسة ميدانية على عينة من طالب جامعة األ

 فلسطين. –غزة  -جامعة األقصى  -كلية التربية  –، العدد األول، قسم علم النفس 14اإلنسانية( المجلد 

( : قلق المستقبل لدى المدرسات المتأخرات عن  0212هادى صالح النعيمي و جنار عبد القادر الجباري )  .19

 ، العراق.  1، العدد  11ظة كركوك ، مجلة التربية والعلم ، بغداد ، المجلد الزواج في مركز محاف
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