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بسم اهلل الرحمن الرحيم
س ْب َحا َن َك َل ِع ْم َم لَ َنا إِلَّ َما َعمَّ ْمتََنا إِ َّن َك
" قَالُواْ ُ
َنت ا ْلعمِيم ا ْلح ِ
يم "
ك
أ َ َ ُ َ ُ
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صدق اهلل العظيم

ب

اإلهــــــــــــــــداء
إلى من أوصاني اهلل بهما خي ارً  ....أمي وأبي حفظهما اهلل
إلى رفيق دربي وحياتي  ....زوجي الغالي

إلى زهرات حياتي وعبيرها  ....روان ،وريم ،ورانية ،ومحمد ،وايناس
إلى إخواني وأخواتي األعزاء  ....حفظهم اهلل جميعاً.
والى كل من أحبني وأحببته في اهلل

أهدي لكم جميعاً ثمرة جهدي ،،،،،

ج

شــكـــر وتــــقــــديــر

ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
َن َه َدانَا المَّ ُه "
ي لَ ْوَل أ ْ
" َوقَالُوا الْ َح ْم ُد لمَّه الَّذي َه َدانَا ل َه َذا َو َما ُكنَّا لنَ ْهتَد َ

صدق اهلل العظيم ( سورة األعراف ) 32 :

أبدأ شكري خالصًا هلل عز وجل عمى عمهىو وعظىفض ه ىمو وعمى ىدافتىو وتوهفهىو لىي هىي إعجىاز ىىذا

البحىث ،راجفى هعىو حىبحاعو وتمىال أع فجممىو عهىحً صىىالحاً ،وعمهىاً عاهمىاً ،وأتوجىو بكىل الشىكر والتهىدفر لكىىل
هع حاىض بشكل هباشر أو غفر هباشر هي إعداد ىذا البحث والذي آهل أع فحهق الفائدة الهرجوة هعو.

وأخص بالشكر والتقدير األستاذ الدكتور /محمد سفيان أبو نجيمة

عهفىىد كمف ى التربف ى ورئىىفس احىىض عمىىض الىىعفس حىىابهاً ،بكمف ى التربف ى – جاهم ى اهزىىىر .عم ى تف ىىمو بافش ى ار

عم ىذا البحث واتاح الفرص لححتفادة هع عمهو الوهفر وتوجفياتو البعىاةة وعصىائحو التىي كاعىت ليىا أكبىر

اهثر هي إعجاز ىذا البحث .هجزاه اهلل خف ًار ووىبو الصح والماهف .
وهىىع دواعىىي الفخىىر وا عت ىزاز أع أتهىىدض بخىىال

شــكري وتقــديري إلــى األســتاذ الــدكتور /نعمــات عم ـوان

عهفد كمف التربفى – جاهمى اهاصى عمى تف ىمو بافشى ار

عمى ىىذا البحىث ،وعمى الهجيىود الكبفىر الىذي

بذلو هي هحاعدتي ،هشهمو بممهو الغزفر وعطائو الكاهل همو هعي كل افحتراض والتهدفر وجزاه اهلل خف ًار.
كما أتقدم بخالص تقديري إلى األستاذ الدكتور  /صالح الدين أبو ناهية

لهواههتو عم هعااش البحث واهادت هع عمهو وخبراتو الواحم همو هعي كل افحتراض وتهدفر.
كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى األستاذ الدكتور  /محمد ابراهيم عسمية

عمى تف ىىمو ا شىىترال هىىي لجع ى الهعااش ى والحكىىض عم ى الرحىىال واتاح ى الفرص ى لىىي الىىتممض هىىع عمهىىو الغزفىىر
وخبراتو الواحم همو هعي كل اعتزاز وتهدفر.
كما أتقدم بالشكر والعرفان إلـى الـدكتور /حمـدي أبـو جـراد لهىا بذلىو هىع جيىد هىي تىدافق الرحىال والهحىاعدة
بال أري هي الهمالجات افحصائف ليذا البحث.

وبكل هشاعر الحب والتهدفر وا حتراض لكل هع حاعد هي خىروج ىىذا البحىث إلى حفىز العىور وأخفى اًر أحىجد هلل

شىك ًار عم ى إعجىاز ىىىذا المهىىل هىمع أصىىبت ههىىع اهلل تىوهفهي ،واع كىىاع غفىر ذلىىل ههىىع عفحىي ،وهىىا تىىوهفهي إ

باهلل.
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الفصــل األول
مقدمــــــة الدراســة

1

مقدمة الدراسة:
لقد خمق اهلل تعالى آدم فكان واحدا ،ثم خمق حواء فكانت زوجا ليكون الزواج ىو النظاام اللياا الاخل خمقاو اهلل

سبحانو وتعالى لتنظيم العالقة بين الجنسين ،بأن يسكن الزوج إلى زوجتو وتساكن الزوجاة إلاى زوجياا ،أل يطمانن كال
منيما فا حياتو لآلخر بحيث تكون ىخه الحياة بعيدة عن القمق والمخاوف ،أل يسودىا المحبة واالستقرار.

إن تحديد العالقاة باين الرجال والمارأة ومعرفاة الكي ياة ،وطبيعاة المواقاف والاا ات التاا يادرك بياا كال منيماا اخخار

تسااىم فااا تحديااد لاكل العالقااة بااين الطارفين  ،فالنساان ال يسااتطين أن يعاايش حيااة موفقااة مسااتمرة إال إخا اسااتطاع أن

ي يم ويعا ويدرك ما يحيط بو من مثيرات سواء كانت طبيعية أو اجتماعية ،ويعد الزواج أىم ىخه العالقاات النساانية،

وخااة ما يتعمق منيا بالت اعل الثنانا ،كما يعتبر الزواج من أىم النظم التا تؤثر فا دينامية البناء االجتمااعا لاد

المجتماان  ،فااالزواج ىااو الساابيل الااخل يمااتمس فيااو كاال منيمااا طريقااو إلااى لاريك ماان الجاانس ا خاار يلاابن لااو العديااد ماان
حاجاتو الن سية  ،واالجتماعية وال يزيولوجية التا ياعب تحقيقيا بدونو ( مرسا.)11:1998 ،

وقد يبدو من الوىماة ا ولاى عنادما نتحادث عان المارأة والرجال ،أنناا إزاء كياانين مختم اين لكال منيماا عالماو وحياتاو

ومايره ،إال انو فا الحقيقة غير خلك ،فنحن بإزاء وجياين للااء واحاد تماماا كاوجيا العمماة الواحادة ،فارغم اختالفيماا
فال ان اال بينيما ،وال فكاك حدىما عن اخخر ،الرجال والمارأة ىماا وجياا الوجاود النساانا ،ووجاود أحاد الجنساين ال
يتحقق وال يكتسب مبرر وجوده دون وجوده باالمعنى اخخار ،ومعناى ىاخا أناو ال وجاود لماخات لاد أل مان الجنساين إال

من خالل الجنس اخخر ( مرسى.) 39:1998 ،

واخخر ىو مرآة الاخات ،وىاو يعناا أن كال جانس يار اخخار أوال موباوع رغبتاو ،وثانياا بمعناى أعماق يار خاتاو ،ن
رغبتو فا نياية ا مر ىويتو ،فا نا ال يمكن أن تكون فا النياية إال أنا الرغبة ( فرجانا.) 7:2777،

إن البحث عن تاور كل مان الجنساين لمجانس اخخار ،وماا ينطاول عماى ىاخا التااور مان اتجاىاات ،ومعتقادات،

يمكن أن يكلف من خاللو عن م يوم العالقة بينيما ،واد ارك ال رد لملخص اخخر تعتمد عمى نوع العالقاة التاا تاال

بين المت اعمين ،وعمى خاانص الموقف الخل تتم فيو عممية الت اعل ( مرسى.) 11:1991 ،

ويياتم م ياوم الدراك االجتمااعا باا ة عاماة بقادرة ال ارد عماى مالحظاة وادراك ساموك اخخارين فاا مواقاف الت اعاال

االجتمااعا ،فااإخا أدرك ال اارد اخخاار سيسااانده عناد الحاجااة إليااو ،فيااخا يلااعره بالرباا ،وبالتااالا سيساامك بطريقااة مالنمااة

اجتماعيا نحوه ،مثل الفااح لو عن خاتو والتعبير عن ملاعره االيجابية نحوه ( السيد والابوة.) 32:2774 ،

ومماا ال لااك فياو أ ن إدراك أل ماان الازوجين للاريك حياتااو سايترتب عميااو اساتجابتو لااو وفقاا ليااخا الدراك ،وبالتااالا

كمماا كاان الدراك إيجابياا ومقباوال ،سايزداد توافقيماا الزواجااا ،حياث أن الدراك الجياد باين الازوجين يعاد أحاد المؤلارات
اليامااة لمتواااال ،والت اعاال ،والت ارابط الزواجااا ،فقااد توااامت د ارسااة( حممااا )52: 1996والتااا تاام فييااا جماان إد اركااات

ا فراد عن الت اعالت الزوجية أن ىناك ستة أنواع من التفاعال ت الااعةة لد األووا والوواـا ت:التوااال الااري ،
التأكيااد الوجاادانا ،الت اعاال الجنسااا الساامبا ،تنظاايم الاادور التقمياادل ،الا اراع الياادام ،الااراع البناااء ،وتبااين أن سااموك

تجنب الاراع كان خااا بالرجال ،فا حين أن االرتباطات االيجابية فا الت اعل كانت خااة بالنساء .
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ولمزواج أىمية كبر كعممية اجتماعياة ،وكخطاوة أساساية فاا تكاوين ا سارة ،كماا يسايم فاا تحقياق التوافاق الن ساا

لكل من الرجل والمرأة ،فالزواج ىو السبيل الخل يمتمس فيو كال منيماا طريقاو إلاى اللاريك مان الجانس اخخار يلابن لاو
العديااد م ا ن حاجاتااو الن سااية واالجتماعيااة وال يزيولوجيااة التااا ياااعب تحقيقيااا بدونااو ،وىااو يعتباار رابطااة عمريااة لاااممة

ودانمااة يمجااأ إلييااا معظاام ا ف اراد لمحاااول عمااى المؤانسااة ،والمساااندة االن عاليااة ،وينتمااا فييااا كاال ل اريك إلااى اخخاار،

وينكر لو حاجات فردية خااة بو ( الخولا.) 21:1988 ،

ومما ال لك فيو أن سموك الزوجين أثناء الت اعل يؤثر بلكل أو بأخر عمى توافقيم الزواجا فقد بينت دراسة

( بياراد بيارل وفنلاام )113:1992 Brad burry & Fincham ،أن أسااليب عادم التوافاق الزواجاا لاد ا زواج
ارتبطاات بسااموكيات حاال الملااكالت ،وبالسااموك الساامبا ماان ا زواج تجاااه زوجاااتيم ،كمااا تبااين أن ىااخه ا ساااليب غياار
التوافقية تسيم فا سموك الاراع وسوء العالقة بين الزوجين.

الزواج يعنا بناء العانمة ،وبناء العانماة يحتااج إلاى جياد مخماص متوافاق مان الازوجين طاول الحيااة ،ولماا كاان الازوج

والزوجاة لخااايتين مختم تااين بالاا ات الموروثااة ،وبخااااة العقمي اة التاا تااتحكم فااا ا مزجاة ،وأيبااا مختم تااين بقاادر

أكبر فا السموك والعادات نتيجة اختالف تربية كال منيماا ،فاإن مان البارورل لبقااء العانماة ونجاحياا فيماا أسسات مان

أجمو أن يكون كال من الزوجين قادر عمى تجاوز االختالفات ،وجسار ال جاوات والبقااء عماى جاو الماودة والحاب سااندا

فاا العانماة وفاا القارآن الكاريم يقاول اهلل تعاالى " ومان آياتاو أن خماق لكام مان أن ساكم أزواجاا لتساكنوا إليياا وجعال بيانكم
ماودة ورحماة إن فاا خلاك خياات لقاوم يت كارون " وفاا ختاام اخياة جااءت " فاا خلاك خياات لقاوم يت كارون " أل بعقااوليم
يدركون وليس بحاجاتيم المادية فقط يعيلون(الكرما.) 66،2777 ،

كم ااا توا اامت د ارس ااة (  )116: 2777،scolt،Duforeإل ااى معرف ااة العالق ااة ب ااين متليا ارات التواا اال وادراك ا زواج
والزوجاات لمماودة والرحماة فيماا بيانيم ،وأن ا زواج الاخين يتمتعاون بتوجياو إيجاابا فاا الحاديث ىام ا كثار تلاابيا فيمااا
يتعمق بأفكارىم عن المودة من أولنك الخين يتمتعون باالتجاه السمبا.

حيااث أن ا س ارة السااوية ىااا أساااس الحياااة االجتماعيااة السااوية ،وىااا أساااس المجتماان المتكاماال فيناااك الماااال

المادية المتبادلة يوميا ،وىناك الخبرات الملتركة ،وىناك المسكن الواحد الاخل يبام كال أفاراد ا سارة ،وىنااك العواطاف
والملاعر الوجدانية.

إن االستقرار ا سرل يعبر عن عالقة أسرية تقوم عمى الت اعل الدانم بين أفاراد ا سارة جميعاا ،والتاا تييال لنبنااء

الحياة االجتماعية ،والثقافية ،واالقتاادية ،والدينية ،الالزمة للاباع احتياجااتيم فاا م ارحال النماو المختم اة ،فاالساتقرار
ا سرل ليس عممية ماادفة أو عممياة علاوانية ،ولكنياا ثمارة ساموك قاادل وعمادل فاا معظماو ياادر عان كال زوج
ييدف إلى إسعاد الازوج اخخار ،فاالساتقرار لاعور يترتاب عمياو ا عماال التاا يقاوم بياا كاال منيماا لمادوافن والنواياا التاا

تقف وراء سموك الطرف اخخر وأعمالو (سميمان.)52: 2775،

ويعتبر الت اعل الثنان ا اليجابا بين الزوجين والمبنا عمى المحبة ،والمودة ،والباع الحاجات ا ساسية ،والثانوياة

أم ا ار بااروريا لتااوفير االت ازان الن سااا واالسااتقرار االجتماااعا ،والمحافظااة عمييااا فااا نطاااق أيااة أس ارة تجماان بااين الاازوج

والزوجة ،ومن ثم يمكن لمعالقات الزوجية أن تستمر بين الطرفين بدرجة عالية من التوافق الزواجا.
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ويعااد التوافااق الزواجااا محااامة لطبيعااة الت اااعالت المتبادلااة بااين الاازوجين فااا جوانااب متنوعااة منيااا التعبياار عاان

الملاعر الوجدانية لمطرف اخخر ،واحترامو ىاو وأسارتو ،والثقاة فياو واباداء الحارص عماى اساتمرار العالقاة معاو ،فباال
عاان مقاادار التلااابو بينيمااا فااا ال ياام ،وا فكااار ،والعااادات ،ومااد االت اااق حااول أساااليب تنلاانة ا ط ااال ،وأوجااو ان اااق

الميزانية بالبافة إلى اللعور باللباع الجنسا فا العالقة الزوجية ( سعدل.) 11:2776 ،

بالمقاباال فااان غياااب ىااخا التوافااق يظياار التباعااد فااا العالقااة بااين الاازوجين وياااب الالتواااال ىااو الساااند عمااى حياااة

ا سارة،مما ياانعكس ساامباعمى البناااء ا ساار ،وعمي او فااان العالقااة بااين مسااتو التوافااق الزواجااا والبناااء ا ساار عالقااة
ايجابية وطردية إل كمماا زاد التوافاق الزواجاا زاد معاو البنااء ا سار وساادت العالقاات االيجابياة والعكاس ااحي  ،إن
ا سرة ىا نواة المجتمن فبقدر وجود التوافق الزواجا فا أسر المجتمن بقدر قوة ىخا المجتمن واالبتو وزيادة إنتاجو.

ماكمة الدراسة:
تعتب اار الق اايم أس اااس ل ااعور النس ااان بن س ااو وقدرت ااو ،وم اان أى اام ى ااخه الق اايم تم ااك الت ااا تس اام بالل ااعور ب ااا من

والسااعادة ،وماان خلااك فقااد كثاارت فااا عا ارنا الحااالا الا اراعات ا س ارية وتعااددت واختم اات الملاااكل الزوجيااة وكثاارت

منابعيااا ،ويعاازو( الكرمااى )255:2777،ىااخه الملاااكل إلااى وقااوع أحاادىما "الاازوجين" أو كمييمااا تحاات باالوط متعااددة
ن س ااية ،ومادي ااة ،ومعنوي ااة ،ولع اال غالبي ااة الل ااكاالت الت ااا تب اارز أثن اااء تب ااادل ا حادي ااث ب ااين الجنس ااين يك ااون الس اابب

ال ربيات الخاطنة التا ي تربيا أحدىما حول عقل اخخر ،ومن ىخه ال ربيات ما يسميو جون غارال "قاراءة ا فكاار
" و ن الرجااال والنساااء ال يعمم اون مااد االخااتالف بينيمااا ،في تربااون أن بوسااعيم معرفااة مااا ي كاار بااو اخخاارون أو مااا
يلعرون بو حتى ولم يقبل اخخرون خلك اراحة أو تمميحا.

إن الاخكر وا نثاى مختم اان اختالفاا بيناا فاا حاجاتيمااا ودوافعيماا الن ساية ،وان ىاخا االخاتالف يجاب أن ي ارعاى فااا

تعامل الزوج من زوجتو ،والزوجة من زوجيا .وقد ينلأ الاراع بين الزوجين عندما يرغب كال واحاد منيماا تحويماو إلاى
متطبن بطباع اخخر ،ومتقمص لخايتو فا التعامل،عندىا ال يمكن أن تنج العالقة نظ ار إلى أن االخاتالف يتعماق
سره أو تحويل حاجات الواحد منيما ودوافعو إلى حاجات اخخر خاتيا عيناا .بماا أن العالقاة باين
ويتسن بحيث يتعخر َج ُ
الجنساين تحمال فااا طياتياا بااامات التااريس التااا تساتمد اساتمرارىا ووجودىااا مان خااالل حركياة جدليااة ال تنقطان بااين

طرفا العالقة ( فرجانا.) 7:2777 ،

كااان ال بااد ماان معرفااة طبيعااة العالقااة الزوجيااة لمعرفااة قااوة العالقااة بااين الد اركااات المتبادلااة بااين الاازوجين ومسااتو

التوافق الزواجا بينيما ،حيث أن طريقة إدراك كل طرف لآلخر تساىم فا تحديد لكل العالقة باين الازوجين ،ومعرفتاو
بمعنااى الحياااة الزوجيااة وا سارية ،فالنسااان ال يسااتطين أن يعاايش حياااة موفقااة مسااتقرة إال إخا اسااتطاع أن ياات يم ويعااا
ويدرك ما يحيط بو من مثيرات سواء كانت طبيعية أو اجتماعية.

وبالتحديد فان الدراسة الحالية ستحاول اإلاابة عن األسعمة التالية:
 .1ما حجم العالقة االرتباطية بين الدراكات المتبادلة بين الزوجين نحو أبعاد الحياة ا سرية والتوافق الزواجا؟
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 .2ىل تختمف درجة التوافق الزواجا بين الزوجين باختالف طبيعة الدراكات المتبادلاة نحاو أبعااد الحيااة ا سارية
(متماثمين – متباعدين)؟

 .3ىل تختمف الد راكات المتبادلة بين الزوجين نحو أبعاد الحياة ا سرية باختالف المتليرات التالية (مدة الزواج،
عدد ا بناء ،الوبن االقتاادل ،امة القرابة ،طبيعة ا سرة "نووية – ممتدة")؟

 .4ىل تختمف درجة التوافق الزواجا باختالف المتليرات التالية( :مادة الازواج ،عادد ا بنااء ،الوبان االقتااادل،
امة القرابة ،طبيعة ا سرة "نووية – ممتدة") ؟

أهداف الدراسة:

تياادف الد ارسااة إلااى التعاارف عمااى مااد التوافااق الزواجااا والد اركااات المتبادلااة بااين الاازوجين نحااو أبعاااد الحياااة

ا سرية ،وخلك من خالل :

 .1معرفة حجم العالقة االرتباطية بين الدراكات المتبادلة بين الزوجين نحو أبعاد الحياة ا سرية والتوافق الزواجا .
 .2التعارف عمااى درجااة التوافااق الزواجااا بااين الاازوجين باااختالف طبيعااة الد اركااات المتبادلااة بااين الاازوجين نحااو أبعاااد
الحياة ا سرية ( متماثمين _ متباعدين ) .

 .3التعرف عمى طبيعة الدراكات المتبادلة بين الزوجين نحو أبعاد الحياة ا سرية تبعا لمتليرات الدراسة ( مدة الزواج
 ،عدد ا بناء  ،المستو االقتاادل  ،امة القرابة  ،طبيعة ا سرة"نووية_ممتدة ") .

 .4التعا اارف عما ااى درجا ااة التوافا ااق الزواجا ااا با اااختالف المتلي ا ارات التاليا ااة  ( :ما اادة الا اازواج  ،عا اادد ا بنا اااء  ،المسا ااتو
االقتاادل  ،امة القرابة  ،طبيعة ا سرة "نووية_ممتدة" ) .

أهمية الدراسة:
تكمن أهمية الدراسة الحالية في كونها :

 تتناول موبوعا خا أىمية باللة وخلك بالتعرف عماى الد اركاات المتبادلاة باين الازوجين ،وخلاك مان خاالل إدراك
اخخار كلاريك لمحياااة ،والتعارف عماى اااورة الاخات واخخاار التاا تسااعد عمااى فيام العالقاة بااين الرجال والمارأة،
والقاااء البااوء لاايس فقااط عمااى ا فكااار الساامبية باال أيبااا عمااى االيجابيااة منيااا ،محاولااة إظيااار جوانااب التميااز

والت رد فا لخاية كل منيما.

 توبا أىمياة ا سارة فااا حيااة ال ارد ،والتاا تعتباار البنياة التاا يقاوم عمييااا المجتمان ،حياث أنناا ال نسااتطين أن
نتوافق فا حياتنا إال من خالل ىخا النسق ا سرل القانم عمى الت اعل االيجابا ،والسموكيات المتوافقة بتحقياق

التوافق الزواجا ،وأن تنعم ا سرة بحياة سعيدة ،قواميا الحب والتواال.
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 تبين أن أىمية الحياة ا سرية الزوجية تكمن فاا كونياا ااورة ماالرة عان الحيااة بوجاو عاام ،حياث يقاوم فيياا
الزوج والزوجة بعمميات التوافق ،فإخا كانت ىخه العممية من كال الطرفين بيدف المحافظة عمى الازواج والوجاود
ا ساارل ماان منطمااق الحااب المتبااادل ،تكااون بااادد حالااة ماان الت اواق الزواجااا بااين االثنااين ممااا يباامن سااعادة

ا سرة وقوتيا وك اءة ا داء الوظي ا ليا.

 تقاادم الد ارسااة الحاليااة مقياسااا مقننااا لإلد اركااات المتبادلااة بااين الاازوجين نحااو أبعاااد الحياااة ا س ارية ،ممااا ُيمك ان
الباحثين من الفادة من المقياس إما من خالل التطبيق ،أو استخدامو من مقاييس أخر  ،ود ارساة العالقاة باين

المتليرات المختم ة.

مصطمحا ت الدراسة :
الدراك Perception :

يعرفو ( مارل حنورة ) 1987 ،بأنة " :العممية الن سية التاا ياتم مان خاللياا معرفاة ماا يحايط بناا مان أماور أو ماا

نتع اارض ل ااو م اان أح ااداث ووق ااانن ،الدراك خو أبع اااد متنوع ااة ربم ااا ك ااان م اان أىمي ااا أبع اااد فس اايولوجية ن س ااية وجداني ااة

واجتماعية ".

وع اارف ( أب ااو ح ااوي  ) 175:2776 ،الدراك بأن ااة  " :عممي ااة تأوي اال ا ساس ااات ت ااأويال عقمي ااا يزودن ااا بم ااا ف ااا عالمن ااا
الخارجا من ا لياء ،وىو الخل يتم بو معرفة ال رد لبينتو الخارجية التا يعيش فييا ولحالتو الداخمية " .
تةريف اإلدراك االاتماعيSocial perception :

تعرف ااو ( مرس ااى " ) 159:2772 ،الدراك االجتم اااعا بأن ااة " :يمث اال عممي ااة مركب ااة ،إخ إن إدراك ال اارد لملا ااخص

اخخر الخل يت اعل معو اجتماعيا ال يعتمد فقط عمى مجرد ما يراه ال رد مان اخخار ،وماا يسامعو عناو ،بال يعتماد عماى
خاانص الموقف الخل تتم فيو عممية الت اعل وعمى نوع العالقة التا تال بين المت اعمين فا خلك الموقف ".

وير ( تاجورل ) 22:1969 ،Tagiuriأن الدراك االجتماعا ىو تمك " العمميات التا عن طريقيا نال إلاى معرفاة
ا لخاص اخخرين بالت كير بيم وفا سماتيم وحاالتيم الداخمية ".

تةريف اإلدراك المتبادل بين الوواين Perception of mutual :
تعرفااو ( فرج ااانا ) 42:2777 ،الدراك المتب ااادل ب ااين ال ازوجين بأن ااو " العالق ااة المتبادل ااة بااين ال اازوجين م اان حي ااث

الملاعر ،واالنطباعات ،وتوقعات كل منيما نحو اخخر ".
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ويعرفو ( كندسون  ) Kundsenالدراك المتبادل بين الزوجين بالمستويات التالية :
 المستو األول  :المبالر كيف أراك؟

 المستو الثاني  :كيف أراك تدرك خاتك ؟
 المستو الثالث  :كيف تدرك رؤيتا لك ؟ ( فا  :فرجانا.) 9:2777 ،
األسرةFamily :
تعرف ( سعدل ) 4:2776 ،ا سرة بأنياا  " :وحادة مان اللخاايات المت اعماة فيماا بيانيم ،فالت اعمياة الرمزياة تياتم

ب ااا مور الداخمي ااة ف ااا ا سا ارة إخا ترك اازت عم ااى التواف ااق الزواج ااا ،والعالق ااات الوالديا ا ة م اان ا والد وتك ااوين اللخا ااية
والعالقات المتبادلة بين الزوجين ".
وتعرف ( توفيق ) 45:1996 ،ا سرة بأنيا  " :الجماعة الاليرة التا نواتيا رجل وامرأة رباط بينيماا الازواج بربااط

مقدس ح ظا لمناوع النساانا وتثبيتاا لمقايم النساانية واساتمرارىا ،إخ ال يكاون تكاوين ا سارة إال باالزواج وال تعتبار ا سارة

أسرة إال بو ".

وتةـــرف الباحثـــة اإلدراك المتبـــادل بـــين الـــوواين نحـــو أبةـــاد الحيـــاة األســـرية بأنـــة  " :رؤي ااة ك اال زوج لزوج ااو لكاف ااة
االنطباعات ،والموبوعات ،والواجبات ،والميام ،وتوقعاات كال منيماا لآلخار لكافاة أبعااد ومنااحا الحيااة ا سارية التاا
تتمثل فا النواحا الن سية واللاباع العااط ا ،والمسانولية االقتااادية واالجتماعياة ،والثقافياة التعميمياة ،وتربياة ورعاياة

ا بناء ،بلرض إلباع حاجات أفرادىا وتحقيق اللعور بالربا والسعادة " ويقاس فا الدراسة الحالية مان خاالل الدرجاة
الكمية التا يحال عمييا كل من الزوجين عمى مقياس الدراكات المتبادلة .

التوافق Adjustment :
عرفو ( قاسم ) 17:2778 ،بأنو" عبارة عن عممية دينامية مستمرة فا ت اعل ال رد مان البيناة المحيطاة باو ،وقدرتاو
عمى تعديل وتليير سموكو واتجاىاتو بما يحقق لو حياة سوية من مراعاة االلتازام باالقيم ،والعاادات ،والتقالياد السااندة فاا

المجتمن الري ا فيو ".

الووا Marriage :
تعرفااو ( أبااو العينااين) 42:1997 ،أن الاازواج بأنااة  " :العالقااة اللاارعية الوحياادة الدانمااة بااين الرجاال والم ارأة والتااا

يباركيااا اهلل تعااالى ويقرىااا المجتماان ويباان الب اوابط والمعااايير االجتماعيااة المنظمااة ليااا ،وال تااا تتااأثر باادورىا بتيااارات
التطور االجتماعا فيما يتعمق بعالقة الرجل والمرأة ودور كل منيا داخل ا سرة والمجتمن ".
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التوافق الوواايMarital Adjustment :
يعرفو ( مرسى ) 1998 ،بأنو  " :قدرة كل فرد من الازوجين عماى التاواؤم مان اخخار ومان مطالاب الازواج ،ونساتدل

عمياو مان أسااليب كال منيماا فاا تحقياق أىدافاو مان الازواج فاا مواجياة الااعوبات الزوجياة فاا التعبيار عان ان عاالتااو
وملاعره ،وفا إلباع حاجاتو من ت اعمو الزواجا ".
ويعرفااو ( عبااد السااالم ) 81:2771 ،بأنااو  " :إحااد المقومااات ا ساسااية التااا يحقااق بال عاال الحاجااات الباارورية
الن سية واالجتماعية لكل من الزوج والزوجة ،وتقرب بينيما ا ىداف والتوقعات ،والقيم ،وتدعم مقومات الازواج النااج ،
وتؤدل إلى استمرار الحياة الزوجية"

وتعرفااة (فيااولال الباابالو  ) 1988 ،بأنااة  ":محااامة الملاااعر واالتجاىااات والسااموك التااى تحاادد توجيااات الاازوجين فااى
العالقااات الزوجيااة ومااد الااباعيا لحاجاتيمااا وتحقيقااا خىاادافيما ماان الاازواج وخلااك عمااى نحااو يسااتخمص منااة الزوجااان
لعو ار بالسرور أو االرتباط وتنلأ عنة حالة ايجابية مااحبة لحسن التوظيف الزواجى .
وتةـــرف الباحثـــة التوافـــق الووااـــي بأنـــ  " :ق اادرة كا ال م اان ال اازوجين عم ااى ح اال المل ااكالت واقام ااة عالق ااات ن س ااية

اجتماعيااة بينيمااا ،والملاااركة فااا االىتمامااات ،وتبااادل العواطااف والملاااعر ،والقاادرة عمااى حاال الا اراعات ،واللااباع
الجنسا ،وتحمل مسنوليات أعباء الزواج بما يحقق ليما النجاح واستمرار الحياة الزوجية بينيما ".

ويقااس التوافااق الزواجااا فااا الد ارسااة الحاليااة بالدرجااة التااا يحااال عمييااا كاال ماان الاازوج والزوجااة عمااى مقياااس لتوافااق

الزواجا .

حدود الدراسة :
وقد استخدمت الباحثة حدود الدراسة عمى النحو التالا :
الحد الرماني  :أجريت الدراسة فا ال ال الدراسا الثانا من العام 2711م

الحــد المكــاني  :أجرياات الدارسااة فااا محافظااة غ ازة ،ولاامل الحااد المكااانا "  " 15مدرسااة حكوميااة تابعااة لدارة التربيااة
والتعميم إقميم لرق وغرب محافظة غزة.

الحد البار :عينة من معممات المتزوجات المرحمة االبتدانية والعدادية من مدارس الحكومة .
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الفصــل الثـانـي
اإلطـــار النظــــري

>

مقدمة :
يحتػؿ وضوػضع اردراؾ ميويػب ى ػرى اػدى ااو تاػيف ضاافيوػجا ػل واػجؿ يػـ ااػع س ضا اتوػجع ،ضاهػذا ااو هػػضـ

اافديد وف ااوفجعل قد تتفجرض ضتتعجقض ل فض األحيجف ،ضقد تيتقل ل محيجف مُ رى ،حيػث يفػد و هػضـ اردراؾ
وػػف ااو ػػجييـ األةجةػػيب ػػل يػػـ ااػػع س ،وعػػذ مف ػػدمت وحػػجض ت اات ىيػػر ااوػػعظـ ا ت ػػر ااو ىػػرضف مف اردراؾ يػػض
شىؿ جـ ااض ل جألشىجؿ مض ااوضاقؼ مض تقديريهوج وف الؿ ااحضاس.

ضيشير ( اا هل ااةيد ض د اارحوف  ) 99?0>>> ،مف اادراةب ل يػذا ااواػجؿ ػدمت ػل عهجيػب ااعاػؼ األضؿ وػف
ااقػرف اافشػريف حيػث عػجقش ىػجعترؿ "  0>9= " Cantrillوفعػ اردراؾ ا اتوػج ل ،ضاردراؾ غيػر اراتوػج ل

وحجض ً اات ريؽ يعهوج.

ضميوج " ييدر  :" Heider 1967ااذي ىتب ف اردراؾ ااش ال اآل ر ضم ذه جات رقب يف إدراؾ إاتوػج ل

ضادراؾ

إاتوػج ل ،ض"اػضعز ضايػرارد &  " Gerard 1967،Jonesاايػذاف ااػج اػالً ػل ىتج هوػج ػف يػذا

ااعضع وف اردراؾ ،ضيريجف مف إدراؾ ااش ص اآل ر يشتوؿ ي ىؿ اافوييجت ااتل تؤدي إا وفر ب ش ص آ ػر،
ض هوه ،ضتىضيف اعط جع عه (.) 1967 : 258 ،Jones & Gerard

ااتوػػج ل ع ةػػل ،ض ػػيف

ػرص اافيوػػجا ااػػدا ـ ي ػ ااتوييػػز ػػيف و هػػضـ إدراؾ اا ػػرد ار ػػر ضيػػض و هػػضـ ذض طػػج
ضحػ ُ
و هػػضـ اردراؾ ااحةػػل ضيػػض و هػػضـ ذض طػػج حةػػل يزيقػػل ،ذاػػؾ ااتشػػج ه ػػيف ااو ػػجييـ مدى إا ػ تشػػج ه ػػل هػػـ
ااعض يف ااةج قيف وف اردراؾ ضا ت جر معهج عض جً ضاحداً ( راجعل.) : : 9111 ،

ضت يف( وهدي )80?911=،مف ىؿ ااودارس اا ية يب ضىؿ عظريجت يـ ااع س ،ض يػـ ضظػج ؼ األ وػجا م طػت

و هضوهج اا جص اهذا ااواطيح ،األور ااذي مدى إا ارت جؾ شديد ل تحديد يذا ااو هضـ إا اآلف ،حت

ػدم يػـ

ااوفيضوػػجت ااحػػديث يحةػػـ األوػػر عة ػ يجً وػػف ػػالؿ تضظيػػؼ ااوفر ػػب ضااوفيضوػػجت ،ضت زيعهػػج ،ضاةػػتراج هج ،ضا ت ػػجر

احتهج.

ضتقػ يػػذه ااد ارةػػب ػل وػػضا اردراؾ ا اتوػػج ل ااػػذي يوبػؿ وييػػب ورى ػػب ضوفقػػدة تضاػه ةػػيضؾ اا ػػرد ضتفدييػػه

ضتةج د اا رد ي ااتىيؼ و ااظرضؼ اا ي يب ااتل يفيش يهػج ،ضذاػؾ وػف ػالؿ إدراؾ ااشػ ص اآل ػر إ ت جريػج
وييب وتويزة ف إدراؾ األشيجا.

ضاىف وج يد ض ايفاب يػض معػه يػ ااػرغـ وػف مف وييػب إدراؾ األشػيجا قػد شػريت ااو ىػريف ػل ىػؿ اافاػضر،

إ مف وييب إدراؾ ااش ص اآل ر اـ تحظ عايب جص وف اادراةب ل هد قريب ( حيول.)<>?0>>; ،

ضميوجً ل يذه اادراةب ةضؼ تتعجضؿ اا جحبب عض جً وف مقضى معضاع ار بج ب ل اافالقجت ااش ايب ضيض" و هضـ

اردراؾ ااوت جدؿ" حيث وجزاؿ يفجعل وف ااروضض ووج يد ض اا جحبب ايقيجـ إاقجا ااوضا ي
دارت حضاه ايتضاؿ إا

فض ااتفري جت ااتل

تفريؼ اه يىضف قدر اروىجف اجوفجً ايفعجار ضاأل فجد األةجةيب ااهجوب اإلدراىجت

ااوت جداب يف اازضايف ضيض ااو هضـ اابجعل ل اادراةب ااحجايب .ضااذي يض الاب ةيضىيب يعدوج يهج ةيضؾ
ااطر يف وفجً ضيتد ؿ ل تشىييهج ىرة ىؿ طرؼ ف اآل ر ،ضىيؼ يدرؾ ااضاحد اآل ر ،ضوج يل تضقفجت ااضاحد
ف اآل ر ،ضىيؼ يتأبر وضقؼ ىؿ وعهوج وضقؼ اآل ر ،ضااوضوض جت ااوشترىب يعهوج ( حيول.) 00>?0>>; ،
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إف اادراةجت ااتل ماريت هدؼ اةتىشجؼ ط يفب اردراؾ دمت ل ضقت وتأ ر عض جً وج جاعة ب ادراةجت يـ

ااع س ا اتوج ل ،ضاهذا قجوت اا جحبب دراةب ضاةتفراض اآلراا ضااو جييـ ااتل يوىف مف تقر عج وف تحديد و هضـ
احيح اط يفب اردراؾ يىضف قدر اروىجف اجوفجً ايفعجار ضاأل فجد األةجةيب ااهجوب.
تعريف المفاىيم :

يفت ر اردراؾ ااضةييب ااتل يتاؿ هج ارعةجف جافجاـ اا جرال ،ضحضاةعج يل ااعضا ذ ااتل يطؿ وعهج ي يذا

اافجاـ اا از ر جألشيجا ضااوضوض جت ضااعجس ضااوضاقؼ ،إف اافجاـ ااذي عفيش يه م فد ىبير وف مف تراه يضععج،
ضمى ر ىبير وف مف عدرؾ وج عويؾ وف حضاس ،ضم قد وف مف عفر ه جا رة ضااتار ب.
اذاؾ ي ارعةجف مف يياأ إا

تىضيف اضرة ذيعيب ف اافجاـ اا جرال ض ف اآل ريف يةتفيف هج ضيفتود

ييهج ،ضيل قدرة معفـ اهلل هج ييه ض اه هج دضف ةج ر ااىج عجت األ رى ،ضااتل تشىؿ اجع جً ى ي اًر وف ودارؾ

مبر ضاوحجً ل ةيضؾ اا رد ،ضق ارراته ،ضحةج جته ،ضتضقفجته ،ضردضد م فجاه ضحيجته
اا رد ضوفجر ه ،ووج يافؿ اهج اً
ا ه جوب ( راجعل.) 9<?9111 ،

مفيوم اإلدراك Perception
 أوالً:المفيوم المغوي لئلدراك  :إدرؾ ااشلا فقيه مي _ هوه ضتاضره (ةجاول ض جاد.);9 :0>>=،
 ثانياً:المفيوم االصطبلحي لئلدراك :اردراؾ يفطل ايوضاضدات وف حضاعج وفع ىييجً وتاجعةجً.

ػإدراؾ األشػيجا  Object Perceptionمض اردراؾ اا يزيقػل . Physical

 إدراك العـالم المـادي  :يػض وػج يةػو
perception
 إدراك العــالم االمتمــا ي :ضيوػػج وػػج يةػػو

ػػجردراؾ ا اتوػػج ل  ، Social perceptionمض إدراؾ األش ػ جص

( Person perceptionزيراف.) 9<?9119 ،

ضتشػػير (زي ػراف )9=?9119 ،إا ػ مف إدراؾ اافػػجاـ ااوػػجدي ،ضاافػػجاـ ا اتوػػج ل ىوػػج يػػرى يوػػجا ااػػع س تحػػدده

حجاجتعج ىتشجؼ ضتعظيـ ضتعةيؽ اا رة ،إ مف اردراؾ ااوجدي األشيجا ىفوييػب ت ػدض مقػؿ تفقيػداً وػف إدراؾ األ ػراد

اآل ريف ،ألععج

عتفجوؿ و مي اج ص ع ةيب اهذا ااشلا .

تفرؼ ( وهدي ) 89?911= ،اردراؾ أعه " :ارت جط ضبيؽ جأل ىجر ااةج قب ااتل ترة ت ل ذيػف اا ػرد اػضرة

يةػتطي غجا ػجً مف يت ػ

ااقديـ".

ػػدايتهج ،ض تطضريػج ،ض واػدريج ،ضتعطػػضي دا وػج يػ تعظػيـ ضت ةػػير اااديػد ػل وػػضا

ضيفػػرؼ ( م ػػض حػػضيج ) 01:?911; ،اردراؾ أعػػب " :وييػػب تأضيػػؿ ارحةجةػػجت تػػأضيالً قيي ػجً يزضدعػػج وػػج ػػل

جاوعج اا جرال وف األشيجا ،ضيض ااذي يتـ ه وفر ب اا رد ا ي ته اا جرايب ااتل يفيش يهج ضاحجاته اادا ييب".
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ضيفػػرؼ (  (Guenther 1998:24اردراؾ أعػػه " :وييػػب ااتضااػػؿ إا ػ ااوفػػجعل وػػف ػػالؿ تحضيػػؿ ا عط ج ػػجت
ااحةػػيب ااتػػل تػػأتل هػػج ااح ػضاس ػػف األشػػيجا اا جرايػػب إا ػ توبػػيالت قييػػب وفيعػػب ،ضيػػل ويي ػب

شػػفضريب ضاىػػف

عتج اهج شفضريب".

ىوػػج ضيفػػرؼ (ةػػيد ضااشػػر يعل ) 9>9?0>>= ،اردراؾ أعػػه " :وييػػب ع ةػػيب اوحةضةػػجت تقػػضـ ي ػ تعو ػػيط

ااةيضؾ ضتعظيوه ،ضتشفرعج ضاضد يذه ااوحةضةجت ،ضيعظـ اردراؾ ف طريؽ قضى ورىزيج ااػدوجغ ،ض إدراؾ ػدضف

إحةجس"

ضيفرؼ (

د اا ػجاؽ )0;1?0>>0 ،اردراؾ " جافوييػب ااتػل تقػضـ ػف طريقهػج تعظػيـ معوػجط ااوع هػجت ضت ةػيريج

ضاىةج هج وفع ".

ضيػ ػذيب ( رض ػػرت ضاغ ػػرضس )81?0>=> ،مف ىيو ػػب إدراؾ تفع ػػل " :ااوفر ػػب مض اا ػػض ل " ض ه ػػذا ااوفعػ ػ

ػػإف

ااعشجط يعطضي ي وفر ب مض إدراؾ معشطب اافقؿ ااودرؾ ،جاوةأاب ىيهج ت ػدم ػجردراؾ ااحةػل ،ضااحػضاس اا جرايػب
يل األةجس األضؿ اىؿ ااوفجرؼ ارعةجعيب ضواػدريج ،ضوػف دضف ااوفيضوػجت اآلتيػب وػف يػذه ااحػضاس

ااذاىرة مي شلا يتاضره ض ايفقؿ مي شلا ي هوه".

يىػضف اػدى

ضيفػػرؼ (ىػػضف  )0> :0>=; Coon،اردراؾ أعػػب ":وييػػب تاوي ػ ا عط ج ػػجت ااحةػػيب ضتحضييهػػج إا ػ اػػضرة

قييب"

ىوج ضيفرؼ ( ىرةيعل  )9<>?0>=9 ،Raymond crosiniاردراؾ أعه " :ىؿ اا رات ااتل يحاؿ ييهػج وػف
الؿ اافوييجت ااحةيب وف مشيجا ضم راد ضمحداث بـ وف الؿ اافوييب ااع ةيب ضااتل ف طريقهػج يحاػؿ يػ يػذه

اا رة".

ضيفرؼ ( واري حعضرة ) 0>=1 ،اردراؾ أعب " :اافوييب ااع ةيب ااتل يتـ و ف الاهج وفر ب وػج يحػيط عػج وػف

موضر مض وج تتفرض اه وف محداث ضضقج  ،ضاردراؾ ذض أبعاد متنو ة ربما كان من أىميا :
 .0م فجد ةيضاضايب وبؿ وة ضايب م وجا ارحةجس عد تقديـ اا رة ااو جشرة اعج.

 .9م فػػجد ع ةػػيب ذيعيػػب ةػػيطب مض ورى ػػب وبػػؿ اافالقػػجت ػػيف ااػػذىجا ضااقػػدرة ضا عت ػػجه ضااقػػدرة ي ػ ر ػػط ارحةػػجس
حج ز ة ؽ اعج وفر ته.

 .8اردراؾ اػػه م فػػجد ضاداعيػػب وبػػؿ اافالقػػب ػػيف ااػػدا

ضادراؾ األوػػضر ااوتفيقػػب هػػذا ااػػدا

مض القػػب ااتػػضتر دراػػب

ا عت جه ضوج يؤدي إايه وف إدراؾ .

 .9معه ذض وتفيقجت ااتوج يػب وبػؿ اافالقػب ػيف ااط قػب ا اتوج يػب ضادراؾ ااوضقػؼ ( ػل  :وهػدي.) 98?911= ،
ضيفرؼ (ةضيؼ ) =9:0><:: ،اردراؾ أعه :

 - 0وييب تتـ ضاةطتهج وفر ب ااىج ف اوضوضع وج.
 - 9ب وفيعب وف اا رات ااتل تور جاىج ف ضتتويز وف تل اا رة ضااعزض يب ضااضاداعيب.

- 8يطيؽ ضاه جـ ي اوي اضاعب ااوفر ب ىجردراؾ ااحةل ،ضااحيـ ضا ةتد ؿ ،ضااتذىر ،ضاات يؿ.
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ضيفػرؼ ( ىعػدار  ) ;?0>;= ،Howord .H. Kendlerاردراؾ أعػه "

ااحضاس ضعفطل اه وفع ".

ػجرة ػف ترتيػب اوػج عةػتق يه ػف طريػؽ

مفيوم اإلدراك االمتما ي Social perception :
اقد رمى اا فض مف إدراؾ ااوبيرات ااوجديب ايةت إدراىجً ااتوج يجً إ إذا مبر يعج يذا ااوبيػر ضتػأبر عػج ،ىوػج مف

ؼ تاػجه يػذا
اردراؾ ا اتوج ل اه طج
جص ،ىضعه يحدث ت ج الً يععج ض يف ااوبير ،ضمف ارعةجف يىػضف اػه وضقػ ٌ
ااوبير ،ضيؤبر ل وضقؼ ارعةجف اا رات ااوجويب ،ضااش ايب ،ضااذىجا ،ضتض ير ارطجر ااورافل.
ضمف اا ػ رد يػدرؾ األشػػيجا ضااوجديػجت وةػػج دة حضاةػه ااظػجيرة ،ضاىعػػه يػدرؾ ارعةػػجف اآل ػر ػأىبر وػػف يػذه ااح ػضاس
ض وج يض م فد وعهج ،ض وييب إدراؾ اا ػرد اآل ػر مض وييػب اردراؾ ار اتوػج ل تػد ؿ يهػج ضاوػؿ اديػدة ت تيػؼ وػف
حيث ااعضع ضاادراب ف تيؾ اافضاوؿ ااتل تو ط وييب اردراؾ ااحةل اا اري مض غير ذاؾ ( اا هػل ااةػيد ض ػد

اارحوف.) 999?0>>> ،

ضتق ػ يػػذه ااد ارةػػب ػػل واػػجؿ اردراؾ ا اتوػػج ل ،ااػػذي ي ةػػر اا ػػرد وػػف الاهػػج ااوفيضوػػجت ػػف اآل ػريف ،ضيىػػضف

اعط ج ػػجت تضاػػيه إا ػ قعج ػػجت حػػضؿ مة ػ جب ةػػيضىهـ وػػف ػػالؿ وييػػب اات ج ػػؿ ااقج وػػب ػػيف ااوػ ِ
ػدرؾ،مي
ػدرؾ ضااوػ َ
يفتود ي وضقؼ ارعةجف ااودرضؾ.

اإلدراك االمتما ي ):(Social perception
أو إدراك األشخاص ):(Person perception

تشػػير (حيوػػل ) <=?0>>; ،مف محةػػف وػػج ااػػطيح ييػػه وػػف تةػػويب اهػػذا ااوضوػػضع يػػض وػػج ااػػأ إايػػه ااىتّػجب

اا رعةيضف ضيض " :وفر ب اارير " .Co naissance dautrui

يف ػػرؼ ( و ػػر ) 0:1?911; ،اردراؾ ا اتو ػػج ل أع ػػه ":وييػ ػػب ضاداعي ػػب ،يح ػػدد ارعة ػػجف ضاة ػػطتهج وػ ػػدى

ايتوجوػػه ااوج ػػب وػػف األ ػراد ضتق ػ يهـ دراػػب مى ػػر وػػف غيػػريـ ،ووػػج يافيػػه يحػػس هػػـ ضيق ػػؿ يػػيهـ ،يػػدرؾ ميويػػب
راته ااةج قب وفهـ".

عجا ي
ضاضديـ ض قجً اوج اوةه وعهـ وف إحةجس وت جدؿ يعه ض يعهـ ض ً
ضيفػػرؼ ( ااػػضق ل ) ;;;?9118 ،اردراؾ ا اتوػػج ل أعػػب ":اافوييػػجت اات ػػل ي ةػػر هػػج اا ػػرد ااوفيضوػػجت ػػف

اآل ريف ،ضيىضف اعط ج جت عهـ ضياؿ إا قعج جت حضؿ مة جب ةيضىهـ ،جاواتو

وج يض ييػه وػف ميويػب ػل

حيجة اا رد يد ؿ عا اًر مةجةيجً ل تىضيف ااذات اا رديب ،بـ مف قةطجً ى ي اًر وف ااوفجرؼ ااتل ي تزعهج اا ػرد تتفيػؽ
جاعجس ضااواتو " .

ػجا ي ػ واوض ػػب د ارةػػجت قػػجـ هػػج وػػف (- 0>;8
يعوػػج يفػػرؼ( ػػد ااػػرحوف )89?9118،اردراؾ ا اتوػػج ل عػ ً
ػجا يػ
 ) 0><1أعب ":وييب تفتود ي اا رة ااةج قب اي رد عدوج يتيق ااوبيرات ااو تي ػب يحػجضؿ مف ي ةػريج ع ً
وج ة ؽ مف وػر ػه وػف وبيػرات وشػج هب ،ض فييػب اردراؾ يفتوػد يػ ااوقجرعػب ػيف وبيػر وػج ضوبيػر وشػج ه اػه يت ػذه

اا رد ىأةجس اهذه ااوقجرعب إطج اًر ورافيجً ."Frame of Reference
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ىوػ ػػج ضتفػ ػػرؼ ( ورةػ ػ ػ  ) 0:>?9119 ،اردراؾ ا اتوػ ػػج ل أعػ ػػب ":يوب ػ ػػؿ وييػ ػػب ورى ػ ػػب ،إذ مف إدراؾ اا ػ ػػرد

ايش ص اآل ر ااذي يت ج ؿ وفه ااتوج يجً
يفتود ي

ااوضقؼ ".

يفتود قط ي وارد وج يراه اا رد وف اآل ػر ضوػج يةػوفه عػه ،ػؿ

اج ص ااوضقؼ ااذي تتـ يه وييب اات ج ؿ ض يػ عػضع اافالقػب ااتػل تاػؿ ػيف ااوت ػج ييف ػل ذاػؾ

ضيفرؼ جف( ) 1984:25 ،Khanاردراؾ ا اتوج ل " :ي معه وييب تىػضيف اعط ج ػجت Impressions

ف اآل ريف ضتقضيوهـ ضااحىـ ي ةػيضىهـ ض اػجاهـ ( ةػضاا يوػج يتفيػؽ وشػج ريـ مض وقجاػديـ ضش اػيتهـ مض
اةتفداداتهـ ) ىوج معه يتووف ضو اا رد األش جص اآل ريف ي مةجس ااوظهر اااةول ،مض والوػح ااضاػه ،مض
ي مةجس فض ااوتريرات ااةيىضاضايب وبؿ اافداضة ضااىراييب وقج ؿ ااتةجوح ضااحب".

ضيفػػرؼ (و ػػجرؾ ى ػػضؾ )09?0><8 ،Mark cookاردراؾ ا اتو ػػج ل أع ػػه " تى ػػضيف محى ػػجـ ػػف األشػ ػ جص

اآل ريف ض ي دراب اا اضص تيؾ األ حىجـ ااتل تتاؿ هػـ ىوضوػض جت ااتوج يػب ،ض ػذاؾ يعاػب اردراؾ ػيف
األش جص ي ااطرؽ ااتل يةتايب هج األش جص ا فوهـ اا فض ػل ت ىيػريـ ض ػل وشػج ريـ ض ػل ةػيضىهـ "،

ىوج ض رؼ (تجايضري : ) Tagiuri،1969اردراؾ أعه ":اافوييػجت ااتػل ػف طريقهػج عاػؿ إاػ وفر ػب األشػ جص
اآل ريف جات ىير هـ ض ل ةوجتهـ ضحج تهـ اادا ييب".
ويتضح من التعريفات السابقة التي تناولت مفيوم اإلدراك أنيا تشير إلى :

 .0م ف اردراؾ ا اتوج ل يد ؿ ل جاـ ااشػ ص ضيةػ ب تريػرات ػل وضق ػه ،ووػج يافػؿ إدراىعػج ايشػ ص اآل ػر
و تي جً ف إدراىعج األشيجا ااوحةضةب ،ضااػذي يشػترؾ وػ اردراؾ ا اتوػج ل وػف حيػث معػه يعاػب يػ وضوػضع
يزيقػػل مي وػػف حيػػث إدراؾ ااش ػ ص اآل ػػر ىاةػػـ ضىشػػىؿ ،موػػج وػػف حيػػث إدراىعػػج مض اةػػتعتجاجتعج اا ػ جت ع ةػػيب

ايش ص مض اقدراته اه ،هض دضف شؾ وضوضع جص وتويز.

 .9م ف اردراؾ ااحةػػل وييػػب ضةػػطيب ةػػج قب ي ػ ا ةػػتاج ب ااعهج يػػب ،ضااتػػل و ػ ف الاهػػج عةػػتطي تىػػضيف األ ىػػجر
ضوفر ػػب األشػػيجا ضيػػض ي ػرت ط جارغ ػػب ض ا عت ػػجه ضااضو ػ اافقيػػل ضا تاػػجه ،يعوػػج اردراؾ ا اتوػػج ل وييػػب ع ةػػيب
ضاداعيػػب تتػػأبر ػػجا رات ااتػػل توػػر جرعةػػجف ضااتػػل وػػف الاهػػج عو ػ اآل ػريف ػػل إطػػجر وفػػيف إوػػج مععػػج عتق يػػه مض

عر وه  ...عح ه مض عىريه .

 .8م ف اردراؾ ا اتوج ل وييب مىبر تفقيداً وف اردراؾ ااحةل حيث معه يد ؿ ل جاـ ااش ص ضية ب تريرات
ل وضاق ه ،ض يفتوػد يػ واػرد وػج يػراه اا ػرد وػف اآل ػر ،ػؿ يفتوػد يػ

اػج ص ااوضقػؼ ااػذي تػـ يػه وييػب

اات ج ؿ ض ي عضع اافالقب يف مطراؼ اات ج ؿ ،ضىيؼ يؤبر ضيتأبر ش ايته،ضاتاجيجته ،ضويضاه ،ض ةوجته.

إف اردراؾ ا اتوػػج ل يىػػضف دا و ػجً ػػل اتاػػجييف وت ػػجدايف وػػف ارعةػػجف اافجقػػؿ إا ػ غي ػره وػػف اا شػػر ،بػػـ يرتػػد

اردراؾ ا اتوج ل وعهـ اويفجً اياؿ إايه.

ضيفتقد ةضا يجف إف ااحػديث ػف اا ػرد ىوضوػضع ايد ارةػب حػديث ماػضؼ ،ذاػؾ مف اا ػرد

يضاػد ض يةػتطي مف

يضاػػد وفػػزؿ ػػف القجتػػه ػػجآل ريف ،جاضايػػد وعػػذ اايػػضـ األضؿ ايحيػػجة اػػزا وػػف وضقػػؼ ش ا ػل وت ػػجدؿ،
09

يوىػػف

والحظته مض دراةب اا رد وفزؿ ف ااوضاقؼ ااش اػيب ااوت جداػب ،ىوػج مف ااش اػيب
الؿ ةيضؾ ااش ص و

رد آ ر مض مىبر (يضؿ ضاجردعز ايذزي.) 0=:?0><=،

ت اػح ػف ع ةػهج إ وػف

ضيشير (اا هل ااةيد ) 00<?0>>> ،إا مف القجت اات ج ؿ تاؿ إا اضرتهج ا اتوج يب اااحيحب عػدوج

تاؿ إا وةتضى اافالقجت ااوت جداب ،ض ل يذا ااعضع وف اافالقجت يتزاوف ضاضد رديف مض مىبر مبعجا وييب اات ج ؿ
ا اتوج ل ضااوضوضع اار يةل ااذي تشتؽ وعه ااوضوض جت األ رى ىيجعهج ضت فيتهج اهذا اافيـ.

ضيذىر ميوجً (ااةيد ) 0>>> ،مف ل يذا ااعضع وف اافالقجت يتزاوف ضاػضد ػرديف ػل وضقػؼ ت ج ػؿ ضاحػد ،يػؤبر م
ل ب ضيتأبر ه ،ضوفع يذا ميوجً مف يؤبر ب ل م ضيتأبر ه
"أ"

"ب"

العبلقات المتبادلة بين فردين
شكل ( ) 1 – 1

ضوف موبيب اافالقجت ااوت جداب يف رديف وج يعشأ ف القجت وتفددة اااضاعب ،ضااوعجحل ،ضاا اج ص يف اديؽ
ضاديقه ،يف زضج ضزضاته ،ىوج يدؿ ي ذاؾ ااحضار ااذي يتاؿ يعهوج(اا هل ااةيد.)00=?0>>>،
ثانياً :مفيوم اإلدراك المتبادل Perception of mutual :

اقػ ػػد مشػ ػػجرت( حيوػ ػػل ) 09?0>>; ،اػ ػػإلدراؾ ااوت ػ ػػجدؿ ػ ػػيف ػ ػػرديف ( طر ػ ػػل اات ج ػ ػػؿ ) ،ػ ػػجاتىضيف اابعػ ػػج ل "

” " Genesis duoحيث يىضف اات ج ؿ يػه ػيف ش اػيف يػؤبر ااضاحػد وعهوػج ػل اآل ػر ضيتػأبر ػه ،ضيظهػر يػذا
ااتىضيف ل القجت اااداقب ،اازضايب ضغير ذاؾ.

يفػػرؼ (ااةػػيد )99: 9119 ،اردراؾ ااوت ػػجدؿ أعػػه ":يت ػػذ اا ػػرد يػػه ع ةػػه ضذاتػػه مض ذات اآل ػػر ووجبيػػه إطػػج اًر

ورافيػ ػجً يق ػػجرف ػػه ااو ػػدرىجت ضااوبيػ ػرات ا اتوج ي ػػب األ ػػرى ،ضتت ػػأبر ويي ػػب ارد ارؾ ػػج تالؼ ااا ػػعس ،ضاافو ػػر،
ضتةج د ي تىجوؿ اا رة عد اا رد ،ضيحتجج إا ضاضد إطج ٍر ورافل ايحىـ ةيضؾ ارعةجف.
ويعرف (كندسون  ) Kundsenاإلدراك المتبادل بين الزومين بالمستويات التالية :
المستوى األول  :ااو جشر ىيؼ مراؾ
المستوى الثاني  :ىيؼ مراؾ تدرؾ ذاتؾ

المستوى الثالث  :ىيؼ تدرؾ رؤيتل اؾ ( ل :راجعل.) >?9111 ،
ضتفرؼ ( راجعل ) 99?9111 ،اردراؾ ااوت جدؿ يف ااػزضايف أعػب ":اافالقػب ااوت جداػب ػيف ااػزضايف وػف حيػث

ااوشج ر ،ضا عط ج جت ،ضتضقفجت ىؿ وعهوج عحض اآل ر".

ىوج ضتفرؼ ( حبيب ) 18:1981 ،اإلدراك المتبادل يتشكل بثبلثة أبعاد أساسية وىي:
األول  :رؤيب ىؿ طرؼ ايشلا ااودرؾ ( وضوضع اردراؾ ).
0:

الثاني  :وج يريد ىؿ طرؼ مف يىضف ييه اآل ر.
الثالث  :تاضرات ىؿ طرؼ ف اآل ر

اضص فض ااوضاقؼ ااهجوب.

ضتفرؼ ( ع ييب آويف )91: 0>=9 ،اردراؾ ااوت جدؿ أعب " :وييػب إدراؾ اا ػرد ار ػر ضيػل و تي ػب توجوػجً ػف

مدراؾ األشػػيجا ،ضمف إدراؾ ااريػػر اػػيس ضاحػػداً جاعة ػ ب ايعػػجس اويف ػجً هػػض ي تيػػؼ ػػج تالؼ ااش ػ ص ااػػذي عدرىػػه،
ضىذاؾ ل األيويب ااتل يفطضعهج ىؿ ا ب ،ضاا رد ااػذي يقػضـ ػجردراؾ تتػدا ؿ ضاوػؿ ديػدة ػل تىػضيف إدراىجتػه،
حجاتػػه ااةػػيىضاضايب ،ضاا ة ػػيضاضايب ،ضا ع فجايػػب ،ضدضا ف ػػه ،ضاتاجيجتػػه ااوةػ ػ قب ىػػؿ ي ػػذه اافضاوػػؿ ت ػػؤبر ػػل تى ػػضيف

اردراؾ اديه ،ضوف بـ

يوىف مف عيرل مبر ااواتو ضااتعش ب ا اتوج يب ل وييب اردراؾ".

ضيرى ( اعداؿ ضدض يػدؼ ) <9<?0>=0 Lundel .d. ،مف اردراؾ ااوت ػجدؿ يػض ":إدراؾ ااشػ ص اريػره ضيفتوػد

ي اا رد دراب جايب ىوج مف ادي األ راد تضقفجت ضتحيزات وتويزة تؤبر ل اعط ج جتهـ ،ضي تيؼ ااعجس ل ىي يب
ضزعهـ األوضر ضااوفيضوجت ااتل تىضف اعط ج جتهـ ااىييب ،ضميوجً ي تيؼ األ راد إا حد ى ير ل ىويب اا يجعجت ااتػل

يأ ذ ضزعهج وضوضع ا

ت جر".

ضيفرؼ ( اا هل ااةيد ) 900?0>=0 ،و هضـ إدراؾ اا رد ار ر أعه ":وييب وفقػدة ،جاػب إذا قضرعػت ػإدراؾ

اا رد األشيجا ااو تي ب ل اا ي ب ااوحيطب ه ،ض يفتود اردراؾ يػ واػرد وػج يػراه اا ػرد ػل اآل ػر ،مض وػج يةػوفه
يػػه ػػؿ يفتوػػد ميو ػجً ي ػ

اػػج ص ااوضقػػؼ ااػػذي تػػتـ يػػه وييػػب اات ج ػػؿ ا اتوػػج ل ضراا ىػػؿ ت ج ػػؿ عػػجاح مض

جشػؿ ،ضضراا ىػؿ وهػػجرة ااتوج يػب يةػػت دوهج ااعػجس ػل القػػجتهـ ػجآل ريف ،ألف تيػػؾ ااوهػجرة

ااتوج ل احيح اوضقؼ اات ج ؿ يف األ راد ".

تاػػيح دضف إدراؾ

ضيفرؼ (إ راييـ ) <9?0><1 ،اردراؾ ااوت جدؿ ج زدضاج ي ا ت جر معب ":شريفب ىؿ ض ل ذاتػل ،إعػه

اىؿ ض ل ذاتل وف مف يدرؾ ذاته ل ضاه ذاؾ اآل ر ااذي يض وتاؿ ه ضوع اؿ عه ل آف ضاحد".

ػد

وترى الباحثة من خبلل التعاريف السابقة ن اإلدراك المتبادل أن :
ىؿ رد اديه اعط ج جت تافيه ي تيؼ ل إدراىه ف اآل ػريف ،مي مف إدراؾ اا ػرد ار ػر وػف حضاػه إدراؾ ذاتػل

وف ضاهب ذاؾ اآل ر ااذي يض وتاؿ ه ضوع اؿ عه ل آف ضاحد ،جروج ب إا مف األ راد ي تي ضف يوػج يػعهـ
ػػل إد ارى ػػجتهـ ايش ػػلا ااضاح ػػد ،ضذا ػػؾ ألف اى ػػؿ ػػرد

ارت ػػه اا جا ػػب ػػل اتاجي ػػه عح ػػض ااع ػػجس ضااوضو ػػض جت ،ي ػػذا

جروػػج ب إا ػ مف يعػػجؾ ضاوػػؿ ديػػدة تػػؤبر ػػل اافوييػػب اردراىيػػب ىجاحجاػػب ااةػػيىضاضايب ،اا ةػػيضاضايب ضا ع فجايػػب،

ضدضا فػػه ،ضاتاجيجتػػه ،إ معػػه اىػػل تىتوػػؿ اااػػضرة ػػل مذيجععػػج ػػف ط يفػػب اردراؾ ااوت ػػجدؿ مض إدراؾ اا ػػرد ار ػػر،
يع ر ػػل تضو ػػيح اا فضاو ػػؿ اات ػػل يتوي ػػز ه ػػج اردراؾ ااوت ػػجدؿ ضاافضاو ػػؿ اات ػػل ت ػػؤبر ي ػػه ،ضااوة ػػتضيجت ااو تي ػػب اه ػػذه

اافالقجت ،ضيل مةجس اردراؾ ااوت جدؿ ،ضاافالقػجت اازضايػب يػل ضاحػدة وػف وػوف اافالقػجت ااوت جداػب ضااتػل يظهػر
يهج ضوضح جوؿ اردراؾ ضاات ج ؿ ااوت جدؿ.

;0

وتبين ( حممي ) 81:1987 ،أن ىناك نو ين من اإلدراك بالنسبة لعممية إدراك الشخص اآلخر :
 .0اإلدراك الظاىري  :يعاب مةجةجً ي األشيجا ااوجديب مض يعاب يػ ارعةػجف وػف حيػث شػىيه ضاضعػه ىوضوػضع
يزيقل.

 .9اإلدراك السببي  :ضيض تحييؿ األة جب ااىجوعب ضراا ااةيضؾ ضيذا اردراؾ ي تص جا رد ىوضوضع ااتوج ل.
وترى الباحثة وف يعج مف وييب اردراؾ ضاات ج ؿ يف اازضايف

تفتوػد قػط يػ إدراؾ األشػيجا ااوجديػب ىحوػضر

يزيقػػل وف ػجً تػػدرؾ شػػىيه ضحاوػػه ضاضعػػه ضغيػػر ذاػػؾ وػػف ااوظػػجير ااوجديػػب ،ضاعوػػج يػػل تحيي ػؿ ايظػػرضؼ ااىجوعػػب ضراا

ااوع هجت ضاردراىجت ااحةيب مي يتأبر أ ىجر ااش ص ،ضوشج ره ،ضاتاجيجته ،ضويضاه ،ضحجاته ااع ةيب ضا اتوج يب.
ضيشير (اا هل ااةيد)90=?0>=0،مف اافالقجت ااوت جداب ت تيؼ وف حيث ااعضع ،ضمةيضب اات ج ؿ ،ضوةتضى اافالقب
ع ةهج .ويذكر أن العبلقات المتبادلة ذات ثبلث أنواع وىي :

 .0اافالقجت ااوت جداب يف رديف.
 .9اافالقجت ااوت جداب يف رد ضاوج ب.
 .8اافالقجت ااوت جداب يف اوج تيف.

ضيعجؾ بالث وةتضيجت ايفالقجت ااوت جداب ااةػج قب ااػذىر ضااػذي قػدوهج ( ةػجيييعز  )0>;: Sahlins،ضااتػل ىجعػت

عتياب أل حجبه ضااتل صنفت العبلقات المتبادلة إلى ثبلث مستويات :
المســتوى األول  :وةػػتضى اريبػػجر اافػػجـ حيػػث
ضقضؿ.

ػز ًا ي ػ وػػج يقدوػػه اي ػػرد اآل ػػر وػػف وػػؿ
يتضق ػ محػػد ااطػػر يف اػ ا

المستوى الثاني  :وةتضى ا تزاف ا قتاجدي ،حيث يزف اآل ذ ضاافطجا يف رديف .
المســـتوى الثالـــث  :وة ػػتضى اات ػػجدؿ ااة ػػجاب ،حي ػػث يح ػػجضؿ ى ػػؿ ػػرد مف ية ػػترؿ اآل ػريف ( اا ه ػػل ااة ػػيد ض ػػد
اارحوف.) 989?0>>>،

وتشير (فرماني ) 9:8999 ،إلى العوامل التي يتميز بيا إدراك الفرد اآلخر في ضوء النقاط التالية :

 .0أنو ممية تبادلية  :يؤبر يهج ااش ص ااودرؾ ي ااش ص وضوضع اردراؾ ىوج يتأبر ه.

 .9أنــو مــرن :يةػػهؿ يػػه تشػػىيؿ ااا ػ جت ااتػػل يةػػعديج ااش ػ ص ااوػػدرؾ ػػل تاوفػػجت وفيعػػب ضتتشػػىؿ طػػرؽ
و تي ب.

 .8أنــو انتقــا ي :وفع ػ معػػه يتػػأبر جاحجاػػب ااع ةػػيب ايش ػ ص ااوػ ِ
ػدرؾ يافيػػه يػػدرؾ ا ػ جت وفيعػػب ػػل ااش ػ ص
وضوضع اردراؾ دضف غيره.
 .9معه يةتررؽ ضقتجً مطضؿ وف إدراؾ األشيجا ااوجديب.
وترى الباحثة وف الؿ يذه ااعقجط جويل ااتأبير ضااتأبر ااوت جدؿ يف اازضايف ،وفع اات ج ؿ ااوت جدؿ يعهوج.

ضوػػج يويػػز اافالقػػجت اازضايػػب ة ػضاا ىجعػػت القػػجت ةػػضيب مض غيػػر ةػػضيب ،جروػػج ب إا ػ ااحجاػػب ااع ةػػيب ضاااةػػويب،
<0

ضااذيعيب ايزضايف تؤبر ي إدراؾ ىؿ طػرؼ وعهوػج ار ػر ،ضوػج تتويػز ػه يػذه اافالقػجت ااوت جداػب جأل ػذ ضاافطػجا
ػيف طر يهػج ،إاػ اج عػب ذاػؾ ط يفػب ااوضقػؼ ارد ارىػل يعهوػػج ضط يفػب اااػ جت ااتػل يػدرىهج ىػؿ وػف ااػزضايف ػػل

اآل ر ،ضيذا يظهر ضوضح ل اافالقجت اازضايب .

إف و دم ااد ـ ااةيضىل ىبي اًر وج يت ذ مةجةجً ات ةير اافالقجت اابعج يب ضااتع ؤ جافالقػجت ػيف األشػ جص ،ضتياػأ

(حيول ) 0;>?0>>; ،إا و هضـ ااتىج ؿ وفع إش جع ااحجاجت ااع ةػيب مض ااتىويػؿ وفعػ تحقيػؽ اااػضرة ااتػل
يتوعجيج ااش ص اع ةه ل ش ص آ ر.

ضتقػػضؿ ( حيوػػل ) 999?0><= ،مف والحظػػب ااش ػ ص افالقػػجت إ اػػجب مض ويػػؿ وػػف ااش ػ ص اآل ػػر عحػػضه

تؤدي إا وييه يض اآل ر عحض يذا ااش ص وذلك لسببين:

أوليما :أل ف ااش ص اآل ر حيف يفاػب ػه مض يح ػه إعػه جاتػجال يةػج ده ػل تحقيػؽ ميدا ػه ،ضاػذاؾ ُيىةػ ه يػذا
ااحب قضة حت

جاعة ب اهذا ااش ص ووج يافيه يةتطي مف يؤبر ػل ةػيضىه ،ىوػج يوػوف اػه معػه ةػيىضف ض يػجً اػه

ضيفوؿ وف مايه حت

ل حجاب غيج ه.

ثانياً  :مف حػب ااشػ ص اآل ػر اػه يفطيػه شػفض اًر مقػضى قيوتػه ااش اػيب ،ضيؤىػد اػه ذاتػه ،ضوػف ااحجاػجت ااع ةػيب
ااقضيب ااحجاب ايشفضر قيوب ااذات ضميويتهج.

ض يذا وج مىدته فض اادراةجت قد مظهرت يذه اادراةجت مف ااتقييـ ارياج ل ايش ص وضوضع اردراؾ ،يعشػأ

عتياب اتةػيـ ااوػدرؾ شػضايد تػدؿ يػ مف يػذا ااشػ ص يح ػه ،ضمف وػف تةػيوضا تقييوػجً ةػي يجً وػف ااشػ ص وضوػضع
اردراؾ ىجعت محىجوهـ ييه مىبر ةي يب إذا قيةت أحىجـ وف اـ يتيقضا مي الوب تدؿ ي رمي ااشػ ص وضوػضع

اردراؾ وػعهـ .ضوػف ذاػػؾ عةػتطي مف عقػػضؿ إف وشػج رعج عحػػض شػ ص وػػج تحػدديج وشػػج ره عحضعػج ،ضيػػؿ يػض ش ػ ص
يتق ؿ اآل ريف مض يةرؼ ل عقده اهـ.) ، Gergen and Daris،Jones 0>;9?:90 (،
ضتشػػير (زي ػراف ) 99?9119 ،إا ػ

ضةيضىيجت اآل ريف .وىما :

ػػجوييف ر يةػػييف ػػل وفر ػػب ااىي يػػب ااتػػل ي هػػـ ضي ةػػر هػػج األ ػراد ةػػيضىيجتهـ

 .1نظرية العزو أو النسب
 .8تكوين االنطبا ات

 .1نظرية العزو ( النسب ) " " Attribution Theory
إوىجعيػب األ ػراد ت ةػير مي شػل ػ ااةػيضؾ ،ضوهوػج يىػػف ةػ ب يػذا ااةػيضؾ ،إععػج عاػد مع ةػعج وػد ض يف حجاػػب
قضيػػب إا ػ مف ع هػػـ ضع ةػػر وػػج يحػػدث حضاعػػج ػػل اافػػجاـ ،ضااعظريػػب ااتػػل ت ةػػر ىيػػؼ ي ةػػر األ ػراد وبػػؿ يػػذه األشػػيجا

تةو "عظريب اافزض" ضيفد يجيدر  0>==- 0=>; fritz heiderجاـ ااع س ا وريى مضؿ وف ابػجر و هػضـ عظريػب

ااف ػػزض ،ضي ػػل ت ح ػػث ػػل ااىي ي ػػب اات ػػل ت ة ػػر ه ػػج ة ػػيضىيجتعج ضة ػػيضىيجت اآل ػ ػريف ،ضيف ػػرؼ ااف ػػزض يػ ػ مع ػػه تي ػػؾ
ا ةتعتجاجت ااتل يعةاهج األ راد حػضؿ مةػ جب األحػداث ضااةػيضىيجت ااتػل يقػضـ هػج األ ػراد مع ةػهـ ،ضىػذا ةػيضىيجت

اآل ريف.

=0

ضيقضؿ ( ااضق ل ) ;=9?9118 ،مععج ععةب مي عفزض وة جت ةيضىعج مض ةيضؾ اآل ػريف إاػ

ضاوػؿ مض مةػ جب

دا ييػػب ض جرايػػب ،موػػج ااوة ػ جت اادا ييػػب تتفيػػؽ جاش ػ ص ع ةػػه مي ععةػػب ااةػػيضؾ إا ػ قػػيـ ااش ػ ص ،واهػػضده،
ضدضا فػػه ،ط يفػػب ش اػػيته ،ضااوة ػ جت اا جرايػػب تتفيػػؽ ػػأف عفػػزض ااةػػيضؾ إا ػ
اا يزيقيب اي ي ب ااوحيطب ،افض ب اافوؿ ،ااوعظضوب اابقج يب.

ضاوػػؿ وبػػؿ ااحػػظ ،ضاا اػػج ص

ضيػز ـ ( راد ػري ض عشػجف  ) ،Bardbary and Finchan 0>>1مف األزضاج ااةػفداا ييا ػضف إاػ معوػجط ػزض

ت تيؼ ف تيؾ ااتل يياج إايهج األزضاج غير ااةفداا عد حػؿ ع از ػجتهـ ،حيػث يياػأ األزضاج ااةػفداا إاػ مةػجايب
زض وفززة ايفالقب ،يعوج يياأ األزضاج اارير ةفداا إا مةجايب زض وفػززة ايتػضتر ػل اافالقػب ( وىي ػيف ضغػرضس

ضآ رضف.) 0<;?9119 ،
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ممية تكوين االنطبا ات " " Impression Formation

ا عط جع ل يـ ااع س يض ذاؾ ااتأبير ااذي يحدبه يعج اآل ر ،ض يهػج يقػضـ اا ػرد تعةػيؽ ااوفيضوػجت ااوتعض ػب

ضااوشتقب حضؿ اآل ر اي رضج جااضرة ااىييب وتىجويب ف اآل ر( .زيراف. ) :1?9119 ،

ااو ػػدرؾ اعط ج ػ ػجً ػػف ااشػ ػ ص وضوػ ػػضع اردراؾ فإنـــو يمــــر
ضتش ػػير (حيو ػػل ) =>?0>>; ،مع ػػه اىػ ػػل يى ػػضف ُ
بخطوتين:
ػجا يػ ػ ااة ػػيضؾ ااا ػػجدر وع ػػه ،ضي ػػذا ا ة ػػتعتجج يع ع ػػل يػ ػ
أوالً  :اة ػػتعتجج اػ ػ ب يتوي ػػز ه ػػج وضو ػػضع اردراؾ ع ػ ً
ااودرؾ ف ةيضؾ وضوضع اردراؾ ض ف ااةيجؽ ااذي ظهر يه يذا ااةيضؾ.
ااوفيضوجت ااتل ضايت إا ُ

ثانيـاً  :يػػذه اا طػػضة تػػتـ جةػػتعتجج ا ػ ب وػػف ا ػ ب م ػػرى ،مدرىهػػج ااوػ ِ
ػدرؾ ػػل ااش ػ ص وضوػػضع إد ارىػػه ،فػػد مف
ياؿ ااودرؾ إا إدراؾ ا جت ل ااش ص وضوضع اردراؾ أعب يقضـ فوؿ اةتعتجاجت م رى ػف اػ جت م ػرى
تاجحب ااا جت ااتل اىتش هج.
وترى الباحثة مف اات ج ؿ اازضاال

يقضـ ي مةجس ااةيضؾ ااضاق ل اىؿ وف ااػزضايف قػدر وػج يقػضـ يػ وػج

يدرىػػه ىػػؿ وعهوػػج ػػل ةػػيضؾ اآل ػػر ،ضاردراؾ وةػػأاب ذاتيػػب

تقػػؼ عػػد وفر ػػب ىيػػؼ يةػػيؾ ااػػزضج و ػ زضاتػػه ،ػػؿ

تفتود إا وفر ب ىيؼ تُدرؾ ضىيؼ تفزض ضععةب يذا ااةيضؾ.
ضيشير (ورةل ) =<?0>>; ،إف وييب اات ج ؿ اازضااػل تتػأبر أ ىػجر ااشػ ص ضوشػج ره ،ضاتاجيجتػه ضويضاػه،
فعدوج يالحظ محد اازضايف ةيضىيجت اآل ر يدرىهج طريقته اا جاػب ،ضيفطيهػج ااوفعػ ااػذي ي هوػه وعهػج ض حةػب

حجاتػػه ااع ةػػيب ض القتػػه ػػه ضاتاجيجتػػه عحػػضه ،ضروػػجه عػػه ،فعػػدوج يالحػػظ ااػػزضج زضاتػػه ضتػػدرؾ يػػل والط تػػه اهػػج
ووجيقب ضاز جاجً ،ضقد تتزيف اازضاب ازضاهج ض يعت ه اهج مض يدرؾ وج ل زيعتهج وف يضب.

إف ط يفب إدراؾ اا رد ار ر تتأبر واوض ب وف اافضاوؿ وعهج وج يض جص جاش ص ااقج ـ فوييب اردراؾ ضميوػجً

وج يض جص فوييب ااش ص اآل ر.

أوالً  :وامل موضو ية تتصل بسموك الشخص موضوع اإلدراك :

 .1التكرار  :جاوضوضع ااذي يتىرر دا وجً ي رض ع ةه ي واجؿ إدراىعج.
>0

 .8التباين  :جاوضوضع غير ااوأاضؼ يىضف مىبر إدراىجً وف ااوضوضع ااوأاضؼ .

ػدرؾ دضف غيريػػج ضيت ػػذيج مةجة ػجً ةػػتعتجج ا ػ جت وػػف وضوػػضع
 .1الوضــوح  :ااوع هػػجت ااضاوػػحب ااتػػل يتقعهػػج ااوػ َ
اردراؾ.
 .4األولويــة  :جاوفيضو ػػجت ااتػػل تا ػػؿ مض ً ػػف ااشػ ػ ص وضوػػضع اردراؾ ي ػػل وػػج تب ػػت عػػد ااو ػ ِ
ػدرؾ ضيػػل اات ػػل
يةػتعتج وعهػج اػ ب تويػز وضوػضع اردراؾ.يػذا ضاذا اػـ تتفػػجرض يػذه ااوفيضوػجت األضاػ وػ ااوفيضوػجت ااتػل تاػػيه

وتأ اًر(.اافزة ضاج ر. ) 09>?9119 ،

وػف ػػالؿ اافضاوػػؿ ااةػػجا ب ااػػذىر تػرى اا جحبػػب مف ط يفػػب اافالقػػب اازضايػػب ضااتػل تحتػػضي ي ػ اافديػػد وػػف ااوضاقػػؼ

ااوةتورة ضااو تي ب يةتعتج ىؿ طرؼ وف طر ل اافالقػب اازضايػب اااػ جت ااوويػزة ايطػرؼ اآل ػر ،ض جاػب عػدوج

تتىػػرر ع ػػس ااتاػػر جت ػػل وضاقػػؼ وتع ض ػػب ض اػػضرة ضاوػػحب ػػإف تى ػرار ااا ػ جت اػػدي ااػػزضايف يةػػهؿ اةػػتعتجج
ا جت م رى ذات القب جاا جت األضا ااوةتعتاب.

ثانياً  :العوامل الذاتية التي تتصل بالشخص القا م بعممية اإلدراك :

 .0الحالــة االنفعاليــة لممــدرك  :جعتقػػجا ااوػػدرؾ اةػػيضؾ وفػػيف يت ػػذه مةجة ػجً ايحىػػـ ي ػ ااش ػ ص وضو ػضع اردراؾ
ي تيؼ ج تالؼ حجاته ااع ةيب.

 .9الســمات الشخصــية الثابتـــة لممــدرك  :جاوػ ِ
ػدرؾ

يت ػػأبر ػػل إد ارىػػه ايش ػ ص اآل ػػر حجاتػػه ا ع فجايػػب ااوؤقت ػػب

حةب ،ضاعوج يتأبر جاةوجت ااش ايب اابج تب عده .

ِ
ِ
ااودرؾ اوع هجت وفيعب ل ةيضؾ وضوضع اردراؾ يتأبر ج تاجيجت ااتل ىضعهج.
المدرك  :جعتقجا
 .8اتماىات
 .9وامــل ثقافيــة  :تتةػػرب إا ػ ااش ػ ص ااقػػج ـ فوييػػب اردراؾ ػػف طريػػؽ اايرػػب ،ضوػػج يشػػتوؿ ييػػه وػػف وتراد ػػجت
ضارت جطجت شج فب يف ااىيوجت.

 .:وامــل فرديــة شخصــية  :ضيػل عجتاػػب ا ػرات جاػػب يهتػدي هػػج ااوػ ِ
ػدرؾ حػػيف يةػتعتج محىجو ػجً ػػف األش ػ جص
اآل ػريف ي تزعه ػػج ااشػ ػ ص ضت ػػؤبر ػػل ويي ػػب اة ػػتعتجاه ااػ ػ جت م ػػرى ػػف ااشػ ػ ص وضو ػػضع اردراؾ (وه ػػدي،
=.) 8:?911

ضتػرى الباحثـة مف اافضاوػؿ مع ػب ااػذىر تيفػب دض اًر ى يػ اًر ػل وييػب اردراؾ ااوت ػجدؿ ػيف ااػزضايف ،ض يهػج يفطػل ىػؿ
وػف ااػػزضايف قيوػػب ع ة ػيه اةػػيضىيجت اآل ػػر ،جروػػج ب إا ػ اافضاوػػؿ اا ة ػيضاضايب ضا ع فجايػػب ضتػػأبير بقج ػػب ااػػزضايف
ي إدراىهوج ااوت جدؿ.

ِ
المدرك :
ثالثاً :وامل تتصل بالصفات التي يستنتج فييا

 .0وامل مركزية  :فض ااا جت تىضف ورىزيب تعتظـ حضاهج ااا جت األ رى.

 .9وامل التممع  :تاو ااا جت وف معه مف يفطل ىؿ ا ب ضا جً وفيعجً حيث تىضف ااا ب ااضاحدة ورىزيب ػل
واوض ب ،ضبجعضيب اجع يب ل واوض ب م رى.

 .8امـل المعنــى المفظـي  :اةػػتعتجج اػ ب تقييويػػه ػف ااشػ ص ااوػػدرؾ وػف شػػأعه مف يةػتد ل ا ػ جت م ػرى وػػف
ع س ااا ب األضا  ،ضاىف

يادؽ دا وجً جاعة ب ايا جت ااوتايب جاقدرة ضااعشجط ( .حيول.)>9?0>>; ،
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ضتشير ( راجعل )00?9111 ،وف الؿ ااعقجط ااةج قب ااذىر وج تتوح ل اافالقجت اازضايػب ،ض يػ ةػ يؿ ااوبػجؿ

عدوج تاؼ اازضاب شريؾ حيجتهج أعه " د يضوجةػل " ػل ااوفجويػب ػإف يػذه اااػ ب يتورىػز حضاهػج اػ جت م ػرى،

وتضق ػ ضاضديػػج اػػدي ااػػزضج ضيػػل واػػجح ب ضعجتاػػب ايا ػ ب األةجةػػيب ااودرىػػب عػػه ،إععػػج عتضق ػ حةػػف تاػػر ه ػػل

ااوضاقؼ ااو تي ب ،ضحةف وفجويته و ااعجس و زضاته.

ضيعػجؾ اافديػد وػف اا اػج ص ااتػل يتويػػز هػج اردراؾ ااوت ػجدؿ ضااتػل تشػىؿ والوػح اا ػػرد ضتػد ـ ضاػضده ومـن أىــم

ىذه الخصا ص ىي- :

 .1اإلدراك ممية ومدانية Conscience :
يعىر محد ميويب وج يحس ه اا رد ل قي ه ضوج يشفر ه ل حيجته وف محجةيس ضوشج ر تقر ه وف غيػره مض

ت فده عه ،ألف محجةيس ااوح ب ضااويؿ ضااتق ؿ ،ضوشج ر ااىره ضااوريعب ضاا روجا تتىضف وػف ااقيػب ضتتورىػز ػل
ااضاداف( ور.)0:;?911; ،

 .8يعتمد اإلدراك مى المعرفة والخبرة السابقة " Knowledge Based " :
حيػػث تشػػىؿ ااوفر ػػب ضاا ػرة ااةػػج قب ارطػػجر ااورافػػل ااػػذي يرا ػ إايػػه اا ػػرد ػػل إد ارىػػه ضتوي ػزه األشػػيجا ااتػػل

يت ج ػػؿ وفهػػج ضوػػج تتويػػز ػػه وػػف ىضعهػػج

ػجا
ػرات وؤاوػػب ،ضوػػف بػػـ تت ػػجضت دراػػب إد ارىػػه اري ػره عػ ً

ػرات ةػػجرة مض

ييهج(اازغيضؿ.)0:9: 911;،

 .1اإلدراك ممية مقارنة "compared" :
ادؿ ل مف و هضـ اردراؾ ا اتوج ل يتووف وييب وقجرعػه يقػضـ ػه اا ػرد ػيف إطػجر ورافػل ض ػيف األطػر

ااورافيػب ار ػريف ووػج يػػد ـ إد ارىػػه اوػف يشػػج هه ضيىػػضف يػ شػػجىيته ضيقيػػؿ إد ارىػه وػػف ي تيػػؼ عػه ػػل ااةػػوجت
اافجوب ايش ايب ضاا ي يب اابقج يب ضااوةتضيجت ااوجديب ضا قتاجديب ضااوفجيير ا اتوج يب (.ور.)0:9?911;،

 .4اإلدراك ممية تكيفيو " Adaptive " :

حيػػث يوت ػػجز عظجوع ػػج ااوفر ػػل جاورضع ػػب ضااق ػػدرة يػ ػ تضايػػه ا عت ػػجه ضااترىي ػػز يػ ػ ااوفيضو ػػجت األىب ػػر ميوي ػػب

اوفجااػػب وضقػػؼ وفػػيف ،مض ااترىيػػز ي ػ اضاعػػب ض اػػج ص وفيعػػب ػػل ذاػػؾ ااوضق ػؼ ،ىوػػج تتػػيح يػػذه اا اػػج ص
إوىجعيب ا ةتاج ب ي عحض ةري ألي وادر تهضيب وحتوؿ.

 .5اإلدراك ممية أوتوماتيكية " Automatic " :
حيث تتـ ي عحض

شفضري ،ضاىف عتج اهج دا وجً شفضريب ،ل اارجاب

يوىف والحظب وييب اردراؾ مبعجا

حدضبهج ضاىف يوىف والحظب عتج اهج ي عحض و جشر ضغير و جشر( .) Bernestein 1997:97،etal

إف إدراؾ اا رد ف ااش ص اآل ر ىش ص اه ضاضد ل اافجاـ اوي م فجده اااةويب ضااع ةيب ،ضا اتوج يػب،

ضااتل تشىيت وف الؿ

رات اا رد ،ض القجته جآل ر تةجيـ ل تحديد اافالقب يف اآل ريف.

ىؿ وف
حيث تشير (زيراف ) 9119،إا مف يعجؾ ضاوؿ وؤديب إا تشضيه اردراؾ ا اتوج ل ضااذي يةويهج ٌ

( إةوج يؿ ضااا ضة ) 9119،بأنيا أخطاء تتصل بإدراكنا لؤلشخاص اآلخرين .ومن ضمن ىذه العوامل :
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 .1تأثير اليالة " Halo effect" :
ضيل

جرة ف ويؿ وف شأعه تأبير اا رد عد قيجوه تقييـ ش ص آ ر ،يوج يتفيؽ فض ةوجته ،ىػأف عتػأبر

ػػل تقييوعػػج ار ػػر ػػأىبر ااا ػ جت ػػرض اًز ػػل ش اػػيته ،عقػػيـ ةػػج ر ش اػػيته ض اج اػػه ػػل إطػػجر يػػذه ااا ػ ب

ضااتػػل تا ػ ح وبج ػػب ااهجاػػب ػػل تى ػضيف حىػػـ ي ػ ااش اػػيب ض ػػل تقييوهػػج  ،ضتشػػير (زيػراف ) 9119 ،مف طػػضرة
تأبير ااهجاب ضةػج ر ااويػ ضؿ مض ا عح ار ػجت اردراىيػب تأبيريػج يػ ردضد م فجاعػج اتاػجه اآل ػريف ،ضىػذاؾ وػج عت ػذه ػل

حيجتعج وف ق اررات قد يؤبر ةي جً مض إياج جً ييعج.

 .8التشابو مع الذات " : " Similar tame Effect

ااو ِ
ػدرؾ إاػ ت وػيؿ اآل ػر ةػريفجً ،ضاافىػس اػحيح .ػإف ا ػتالؼ
إف تشج ه اآل ر و ااذات ااتل تدرىه يقضد ُ
ااوػ ِ
ػدرؾ يقػػضد ة ػريفجً إا ػ ػػدـ ت وػػيؿ يػػذا اآل ػػر ،ضتقػػضؿ ميو ػجً ( زي ػراف ) 9119 ،مف يػػذه ااتحي ػزات
اآل ػػر ػػف ُ
اردراىيب تيفب دض اًر طي اًر ل حيجتعج ،ضقد تؤبر ةي جً ي تضقفجتعج ،ووج يؤبر ي اافالقجت ا اتوج يب ااش ايب
يف األ راد.

 .1النمط أو القالب المامد أو األفكار النمطية الثابتة " " Stereotype
عجا ي اعتوج ه إا اوج ب وفيعػب ضذاػؾ دضف مف عتفػرؼ شػىؿ
ضيفعل مف عادر حىوجً ي محد األش جص ً
ىجوؿ ي ش ايته مض عةتضبؽ وف ا جته  ،ضتشير ( ػد اافزيػز )911> ،إاػ ااقضا ػب أعػه ااويػؿ إاػ تاػعيؼ
ااش ص ااذي عدرىه ل طج ب مض شريحب مض اوج ب وف اوج جت ااواتو ااو تي ب ااتل اديعج عهج م ىػجر عوطيػب

ػجا ي ػ ذاػػؾ ااا ػ جت ااتػػل عفتقػػد معهػػج توي ػزه وبػػؿ مف يػػدرؾ ااراػػؿ ااعةػػجا فجوػػب ي ػ معهػػف"
شػػج فب عةػػعد إايػػه عػ ً
عجقاجت قؿ ضديف" ،مض قد تدرؾ ااورمة ااوتزضاب ااراؿ تقضؿ" يج وأوعه ايراجؿ" .

 .4اإلسقاط " " Projection

إعه وييب إدراىعج ايش ص اآل ر تةقط ييه ااا جت ااتل تشفر معهج غير وق ضاػب ،ضيػذا وػف ق ػؿ ااػد جع ػف
ااع س عتضق مف األش جص ااذيف عح هـ يح ضععج دضريـ ىوج عتضقػ مف م ىػجريـ وشػج هب أل ىجرعػج ضاألشػ جص ااػذيف

عىريهـ عتضق مف يىريضععج ضير وضف م ىجرعج.
(

د اافزيز ( ،) >8?911> ،ااةيد ضااا ضة،) 9: – 98 : 9119 ،

(زيراف.) :> – :; : 9119 ،

وترى الباحثة مف ىؿ جوؿ وف اافضاوؿ ااةج قب تفتود ميويته ي ااش ص ع ةه ،ضدضا فه ،ضااةيجؽ ااػذي تػتـ
يه وييب اات ج ؿ ،ضيض ل ااد ارةػب اارايعػب وضقػؼ اافالقػب ضاات ج ػؿ اازضااػل ػيف ااػزضايف دا ػؿ األةػرة ،ض شػؾ
مف إدراؾ اآل ر ىزضج مض ىزضاب يترتب ييه طريقب ةيضؾ ىؿ وعهوج تاجه اآل ر.

ضيشير ( ورةل ) =0?0>>; ،مف فض يوػجا ااػع س ا اتوػج ل ضاػدضا مف اازضاػب ااتػل تحػب زضاهػج تعت ػه إاػ
وحجةعه ،ضتترجو
موج اازضاب ااتل

ف وةجض ه ،ضتفطل ةيضىيجته وفجعل طي ب ضتيتوس اه األ ذار يوج تالحظ ييه وػف يػضب،

تحب زضاهج تعت ه افيض ه ضتترجو

ٍ
وفجف ةي ب.
ف وحجةعه ،ضتأ ذ ةيضىيجته
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تفتود اافالقجت ا اتوج يب يف م وجا األةرة ااضاحدة ي

هـ ىؿ وعهـ اع ةه هوجً ايداً ،وحدداً اج اهج

اافجو ػػب ػ ػػل واج تهػ ػػج ااش اػ ػػيب ،ضا اتوج يػ ػػب ،ضااتر ضيػ ػػب ،ضااوهعي ػػب حيػ ػػث يػ ػػدرىضف اويف ػ ػجً وػ ػػف يػ ػػـ ! ،ضوػ ػػجذا

يىضعضف ! ،إف وارد هـ ىؿ وف اازضايف ا اج ص اا ش ايب اافجوػب ااتػل ي تيػؼ يهػج ػف شػريؾ حيجتػه ،ى يػؿ

يوىعه وف ااتارؼ ل وض هج ض قجً رو ىجعجتهج ضقدراتهج دضف اػؿ ض ػال تػردد ػل اػض مةػري يتويػز جاةػوجحب
أعه ّ
ضااوح ب ضااوضدة ( ور. ) 8>0?911; ،

ضيشير ( رج ) 8>?0><8 ،إا مف ارعةجف قد ي تاػجضز ػف ضاػضده اا يضاػضال إاػ ااضاػضد ارعةػجعل ىػ ّؿ ّّ وػف
ااورمة ضااراؿ توييهـ ييهـ اج اهـ اا يضاضايب ضاعوج تةت دـ يذه اا اج ص اا يضاضايب ايتف يػر ػف اا ي يػب

ا اتوج يب.

ىوج يرى رج مف ااىبير وف اج ص ااعةجا ضااراجؿ يض ل حقيقب األوػر عتػجج اػدضر ااتوػج ل يقػضـ ػه ااوػرا

راالً ىجف مض اورمة ضاقد ما ح ااراؿ ي وج يض ييه ع ةيج ض قييجً ضااتوج يجً وؿ دضره ارعتجال ،ىوج ما حت
ااورمة ي وجيل ييه ة ب دضريج ارعتجال ،ؿ مف يذا ااػدضر ارعتػجال يفىػس مبػجرة يػ ىبيػر وػف اا اػج ص

اااةويب ضاا يضاضايب ( رج.) 98?0><8 ،
ضتشػير (

ػػد اافزيػػز ) :?911> ،إاػ مععػػج

ععظػػر إا ػ اافالقػب ػػيف اااعةػػيف ي ػ معهػج القػػب ذىػػر ػػأعب ،

ضاعوج ج ت جريوج القب ضاػضديف ػجاوفع ارعةػجعل ااشػجوؿ جاوةػأاب ايةػت واػرد تاػضر ايػذات قػدر وػجيل تتفيػؽ
جاذات ل اافجاـ ضذاؾ جاوقجرعب جااعس اآل ر.
ضيتوح مف اردراىجت

تؤبر قط ي ت ىيرعج ،ضاىف ميوجً يػ ةػيضىعج ضت ج يعػج وػ اآل ػريف ،إدراىعػج اي ػرد

ل وضا اعةه يؤبر ل إدراىعج ػل تقييوعػج اةػيضىه ضت تيػؼ يػذه ارد ارىػجت ضااتاػضرات ػج تالؼ اابقج ػب ضارطػجر
ااحوجري ااذي يحدد األدضار ضااوىجعب ااتل يحظ

هج م راد ىؿ اعس. ) 1985،Sears etal ( .

إف اارؤى ااوت جداب يف اازضايف ل وضا هـ ىؿ وف اازضايف اذاته ضم فجديج ضحاوهج وف حيػث ضوػضح اارؤيػب

اديه حضؿ ضاا جته ااتل ياب مف يؤديهج عحض ااطرؼ اآل ر.ضوف بـ يوىف ايزضايف اايذيف ي هوجف ع ةيهوج ايداً مف

يةج دا مض ديوج ي

عجا و هضـ ااذات اديهـ.

مفيوم الذات " " Self concept
إف و هضـ ااذات يؤبر ي اافوييجت اردراىيب ،ج ت جره اااضرة ااتػل تتىػضف اػدي اا ػرد ػف ع ةػه ،ضيػل جوػؿ
حيضي ل تحديد تعضع ارد ارىػجت ااو تػجرة ،ػعحف عػدرؾ األشػيجا ض قػجً ردراىعػج ،ضىيػؼ يػرى اا ػرد ذاتػه ،ضيػض واػدر
تأبير جآل ريف ضيعوض وف الؿ اافالقجت ا اتوج يب ل حيجة اا رد ضيل القب أ راد مةرته.

ضتفوؿ إد ارىجت ااذات  Self perceptionي رؤيب اا رد اع ةه ضاتاجيجته عحضيج ،ض ي وةج دته ل ات ػجذ دضره
طرؽ وفيعب ،جاايب يف اردراىجت ااذاتيب ضةيضؾ اادضر دا وب ،ضعحف عفتود جاورضرة يػ ااوفػجيير ا اتوج يػب

ل إدراؾ ذاتعج ،ضاا ااودى ااذي ع يره ػل ذاػؾ اردراؾ إععػج يوىععػج ات ػجذ دضر األ ػر ،ضتضقػ اةػتاج جت اآل ػريف
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ع ػه ضا ة ػػتاج ب ا ػذضاتعج ،األو ػػر اا ػػذي يؤىػػد ة ػػيضؾ ااػػدضر اا ػػذي يتو ػػوف القػػب قضي ػػب ػػيف ذات اا ػػرد ضاآل ػػريف (

.) 1952:332-334،Newcomb

ضيش ه ( ىضال  ) Coollyإدراىعج ف ىي يب رؤيب اا رد اعج جاذات ااوعفىةب مي و هضـ ااػذات ىوػج يػعفىس وػف ىػرة

اآل ريف (زيراف. ) 8<;?0><9 ،

ضيشير ( ور ) 8>?911; ،إف واطيح إدراؾ ااذات "  " Self – perceptionي ودى وراق ب اا ػرد أل فجاػه،

ضةيضىيجته ،ضت ةيريج ل وضا وفتقداته ضاتاجيجته غجا ػجً وػج يػدرؾ اا ػرد ع ةػه وراق ػب م فجاػه ضةػيضىيجته ااتػل تفت ػر

وحاػػيب عهجيػػب تاجيجتػػه ،ضوفتقداتػػه ااتػػل يػػؤوف هػػج ،ضي تزعهػػج ػػل قيػػه ضضاداعػػه ،حيػػث ي ةػػر اا ػػرد مي ةػػيضؾ
عجا ي وج يؤوف ه .
يادر وعه ً
ضيفرؼ ( ور ) 911;،و هضـ ااذات ي معػه " ىي يػب رؤيػب ااشػ ص ااذاتيػب اع ةػه ضضاػ هج ىوػج ي اريػج يػض شػىؿ
جـ ضايس ىوج يرايج اآل رضف ،حيث ياؼ اا فض يذه اارؤيب ااذاتيػب أعهػج تف ػر ػف اػضرة ااػذات ااحقيقيػب ػف

ااش ص" ( ور.) 8=>?911; ،

ضيفػػرؼ ( مت ػضاتر ) Atwater ،و هػػضـ ااػػذات أعػػه ":اااػػضرة ااىييػػب ضااػػض ل ااػػذي اػػديعج ػػف مع ةػػعج ،ضيتوػػوف

ا تقجدعج حضؿ مع ةعج ،ضوشج رعج عحضيػج ،ضااقػيـ ااوتاػيب هػج ،ضيػرى ( يرعػز  ) Byrnsمف و هػضـ ااػذات يػض إدراؾ

اا رد اع ةه ض شىؿ جص يض اتاجيجته ضوشج ره ،ضوفيضوجته ػف قد ارتػه ،ضوهج ارتػه ،ضوظهػره ،ضتق يػه ا اتوػج ل" (
ل :ااوفجيطه) ==?9111 ،

موج ( ج يال  ) 1995، ،Papillaيرى مف و هضـ ااذات يض ":إحةجس اا رد ضااذي يةج د و تحديد وػج ةػضؼ ي فيػه
ل ااوةتق ؿ" ( .) 1995:59،d ،Papilla

ضيفػرؼ ( ريتشػػجردىضف  ) Richard coonأعػػه ":واوض ػػب األ ىػػجر اػػدى اا ػػرد ػػف ع ةػػه"R ،Coon (.

.) 1989:73
ضيفرؼ (

د ااحويد ) 0>== ،و هضـ ااذات أعه ":اااضرة ااتل يحويهج اا رد ف ع ةه وف حيػث اج اػهج

ضا جتهج ل و تيؼ اضاعب ااش ايب ضىوج يدرىهج يض" ( .د ااحويد.) 9?0>== ،

ضيرى ( ويشيؿ ريتشجرد  ) Mishel Richard ،مف و هضـ ااذات يض ":اااضرة ااتل يىضعهج اا ػرد ػف ع ةػه (

معج ش ص ا توجدي – معج ذىل – معج اويؿ – معػج وعطػضي  ............إاػ ) ػعحف عىػضف اعط ج ػجً ػف ذاتعػج ىوػج
عىضف اعط ج جً ف اآل ريف" ( .) 1981:499، R،Mishel

ضيفػػرؼ ( رضاػػرز  ) Rogersو هػػضـ ااػػذات أعػػه ":تعظػػيـ قيػػل ضوفر ػػل وػػعظـ ضوفػػرضؼ اىعػػه وتوجةػػؾ وػػف

ااو ػػدرىجت ،ضااو ػػجييـ تالزوػ ػجً ضتا ػػضر ( رضا ػػرز ) ا ا ػػج ص اا ػػذات ض القته ػػج ااوتدا ي ػػب يت ػػؽ وػ ػ و ه ػػضـ اا ػػذات

ىفوييب ،إف ااذات عد (رضارز ) توبؿ اضير ااش ايب ضحار اازاضيب يهج ،ضيػض يػعظـ ااةػيضؾ ،ضاىػف عػد رضيػد
يرى معهج محد وىضعجت ااش ايب اابالبب ااذي اع بؽ ف ااهض فؿ تأبيرات ااواتو  ،ضما غ جااػ غ ا اتوج يػب،
ضعاد مف ااذات اهج ميويب ى رى ل تحديد ةيضؾ اا رد ،ضعتجج ايت ج ؿ ا اتوج ل يف اا رد ضاآل ريف ،حيػث تيفػب
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عظ ػرة اآل ػريف ارياج يػػب دض اًر ى ي ػ اًر ػػل تحديػػد و هػػضـ ااػػذات اػػدي اا ػػرد ،ىوػػج ا ت ريػػج ( رضاػػرز ) ااع ػضاة ااتػػل تقػػضـ

حضاهج عجا ااش ايب (. 1981:219 ، C.R ، ( Rogers

ضيشير ( دةضقل ) 9=9?0><> ،إا مف ااذات ػل القػب دا وػب وػ اآل ػريف قػد تىػضف يػذه اافالقػب تفػجضف مض

تعج س ،يوج اـ يتحقؽ اي رد تقدير اذاته
ااوشػترىب ،جا رديػػب
إعىجريج.

يفتػرؼ ػجآل ريف ،ضوػج اػـ يقػدـ واػيحته ااش اػيب اػف يهػتـ جاواػيحب

ػػد مف تىػػضف األةػجس ااػػذي تقػػضـ ييػػه ااريريػب ،جاػػذات

ػػد وػػف ا

تػراؼ هػػج ق ػػؿ ااوطجا ػػب

ضيفػرؼ (اػيوس  ) Jamesو هػضـ ااػذات أعػه ":ااتىضيعػجت ااوفر يػب ااودرىػب ضاألحىػجـ ضااتفويوػجت ااتػل يفػػرؼ

هج اا ػرد ذاتػه ،ضااتػل تحػدد القتػه ػجآل ريف ضيحػدد وىضعػجت ااػذات ضااتػل تشػوؿ يػ ااػذات ااوجديػب ،ضيقاػد هػج
ووتيىجت اا رد ااوجديب ،ضااذات ا اتوج يب تفعل رؤيب اآل ريف ض ىرتهـ ف اا رد،ضااذات اارضحيب ضيقاد هج ويػضؿ
اا ػػرد ضعز جتػػه ضةػػوجته ااش اػػيب ،ضاايػػذات ااووتػػدة ضتشػػير إا ػ ىػػؿ وػػج عوتيىػػه ضيشػػترؾ و ػ ااريػػر ػػل ويىيتػػه وبػػؿ
ج التعج ضضطعج" ( ..يضؿ –ؾ – اعدري.);11?0><= ،

ضيفػرؼ (زيػراف ) 9:=?0><< ،و هػػضـ ااػذات أعػه ":تىػػضيف وفر ػل وػعظـ ضوػػتفيـ ايوػدرىجت ااشػفضريب ضااتاػػضرات،
ضااتقييوجت اا جاب جاذات ي يضره اا رد ،ضيفت ره تفري جً ع ةيج اذاته ،ضاف و هضـ ااػذات يتىػضف وػف م ىػجر اا ػرد ااذاتيػب
ااوعة ػػقب ااوح ػػددة األ ف ػػجد ػػف اافعجا ػػر ااو تي ػػب اىيعضعت ػػه اادا يي ػػب ضاا جراي ػػب ضتش ػػوؿ ي ػػذه اافعجا ػػر ااو ػػدرىجت

ضااتاضرات ااتل تحدد اج ص ااذات ىوج تعفىس إا ار يجً ل ضاؼ اا رد اذاته ىوج يتاضريج يض

( ااذات ااودرىب .") Perceived self

مما سبق يتضح أن مفيوم الذات تناول ثبلث نقاط أساسية وىى :

أوالً  :ااذات ج ت جريج اتاجيجت ااش ص ضوشج ره عحض ع ةه ض ىرتػه ػف ع ةػه ،هػل
ااش ص ف وف يض ،ضوج يض إ عتياب اوج يتفرض اه اا رد وف

ػجرة ػف م ىػجر ضاتاجيػجت

رات.

ثانياً  :ااذات ج ت جريج واوض ب وػف اافوييػجت ااةػيىضاضايب ااتػل تحىػـ ااةػيضؾ ضااتضا ػؽ ،هػل عشػجط وضحػد ورىػب
اإلحةجس ضااتذىر ضااتاضر ضاردراؾ ضااحجاب ضااشفضر ضاات ىير (يضؿ ضاعذزي.) 0><9 ،

ثالثاً  :تعجضات ااذات ج ت جريج وضوض جً ض وييب ،جاذات يل ىرة اا رد ف ع ةه ضيل ميوجً تتووف واوض ب وف

اافوييجت اافقييب.

النظريات التي تناولت مفيوم الذات أو صورة الذات :
مم النفس التحميمي :

ااذي تت ع اارمي األضة ق ض ً عد اا فض ،ضيض مف ارعةجف ل مايه عب مض بعج ل اااعس ،ضي تيؼ ف

ااعظريجت األ رى ألعهج تعةب يذه ااظجيرة إا األعوجط األضايب ،جألعضبب ااالشفضريب ل ااراؿ ترا إا عوط

مضال يفرؼ جألعيوج " " Animaموج ااراضاب مض ااذىضرة ااالشفضريب ل األعب
( د اافزيز.) 89?911> ،
9:

تفرؼ جألعيوضس" " Animus

ضتفت ػػر القػػب ااراػػؿ ػػجاورمة وتفػػددة اااضاعػػب هػػل مـ ،ضزضاػػب ،ضا عػػب ،ضاػػديقب ،ىػػؿ ذاػػؾ يةػػتور ػػل األعيوػػج

ضيةػقط ي ػ اوػرمة وػػج ػل ضقػػت وػػج ي تجريػػج زضاػػب ،موػج األعيوػػضس مض ااورىػػب ااػػذىري ػل األعب ػ

هػػل توػػد ارعػػجث

اػػج ص ااػػذىضرة ،ضتىػػضف إطػػجر وػػؿ يةػػهـ ػػل تىػػضيف القتهػػج و ػ ااراػػؿ ،ىوػػج ضمف األعيوػػج توػػد ااراػػؿ اػػضرة

وبجايب ف األعب  ،إف األعيوضس ميوجً تود ااورمة اػضرة وبجايػب ػف ااراػؿ ،ضاف ا تي ػت اػضرة ااراػؿ عهػج وػف
ااوتضق م يحدث تضا ؽ يعهوج ،إذا ىجف ل ع س ااراؿ ورىب معبضي قضي ض ل ع س ااوػرمة ورىػب ذىػري قػضي ػل

يذه ااحجاب يضاد احتوجؿ قضي ايتضا ؽ ،ضاألعيوج ااذىريػب ػل اااجعػب اآل ػر قعج ػجت ىي يػب بج تػب ،ضااوػرمة ااتػل تقوػ

األعيوضس اديهج ل وحجضاب جط ب ضيتوبؿ إا مف ت دض ىأعب ىجويب ةضؼ تفجعل تعب اافعجد ض دـ ارقعػجع ،ضىػذاؾ

وبيوػج يحػدث عػد ااػذىضر ااػذيف ي ػدضف اػضر ااهيػب مض ىأ طػجؿ ( ، ) 1972:5 ،Jumeضااش اػيب ذات ااتضا ػؽ
ااحةف يل ااتل تتىجوؿ اػديهج اااػ جت ااذىريػب ض اااػ جت األعبضيػب ػف طريػؽ ااتةػجول ضااةػوجح اىييهوػج مف تاػد

ااتف يرات ااوش فب ضااورويب ( .اا هل ااةيد ض د اارحوف) 89?0>=8 ،
 نظرية كارل رومرز :

يفت ػر ( رضاػرز  ) Rogersو هػضـ ااػذات ىو هػضـ وعظػضر ػف ت ج ػؿ ااىػج ف ااحػل وػ اا ي ػب ،ضاػذاؾ يىتشػػؼ

اا ػػرد وػػف يػػض

ػػالؿ

رتػػه و ػ األشػػيجا ضاألش ػ جص اآل ػريف ،ىوػػج يقػػرر" رضاػػرز " مف ىػػؿ ػػرد يفػػيش ػػل ػػجاـ

وترير وف اا رة ااوةتورة ااتل يىضف يض وحضريج ،ضيةتايب ايواجؿ ىوج ي ره ضيدرىه ( ييؿ.) 09?0>>> ،
ضقد رؼ رضارز اا رد ااحةف ااتضا ؽ أعه ااقجدر ي تق ؿ اوي ااودرىجت وج يهج تيؾ ااتل تتاػؿ ذاتػه (

.) 1977:358،Rogers
ضتشػػير (

ػػد اافزيػػز ) 8:?911> ،إا ػ مف و هػػضـ ااػػذات تتوػػوف قيو ػجً ػػف ااػػذات تىػػضف إياج يػػب مض ةػػي يب

ض القتهػػج اػػيس قػػط وػػف حيػػث ضاضديػػج اآلف ،ضاىػػف وػػف حيػػث ضاضديػػج ػػل ااوجوػػل ضااوةػػتق ؿ ضتػػتـ ااتريػرات ػػل
و هضـ ااذات وف الؿ إ جدة تعظيـ يذه اااضرة ااتل يدرىهج اا رد ف ذاته.
ضمشجر ( ييؿ )0>>> ،وف الؿ د ارةػجته مف و هػضـ ااػذات ييفػب دض اًر ى يػ اًر ػل القػب ااػذات ػجارير ،ض ػل تضا قػه

ػػل اوي ػ واػػج ت ااحيػػجة ،قػػد مضوػػحت د ارةػػب " اػػج ر

ػػد ااحويػػد =<> "0ػػف ضاػػضد القػػب وضا ػػه ػػيف تق ػػؿ

ااذات ضااتضا ؽ ااع ةل ،ضىذاؾ ضاضد القب وضا ب يف تق ؿ ااذات ضتق ؿ اآل ريف.

ىوػػج مشػػجر إا ػ د ارةػػب " يػػدى قعػػجضي ;=> " 0ػػف ضاػػضد ػػرضؽ د ااػػب إحاػػج يج ػػيف ااوتػػزضايف ضغيػػر ااوتػػزضايف

ااجاح ااوتزضايف ل و هضـ ااذات .ميوجً مشجر إا د ارةػب ( رضاػرز  ) Rogersمف يعػجؾ ارت جطػجً وضا ػجً ورت فػجً
يف تق ؿ اا رد اذاته ضتق يه ار ريف ( ييؿ.) 0:?0>>> ،

;9

مفيوم األخر The concept of the other :
تفػػرؼ (

ػػد اافزيػػز ) 91?911> ،و هػػضـ اآل ػػر ":جااػػضرة ااتػػل يػػدرىهج اا ػػرد ػػف مدضار اااػػعس اآل ػػر ػػل

اافػػجاـ ااوحػػيط ػػه اوي ػ م فجديػػج اااةػػويب ضا اتوج يػػب ضااع ةػػيب ،حيػػث مف اػػضرة ااو ػرمة تفت ريػػج ى ػأ ر جاعة ػ ب
ايراؿ ،ضىذاؾ اضرة ااراؿ ىأ ر جاعة ب ايورمة".

ضتفػػرؼ ( يػػل ) ;9?9119 ،و هػػضـ اآل ػػر ":جااػػضرة ااتػػل يػػدرىهج اا ػػرد ػػف ااش ػ ص اآل ػػر ىضاػػضد ػػل اافػػجاـ
اوي ػ م فجديػػج اااةػػويب ،ضااع ةػػيب ،ضا اتوج يػػب ،ضااتػػل تشػػىيت وػػف ػػالؿ

ػرة اا ػػرد ااةػػج قب ض القتهػػج ػػجآل ر

ضاآل ريف".

ضتشير ( ااةج جتل ) 89?0>>> ،و هػضـ اآل ػر أعػب ":شػلا ػالؼ ااػذات ػل اا ي ػب ااع ةػيب ،مض يػض شػ ص

غير اا رد ع ةه ،ضااطالح اآل ر ل اايرب اافجديب ي معه ش ص بج ٍف مض ع س بجعيب مض اديؽ مض زضج".

ىوج يفرؼ ( ااةيوضعل ) 9:?0>== ،اآل ر أعه ":ااورآة ااتل يرى يهج ارعةجف ذاته ،ضقد يىضف وف األةرة مض وػف
ووبيل ااةيطب مض وف م راد اااعس اآل ر".

ضقػػد مضوػػح (يعػػري ػػجاضف ) مف ااشػػفضر ػػجآل ر ية ػ ؽ ااشػػفضر جاػػذات ضااشػػفضر جاػػذات إعوػػج يتحقػػؽ وػػف ػػالؿ

ااشػػفضر ػػجآل ر ،حيػػث يا ػ ح اآل ػػر معػػج ضاألعػػج آ ػػر ط ق ػجً اوقضاػػب ااتحييػػؿ ااع ةػػل األعػػج يػػض اآل ػػر ،إذف ااػػض ل
جآل ر ةج ؽ ي ااض ل جاذات ض دضعه تا ح ااذات يػضا وػف ااوفعػ

ػل ااضاػضد هػ

تتفػرؼ يػ ذاتهػج إ

من ومود األخر الذي يمعب دورين ىامين :

 دض اًر وجديجً ضوضوض يجً يتي ص ل ااح جظ ي ااحيجة ضحوجيتهج.

 دض اًر إعةػ ػ ػ ػ ػ ػػجعيجً وػ ػ ػ ػ ػ ػػف حيػ ػ ػ ػ ػ ػػث ااوفع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ااواػ ػ ػ ػ ػ ػػرد اإلعةػ ػ ػ ػ ػ ػػجف ػ ػ ػ ػ ػ ػػل ااحاػ ػ ػ ػ ػ ػػضؿ ي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ااحػ ػ ػ ػ ػ ػػب ضاألوػ ػ ػ ػ ػ ػػجف.

( رج.) 0<?0>>= ،

ضتشير ( د اافزيز ) 8=?911> ،مف يعجؾ تالزوجً يف " اضرة ااذات " ضو هضـ " اضرة اآل ر " جةػت داـ مي

وعهوج يةتد ل تيقج يجً حوضر اآل ر ،ضيذا ااتالزـ ي ااوةتضى ااو جي يول يػض تف يػر ػف ط يفػب اآلايػب ااتػل يػتـ
ض قجً اهج تشىؿ ىؿ وعهوج ،اضرتعج ف ذاتعج

اضرة ااذات.

تتىضف وفزؿ ف اضرة اآل ر اديعج ،ىوج مف اػضرة اآل ػر تفىػس

وترى ( حممي  )98:1996 ،العوامل التي تتداخل في إدراكنا لآلخر :
ػضر ضعاتهػد
 .1امل القصدية  :ضيفعل ااويؿ إا إةعجد قاد إا ةيضؾ ااشػ ص اآل ػر ضاػض ىػجف يػذا ااقاػد وعظ اً
ل اا حث ف ااعضايج مض األ راض ضراا يذا ااةيضؾ .

.8التركيز مى التوازن وتمنب التنافر  :إععج عدرؾ ااش ص ىضحػدة وتىجويػب اااػ جت ػإذا ر عػج اػ ب مض اػ تيف
تضقفعج ضاضد ا جت م رى .

 .8افتراضــي التشــابو  :عحػػف عت ضق ػ ضاػػضد القػػجت وفيعػػب ػػيف اآل ػريف ض يععػػج ضااعػػجس ػػل تضااػػيهـ و ػ
اا فض يةفضف إا تحقيؽ ااتوجبؿ يف اتاجيجتهـ ضيقيقهـ غيجب يذا ااتوجبؿ.
<9

فوػػهـ

.4اإلسقاط  :معه وييب إدراىعج ايش ص اآل ر عةقط ييػه اااػ جت ااتػل عشػفر معهػج غيػر وق ضاػب ،ضيػذا وػف ق يػؿ
اا ػػد جع ػػف اا ػػع س عت ضقػ ػ مف األشػ ػ جص اا ػػذيف عحػ ػ هـ يح ضعع ػػج ػػدضريـ ىو ػػج عتضقػ ػ مف م ى ػػجريـ وش ػػج هب أل ىجرع ػػج
ضاألش جص ااذيف عىريهـ عتضق مف يىريضعج ضير وضا م ىجرعج.

.5القولبــة  :يقاػػد ػػه ااويػػؿ إا ػ تاػػعيؼ ااش ػ ص ااػػذي عدرىػػه ػػل طج ػػب مض ش ػريحب مض اوج ػػب وػػف اوج ػػجت

ااواتو ااو تي ب.

ضاقػػد مضو ػػحت ( ػػجتف ة ػػعد ) 0>>> ،و ػػف ػػالؿ د ارة ػػتهج ااوقجرع ػػب ػػيف ااو ػرمة ااف ػػجعس ضااو ػرمة ااوتزضا ػػب مف

ااضاػػضد ارعةػػجعل ضاػػضد وػػزدضج ضاػػضد وػػف ػػالؿ القتػػه ػ ر ،ضاوػػطراب اافالقػػب ػػجآل ر إعوػػج يػػض اا دايػػب اعشػػأة
اافاجب ،ضاف ااورمة اافجعس تفػيش وػ اآل ػر شػىؿ ت ييػل حيػث معهػج ت قػد اافػيش وفػه ػل شػىؿ ت فييػل ،ضيعػجؾ
قداف ار ر " ااراؿ " ض شػؿ اافالقػب يعهوػج حػؽ غيػجب ااػرضا ط األةػريب ضاافجط ػب ا اتوج يػب ػال مةػرة ض اػعس

ض حب ،ضغيجب ااراؿ جاوفع ارعةجعل ضاذاؾ اجات اضرة ااراؿ جارب ااةضا ضوشضيب ض ريجب اافالقػب اازضايػب
غيجب ا

تراؼ ااوت جدؿ ااوت جيـ ( ل :

د اافزيز.) 98?911> ،

دينامية اإلدراك المتبادلة بين المنسين :
أوالً  :الفروق بين المنسين :

 .1العامل البيولومي Diversity factor :
تحدث اا ػرضؽ ػيف ااػذىضر ضارعػجث ةػ ب ط يفػب ااهروضعػجت ااتػل ت ػرز ػل دـ ىػؿ وعهوػج قػد ػيف مف يروػضف

ااتةتضةػػترضف "  " Testosteronي ػػض ااو ةػ ػ ضؿ ػػف اا ػػذىضرة ػػل حػػيف مف يرو ػػضف ارة ػػترضايف " "estrogenي ػػض
ااهروضف ااوة ضؿ ف األعضبب ضياجحب ىؿ يروضف ل اادـ ل ىػؿ وػف ااػذىضر ضارعػجث فػض ااوظػجير اااعةػيب

اابجعضيب ،غير مف ىؿ ىج ف يحضي ي عض يف وف ااهروضعجت  ،ضاف ىجعت عة ب إحدايوج إا اآل ر ت تيؼ ضيتراضح
تػدريايجً ػيف ااػذىضرة ااوطيقػب ضاألعضبػب ااىجويػب ،ضاػذا ػػإف فػض ااراػجؿ مشػد ذىػضرة وػف غيػريـ مض موػف هج ،ض فػػض

ااعةجا مىبر معضبب وف غيريف مض مقيهج ض يعهـ تةيةؿ وف اادراجت ااضةيطب ااتل
ت عث فض ااراجؿ ضتراؿ فض ااعةجا (

عهجيب اهج ،ضيذا يض ااةػ ب ػل

د اافزيز.) 9:?911> ،

ضيشػػير (ااىروػػل ) 0=9?9111 ،مف ااػػذىر ضاألعب ػ ي ػػرز ىػػال ااهروػػضعيف ااػػذىري ضاألعبػػضي ضاىػػف تىػػضف ىوي ػػب

ااهروػػضف اا ػػذىري ااو ػػرز ػػل واوض ػػب و ػػف ااػػذىضر مىب ػػر و ػػف ىويػػب ااهرو ػػضف األعبػػضي ااو ػػرز ػػل تي ػػؾ ااواوض ػػب

 .......ض جافىس تىضف ىويب ااهروضف معبضي ػل ارعػجث مىبػر وػف ىويػب ااهروػضف ااػذىري ااو ػرز يػه ،جاػذىر ااػذي
ىجعت عة ب ااهروضف يه جايب ضعة ب ااهروضف األعبضي قيييػب تىػضف اػ جت ااػذىضرة ييػه مىبػر وػف اػ جت األعضبػب،

ض ييه يقتول ااتفجوؿ و ااذىضر ضارعجث يوج يعهـ حةب (ىـ) ل ااذىضر ضو يغ األعضبب ل ارعجث .

ضيوػػيؼ ااىروػػل مف ضة ػ ااػػزضايف ااػػتوفف ػػل ا ػ جت ىػػؿ وعهوػػج ضااتضاػػؿ ػػل وػػدة زوعيػػب غيػػر طضييػػب إا ػ

تقػدير ااعةػ ب ااهروضعيػب تقػػدي اًر تقري يػجً ،ضضاوػح مف تفجوػؿ ااػػزضج وػ زضاػب وةػترايب ي تيػػؼ ػف تفجوػؿ وػ زضاػػب
يريب ييهج ااطج

األعبضي ،ايس ل ااترىيب ضااضظي ب ػؿ ػل ااتاػرؼ ضاات ىيػر .ضحتػ يػعاح ااػزضاج ضيبوػر ػل
=9

مف يىضف ة جً ل ااعاجح اا يضاضال،

د وػف ت هػـ ىػؿ وػف ااػزضايف اىػؿ يػذه ا

ىؿ مور يه ا تالؼ اارمي ( ااىرول.) 0=;?9111 ،

تال ػجت ضم ػذيج جاحةػ جف عػد

 .8العامل النفسي Psychological factor :
إف اارا ػػجؿ ضااعة ػػجا ي تي ػػضف ػػل إدراىه ػػـ اوش ػػىالت اافالق ػػب دا ػػؿ األة ػرة ،حي ػػث ت ي ػػد ااعة ػػجا معه ػػف يػ ػضااهف

وشىالت مىبر ووج يضااهه ااراؿ ،ضيفعل يػذا مف ااعةػجا مىبػر حجةػيب ايوشػىالت اازضايػب وػف ااراػجؿ ،مض ر وػج مف
ااراػػؿ ضااو ػرمة يػػد الف إا ػ اافالق ػػب اازضايػػب ضيوػػج يحوػػالف تضقفػػجت ضآو ػػج ً و تي ػػب ،ضمف تضقفػػجت ااراػػجؿ ضآو ػػجاهـ

تتحقؽ ضاه جـ مىبر ووج تحقؽ تضقفجت ااعةجا ضآوجاهـ (وىي يف ضغرضس ،تراوب حػداد ضآ ػرضف، )0<9?9119 ،

ضمف ىبيري ف يقدوضف ي اازضاج دضف مف يىضف مي وعهـ قد يىضف ىرة ضاوػحب دقيقػب ػف وضااػ جت ااػزضج اآل ػر،
حيث مف مضؿ و هضـ ياب مف يرة

ل اافقؿ يض مف ااعجس و تي ضف ،هـ و تي ضف ل ا جتهـ ااضرابيب ضو تي ضف

ل وج اىتة ضه وف ا جت ضةيضؾ الؿ تر يتهـ ل ي جت و تي ب ( ااىرول.) 0=1?9111 ،

تال جت يوج يعهـ ،ض ي ااراؿ مف يىضف

ضاىل ُي َةهؿ ىبي اًر ي اازضايف اات جيـ ييهـ وفر ب اات جايؿ ضا
اضرة احيحب ضاوحب ااوفػجاـ ايزضاػب ضاػ جتهج ضااوػرمة ىضعػت اػضرة ايػزضج ضاػ جته ،ضاف وفظػـ ارشػىج ت ااتػل
ت رز يف اااعةيف يىضف ااة ب يهج اا رويجت اا جط ب ااتل ي تروهج محديوج حضؿ اآل ر ى ٌّؿً وف ااراؿ ضااوػرمة
يحوالف رضقجً قد يتة ب دـ إدراىهوج ل واج ب ضوشجىؿ ىبيرة ىجف جروىجف تحجشيهج اض يـ اااعةجف هج .

ضيقػػضؿ ااىروػػل" معػػه حت ػ اػػض محػػب ىػػؿ وػػف ااػػزضايف اآل ػػر ح ػجً ويق ػجً ،ػػإف وػػف ااوػػرضري مف يىػػضف ضاوػػحجً

ايزضايف معهوج و تي جف ف فوهوج ل دد وف ااا جت ضااةيضىيجت " (ااىرول.) 0=9- 0=0?9111 ،

ومن خبلل دراسة ( فيدلر ) 1961 ،لبيـان أثـر العمـر الزمنـي والفـروق المنسـية مـى مميـة اإلدراك االمتمـا ي
تبين منيا:

م  -تتأبر وييب اردراؾ ا اتوج ل ج

تال جت اااعةيب.

ب -تزيد دقب اردراؾ ا اتوج ل وف زيجدة اافور.

ت -تويؿ ارعجث إا إدراؾ اآل ريف اضرة م وؿ ووج يـ ييه فالً ،يعوج ااذىضر يوييضف إا

ضت يد اادراةب إا مف تحديد و هضـ اردراؾ ا اتوج ل يتطيػب جاوػرضرة د ارةػب ااتشػج ه ضا

ةضاا ىجف يذا ااتشج ه حقيقيجً مض و تروجً مض ودرىجً( .زيراف) 8<?9119 ،

ىس ذاؾ.
ػتالؼ ػيف األ ػراد

ضت يف وف حضث ىػؿ وػف ( ةػيىضرد جىوػجف  ) Secard .P . Backman ،0><9ضد ارةػب ( تػجاضري)0>;= ،

م ف قػػدرة ااش ػ ص ي ػ تويػزه ػػل اردراؾ تزيػػد و ػ تقػػدـ ااةػػف جاقػػدرة ي ػ عةػػب ااةػػوجت ااوتعػػج رة ايش ػ ص تزيػػد
زيجدة ااةف ،ىوج مف ااشػ ص ى يػر ااةػف يةػتطي مف يريػر وػف ااو ػجييـ ااتػل يتاػؼ هػج اآل ػرضف ،ضمف اا ػرضؽ

يف اااعةيف تؤبر ي إدراؾ اا رد ار ريف ،جرعجث تهتـ جااضاعب اا اػريب مىبػر وػف ااراػجؿ وػالً ػف حػبهـ
ف وفيضوجت مىبر وف اآل ريف ض ي اافىس وف ذاؾ ي فؿ ااراجؿ (.) 1974،Secard p . Backman

>9

ثانياً  :المناحي النظرية المفسرة لئلدراك االمتما ي ( إدراك اآلخرين ) :

يهػػتـ اردراؾ ا اتوػػج ل ا ػ ب جوػػب قػػدرة اا ػػرد ي ػ والحظػػب ضادراؾ ةػػيضؾ اآل ػريف ػػل وضاقػػؼ اات ج ػػؿ

ا اتوج ل ،جردراؾ غير اادقيؽ اةيضؾ اآل ريف ةيترتب ييه ااتارؼ طريقب غير وال وب ااتوج يجً ،إذا مدرؾ
اا ػرد اآل ػر ةيةػجعده عػد ااحجاػب إايػه ضيشػفره جاروػج ،ض شػؾ إف إدراؾ مي وػف ااػزضايف اشػريؾ حيجتػه ةػػيترتب

ييه اةتاج ته اه ض قػجً اهػذا اردراؾ ،ض جاتػجال ىيوػج ىػجف يػذا اردراؾ اياج يػجً وق ػض ً ةػيزداد تضا قهوػج اازضااػل ضيقيػؿ

وف إحداث ااوشجىؿ اازضايب.

ضيعجؾ العديد من اإلطارات النظرية المفسرة لئلدراك االمتما ي:
 .1منحى التعمم " Learning Approach " :
يػػذيب ماػػحجب يػػذا ااوعح ػ مف األ ػراد يىضعػػضف وفيضوػػجتهـ ضوفػػجر هـ ػػف اآل ػريف طريقػػب آايػػب ةػػيطب دضف

ر طهػػج ػػجا رات ااوجوػػيب ااوتجحػػب اػػدي اا ػػرد هعػػجؾ ااػػتفيـ جاوالحظػػب ضا شػػتراط ارا ار ػػل ،ضيػػل يجوػػب جاعة ػ ب
ايتط ي ا اتوج ل ادضر اااعس ،ضتفرؼ عظريب ااتفيـ ا اتوج ل.

ضمف األ راد قجدرضف ي و ط ةيضىهـ وف الؿ اات ج ؿ ااوةتور يعهـ ض يف ي تهـ ضقدرتهـ يػ تطػضير ضتفػديؿ

معوجط ةيضىهـ ،ضت ةر يذه ااعظريب وييب اىتةجب ااةيضؾ ا ب جوب وف الؿ دد وف ااو ػجييـ األةجةػيب يػل

ااػتفيـ ػػجاف رة "  " Vicariousous learningضارقتػػداا "  " Modelingضااوفر ػػب "  ، " Cognitionضااتضحػػد "
.) 1977:120 ،Bandura( " Identification

ضيػرى ( ضااترويشػيؿ ) Walter. Mishel ،ضيػض محػد ااوؤيػديف اتيػؾ ااعظريػب مف اا شػر يتفيوػضف ىػال ااعوطػيف

وف ااةيضؾ ااذىري ضاألعبضي وشجيدة ااعوػجذج ااوتعض ػب وػف حػضاهـ ( ااتقييػد ) ،ػعحف عقيػد عوػجذج ع ػس اااػعس ػل

وفظـ ااحج ت ضعحف ع فؿ ذاؾ عدوج عأ ذ تشيفجً حيعوج يضا ؽ ي ةيضىعج اآل جا ضاأل راد ضااوفيوضف ضغيريـ ،ىوػج
مععج عتضق ااوضا قب ضا ةتحةجف ( .) 1984:25،kahn

ىوػػج عاػػد معػػه ض ق ػجً او ػػدم ااػػد ـ ػػل يػػذه ااعظريػػب ػػإف ةػػيضؾ محػػد ااػػزضايف تاػػجه اآل ػػر إذا اػػجدؼ د و ػجً إعػػه

يتىرر ،ض جاتجال تزداد ااةيضىيجت ارياج يب يف اازضايف ،ض قجً او دم عتج ج ااةيضؾ إف إدراؾ ىؿ زضج اةيضؾ اآل ر
ضض يه ه يةج د ي ضوضح ض هـ ىؿ شريؾ ار ر.

 .8نظرية االستدالل " ." Inference theory

ل يػذه ااعظريػب يفتوػد إدراؾ اآل ػريف يػ ااشػضايد ضااهػدايجت ااوتجحػب ضىػذاؾ فػض ااو ػجدئ اافجوػب ااوتفيقػب

جاةػػيضؾ ارعةػػجعل ضااتػػل يوىػػف وػػف الاهػػج ااتفوػػيـ ،ضيطيػػؽ ي ػ تيػػؾ ااو ػػجدئ " عظريػػجت ااش اػػيب ااوػػوعيب "

ضووػوضعهج إف وييػػب تىػضيف األحىػػجـ

ػػجرة ػف القػػب يفقػديج اا ػػرد ػػيف ااةػوب ااوشػػجيدة ض ػيف تاػػضريج ااػػدا يل

ضوفتقداتػػه ضتضقفجتػػه ت ػػرض مف ااش ػ ص " س " ىبيػػر ااىػػالـ يوىعػػؾ مف تةػػتعتج معػػه ش ػ ص ااتوػػج ل يوي ػؿ إا ػ

تىضيف دقيؽ ضو ذاؾ عأ ذيج ىوج اض ىجعت احيحب ( .) 1980:114،Berkowtiz
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 .1المنحى المعرفي " : " Cognitive Approach
يرى ووبيض يذا ااوعح مف ا عط ج جت ااتل يىضعهج اا رد ف اآل ر اهج وفع وفيف جاعة ب اه ،ضمعهج

تضاػد

شىؿ وةتقؿ ف ااوفجرؼ ضاا رات ااةج قب ؿ تضاػد ػل إطػجر ةػيجؽ وفػيف تػؤبر يػه ضتتػأبر ػه ،ػعحف

عػدرؾ

ا جت اآل ريف ي معهج مازاا وع ايب ضاىعهج مشيجا وتايب ،ضيضاػد يعهػج دراػب وػف ا تةػجؽ حيػث توػت وييػب
تعظيـ ايوفجرؼ ضااوفيضوػجت ػل إطػجر ػجـ ضوتىجوػؿ ،ػإدراؾ األاػزاا وػ

فوػهج ااػ فض يفطيعػج اعط ج ػجً جوػجً

يتض ر إ وف الؿ ااعظر إا األازاا ااوتفيقب ،ض جاتجال تىضيف ا عط ج جت ايةت وييب آايب ضاىعهػج وييػب تقةػـ
ل ةيجؽ وفػيف ،وفر تعػج اشػ ص وػج أعػه ذىػل ػل إطػجر ااوفر ػب أعػه يتةػـ ( جاػدؼا) ي تيػؼ ػف وفر تعػج أعػه

ذىل ل إطجراته يتةـ ( جا رضدة )) 1985:96،Searsetal ( .

ىرة ااتضازف ااوتايب هذه ااعظريب ،معه إذا محب ااش ص "م " xمي

عجا ي
ضتشير ( حيولً ) 0<0?0>>; ،
ع ةه ،ضمحب ااش ص " ب ( "xمي شػ ص م) تحػدث حجاػب وػف ااتػضازف ااوفر ػل ،يعػتج عهػج مف ااشػ ص م يحػب

ااش ص ب ،مي معه رمى ع ةه ػل يػذا ااشػ ص أح ػه ،ضيىػذا يعشػأ ااتقيػيـ ارياػج ل عتياػب افوييػب وفر يػب تػؤدي
إا تحقيؽ ااتضازف يف ااتضحد و اآل ريف ض يف ااويؿ عحضه.
ضاقػد اةػتطجع تػجاضري (  ) 1969، R ،Taguiriمف يي ػص ااتاػضرات ااو تي ػب ػف ىي يػب إدراؾ اآل ػريف

ضااتل ووعهج ل دة عظريجت مةجةيب ضيل :

 .1النظرية االستداللية " :" Inference theory

أدرىعػػج اشػفب وػػج مض ش ػ ص وػج يىػػضف وػف ػػالؿ ااتشػػج ه
ضووػوضعهج مععػػج عتفػرؼ ي ػ اآل ػريف ج ةػتد ؿ ،ا

اااز ل و اا رة ااةج قب.

 .8نظرية التقمصي العاطفي " :" Empathy theory
ضمضؿ وػف مشػجر إاػ يػذه ااعظريػب ( يػضا يعز  ) 1957،Lippsػعحف عػدؿ اآل ػريف وػف ػالؿ تقييػدعج ضتقواػعج

اهـ.

 .1نظرية االستداللية اإلكمينيكية " :" Clinical inference theory
ضقد ذىر ( ييل  ، Baileyضتج ت  ، Taftضةجر يف  ) Sarebinمف ا ةتد ؿ ارىييعيىػل ااقػج ـ يػ ااوعطػؽ

ضااوالحظب ارىييعيىيب ااو جشرة ،وف ت ةير إدراؾ اا رد ار ر (.)135: 1969، R ،Taguiri
 .4نظرية التعمق الومداني " " Attachment theory

يوبػػؿ ا رت ػػجط ػػيف األزضاج ضاازضاػػجت طريقػػب و ػػج ضذاػػؾ ااػػذي ػػيف ااط ػػؿ ضااقػػج ـ يػ ػ ر جيتػػه ،ضت ةػػر ي ػػذه

ااعظريب ذاؾ أف ارعةجف ا ؿ ي اا حث ف و تيؼ مشىجؿ ااتفيؽ ااوقدوب وػف اآل ػريف (Bunk 0>>>?0;:
&.) musters،
80

ضارت جط اازضج شريؾ حيجته يتووف تفيقجً هذا ااوفع إا حد ى ير ،حيث يفتود ى ٌّؿ وف اازضايف ي اآل ػر

ض ي ااوةجعدة ااتل يقدوهج اه ميجً ىجف عض هج ،ض جاتجال يةتور يذا ااتفيؽ ضي حث ىؿ وعهوج اػدي اآل ػر وػج يريػد،
فعدوج يبؽ ااػزضج يػ ةػ يؿ ااوبػجؿ معػه ةػياد اػدي زضاتػه األوػجف ضااػد ـ ضااوةػجعدة ،ض عد ػذ يزيػد وقػدار تضا قهوػج

اازضاال ضيقيؿ وف ااوشىالت اازضايب ( ااةيد ضااا ضة.) 91?9119 ،
 .5نظرية التوازن في التمانس :

يىضعػػضف ضحػػدة
تقػػضـ يػػذه ااعظريػػب ي ػ مةػػجس ى ػرة مف األش ػ جص ااػػذيف يحػػب ااضاحػػد وػػعهـ اآل ػػر مض ااػػذيف ّ
يتضقفضف مف يت قضا ل اارمي ضيريدضف ذاؾ ،يعوج األش جص ااذيف يىريضف فوهـ ااػ فض يتضقفػضف مف ي تي ػضا ػل

اارمي ضيريدضف ذاؾ ،ضعظريب ااتضازف ااتل ضو مةجةهج (  ) 1958،Heiderت رؽ يف عػض يف وػف اافالقػجت ااتػل
تػػر ط األش ػ جص فوػػهـ ػ فض ،ىوػػج تػػر ط األش ػ جص جألشػػيجا ضااح ػضادث ضاأل ىػػجر ،وػػف يػػذه اافالقػػجت رضا ػػط
جط يػػب تتوػػوف اتاجيػػجت ااعػػجس عح ػػض فوػػهـ اا ػ فض ،يػػذه ااػػرضا ط ق ػػد تىػػضف إياج يػػب وبػػؿ ااحػػب ضار ا ػػجب

ضا ةتحةجف ضقد تىضف ةي يب وبؿ ااىراييب ضااع ضر ضاات ج د ( حيول.) 910?0><= ،

ػػل وضق ػػؼ ااتا ػػجعس تى ػػضف اافعجا ػػر األةجة ػػيب ش ا ػػيف م ،ب ضوضو ػػضع وش ػػترؾ يهتو ػػجف ػػه يرو ػػز ا ػػه ، x

ض جروج ب إا يذه اافعجار تضاد القجت جط يب يف ااش ايف" م"" ،ب" تىضف وضا ب ( )+مض ةجا ب (  ،)-ىوػج

تضاد القجت تضحد يف األطراؼ وبؿ اافالقب ػيف ااشػ ص ض ػيف ااوضوػضع ااوشػترؾ ااػذي يىػضف ويىػجً اػه ،ضتت ػذ

يذه اافالقجت شىالً من األشكال اآلتية :
الشكل ()1
x

+
أ

الشكل ()8
x

+
+

ب

أ -

+
ب

الشكل ()1
x
-

الشكل ()4
x
+

أ  +ب

الشكل ( ) 8-1

-

أ  -ب

الحالة األولى  :إذا ىجعت ىؿ اافالقجت وضا ب ىوج ل ااشىؿ ( )0يتحقؽ يػذا ااتػضازف عػدوج يت ػؽ ش اػجف حػب
ااضاحد وعهوج.
الحالة الثانية  :إذا ضادت القتجف ةي يتجف ض القب وضا ب ىوج يض ااحجؿ ل شىؿ ( .)9يتحقؽ يذا ااتضازف عدوج
تىضف عد ش ايف يىريجف فوهوج مداا وتفجرض جاعة ب اوضوضع ضاحد.

الحالــة الثالثـــة  :ع ػػدوج يىػػضف ااش ا ػػجف يحػػب ااضاح ػػد وعهوػػج اآل ػػر اىعهو ػػج ي تي ػػجف ػػل وضق هوػػج و ػػف وضو ػػضع
وشترؾ .ىوج يض و يف ل رقـ (.)8
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الحالة الرابعة  :عدوج تىضف ىؿ اافالقجت ةػي يب مي عػدوج يفػجرض ش اػجف وتفجديػجف مريػجً ضاحػداً .ىوػج يػض و ػيف
ل ااشىؿ رقـ ( ( ) 9حيول.) 91=.91<?0>>; ،

ثانياً :األسرة :

إف األةرة يل م وؿ وج ات قت ييه ااحوػجرة ارعةػجعيب ضمقرتػه األديػجف ااةػوجضيب ،ألعهػج ااواػجؿ ااط يفػل اعوػض

ااش ايب ،ضوف األوضر األةجةيب عد دراةب ااش ايب وفر ب ااشلا ااىبير ف األةرة ااتل عشأ يهج اا رد ،ضااتل
تفىس ييه بقج ب ااواتو ااذي عشأ يه.

ضاألةػرة يػػل وػرضرة حتويػػب ا عػجا اااػػعس اا شػػري ضدضاـ ااضاػضد ا اتوػػج ل ،قػد مضد ػػت ااط يفػب ػػل ارعةػػجف

يذه ااورضرة ا ب طريب ،ضيتحقؽ ذاؾ وؿ ااتوجع ىػج عيف

غعػ ألحػديوج ػف اآل ػر ،ضيوػج ااراػؿ ضااوػرمة

ضارتحجد اادا ـ ااوةتقر يف يذيف ااىج عيف اضرة يقريج ااواتو يض األةرة ( اا شجب.)89?911= ،

ضيػػل تاو ػ

شػػري يحقػػؽ ىػػؿ شػػرضط ااعظػػجـ ا اتوػػج ل ،هػػل تتىػػضف وػػف ما ػزاا مي ضحػػدات وت ج يػػب ػػل م ػراد

األةػرة ،ضاف هػج طجقػجت وت جداػب ػيف ما از هػج فوػهج ػ فض وػف اهػب ضوػف األعظوػب األ ػرى اا جرايػب (ااواتو ػ )
ضاألعظوب اادا ييب وف اهب م رى ( وهدي.) :=?911= ،

حيث معهج ااضحدة األةجةيب ايعوض ،ضاا رة ،ضاا شؿ ،ضاااحب ،ضااورض ،جألةرة يل ااوهد ااط يفػل اإلعةػجف ،ضيػل

مقػػضى وعظوػػجت ااواتو ػ  ،هػػل اا ييػػب ا اتوج يػػب األضا ػ ااتػػل يػػعظـ وػػف ػػالؿ ةػػيضىيجتهج م ػراد األة ػرة اويف ػجً (

اااهعل ، ) 89?911> ،يى ل مف عقضؿ مف األةرة يل اااوج ب ارعةجعيب األضا ااتل تتحضؿ وػيهج وػف ىج عػجت
يضاضايب إا ىج عجت ااتوج يب ( ةفدي.) 01?911; ،

إف ا عةػػاجـ اا ىػػري ضاارؤيػػب ااوشػػترىب ضاافػػجدات اافجط يػػب ضا اتوج يػػب يػػل األروػػيب اااػػي ب ااتػػل يوى ػػف مف

يعهض ضقهج اا عجا اافج يل ،ضيل ااوعػجخ اااػحل ااػذي يوىػف األةػرة مف تتػع س يػه ضتفػيش ،ضاقػد مب تػت ااتاػجرب
مف األةرة ااةفيدة تيؾ ااتل يةضديج ااحب ضااحعجف ضاافطؼ ،ذاؾ مف اافجط ب عهر وتد ؽ جاحيجة ي شػؿ ىػؿ ااهوػضـ

ضيارؼ ل طريقب او ااشضا ب ( ااقج ول.) 0=>?0>>9 ،

وألىمية مفيوم األسرة :

ةػضؼ عتفػرض اوفعػ األةػرة اايرػضي :حيػث ي تيػؼ ااوفع ػ األةجةػل األةػرة ػل ااوفػجاـ ػف ااوفعػ ااقريػػب

األةػرة … جألةػرة ػل وفاػػـ اافيػضـ وشػتقب وػػف األةػر ،ضاألةػر يفعػل ااقيػػد جاػؿ  ..اآلةػر يػػض ااقيػد ر ػجط بػػـ
اتة وفعجيج ..اجرت تشػوؿ مي قيػد يوػج فػد ر ػجط مض ػدضف ر ػجط… ضقػد يىػضف يػذا ااقيػد مض اآلةػر ط يفيػجً

ىجؾ وعه ىوج عرى ل حجاب اا جاؽ حيث يضاد ارعةجف مةي اًر اواوض ػب وػف اااػ جت اا ةػيضاضايب ىػجاطضؿ ضااقاػر

… .اا  ،ضاذاؾ يقجؿ مةػره اهلل ،يقػه ضشػددعج مةػره مي يقهػـ مض شػد اهلل مةػره … محىػـ يقػه … ضقػد يىػضف يػذا
ااقيد األةر ،اعج يجً مض واطعفجً ىأةر دض ل وفرىب حر يب مي مةر إا جري ( وهدي.) :<?911= ،
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ضو ػػف ي ػػذا األة ػػر ا

تي ػػجري ،اش ػػتقت ىيو ػػه األةػ ػرة ،حي ػػث عا ػػد األةػ ػرة اا ػػدرع ااحا ػػيف ضاألةػ ػرة مي ػػؿ اارا ػػؿ

ض شيرته ،ضاألةرة اوج ب ير طهج مور وشترؾ ،جألةرة وفعجيج ااقريب اػضف وػف ماػضاف األةػر مض ااقيػد ،إ معػه مةػر
ا تيجري يةف إايه ارعةجف ألعه ياد يه اادرع ااحاػيف ضيتحقػؽ اػه وػف الاػه اااػجاح ااوشػترؾ ااػذي

يتحقػؽ

اإلعةجف و رده دضف مف يو ع ةه ا تيجريجً ل يذا األةر مض ااقيد ،ض ػل ااضقػت ااػذي عاػد ماػؿ األةػرة ػل اايرػب
اافر يػػب ض ػػل غيريػػج وػػف اايرػػجت ااشػرقيب يػػل ااقيػػد ىػػؿ وػػج تحويػػه يػػذه ااىيوػػب وػػف ػػالؿ إيحػػجاات ع ةػػيب ،تػػضحل
جافبا ااويق

ي ارعةجف ودى بقيه  ..عاد األةرة ل ارةالـ

حتويب ع ةيب إا ااراحب ااع ةيب ضااةىيعب ضااطوأعيعب ،ضيذه موضر

ااورا ل ة ييهج وف م جا وف مايهج وف وة ضايجت (

تحوؿ يذا ااوفع

ي ارطالؽ ،ضاعوج يػل

تعجؿ وارد ااتوعل ،ضاعوج تعجؿ قدر وػج يتحوػؿ

ضد. ) 0=?0>>< ،

ضاألةػرة يػػل ااضحػػدة األةجةػيب اتىػػضيف ااواتو ػ ضااتػػل يىػضف مةجةػػهج اازضايػػج اح ػػظ ااعػضع ارعةػػجعل ضتب يت ػجً ايقػػيـ

ارعةجعيب ،ضيت ج يضف يوج يعهـ ت فجً األدضار ااوحددة يعهـ.

تفػػرؼ ( ةػػفدي ) 9?911; ،األة ػرة أعهػػج ":ضحػػدة وػػف ااش اػػيجت ااوت ج يػػب يوػػج يػػعهـ ،جات ج ييػػب ااروزيػػب تهػػتـ
ػػجألوضر اادا ييػػب ػػل األة ػرة إذا ترىػػزت ي ػ ااتضا ػػؽ اازضااػػل ،ضاافالقػػجت ااضااديػػب و ػ األض د ضتىػػضيف ااش اػػيب

ضاافالقجت ااوت جداب يف اازضايف".

ضتفػػرؼ ( تض يػػؽ ) 9:?0>>; ،األة ػرة أعهػػج " اااوج ػػب اااػػريرة ااتػػل عضاتهػػج راػػؿ ضاو ػرمة ر ػػط يعهوػػج ااػػزضاج

ر جط ااوقدس ح ظجً ايعػضع ارعةػجعل ،ضتب يتػجً ايقػيـ ارعةػجعيب ضاةػتوراريج ،ػإذ

تفت ر األةرة مةرة إ

ه".

يىػضف تىػضيف األةػرة إ

ػجازضاج ض

موج األةرة وػف ااضاهػب ا اتوج يػب هػل تشػير إاػ  ":وفيشػب راػؿ ضاوػرمة مض مىبػر وفػجً يػ مةػجس ااػد ضؿ ػل

القػػجت اعةػػيب يقريػػج ااواتو ػ  ،ضوػػج يترتػػب ي ػ ذاػػؾ وػػف حقػػضؽ ضضاا ػػجت ىر جيػػب األط ػػجؿ ضتػػر يتهـ" (اا ػػضال،

.) 89?0>>:

ضتف ػػرؼ ( دة ػػضقل ) 98?0>=; ،األةػ ػرة معه ػػج ":تتى ػػضف و ػػف مشػ ػ جص ت ػػر طهـ فو ػػهـ ار ط ػػب اا ػػزضاج ضاا ػػدـ

ضا عتوػجا ،ضمف م وػجا وػج ياوفهػـ وىػػجف ضاحػد ايوفيشػب ضيىضعػضف وعػزؿ ضاحػػد ،ضمف األةػرة ضحػدة ايت ج ػؿ ااوت ػػجدؿ
يف األش جص ضيقضـ م وجؤيج تأديب مدضاريـ ،ضيذه األدضار وحددة وف ق ؿ ااواتو  ،ضمف األةػرة

ضتةجير ااوفجيير اابقج يب ايواتو ااذي تضاد يه".

ػد مف تتوشػ

موػج األةػرة وػف عظػر ةػوعر "  " W.G. Summnerهػل اػضرة واػررة ايواتوػ  ،ضيػل يي ػب يػرت ط م وػجؤيج

وفجً ل اافوؿ ،ضااوةىف ،ضااوأىؿ ،ضاا وضع اعظجـ وج ضتوتجز يذه ااهي ب جاتعةيؽ يف م ػراد ي تي ػضف ى ػجاة ضقػدرة"

(اا شجب.)90?0>=0 ،

ضيفرؼ ( وجىي رض يج  ) 0>;9 Macfer and C. Pageاألةرة أعهج ":ضحدة عج يب تتىضف وػف راػؿ ضاوػرمة

تر طهوػػج القػػجت رضحيػػب وتوجةػػىب و ػ األط ػػجؿ ضاألقػػجرب ضيىػػضف ضاضديػػج قج و ػجً ي ػ ااػػدضا

ااوت جداب ،ضااشفضر ااوشترؾ يف م راديج ضوعتة يهج" ( م ض ايي .) 0;?9111 ،
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اارريزيػػب ضااواػػجاح

موػػج األة ػرة ػػل رمي ( ما ػػرضف  ) Ogburnهػػل وعظوػػب دا وػػب عة ػ يجً ،تتىػػضف وػػف زضج ضزضاػػب و ػ مط ػػجؿ مض

دضعهـ ،مض تتىضف وف راؿ ضاورمة ي اع راد و ورضرة ضاضد مط جؿ ضتر طهـ القجت قضيب ضوتوجةػىب تفتوػد يػ
مضاار اادـ مض ااواجيرة ضاات عل ضااواير ااوشترؾ"(.) 1958: p.488،Ogburn. W.& Nimkoff

وترى الباحثة وف الؿ ااتفري جت ااةج قب ااتل تعجضات األةرة ،معهج تشير إاػ مف األةػرة وػجد ااواتوػ  ،ضمحػد

ورتىزاته األةجةيب ،ضيل ورضرة حتويب ي روهج ااضاق ضااط يفب اا شريب ،حيث مف اىؿ مةرة عظجـ وحدد تةير ض ؽ
تفييوجته ،ضيل ضحدة ااتوج يب تؤدي يهج األ وجؿ ااهجوب وف الؿ عةؽ ااتوج ل يشىؿ ضحدة ااتوج يب " اازضاج

" ،وبؿ إدارة ااوعزؿ ،ضتاريؼ ش ضف األةرة ،ضت طيط ويزاعيتهج ،ضتعةيؽ مضاه ار هج ،ضتر يب األض د.

ضاوػج ىػجف يعػجؾ ػرداف قػط – ضيوػج ااشػريىجف ػل
ضيذه األ وجؿ اا جاػب عةػؽ ااػزضاج ضاألةػرة ػد مف يػؤديّ ،
ااػػزضاج – يةػػتطيفجف مداا يػػذه األ وػػجؿ ػػإف يػػذا يفعػػل مف ااضظػػج ؼ اا جاػػب اهػػذيف ااعةػػقيف ( ااػػزضاج ،األة ػرة )،
ضااتل

يؤديهج محديوج

د مف يؤديهج اآل ر ،ضا

إف اازضاج ةضؼ ييحؽ ه ا عهيجر (ورةل.) =:?0>>= ،

ضوػ ػػف ػ ػػالؿ ااتفري ػ ػػجت ااةػ ػػجا ب ااػ ػػذىر ضااتػ ػػل دارت حػ ػػضؿ و هػ ػػضـ اردراؾ ااوت ػ ػػجدؿ ضو هػ ػػضـ األة ػ ػرة ،عاػ ػػد مف

ااتفري جت ااةج قب تعجضات ىؿ و هضـ وف ااو جييـ ااةج قب ااذىر ي حدة ،ضعظ اًر افدـ ضاػضد تفريػؼ اػجو شػجوؿ "

اردراىجت ااوت جداب يف اازضايف عحض م فجد ااحيجة األةريب " قد ضوفت اا جحبب تفري جً إا ار يجً حيػث يتعجةػب ذاػؾ

ااتفريؼ و ط يفب اادراةب ااحجايب  ،ضااتفريؼ ارا ار ل اإلدراىجت ااوت جداب يف اازضايف عحض م فجد ااحيجة األةريب
"كما ستأخذ بو ىذه الدراسة ىو :

" رؤيػػب ىػػؿ زضج ا زضاػػه اىج ػػب ا عط ج ػػجت ،ضااوضوػػض جت ،ضااضاا ػػجت ،ضااوهػػجـ ،ضتضقفػػجت ىػػؿ وعهوػػج ار ػػر اىج ػػب
م ف ػػجد ضوع ػػجحل ااحي ػػجة األةػ ػريب اات ػػل تتوب ػػؿ ػػل ااعػ ػضاحل ااع ة ػػيب ،ضارشػ ػ جع ااف ػػجط ل ،ضااوةػ ػ ضايب ا قتا ػػجديب،

ضا اتوج يػػب ،ضاابقج يػػب ااتفييويػػب ،ضتر يػػب ضر جيػػب األ عػػجا ،رػػرض إش ػ جع حجاػػجت م ارديػػج ضتحقيػػؽ ااشػػفضر جاروػػج
ضااةفجدة".
دور الزوج والزومة داخل األسرة :

تشػػير ( ااةػػج جتل ) 98?0>=9 ،معػػه

يوىػػف تفريػػؼ دضر ااػػزضج ضاازضاػػب مض اةػػت داوهوج إ

ػػل القػػب ىػػؿ

ػػجآل ر ،ىوػػج مف ااط يفػػب ااوتشػػج ىب اػػألدضار تافػػؿ وػػف اااػػفب حػػدضث ترييػػر ػػل اػػزا وػػف عةػػؽ ااػػدضر دضف مف

تاػػح ه تري ػرات م ػػرى وتزاوعػػب ،ػػجاتريير ػػل دضر اازضاػػب يتوػػوف تريي ػ اًر ػػل دضر ااػػزضج ،ضمف ااحجاػػب ااتىوييي ػػب

اػألدضار "  " Recompile mentalityيػػل ااتػل تاػػهر دضريػف مض مىبػػر ػل ضحػػدة وتوجةػىب وت ج يػػب ،ضيػل ااتػػل
تافؿ رؤيب عظجـ مض عةؽ وج ى عجا وتويز شي جً ووىعجً.

ض يوػػج يتفيػػؽ ػػدضر ى ػػؿ وػػف ااػػزضج ضاازضاػػب ،إع ػػه اػػيس يعػػجؾ زضاػػجف ض ( زضات ػػجف ) يؤديػػجف دضريهوػػج ػػع س

ااطريقػب ،ضاػذاؾ إععػج إذا مردعػج مف ع هػػـ ةػيضؾ يعػب وػف األزضاج ضاازضاػجت إعػػه
يذا ااةيضؾ ي اارغـ وف معه ( مي ةيضىهـ )

يوىععػج ػل ذاػؾ واػرد والحظػػب

يوىف مف ي هـ دضف تيؾ ااوالحظب ،ضاىف يع رل ميوػجً جروػج ب
8:

إا ػ ػ ذاػ ػػؾ مف عفػ ػػرؼ ط يفػ ػػب األ ػ ػراد ااػ ػػذيف يفيش ػ ػػضف يػ ػػذه األدضار ضيةػ ػػيىضف ىػ ػػرد فػ ػػؿ اتضقفػ ػػجتهـ ( ااة ػ ػػج جتل،

.)99?0>=9

ضيػرت ط األ ػراد ا ػ ب جوػػب ة ػ ب ا

توػػجد ااػػضظي ل ااوت ػػجدؿ ػػيف األدضار ااتػػل يؤدضعهػػج ،ػػدضر ااػػزضج وفتوػػد

ي ػ دضر اازضاػػب ،ضدضر اازضاػػب وفتوػػد ي ػ دضر ااػػزضج ،ضاألدضار اازضايػػب " " "Marital Rolesيػػل تضقفػػجت
ةيضىيب وف األزضاج ضاازضاجت ل واتو وفيف ل مي ضقت ( .) p. 131، 1985،Miller
الدور الوظيفي لمزومين :
إف تحييؿ اادضر ااضظي ل ايزضايف ل األةرة يؤىد اافالقب يف يذيف ااشػريىيف ػل ت ج يهوػج ضتىي هوػج ااوت ػجدؿ

وػف ماػػؿ يػػدؼ وشػػترؾ يػػض ااح ػػجظ ي ػ ت ػضازف زضااهوػج ،ضتضقفػػجت ااػػزضايف ااوتاةػػدة ػػل حقػػضؽ ىػػؿ وعهوػػج وػػف
اآل ر ،ضضاا جتػه عحػضه ت ػدض ضاوػحب ،ىوػج مف ااتػضازف اازضااػل يتطيػب ااتض يػؽ ضاياػجد ا عةػاجـ ااوت ػجدؿ ػيف دضر
ىؿ وف ااشريىيف ضتضقفجت ااشريؾ اآل ر ( ااةج جتل.) ;8?0>=9 ،

ضقد ت يف وف دراةب قجـ هج ىؿ وف " يتعس ض ييتشر  " 1993،Fitnss and Fletcherاتحديد ا ع فج ت مض

اافضاطػ ػؼ ااوتو ػػوعب ػػل الق ػػب اا ػػزضاج ،ي ػػتـ يه ػػج ح ػػص  0;1و حضبػ ػجً ،ت ػػيف و ػػف ػػالؿ إا ػراا تحيي ػػؿ وفر ػػل

افالقػػجتهـ ضاػػضد مر فػػب اع فػػج ت يعطػػضي ييهػػج ااػػزضاج ضيػػل ااحػػب  ،Loveااىراييػػب  ، Hateااروػػب ، Anger

ااريػرة  . Jealousyض ػػل د ارةػػب األعوػػجط ااو تي ػػب اةػػيضؾ ااػػزضايف دا ػػؿ األةػرة ،ت ػػيف مف يػػذه ا ع فػػج ت تظهػػر
ضوػػضح اػػدي اازضاػػجت جاػػب ػػل مبعػػجا وضاقػػؼ اات ج ػػؿ احػػؿ ااوشػػىالت و ػ اار يػػؽ ،ضىػػذاؾ مبعػػجا وعجقشػػجتهـ و ػ

األزضاج يوج يتفيؽ وة ضايجت ىؿ وعهوج ( ل :ورةل.) =;?0>>= ،

ض ػػل وحجضا ػػب ايتف ػػرؼ وػ ػػج إذا ى ػػجف األزضاج ضاازضا ػػجت يعة ػ ػ ضف األح ػػداث اات ػػل تو ػػر هػ ػػـ ػػل زضااه ػػـ إا ػ ػ

ةػػيضىيجتهـ مبعػػجا وييػػب اات ج ػػؿ ،قػػجـ فػػض اا ػػجحبيف د ارةػػب ايتحقػػؽ وػػف يػػذا اارػػرض ،قػػد طي ػضا وػػف األزضاج مف

يػػذىرضا عض يػػب زضااهػػـ ،ضىػػذاؾ مع ػضاع اااػػفض جت اازضايػػب ااتػػل ت ػضااههـ ،ضذاػػؾ ار طهػػج أةػػجايب حػػؿ ااوشػػىالت
ضااةػػيضؾ ااة ػػي ل تا ػػجه اازضا ػػجت ،ضاف ي ػػذه األة ػػجايب غي ػػر ااىي يػػب تة ػػهـ ػػل ة ػػيضؾ اااػ ػراع ضة ػػضا اافالق ػػب ػػيف

اازضايف (.) M. 1992:16،Argyle
ضيشػػير ( محوػػد ) :?9101 ،مععػػج

عفعػػل مف إدراؾ ااػػزضج مض اازضاػػب مف يوتع ػ ىػػؿ زضج ػػف مداا دضره حت ػ

يػؤدي ااطػػرؼ اآل ػػر دضره ،مض مف يػػتـ اات ػجدؿ يعهوػػج قطفػػب قطفػػب ،ضاىععػػج عفعػل مف اآل ػػر حػريص ي ػ مف يقػػضـ
دضره حت ضاض اـ يةتط افضاوؿ جراب ػف إرادتػه ،يى ػل اتحوػؿ وةػ ضايجته جاىجوػؿ ،ػجازضاج وؤةةػب تقػضـ يػ

ااحب ضاات جيـ ىوج ضتفتود ميوجً ي ااعضايج ضاادضا
ضتاديد ا ةتاج ب اهذا ااةيضؾ.

ضراا ااةيضؾ ،حيث يد ؿ هـ ااعضايج ضاادضا

ل تقييـ ااةيضؾ

ضقد قجوت فض اادراةجت اوفر ب ارياج يجت ااتػل تةػ هج ورضعػب ىػؿ وػف ااػزضايف عػد مداا ىػؿ وعهوػج اػدضره،

"ذاؾ ي اارغـ وف ا تراؼ يؤ ا اا جحبيف أف تيؾ ااورضعب ل ووجرةب األدضار اازضايب

;8

تىضف ةهيب"

وتتضح فوا د ىذه المرونة فيما يمي :
 .0زيجدة د ؿ األةرة.

 .9زيجدة ااتضااؿ يف اازضج ضاازضاب ضزيجدة ااوشجرىب ل ات جذ ااق اررات.
 .8تىضف مةجايب تر يب األط جؿ مىبر ديوقراطيب و ىال ااضااديف.

 .9يا ح األط جؿ مقؿ اعفزاايب عدوج يشجرىضف ل ااوة ضايجت األةريب.
.:

يؽ وعجخ مةري يةج د ي ار داع.

; .زيجدة ااقدرة ي ااتىيؼ.

< .زيجدة رص ااتفييـ جاعة ب ايعةجا ضاا تيجت ،ووج يعول وضاي هف ضقدراتهف.
= .اع جض ااورط ااذي يتفرض اه اازضج ضذاؾ ة ب وشجرىب اازضاب اه ل ااوة ضايجت.

(.) p. 131، 1985،Miller

ضتشير ( ةفدي ) 09?911; ،مف ىؿ ةيضؾ اتاجال دا ؿ األةرة يػض اف ػب وفقػدة وػف ةػيضىيجت وت جداػب ،وػف

م فجؿ ضترذيجت راافب دا ؿ عةؽ ىيل ،اذاؾ ت ق األةرة غير و هضوب طجاوج مف حقؿ ااوالحظب ويؽ ،جاد ارةػجت
ااة ػػج قب ىجعػ ػ ت تة ػػتبعل ااة ػػيجؽ اا ػػذي تح ػػدث ي ػػه ة ػػيضىيجت ػػج يل األةػ ػرة ،ضاف ااد ارة ػػجت ػػل ااواتوػ ػ اافر ػػل
ارة ػػالول ح ػػضؿ األةػػرة غي ػػر ىج ي ػػه ،ضاف ضا ػػدت ه ػػل

تة ػػتد ل إ اات ػػجري ضااديوضغ ار ي ػػب ،ألعه ػػج ى ػػؿ ة ػػجطب

تحيػػيالت شػػىييب ،د ارةػػب األةػرة اافر يػػب تتطيػػب حػػضث تعطيػػؽ وػػف ػػدة وقجر ػػجت ضاوػػحب ضمحيجع ػجً وىويػػب ا فوػػهج

اا فض ،ألف األور يتفيؽ أةرة يديريج ااقجعضف ارةالول ( ااشريفب ) ض جدات م رى اهج اوتداد وضغؿ ل ااتجري .

لذلك ترى الباحثة مف مضؿ عقطب اد ارةػب األةػرة يػل اافالقػجت ػيف ااػزضايف ،ضتحديػد مدضاريػـ ضضظػج هـ ،ضىي يػب

إدراؾ ى ػؿ وػػعهـ ار ػػر وػػف حي ػ ث ااوة ػ ضايجت ،ضااوهػػجـ ااوت جداػػب ػػل عشػػأة يػػذه األة ػرة ،ضقيجوهػػج ي ػ د ػػج ـ قضيػػب
قضاوهج اات جيـ ضااوضدة ضااتراحـ ،ضم ف ضاضد القب إعةجعيب ط يفيب يف اازضايف اػه ميويػب ى يػرة حيػث يوىػف مف يقػدـ

اازضاجف ألط جاهـ عوضذاجً طي جً ةييوجً ايفالقجت األةريب ضاات ج ؿ األةري.

ضوػػف ااوالح ػػظ مف اا ػػعظـ األةػػريب ػػل ااواتوف ػػجت ارعة ػػجعيب وتعض ػػب حي ػػث عا ػػد مف عو ػػط األةػػرة ى ػػجف يتوي ػػز

ج تةجع قديوجً ،ضو ورضر اازوف م ذ يتقيص شي جً شي جً حت ضاؿ إا عوط األةرة ااعضضيب.
األسرة النووية Nuclear Family :
يل

جرة ف اوج ب تتىضف وف اازضايف ضم عج هـ غير ااوتزضايف ضيووهـ وعزؿ ضاحد.

األسرة الممتدة أو المشتركة Extended Family :
ضيػل

ػػجرة ػف ػػدة مايػجؿ يفيشػػضف ػل وعػػزؿ ضاحػػد ،ضتتىػضف وػػف ااراػؿ ضعةػػج ه وػ م عج ػػه ػل وعػػزؿ ضاحػػد (

محود.) 9?9101 ،

<8

إف ويالد األةرة ااوفجارة اذب ا عت ػجه إاػ ااتريػرات ا ا توج يػب ض القتهػج تريػر اافالقػجت األةػريب ،ضاػـ تفػد

اادراةجت وتوحضرة حػضؿ ااحاػـ ضاا عيػب قػط ،ضا عوػج تحػت واػج ت حػث ػل ااتاػجرب ااوفيشػيب ضاافالقػجت ااعجشػ ب
دا ؿ األةرة ،ضيل اااضاعب األىبر ميويب ل اا حث ،ضمف اادراةجت ااةضةيضاضايب ت وػؿ ػل يػذه ااحجاػب د ارةػجت
اا وفر يػجً ،ألععػج
اات ج الت دا ؿ األةرة وف الؿ مدضار اازضايف ،ااةيطب ضااع از جت حضؿ األةرة ىعةػؽ ت ػج يل بػر ً

حقػ ػجً ػػل مو ػػس ااحجا ػػب إاػ ػ تػ ػراث عظ ػػري ضتط يق ػػل ح ػػضؿ اا ا ػػج ص ضااضظ ػػج ؼ األةػ ػريب ،ض تا ػػحيح ىبي ػػر وػ ػف
ااو هضوػ ػػجت ااوتفيقػ ػػب ػ ػػجاوضقؼ اات ػ ػػج يل ااػ ػػذي تق ػ ػػه األة ػ ػرة ػ ػػل القجتهػ ػػج أعةػ ػػجؽ ااواتو ػ ػ األ ػ ػػرى ( ةػ ػػفدي،

<.) 0:?911;،0

وتتمخص أىم خصا ص األسرة في اآلتي :
 .0األةرة وؤةةب ااتوج يب ت و ألبر اازوجف ضااوىجف ض تب ت ي شىؿ ضاحد تعتهل ض جة اوي م وج هج.

 .9تو ػ ل األةػرة ي ػ م راديػػج اج اػػهج ضط يفتهػػج .ػػإذا ىجعػػت األةػرة قج وػػب ي ػ مةػػس ديعيػػب تشػػىيت حي ػجة
األ راد جاطج

ااديعل ،ضاذا ىجعت قج وب ي ا ت جرات قجعضعيب تشىؿ حيجة األ راد جاطج

ااتفجقدي.

 .8األة ػرة يػػل ااوؤةةػػب األضا ػ ااتػػل تقػػضـ ضظي ػػب ااتعش ػ ب ا اتوج يػػب ايط ػػؿ ااػػذي يػػتفيـ وػػف األة ػرة ىبي ػ اًر وػػف

اافوييجت اا جاب حيجته ،وبؿ ااوهجرات اا جاب جألىؿ ضااي س ضااعضـ.
 .9تتىضف األةرة وف م راد يرت طضف و

فوهـ رضا ط اازضاج مض اات عل مض اادـ ،ضاافالقب يف اازضج ضاازضاب يػل

اازضاج ،ضاافالقب يف ااضااديف ضاألط جؿ يل القب اادـ ضمحيجعجً اات عل.

 .:األةػرة ايةػػت و ػالً ردي ػجً مض إرادي ػجً اىعهػػج وػػف وػػؿ ااواتوػ ضبو ػرة وػػف بو ػرات ااحيػػجة ا اتوج يػػب ،هػػل تقػػضـ
ي مةس ضقضا د يقريج ااواتو  ،ضيحدديج ضيرةـ اتاجيجتهػج األ ػراد ضي ػرض يػيهـ ا اتػزاـ حػدضديج ضوػف ي ػرج

وعهج يقج يه ااواتو

جاقضة ضي رض ييه اافقض ب.

; .األةػرة عظ ػجـ اقتاػجدي ػػجص وػػف حيػث ا ةػػتهالؾ ضاعتػػجج األ ػراد ،اتػػأويف ضةػػج ؿ ااوفيشػب ايوةػػتق ؿ ااقريػػب

أل راد األةرة.

< .م راد األةرة جدة يقيوضف ل وةىف ضاحد تض ر أل وج هج األةجس اافجط ل ااذي يض ر ا ةتقرار ضاألوف.
= .تةتود األةرة بقج تهج األةجةيب وف اابقج ب اافجوب ،ضاىف ػل ااواتوفػجت ااوفقػدة يىػضف اىػؿ مةػرة ةػوجت بقج يػب
وويزة عتياب تاجرب اتاج ت م راد األةرة ااذيف يدواضف معوجط ةيضىهـ ل بقج ب األةرة.

> .األةػرة تػػؤبر يهػػج ػػد ٌد وػػف ااػػعظـ ا اتوج يػػب ضتتػػأبر هػػج ،ػػإذا ىجعػػت األة ػرة وعحيػػب ض جةػػدة ػػل واتو ػ وػػف
ااواتوفػػجت ت ػػردد ػػل ضو ػػفه ااةيجة ػػل ضاعتجا ػػه ا قتا ػػجدي وة ػػج اًر ي ػػؤبر ذا ػػؾ ػػل وة ػػتضى وفيش ػػب األةػ ػرة ض ػػل
توجةػ ػػىهج (.اااهعػ ػػل(، ) 89?911= ،رش ػ ػضاف(، ) 9<?9118 ،حيوػ ػػل (، ) ;9?0>>< ،اا ػ ػػضال،) 99?0>>: ،

(اا شجب. ) <?0>=0،

تقػػضـ ااحيػػجة األة ػريب ي ػ ااتىيػػؼ ااوت ػػجدؿ ػػيف األدضار اازضايػػب وػػف عجحيػػب ارش ػ ج جت اااعةػػيب ،ضاافضاطػػؼ

ضاااداقب ،ضااديوقراطيب ،ضااوشجرىب ل ااةيطب ،ضتقةيـ اافوؿ ،ض عدوج يتحضؿ اازضاجف عحض األ ضة ت دم ااوةػ ضايجت
ااوش ػػترىب عح ػػض األ ع ػػجا ضتة ػػوض يػ ػ ى ػػؿ اافالق ػػجت اات ػػل ىجع ػػت قج و ػػب و ػػف ق ػػؿ ػػل الق ػػجت اا ػػزضايف (اااهع ػػل،
=8

= .)99?911جألةػ ػرة ت ػػض ر أل و ػػج هج األة ػػجس ااف ػػجط ل ،ضتوػ ػػجرس قضا ػػد ااوػ ػ ط ا اتو ػػج ل ،ضتوػ ػ ل ي ػ ػ

م وػج هج اج اػهج ضط يفتهػج ،ضتػؤبر ضتتػأبر ريريػج وػف ااػعظـ ا اتوج يػب ػل ااواتوػ  ،ضيػل ضحػدة اقتاػجديب،
ضذات ط يف ػػب وزدضا ػػب ضدا و ػػب ضوؤقت ػػب ضيف ػػيش م و ػػجؤيج تح ػػت ة ػػقؼ ضاح ػػد ،ضتش ػػوؿ يػ ػ

ػػدد و ػػف اافالق ػػجت

ا اتوج يػب ااوفقػدة ،ضقػد تطػػضرت ضظػج ؼ األةػرة وػف األضة ػ إاػ ااضاةػ بػـ إا ػ ااوػيؽ جألوػيؽ ،عاػد ضظػػج ؼ
األةرة ل مقدـ هضديج ىجعت ضاةفب ىؿ ااةػفب اتشػوؿ ىػؿ اضاعػب ااحيػجة ا اتوج يػب ،ضاىػف ااواتوػ م ػذ يػعقص

تيػػؾ ااضظ ػػج ؼ ش ػػي جً ش ػػي جً ،ضاعتقيػػت ي ػػذه ااضظ ػػج ؼ ااتقييدي ػػب ااتػػل تق ػػضـ ه ػػج األة ػرة ااتقييديػػب إاػ ػ يي ػ ػجت م ػػرى

وت ااب ( رشضاف.)99?9118 ،
وظا ف األسرة :

اقػػد تطػػضرت ضظػػج ؼ األة ػرة وػػف ااةػػفب إا ػ األوػػيؽ ،جألة ػرة ػػل دايػػب عشػػأتهج ىجعػػت تقػػضـ اوي ػ ااضظػػج ؼ

ا اتوج يب تقري جً ،ل ااحدضد ااتل يةوح هج عطجقهػج ،ض جاقػدر ااػذي تقوػيب حجاجتهػج ا قتاػجديب ضااديعيػب ضاا يقيػب
ضااتر ضيب ،ضو زيجدة دد ااةىجف ضعوػض ااوػدف ضتطضريػج ضتقػدـ ااتىعضاضايػج ضمشػىجؿ ااتعظػيـ ا اتوػج ل ػدمت ااػعظـ
األ رى تقضـ جافديد وف ااضظج ؼ األةريب.

ضيشػػير ى ػ ٌّؿ وػػف ( ػػدا تل ضرديػػزضف ) :?911> ،معػػه عػػدوج يىػػضف يعػػجؾ وزيػػد وػػف ااتفػػجضف ا اتوػػج ل ػػيف

األةرة ضااوعظوجت ا اتوج يب وبؿ ااتأويف ضااوةتش يجت ضاردارات ااتفييويب ،يتـ ااحاضؿ ي وزيد وف اافالقػجت
ااوت جداب ،ضاع جض ااضاا جت األةريب ،إف ااضاا جت ضااضظج ؼ األةريب تا ح مقػؿ ميويػب ،حيػث يػتـ تع يػذ فػض
يذه ااضظج ؼ وف ق ؿ يذه ااوعظوػجت ا اتوج يػب ،ااترييػرات ػل ضظػج ؼ األةػرة ماػ حت ضاةػفب اػداً ،ضااوهػـ معػه

ايس وف ااووىف ااعظر ل األةرة ضا هج ضحدة وعتاب ل ميجوعج يذه ،جألةرة ما حت وف ضحدة إعتجج إاػ ضحػدة

وػػف ااوةػػتهيىيف ،تريػػرت ضظػػج ؼ األة ػرة ضةػػضؼ تتريػػر توجشػػيجً و ػ ااتطػػضرات ا قتاػػجديب ااتػػل تػػؤبر ةػػر ب ي ػ
مشىجؿ األةرة ميوجً يوج يتفيؽ قيوهج.
ومن أىم وظا ف األسرة ما يمي:

 .1الوظيفة النفسية واإلشباع العاطفي:
توبػػؿ ااضظي ػػب ااع ةػػيب مةجة ػجً قضي ػجً ضحجةػػوجً ػػل تػ ػ ار ط ااعظػػجـ األةػػري  ،في ػ قػػدر ضحػػدة ااوشػػج ر ضااوي ػػضؿ

ضا تاجيجت يىضف ااتضا ؽ ضا عةاجـ  ،ضتتحدد ى جاة األداا ااضظي ل و تيؼ اضاع ه (

د ااوفطل.)90?9119 ،

تتوبؿ ااوقضوجت ااع ةيب ل األةرة قل تض ير ااد ـ ااع ةل ايزضايف ضاأل عجا ،ضيل ميػـ ضظي ػب ػل األةػرة هػل

تػػزضد م راديػػج ارحةػػجس ػػجألوف ضااق ػػضؿ ػػل األة ػرة ،ضيتحقػػؽ ااةػػىضف ااع ةػػل اىػػال ااػػزضايف وػػف ػػالؿ اتاػػجاهوج
ضا وجا محديوج ار ر .ض ه يزضؿ م ظـ اوطراب طري ل ااقيب ضاافقؿ ( اااهعل.) 99?911= ،
ضارش جع اافجط ل يض اات ج ؿ اافويؽ يف اازضايف ،ضاف يش

ىال ااػزضايف حجاجتهوػج اافجط يػب ،ضيةػتطيفجف

ػر ػػف ااحػػب ضااروػػب ضاافػػدضاف ىػػؿ ػػل ش ػريىه جاقػػدر ااوعجةػػب ااوفقػػضؿ ،حيػػث
وػػف ػػالؿ يػػذه اافالقػػب مف يف ػ ا
يرو ىؿ وعهوج وج يتيقجه وف اااجعب اآل ر ض وج يوعحه ،ض تضاد قج دة ضاحدة ياجغ يهج و يػغ وػج يفعيػه ذاػؾ
>8

جاعة ب ايزضايف ،جرش جع ضااروج ي تيؼ وف زياب إا م رى ،ضيتدا ؿ يهج ضاوؿ ع ةيب ض ي يػب ضبقج يػب ى يػرة (

شير ضو يضؼ.) 8:?0>>< ،
 .8الوظيفة االقتصادية :

إف ااضظي ػػب ا قتاػػجديب األة ػرة تفعػػل مةجة ػجً ااتىج ػػؿ ا قتاػػجدي ضا اتوػػج ل ،ضتىجوػػؿ األدضار ا قتاػػجديب ػػل

إطجر عظجـ تقةيـ اافوؿ ااوفوضؿ ه ل ااواتو  ،ضتقضـ يذه ااضظي ب ي ااتػأويف ااوفيشػل اااوفػل أل ػراد األةػرة

( م ض ايي .) <>?9111 ،

حيػػث يفت ػػر األةػرة ضحػػدة اقتاػػجديب ،يقػػضـ م ارديػػج قوػػجا ىػػؿ وةػػتيزوجتهـ ااحيجتيػػب ضاحتيجاػػجتهـ ،يتفػػيف اىػػؿ ػػرد
وؿ اقتاجدي مض ضظي ب اقتاجديب يؤديهػج ،عاػد األب يفوػؿ ىػؿ طجقتػه اتػض ير احتيجاػجت األةػرة ضاااػرؼ يػ

ضاا جت ااحيجة األةػريب ،ضاألـ قػد تشػجرىه اافوػؿ اا ػجرال اتػد يـ ااحيػجة ااوفيشػيب وػالً ػف قيجوهػج تػد ير شػ ضف

ااوعزؿ ضتر يب األض د ( ور.) :?9101 ،

إف ت ػػض ير اا ػػد ـ ااو ػػجدي األةػ ػرة و ػػج يو ػػوف حي ػػجة ىريو ػػب أل رادي ػػج ،ضر ػ ػ ش ػػأف األةػ ػرة ضا رتق ػػجا وة ػػتضيجتهـ

ا اتوج يب ضا قتاجديب وػف ميػـ ااضظػج ؼ ا قتاػجديب ااتػل توجرةػهج األةػرة ػل ىػؿ ااواتوفػجت ،قػد ىجعػت قج وػب
ل اافاضر ااقديوب ىؿ وةتيزوجت ااحيجة ضاحتيجاجتهػج ،موػج ػل اافاػضر ااحديبػب قػد شػجرىت األةػرة ااواتوػ

ااضظي ب ا قتاجديب وتوبيب ل وييب ارعتجج ( اااهعل.) 9<?911= ،

ػل

ضيشػػير ( شػػير ضو يػػضؼ ) 81?0>>< ،مف اات طػ ػ يط ااشػػجوؿ ايو ػضارد ا قتا ػػجديب األة ػرة ضع ػضاحل تاػػري هج،

ضات جذ ااق اررات هج ،ضوف اه ةيطب إارجا ااق اررات ضوػف ااوةػ ضؿ ػف ااعتػج ج ااوترت ػب يػ ةػضا اردارة ا قتاػجديب
دا ػؿ األةػرة ،إف ىػؿ مةػرة اهػج طريقتهػج اا جاػب ػل ارطػالع وةػ ضايجتهج ضضاا جتهػج ػل يػذا ااشػأف ،ضااوهػـ ياػب

ي اازضايف ااتض يؽ ل حؿ وشػجىيهـ ا قتاػجديب حػالً وروػيجً ،ضا ىجعػت ةػ جً و جشػ اًر مض غيػر و جشػر ػل ةػضا

اافالقب اازضايب.

إف تد ير شؤضف اا يت ضايجعته تعطضي ي وة ضايجت ى يرة ،ضاىػف يػذه ااضظي ػب يعظػر إايهػج جوػب يػ معهػج

وػػف ا تاػػجص اازضاػػب ،إ مف اافالقػػب ىوػػج عالحػػظ اػػيس يهػػج وػػج يفت ػػر وة ػ ضايب ش ػ ص ضاحػػد و ػػرده يعفػػزؿ هػػج
توجوػ ػجً ػػف اآل ػػر ،هع ػػجؾ دا وػ ػجً ق ػػضؿ مض وفجرو ػػب عتضقفه ػػج و ػػف ااط ػػرؼ اآل ػػر ػػل اافالق ػػب ( ش ػػير ضو ي ػػضؼ،
<>>.) 89?0

 .1الوظيفة االمتما ية :
تفت ر اافالقجت ا اتوج يب مةجس ا ةتقرار ضا طو عجف ل اااض األةػري ،جازضاػجف يوػر ىػؿ وعهوػج ػل دايػب

حيجته ةيةيب وتايب وف يويجت ااتىيؼ ايحيجة اااديدة ،جازضج اه رضا ط و مةرته ااةػج قب ،ضوػ ماػدقج ه ،ىوػج
ترت ط اازضاب فالقجت ااتوج يب وػ مةػرتهج ااةػج قب ،ض عػجا القػجت اديػدة

تفت ػر وييػب آايػب تػتـ واػرد ضاػضد

ااػزضايف تحػت ة ػ قؼ ضاحػد ػؿ تعشػػأ يػذه اافالقػجت ي ػ مةػجس ااتق ػؿ ااوت ػػجدؿ ،ضيف ػر ىػؿ طػػرؼ ػف رغ تػه ػػل
وةج دة ااطرؼ اآل ر ضااضقػضؼ إاػ اجع ػه ،ضتقػضـ ااحيػجة األةػريب يػ ااتىيػؼ ااوت ػجدؿ ػيف األدضار اازضايػب وػف
الؿ ااوشج ر ضاافضاطؼ ضاااداقب ضااديوقراطيب ضااوشجرىب ضتقةيـ اافوؿ ،ض عدوج يتحضؿ اازضاجف عحض األ ػضة ت ػدم
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ااوة ػ ضايجت ااوشػػترىب عحػػض األ عػػجا ،ضتةػػوض ي ػ ىػػؿ اافالقػػجت ااتػػل ىجعػػت قج وػػب وػػف ق ػػؿ ػػل القػػجت ااػػزضايف

( اااهعل.) 99?911= ،

إف ااوىجع ػػب ا اتوج ي ػػب األةػ ػرة تتح ػػدد و ػػف ػػالؿ ااط ق ػػب اات ػػل يع ػػدرج وعه ػػج اازضا ػػجف ضااوة ػػتضى ا اتو ػػج ل

ضا قتاجدي ضااتفييول ضااوهعل ضاابقج جت اا ر يب اهج ،حيث مف م راد األةرة يةتودضف وىػجعتهـ ا اتوج يػب ااوروضقػب
وػف وىجعػب مةػريـ ػػل ااواتوػ ااػذي يفيشػػضف يػه ،األوػر ااػذي ير ػ وػف و هػضوهـ ػػف مع ةػهـ ضيشػافهـ ي ػ مف

يىضعػضا م ػراداً اػػجاحيف ػل ااواتوػ  ،ضيشػػفرضف جاروػج ضااةػفجدة ضارق ػػجؿ يػ ااحيػجة ا اتوج يػػب ،ضاحتػراـ عظوهػػج

ااو تي ب (

د ااوفطل.) 90?9119 ،

ضاف وىجعػػب األة ػرة ا اتوج يػػب تتعقػػؿ اػػضرة آايػػب إا ػ األ ػراد وػػف م وػػج هج ،ضيػػذا يحػػدد ااوىجعػػب األضا ػ اي ػػرد

ضىي يب تفجوؿ األ راد ضوج يعتظر وعهـ وف ةيضؾ يال ػـ وىجعػب مةػريـ ،ضيػذه ااوىجعػب ميوػجً تحػدد ااطريقػب ااتػل ياػب

مف يةيىهج اا رد و اآل ريف تد يوجً اوىجعته ااذاتيب ضا اتوج يب ( م ض ايي .) =9?9111 ،
 .4الوظيفة التعميمية والثقافية :

إ ف األةرة يل ااتل تقضـ جاضظي ب اابقج يب ضااتفييويب ،ضيل ااوة ضاب ف بقج ب م عج هج ،ضعقؿ ااوضرضبػجت اابقج يػب

إايهـ وف جدات ضقيـ ضتقجايد ضم راؼ ةج دة ل ااواتو  ،وػف ػالؿ وييػب ااتر يػب ضااتعشػ ب ا اتوج يػب ضااضظي يػب

ضااتبقي يػػب ضااتفييويػػب ،ضمف ااوةػػتضى اابقػػج ل ايضااػػديف يػػعفىس ػػدضره ي ػ األ عػػجا حيػػث يتفيوػػضف وػػف آ ػػج هـ اافػػجدات
ضااقيـ ااو تي ب ىوج مف األةرة يل ااتل تقضـ جاضظي ب اابقج يػب ،مي تحػجضؿ مف تافػؿ م عجايػج يػ وةػتضى ايػد وػف

ااػػض ل اابقػػج ل ػػل ىػػؿ واػػج ت ااحيػػجة ضت هػػـ ااوفػػجيير ااو تي ػػب األ ىػػجر ضااةػػيضؾ ا اتوػػج ل ااةػػييـ ( اااهعػػل،

=.)9=?911

ضيشػير ( ااىروػل ) 911?9111 ،مف يعػػجؾ حػج ت وػػف ااػزضاج يىػضف اازضاػػجف وت ج ػديف ػػل ااوةػتضى اابقػػج ل

ضايس وارد ااوةتضى ااتفييول ،ل حجاب حقيقيب وف يذه ااحج ت ياػ ح وػف اااػفب إياػجد وضوػض جت وشػترىب
ايعقجش يهج ،ض يةتطي مي وف اازضايف طرح وضوض جت ذات وةتضى بقج ل ج ٍؿ ،ووج يضاػد شػفض اًر جاوهجعػب عػد
محديوج ي قده تقديره ضا ت جره اع ةه.

إف ااوة ػػتضى اابق ػػج ل ضااوفر ػػل اي ػػزضايف ىج ػػب ااعػ ػضاحل اافقيي ػػب ضاات ىي ػػر ااة ػػييـ ،ضااعػ ػضاحل ااتفييوي ػػب ضاابقج ي ػػب

تعفىس دضريج ي األ عجا وف ت هـ ايوفجيير ااو تي ب ضااةيضؾ ا اتوج ل ااةييـ ل ىج ب واج ت ااحيجة.
 .5تربية ور اية األبناء :

ايس ااوقاضد يعج تر يب األط جؿ يض تضويح دضر األب مض دضر األـ جاعة ب ايتر يػب ،مض وػجذا ي فيػه ىػؿ وعهوػج

اضاده ،ضاىععج يعج ع حث ل دا ؿ القب اازضايف فوهوج ،ىيؼ يرى مي وف اازضايف وة ضايب اآل ر يوج يتفيؽ
تر يب األط جؿ ،ضا داديـ ايحيجة.

ضيشػػير ( شػػير ضو يػػضؼ ) 80?0>>< ،إف وػػج يتضقفػػه محػػديوج و ػ ف اآل ػػر شػػأف تر يػػب األط ػػجؿ اػػه مبػػر ػػجاغ

األيويب ي اافالقب اازضايػب ،ىيػؼ يػرى ااػزضج وىجعػب األب ضاألـ ػل تر يػب األط ػجؿ وػج يت ػؽ وػ وػج تػراه اازضاػب
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ػػف وىجعػػب األب ضاألـ ػػل تر يػػب األط ػػجؿ يػػؿ يعػػجؾ م ػػذ ض طػػجا ضيػػؿ يعػػجؾ ارتيػػجح ع ةػػل ضق ػػضؿ ايفوػػؿ ااػػذي

يحجضؿ مف يقر ه ىالً وعهوج .

ثالثاً:التوافق الزوامي : Marital Adjustment

إف ااػػزضاج يػػض اافالقػػب ااشػػر يب ااضحيػػدة اادا وػػب ػػيف ااراػػؿ ضااو ػرمة ااتػػل ي جرىهػػج اهلل تفػػجا ضيقريػػج ااواتو ػ ،

ضيو ػ ااو ػضا ط ضااوفػػجيير ا اتوج يػػب ااوعظوػػب اهػػج ،ضاػػذاؾ قػػجؿ تفػػجا  " :ضوػػف آيجتػػه مف يػػؽ اىػػـ و ػف مع ةػػىـ
مزضااجً اتةىعضا إايهج ضافؿ يعىـ وضدة ضرحوب إف ػل ذاػؾ آليػجت اقػضـ يت ىػرضف " ،ةػضرة ااػرضـ آيػب ( .) 90ػجازضاج
وف ااعجحيب ااع ةيب ضا اتوج يب ايب شر يب تقضـ ي تحقيؽ ارشػ جع اااعةػل ضح ػظ ااعػضع ػل اػض وػف ااةػىيعب

ضا ةتقرار.

يتطيػب ااػزضاج ااوض ػػؽ ااػذي ياػػود ألزوػجت ااحيػجة ضوػػرضطهج اهػضداً وشػػترىب ي ػذاهج ىػال ااػػزضايف يػ وػػدى

ةعضات اازضاج ،ض يوىف مف يفت ر اازضاج عجاحجً إ إذا تض رت اه ضاوؿ ااتوجةػؾ ،ضا ةػتقرار ،ضارشػ جع ،ضااتضا ػؽ

ااروج (

د ااوفطل.) <?0>>8 ،

ضااتضا ػػؽ اازضاا ػػل يتو ػػوف ة ػػيضىيجت إرادي ػػب اه ػػج دضا ػ ػ ت ػػد

إايه ػػج ضمي ػػداؼ تحققه ػػج ضحجا ػػجت تشػ ػ فهج ضيفت ػػر

ااػزضايف وتػضا قيف زضاايػجً إذا ىجعػت ةػيضىيجت ىػؿ وعهوػج وق ضاػب وػف اآل ػر ،ضقػجـ ضاا جتػه عحػضه ضمشػ
ض ي وج ير طه ه ،ضاوتع

اػه حجاجتػػه

ف وؿ وج يؤذيه ،مض ي ةد القته ه مض أةرتيهوج ،ل حيف يفت ر اازضاجف وتعج راف

مض غير وتضا قيف مض ةي ل ااتضا ؽ وفجً إذا ىجعت ةػيضىيجت ىػؿ وعهوػج تػؤذي اآل ػر ،مض تحروػه وػف إشػ جع حجاجتػه،
مض تةج ديوج ي تحقيؽ ميدا هوج وف اازضاج مض ت ةد القتهوج اازضايب (ورةل.) 0>9?0>>> ،

ضيوبػ ػػؿ ااتضا ػ ػػؽ اازضااػ ػػل يػ ػػد جً ر يةػ ػػيجً ضوهو ػ ػجً اتحقيػ ػػؽ ااحيػ ػػجة األة ػ ػريب ااوةػ ػػتقرة ،ضااتػ ػػل يةػ ػػف إايهػ ػػج اآل ػ ػػر

ضااو تاضف ل اررشجد ااع ةل ضاألةػري اازضااػل ،ضقػد م ػجد ػدد وػف ااد ارةػجت مف ااػزضاج ااعػجاح

ػد مف يتػض ر

يه دد وف ااوفجيير ااوهوب وبػؿ اردراؾ ضاارؤيػب ضااتاػضر ااضاوػح اىػال ااطػر يف وػف ػالؿ اات ج ػؿ اابعػج ل ػيف

اازضايف ضا تاجؿ ااوتىرر يف طر ل اافالقب اابعج يب (ااشوةجف.) 00?9119 ،

ضيفد ااتضا ؽ اازضااػل يػل عتػجج ات ج ػؿ ش اػيتل ااػزضايف ،ض يضاػد عوػط وفػيف وػف معوػجط ااش اػيب يوىػف

ااحىـ ييه أعه عوط عجاح زضاايجً مض جشؿ زضاايجً ،إ مف ط يفب اات ج ؿ يف ش ايتل اازضايف يض ااػذي يحػدد
عاػػجح اا ػػزضاج مض شػػيه ،ضيفع ػػل ااتضا ػػؽ اازضاا ػػل مف ياػػد ى ػػؿ و ػػف ااػػزضج ضاازضا ػػب ػػل اافالق ػػب اازضايػػب و ػػج يشػ ػ
حجاجتهوج اااعةيب ضاافجط يب ضا اتوج يب.

افق Adjustment :
مفيوم التو ً

يفت ر واطيح ااتضا ؽ وف ااواطيحجت األةجةيب ضاار يةيب ل يـ ااػع س  ...ػؿ مف ااػ فض يفت ػره ااوحػضر

األةجةل ااذي يدضر حضاه يـ ااع س ا ب جوب ،ض ل اااحب ااع ةيب ا ب جاب عتياب اعتشجره ل ااد ارةػجت

ااةيىضاضايب.
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ضقد ات ؽ غجا يب اا جحبيف ،وعهـ (اافعزى( ،) 911>،ةػييوجف( ،) 911:،ااشػجذال( ،) 0>>>،دةػضقل،)0>=;،

(زيػراف( ،) 0>=9 ،ضاػػضش ايػػرض  ،) 0>;; ،Gerowػػل مف ااتضا ػؽ ي ع ػ

ي ػ طػر يف ،محػػديوج اا ػػرد ضاآل ػػر

اا ي ب ،ضمف ااتضا ؽ وييب ديعجويىيب وتريرة حةب اا رد ض جوؿ اا ي ب.

ضتشير (ةييوجف) 89?911: ،إا مف تعاريف التوافق تسير في ثبلثة اتماىات أساسية وىي :
 .0االتماه الداخمي :
ضيفعل مف عقطب ااتضا ػؽ تعطيػؽ ضتفػضد إاػ ااشػ ص ع ةػه ،ػجاتضا ؽ يػتـ عػدوج تشػ

اافق جت ضااافض جت اا ي يب ااتل تحضؿ دضف تحقيؽ ااحجاجت ضاش جع ااتضا ؽ.

حجاػجت اا ػرد ،ضت طػل

 .8االتماه الخارمي :

ضيفعػػل وةػػجيرة ااواتو ػ ضوػػج يػػه وػػف عوػػجذج ضوفػػجيير ضمعظوػػب ،ضيػػض يفىػػس مةػػيضب اا ػػرد ػػل وضااهػػب ظػػرضؼ

ااحيجة ضحؿ وشجىيه ااعجتاب عهج.

 .1االتماه التكاممي ( البيني ) :
ضيفعػل ااتضا ػػؽ وييػب تقػػضـ يػ اات ج ػػؿ ضااتىجوػؿ ػػيف اا ػرد ،ضحجاجتػػه ،ضدضا فػه ،وػػف اهػب ضاا ي ػػب و ػضا طهج

ضوفجييريج وف اهب م رى.

ضقد مشجر ( ورةل ) 0>1?0>>0 ،أعه ااقدرة ي ااتضا ـ و ااع س ( تضا ؽ ع ةل ) ضو اا ي ب ا اتوج يػب (

تضا ؽ ااتوج ل ) ،ضا يػتـ اا ػجحبضف د ارةػب ةػيضىيجت ااتضا ػؽ ضدضا فػه ضميدا ػه ،ضوػج تضااهػه وػف اػفض جت ،ضقةػوضه

إاػ تضا ػػؽ حةػػف  Welled justmentعػػدوج تىػػضف ااةػيضىيجت ضاأليػػداؼ ااتػػل يحققهػج وروػػيب ع ةػػيجً ضوق ضاػػب

ااتوج يػجً ،ضتضا ػؽ ةػلا عػدوج تىػضف ااةػيضىيجت ضاأليػداؼ غيػر وروػيب ع ةػيجً ضغيػر وق ضاػب ااتوج يػجً Mallad
. justment

تعريف مفيوم التوافق :Adjustment

المعنــى المغــوي  :يفعػػل ااتضا ػػؽ ػػل اايرػػب اات ػ اؼ ضااتقػػجرب ضااتوػػجع ااىيوػػب ضعقيوػػه ،ااتحػػجاؼ ضااتعػػج ر ضااتاػػجدـ
(ورةل.) 0>1?0>>0 ،

المعنى االصطبلحي  :إف واطيح ااتضا ؽ  Adjustmentيدؿ ي وفعػ ااتىيػؼ جوػب ،ض اػضرة جاػب إعػه
يدؿ ل اافالج ااع ةل ي اافوييب ااتل ترو اتحقيؽ ااتضا ػؽ ضااتػضاؤـ ػيف ااشػ ص ااشػجذ ،ضوحيطػه ا اتوػج ل
ااذي يفيش يه ( ةجاول ضآ رضف .) =1?0>>= ،ضعتياب اتفدد واطيح ااتضا ؽ ما ح وفعجه يتضقؼ ي ااوضقؼ
ااذي يةت دـ يه يذا ااو هضـ ومنيا ما يمي :
ر ته (قجةـ ) 01?911= ،أعه":

جرة ف وييػب ديعجويػب ضوةػتورة ػل ت ج ػؿ اا ػرد وػ اا ي ػب ااوحيطػب ػه،

ضقدرته ي تفديؿ ضتريير ةيضىه ضاتاجيجته وج يحقؽ اه حيجة ةػضيب وػ و ار ػجة اراتػزاـ ػجاقيـ ،ضاافػجدات ،ضااتقجايػد
ااةج دة ل ااواتو ااذي يفيش يه".
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ض ر ته (م ض

يد ) 9::?9119 ،أعه ":قدرة اا رد ي وػ ط اع فج تػه ضااتفػرؼ يػ ااوضاقػؼ ااتػل يتفػرض

اهج ،ضااقدرة ي و ط ااذات ض ػدـ إيػذاا اآل ػريف ،ضا اتػزاـ ػجاقيـ اا يقيػب ضااديعيػب ،ض ػض ااقيػؽ ضااتػضتر طريقػب
يرو

عهج ،ضيشير يض جارو

ف ع ةه".

ضيفرؼ (و يض ) 9:?9111 ،ااتضا ؽ معه ":حجاب وف ا عةاجـ يف اا رد ض ي ته ،تت دي ل قدرته ي إروجا

مغيب حجاجته إا اجعب تار ه تار جً وروػيجً إزاا وطجاػب اا ي ػب ،ضمف ااتضا ػؽ يػض قػدرة اا ػرد يػ ترييػر ةػيضىه

ضمدا ه عدوج يضااه وضق جً اديػداً مض وشػىيب وجديػب مض ااتوج يػب مض يقيػب مض اػ ار جً ع ةػيجً ،ترييػ اًر يعجةػب ااظػرضؼ

ااتل يور هج".

يعوػج يػرى (طػه ) 00=?0>>> ،مف ااتضا ػؽ يفعػل ":مف يحقػؽ اا ػرد عاجحػجً ػل وضاقػؼ حيجتػه يةػت يد وعهػج ،مض

يتحجش ػ وػػرريج ،ض عػػدوج ي شػػؿ ااةػػيضؾ ػػل تحقيػػؽ ااتضا ػػؽ ااػػذي يت فػػه اا ػػرد اع ةػػه يا ػ ه طػػه ػػج عحراؼ مض

ا وطراب مض ااورض ااع ةل".

موػػج ( ايػػرض  ) 0:9?0>>; ، Gerowيفر ػػه ػػأف ":ااتضا ػػؽ حجاػػب وتاجعةػػب و ػ اا ي ػػب يةػػتطي اا ػػرد يهػػج

ااحاضؿ ي ارش جع اوفظـ حجاجته ضمف يحقؽ ااوتطي جت اااةويب ضا اتوج يب".

ضىذاؾ يفرؼ ( ىضرةيف  ) 99:?0>>9 ،Corsinااتضا ؽ أعه ":ااتحرر وف تضتر ااحجاب ضااشفضر ج رتيجح

فد تحقيؽ ااهدؼ ،جا رد عدوج يشفر جااضع ضيتعجضؿ ااطفجـ ي ؼ دا فه ضيشفر ج رتيجح ،ض عدوج يتفب يةػف

ايحاػضؿ ي ػ قةػط وػػف اا ارحػب ضيفت ػػر وػرادؼ اافجديػب  ،Normalityمض اااػػحب  ، Healthضيػل تيػػؾ اافالقػػب

ااوتعجغوب  Harmoniousيف اا رد ض ي ته حيث تتووف ااقدرة ي إش جع مغيب حجاجته ضوقج يػه مغيػب وطجا ػب
اا ةيضاضايب ضا اتوج يب".

اقد حظل و هضـ ااتضا ؽ جعتشجر ضاة

ل واجؿ اااحب ااع ةيب إا ااحد ااذي افؿ ااىبير وػف يوػجا ااػع س

يفر ضف يـ اااحب ااع ةيب ،أعه يـ ااتضا ؽ ااع ةل مض ااتضا ؽ و وضاقؼ ااحيجة  ،،،ومن ذلك :

تفريؼ ( حيول ) 09=?0>>; ،معه ":عدوج اةتود يـ ااع س ىػرة ااتػأقيـ وػف يػـ ااحيػجة مطيقػضا ييهػج ا ػظ "

ااتضا ؽ " ضوف ااضاوح مف وج يهـ يوػجا ااػع س ػل د ارةػب ااتضا ػؽ يػض اا عػجا ااع ةػل مض ااتىجوػؿ ااع ةػل ،ذاػؾ ألف
ةيضؾ ارعةجف يض وييب وتضاايب وف ااتضا ؽ وػ وطجاػب ااحيػجة ،ضيػل ػل مةجةػهج وطجاػب ااتوج يػب تػؤبر يػ

ااتىضيف ااع ةل اي رد ي

ج ييته تأبي اًر ى ي اًر ،حيث مف يدؼ ااوطجاب تا ح ع ةيب ضش ايب ل ذات ااضقت.

ىوج يفرؼ ( و يور ) 08?0>=9 ،اااحب ااع ةيب أعهج ":تقجس ودى قدرة اا رد يػ ااتريػب يػ وشػىالته،

ضيةف إا ااوزيد وف ااتقدـ ضااا ر اتحقيؽ ميدا ه مي

ض ااتضتر ،ضتريير ااضاق ".

ىوج ضيرى ( زيراف ) 00?0><< ،مف يـ اااحب ااع ةيب يض ":اادراةب اافيويب افوييب ااتضا ػؽ ااع ةػل ،ضيفػرؼ

اااحب ااع ةيب أعهج حجاب دا وب عة يجً يىضف يهج اا رد وتضا قجً و ع ةه ضو

ي ته ،ضيشفر جاةفجدة و ع ةه ضوػ

اآل ػريف ،ضيىػػضف قػػجد اًر ي ػ تحقيػػؽ ذاتػػه ضاةػػترالؿ قد ارتػػه ضاوىجعيجتػػه إا ػ مقا ػ حػػد ووىػػف ،ضيىػػضف قػػجد اًر ي ػ

وضااهب وطجاب ااحيجة ،حيث يفيش ل ةالوب ضةالـ".
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وتــرى الباحثــة معػػه ػػل وػػضا وػػج تقػػدـ وػػف اةػػتفراض ايتفري ػػجت مف ااتضا ػػؽ وييػػب ديعجويىيػػب وةػػتورة تتعػػجضؿ
ااةػيضؾ ،ضاا ي ػػب ااط يفيػػب ،ضا اتوج يػػب ػػجاتريير ضااتفػديؿ حت ػ يحػػدث ت ػضازف ػػيف اا ػرد ض ي تػػه ،ضمعػػه يػػـ ااتىيػػؼ

ضااتىجوؿ يف ااضظج ؼ ااع ةيب ااو تي ب ،ضتق ؿ اا رد اذاته ،ضتق ؿ اآل ريف اه ضوج يترتب ييه وف ااشفضر جاةفجدة
ضااراحب ااع ةيب.

أنواع التوافق :

ىناك أنواع ديدة من التوافق منيا :

التوافق الشخصي :

ضيقاػػد ػػه اافوييػػب ااتػػل يحقػػؽ هػػج اا ػػرد حجاػػب وػػف ا ت ػزاف و ػ ع ةػػه  ،ضيظهػػر ذاػػؾ ػػل مف يىػػضف ضابق ػجً وعهػػج

وفتوداً ييهج ل وضااهب ااوضاقؼ ااتل يتفرض اهج ،ىوج يظهر وييه إاػ ااتحػرر ضااضاقفيػب ضا عتوػجا ضا ع ةػجط وػ
يضة وف األ راض اافاج يب (ااديب.) 999?0>>9 ،

التوافق االمتما ي :

يػض اااجعػػب ا اتوػج ل ااػػذي يفىػس ويػػضؿ ضاتاجيػجت اا ػػرد ا اتوج يػب ،ضوػػدى قدرتػه ي ػ تحوػؿ ااوة ػ ضايب،
ىػػذاؾ إد ارىػػه ض هوػػه اط يفػػب اردراؾ ا اتوج يػػب ااتػػل يقػػضـ هػػج ت ف ػجً اياوج ػػجت ااو تي ػػب ااتػػل يعتوػػل إايهػػج هػػدؼ
تحقيػػؽ ارش ػ جع ااع ةػػل ضااروػػج ػػف اااوج ػػب ااتػػل يعتوػػل إايهػػج ضااواتو ػ ااػػذي يفػػيش يػػه ضاوتبجاػػه اقػػيـ ضميػػداؼ

ااواتو  ( .ىر.) 99?0>>< ،
التوافق النفسي :

ضيقا ػػد ػ ػػه ش ػػفضر اا ػ ػػرد ػػجألوف ااش اػ ػػل ،ضيتو ػػوف ا

توػ ػػجد يػ ػ ااػ ػػع س ،ضارحة ػػجس جاقيوػ ػػب ااذاتيػ ػػب،

ضارحةجس جاحريب ااش ايب ،ضااشفضر ج عتوجا ضااتحرر وف ااويضؿ ارعةحج يب ،ضاا يض وف األ راض اافاػج يب.

( يل ااديب ضااا ري.) 9<9?0>>= ،
التوافق الميني :
ضيتو ػػوف ا

تي ػػجر ااوعجةػ ػب ايوهع ػػب ،ضا ة ػػتفداد يوػ ػجً ضت ػػدري جً اه ػػج ،ضاا ػػد ضؿ يه ػػج ،ضارعا ػػجز ضااى ػػجاة ضارعت ػػجج،

ضااشفضر جاروج ضااعاجح( .زيراف.) 9>?0><< ،

التوافق األسري :

ضيقاػػد ػػه ااوح ػػب ػػيف م ػراد األة ػرة ،ضمف يعظػػر ااػػزضج ضاازضاػػب إا ػ اافالقػػجت يعهوػػج ي ػ معهػػج ةػػىف ضوػػضدة

ضرحوب ،ضتقضـ اافالقجت يف م راد األةرة ااوتضا قب ي ااحب ضا حتراـ ضااتفجضف( .ااديب.) 999?0>>9 ،
التوافق المنسي :

اااعس اه دضر وهـ ل حيجة اا رد ،اوج اه وف مبػر ػل ةػيضىه يػ اػحته ااع ةػيب ،ضذاػؾ مف ااعشػجط اااعةػل

يش ػ

ىػػال وػػف ااحجاػػجت اا يضاضاي ػػب ضااةػػيىضاضايب ،ضيػػض وػػف ضاه ػب اا عظ ػػر اا يضاضايػػب يفوػػؿ ي ػ تاعػػب اات ػػضتر

9:

اا ةيضاضال ،ىوج معػه وػف ضاهػب اا عظػر ااةػيىضاضايب يػجـ ػل إشػ جع ااىبيػر وػف ااحجاػجت ااش اػيب ضا اتوج يػب.

( د اا جاؽ.) 9:?0>>0 ،

ضعتياب اتفدد واطيح ااتضا ؽ ما ح وفعجه يتضقؼ ي ااوضقؼ ااذي يةت دـ يه ،قد يأتل يذا ااواطيح وفع

ق ػضؿ األشػػيجا ااتػػل

يةػتطي ااةػػيطرة ييهػػج ،ضقػػد يػأتل وفع ػ ا ت ػػجؽ و ػ األغي يػب وػػف األ فػػجؿ مض األ ىػػجر ،مض

وفع ااتض يؽ يف اارغ جت ،مض وفع تضا ؽ األ ىجر و األ فجؿ ( .ااورر ل.) 08:?0>>9 ،

وتــرى الباحثــة مف ااتضا ػػؽ وييػػب وهوػػب تػػد ؿ ػػل ىػػؿ اضاعػػب ااحيػػجة ،ػػال يةػػتطي اا ػػرد اافػػيش دضف حػػدضث

وييب ااتضا ؽ ل حيجته ،ضيفد ااتضا ؽ اازضاال محػد ااواػج ت ااهجوػب ػل ااتضا ػؽ اافػجـ ،ػال ػد وػف روػج ااػزضايف

ف فوهوج ،ضات جقهوج ل اارؤيب اافجوب ايحيجة ضتةجوحهوج ،ضا حتراـ ااوت ػجدؿ يعهوػج ،إقجوػب حيػجة مةػريب ةػفيدة،

يتيح أل عج هوج اضاً اجاحجً اعوضيـ عوضاً ةييوجً،

الزواج :

ةيوج وف ااعجحيب ااع ةيب ضا اتوج يب.

يفت ر اازضاج يض م ةط األعةجؽ ا اتوج يب وف حيث اا عيب ،ضذاؾ معه يتىضف وػف بعج يػب ضيػل ااػزضج ضاازضاػب،

ضاا ػػزضاج ي ػػض ااحي ػػجة اآلوعػ ػػب ضاألةػ ػرة ااوة ػػتقرة ضااةػ ػػىف ػػيف اا ػػزضايف ،ضا اتح ػػجـ ػ ػػل ااةػ ػراا ضااوػ ػراا (ااىجشػ ػػؼ،
.) 89?0>>9

ضيض عظجـ ااتوج ل وقاضر ي اا شر قط ،يتاؼ قدر وػف ا ةػتقرار ضا وتبػجؿ ايوفػجيير ا اتوج يػب ضيػض

ااضةػػييب ااتػػل ػػف طريقهػػج يةػػتطي ااواتو ػ تعظػػيـ األوػػضر اااعةػػيب ػػيف م ػراده ضيػػؤدي إا ػ ضاػػضد مة ػرة ضمط ػػجؿ.

(اااهعل.) :9:911= ،

ضيرى يوجا ااديف ارةالول ضراجؿ ااػديف ااوةػيحل مف اارػرض وػف ااػزضاج اػيس قوػجا ااػضطر اااعةػل قػط،

اض ااتوج يب ضع ةػيب ضديعيػب ،يػل مف ػل ااػزضاج ترضيحػجً ايػع س ض يػه ااتفػجضف ،ضااتفجوػد ،ضوةػج دة
ؿ يعجؾ مغر ٌ
ى ػػؿ و ػػف اا ػػزضايف ار ػػر ضتحا ػػيف اإلعة ػػجف و ػػف اا طي ػػب ضىػ ػ ح او ػػجح ااش ػػهضات ،ضا قت ػراف ااش ػػر ل ،ضااش ػػفضر
جادؼا ،ضا ةتقرار اافػجط ل ،ضاافقيػل ضا اتوػج ل ،ض دايػب تىػضيف األةػرة ،ضارعاػجب اح ػظ ااعػضع اا شػري ،ضتحديػد

ااوة ضايب تاجه األ عجا (اافزة.) ::?9111 ،

يت ؽ ارةالـ ض يـ ااع س حضؿ ميويب ااػزضاج ،ض ػل ااػد ضة إايػه ضااترغيػب يػه ضاات ضيػؼ وػف اافػزضؼ عػه وػ

ااقدرة ييه ،يه تايح ااع ضس ،ضتقضى ااواتوفجت ،ضتفور اادعيج ،تةتور ااحيجة ( ااشهري.)9<?911> ،

ضقد ماوفت عظريجت ديدة ل يـ ااع س مف ااةفجدة اازضايب يػر وتػجع ااػدعيج ضمةػجس األةػرة اااػجاحب ااتػل

تىتوؿ هج إعةجعيب ااراؿ ضااورمة ل مداا رةجاتهج ل ااحيجة ،ضمف اافالقب اازضايب وج زاات مرق وج ضاؿ إايه تػعظـ

ضاحػػدة و ػػف مي ػػـ اار ار ػػز ارعة ػػجعيب ضيػػل ااا ػػعس ضتفت ػػر ي ػػذه اافالق ػػب ا ت ػػج اًر حقيقيػ ػجً ضا ػػف جً ايق ػػدرة يػ ػ ااتىي ػػؼ

ضوضااهب ااضاق وف عجحيب ،ضىذاؾ اودى ا

توجديب ااوفيعب مض اا يب وف عجحيب م رى( .إ راييـ.) <9?0>>: ،

وتفرؼ (اااديقل ) 88?9118 ،اازضاج ي معه ":وييب إياجب ضق ضؿ يف ااطر يف تعتهل تضقي اافقد ااتػل
يب ػػت اػػحب ااػػزضاج ،ضاذا ىجعػػت يػػذه اا طػػضة األةجةػػيب األضا ػ إ معهػػج

ت عػػل ااحيػػجة اازضايػػب طػػرؽ آايػػب إذ مف

اا عػػجا ااحقيقػػل يػػتـ ي ػ وػػدى ااتضا ػػؽ ااع ةػػل يحتػػجج إا ػ طجقػػب ى ي ػرة ضقػػدر وال ػػـ وػػف ااوهػػجرة ،ضيتطيػػب ااػػزضاج
;9

ااوض ؽ ااذي ياود ألزوجت ااحيجة ،ضورضطهج اهػضداً وشػترىب ي ػذاهج ىػالً وػف ااػزضايف يػ وػدى ةػعضات ااحيػجة،
جازضاج يقضـ ي األ ذ ضاافطجا ضتةضد يه ااديوقراطيب ضتت ذ يه ااق اررات ااوشترىب ضيؤدي إا تعويػب عةػؽ ىجوػؿ

وف اافجدات ضااتار جت ضمةجايب اافوؿ ااوت جداب".

ضتفرؼ ( م ض اافعيف ) 99?0>>< ،أف اازضاج يض ":اافالقب ااشػر يب ااضحيػدة اادا وػب ػيف ااراػؿ ضااوػرمة ،ااتػل

ي جرىهج اهلل تفجا ضيقريج ااواتو  ،ضيو ااوضا ط ضااوفجيير ا اتوج يب ااوعظوب اهج ،ضااتػل تتػأبر ػدضريج تيػجرات
ااتطضر ا اتوج ل يوج يتفيؽ فالقب ااراؿ ضااورمة  ،ضدضر ىؿ وعهج دا ؿ األةرة ضااواتو ".

ىو ػػج تفر ػػه ( اا ػػضال ) :;?0>>: ،أع ػػه ":عظ ػػجـ ااتو ػػج ل يتا ػػؼ ق ػػدر و ػػف ا ة ػػتورار ضا وتب ػػجؿ ايوف ػػجيير

ا اتوج يب".

ضيفر ه ( ةتي عس  ) :?0>=8 Stehpenseأعه ":ضحدة اعةيب قجعضعيب ااتوج يب ،ت دم إ الف جـ ،ض قد ه

شرضط ضاوحب ضحقضؽ وشترىب ضوت جداب ،ضااتزاوجت ضتفهدات ػيف ااػزضايف وػف اهػب ،ض ػيف ااػزضايف ضمض ديوػج ػل
ااوةتق ؿ وف اهب م رى" (.ل  :ا جا ورةل.) =8?0>>= ،

ضووج يفطل ميويب ميوجً اوضوضع اازضاج ،يض معه يفت ر ار طب وضويػب شػجويب ضدا وػب يياػأ إايهػج وفظػـ األ ػراد

ايحاػضؿ يػ ااوؤاعةػب ضااوةػجعدة ا ع فجايػب ،ضيعتوػل يهػج ىػػؿ شػريؾ ار ػر ،ضيعىػر اػه حجاػجت رديػب جاػب ػػه

(ورةػػل ، ) =9?0>>= ،ضتػػرى ةػػفجد ااىجشػػؼ مف يعػػجؾ مةة ػجً يجوػػب ايػػزضاج إف اػػيحت اػػيح ضاف ةػػدت شػػج ه
ا وطراب ضااتضتر.وىذه األسس ىي :

 .0حةف ا تيجر ااشريؾ ( ااراؿ ضااورمة ).
 .9ةيضؾ اازضايف ةيضىجً ع ةيجً حةعجً محديوج جاعة ب ار ر ،ض جاعة ب ايوحيطيف جوب.
.8

دـ تأبر اافالقب اازضايب وتطي جت األوضوب ضاأل ضة.

 .9حيجة اعةيب يف اازضايف يةضديج ا عةاجـ مض ارش جع ضااراحب (.ااىجشؼ.) 0:=?0>>9 ،
ومــن ىنــا تــرى الباحثــة مف ااػػزضاج يػػض عظػػجـ ػػجاول يى ػػؿ ضاػػضد القػػب ػػيف ااراػػؿ ضااوػرمة اتر يػػب مط جاهوػػج ،ضيػػض

ااتوػػجع ىػػج عي ف

غع ػ ألحػػديوج ػػف اآل ػػر .ضيػػض مةػػجس تىػػضيف األة ػرة ،ضوػػف ميػػـ ااػػعظـ ا اتوج يػػب ػػل حيػػجة

األ راد ،ضاااوج جت ،ضااضةييب اار يةيب اووجف اةتوراريج ،ىوػج معػه ااضةػييب اتحقيػؽ مغػراض ااتوج يػب ،ضش اػيب،

ضاشػ ػ جع رة ػػول ايحجا ػػجت اااعة ػػيب ضااع ة ػػيب ضا اتوج ي ػػب  ،ضاا ػػزضاج عظ ػػجـ إاه ػػل وق ػػدس يق ػػه اهلل ضمىدت ػػه ااشػ ػ ار

ااةوجضيب ،ضااىتب ااوقدةب ىأةجس ايحيجة ارعةجعيب قػجؿ اهلل تفػجا " ضاقػد مرةػيعج رةػالً وػف ق يػؾ ضافيعػج اهػـ مزضااػجً
ضذريب " (ةضرة اار د ،آيب  ،)=8ضقجؿ تفجا " يف ا جس اىـ ضمعتـ ا جس اهف"(ةضرة اا قرة ،آيػب <= ،)0ضقػجؿ رةػضؿ

اهلل اي اهلل ييه ضةيـ " وف محب طرتل ييةعف ةعتل ضمف وف ةعتل ااعىجح ".
وقد توصمت دراسـة (

ػد ااىػريـ ) 0=8?0>>9 ،إاػ إف ااو تػزضايف م وػؿ وػف اافػزاب مض األ اروػؿ ػل ضاهػب

تضا قهـ اافج يل ،ضيفد ذاؾ شػي جً ط يفيػجً ضوعطقيػجً ،ضاػضد شػريؾ ااحيػجة يفػد واػد اًر وػف واػجدر ااوةػجعدة ا ع فجايػب

ضا اتوج يب ،ىوج مف اازضاج قد يةهـ قدر ى ير ل تحقيؽ ااتضا ؽ ااع ةل اىؿ وف ااراؿ ضااوػرمة ،ضذاػؾ اوػج يحقػؽ
<9

اى ييهوج وف إش جع ا فض ااحجاجت ااع ةيب ضاا يضاضايب ااتل يافب إش ج هج دضعه ،ضيذا ارشػ جع ياػح ه تحقيػؽ
وةتضى م وؿ وف اااحب ااع ةيب اه.

ضايزضاج ةي يجت ضاياج يجت ،مض يوىف تةويتهج وزايج ضوشىالت ،ياضريج اا فض ي النحو التالي :
 .1المشكبلت :

م  -وتطي جت ضااتزاوجت مةريب اىؿ وف اازضج ضاازضاب.

ب -إياج يب مىبر ضىويب عشجط مى ر.

ت -ورضرة إياجد ضظي ب بج تب ضوةتقرة اىل يوىف ايزضاج تحوؿ ااع قجت.
 .8مزايا الزواج :

م  -ا ةتوتجع ضااةرضر

ب -وزايج ضوىج ت ااحيجة اازضايب وبؿ ( تي يب فض ااحجاجت ا اتوج يب عد اا رد وبؿ ااحيجة اافجط يب ).
ت -ضاضد األط جؿ

ث -اااح ب اايضويب ايش ص اآل ر

ج  -فض ا ش ج جت اازضايب (ورةل.) =9?0>>= ،

التوافق الزوامي : Marital Adjustment
يفت ػر ااتضا ػؽ اازضااػػل و هضوػجً وتفػػدد ااوفػجعل ،ضااػػدايؿ يػ ذاػػؾ ااتفري ػجت ااتػػل تطيػؽ ييػػه ،ضااو هػضـ اافػػجـ

ايتضا ػػؽ اازضاا ػػل يتوػػوف ااتح ػػرر ااعةػ ػ ل وػػف اااػػراع ضا ت ػػجؽ ااعة ػ ل ػػيف اا ػػزضج ضاازضاػػب يػ ػ ااوضو ػػض جت
ااحيضيػػب ااوتفيقػػب حيػػجتهـ ااوشػػترىب ،ضىػػذاؾ ااوشػػجرىب ػػل م وػػجؿ ضمعشػػطب وشػػترىب ضت ػػجدؿ اافضاطػػؼ ( اا ػػضال،

.) 08:?0>=8

ضاهذا جاتضا ؽ اازضااػل يتوػح وػف ػالؿ األةػجايب ااتػل يت فهػج اازضاػجف اتحقيػؽ ميػدا هوج ،يشػوؿ ااتاػر جت

ااوقاضدة ااتل يقضوجف هج ،مي مف اه دا فجً يد

اازضايف ايةفل إايه ضتحقيقه.

يقضؿ ( ور ) 9:?9101 ،مف ااتضا ؽ ل اافالقب اازضايب يعجظر مي القب إعةجعيب م رى ،إذ معه وف ااووىف

مف عتحػػدث ػػف ىػػؿ شػػىؿ وػػف مشػػىجؿ ااتضا ػػؽ ػػل اافالقػػجت ػػيف اوج ػػجت األاػػدقجا مض اوج ػػجت اافوػػؿ ،إ إف
اادضر ااذي تقضـ ه القجت األزضاج ضاازضاجت ي تيؼ توجوجً ف اادضر ااذي تقضـ ه اافالقب ااوشجر إايهػج ،ػجازضاج
ااذي يتحقؽ ف طريؽ وفيشب رديف اعةيف و تي يف ل قػرب وىػجعل يػض موػر شػج

ضاػه طػج

ارت ػجطل ياػفب

اعهيجره ة ب عضع اافالق ب اارةويب ضاافيعيب ااتل يقضـ قجؤه ييهج ،ض جاتػجال ياػ ح ارت ػجؽ يػعهـ شػي جً مةجةػيجً ،ىػؿ
قػرار يت ػػذ ياػب مف يو ػ

ػل ا ت ػػجره وتطي ػجت ضرغ ػػجت ىػؿ وػػف ااػزضايف ،ضاهػػذا تحػدد يػػذه ااقػضى وػػف غيػر شػػؾ

وةتضى ااتضا ؽ ضط يفب اافالقجت اازضايب .

حيث تفرؼ ( رةالف ) 9;9?911; ،ااتضا ؽ اازضاال أعػب ":حجاػب ضاداعيػب تفىػس وػج ياػده ااػزضج وػف إشػ جع

ىػػري ،ضقيو ػػل ،ضضاػػداعل ،ضاعة ػػل ،ضيػػدؼ تي ػػؾ ااحجاػػب ااش ػػفضر جاروػػج اازضاا ػػل ،ضت ػػرؽ ػػيف اات ج ػػؿ اازضاا ػػل
=9

ضااتضا ؽ اازضاال ،حيث مف اات ج ؿ اازضاال  Marital Interactionيفعل ااتأبير ااوت ػجدؿ ػيف ااػزضايف ،حيػث
يترتػػب ةػػيضؾ ىييهوػػج ي ػ ةػػيضؾ ااػػزضج اآل ػػر ،ػػجازضج وػػبالً يالحػػظ ةػػيضؾ زضاتػػه ضي هوػػه ،ضيةػػتايب اػػه ةػػيضؾ
تالحظه اازضاب ضت هوه ضتةتايب اه ةيضؾ آ ر ،ضيىذا جافوييب وت جداب وةتورة".

يعوػػج تش ػػير ( ااف ػػد ) 99?911= ،مف وا ػػطيح ااتضا ػػؽ ضاات ج ػػؿ وتش ػػج ىجف ،ضاى ػػف عة ػػتطي تفري ػػؼ ااتضا ػػؽ

اازضااػل  Marital Adjustmentإعػه يتوػوف ااتضا ػؽ ػل ا

تيػجر اازضااػل ،ضا ةػتورار ػل ااحيػجة اازضايػب،

ضااحب ااوت جدؿ يف اازضايف  ،ضارش جع اااعةل ضتحوؿ وة ضايجت اازضاج ،ضااةفجدة اازضايب ،موج واطيح ااروج

اازضاال  " Marital" satisfactionيض وييب ااتأبير ااوت جدؿ يف اازضايف حيث يتضقؼ ةيضؾ ىؿ وعهوػج يػ

ةيضؾ اآل ر ،جات ج ؿ اازضاال يض اا طضة األضا ايتضا ؽ اازضاال ،ضيض ااوؤبر األضؿ ييه موج ااتضااؿ اازضااػل
 Marital communicationيتـ وف الؿ ااىالـ ضااتف يرات ضا تةجـ ضاا ىجا ضاايوس ،جاتضااػؿ وشػجرىب ػيف

اازضايف ل اافديد وف األوضر ااحيجتيب.

إذف ااتضا ؽ م ـ ضمشوؿ وف اات ج ؿ ضااتضااػؿ ،هػض ااقػدرة يػ ااتضااػؿ ضاقجوػب ااحػضار ػيف ااػزضايف ضاات ػجيـ

ضحؿ ااا ار جت ػل اويػ ااعػضاحل ااع ةػيب ضاااةػويب ضاااعةػيب ضا اتوج يػب ،ضيػض ميوػجً ااقػدرة يػ ااتف يػر ػف

ااوشج ر ضا ع فج ت ضااوشجرىب ،ضااقدرة ي ااحب ضاافطجا.

ضاق ػػد مش ػػجر ( ا ػػجتس ضآ ػػرضف  ) :;:?9119، et.al،Galtisإاػ ػ مف و ه ػػضـ ااتضا ػػؽ اازضاا ػػل وتف ػػدد األ ف ػػجد

يتحػػدد وػػف الاػػه دراػػب ااتشػػج ه ػػيف ااػػزضايف ػػل ااش اػػيب ،اػػذاؾ ػػجا رد ي حػػث ػػف زضاػػب تت ػػؽ ػػل ةػػوجتهج،

ضبقج تهج ،ضقيوهج وفه.

إذا ىجف اجتس ضآ رضف  et.al،Galtisقد رىزضا ي ااتشج ه يف ااػزضايف احػدضث ااتضا ػؽ ،ضا يتوػجـ فوييػب

ا

تي ػػجر اازضاا ػػل ،ػػإف (واػ ػػط  ) 08?9119 ،مو ػػجؼ مف ااتضا ػػؽ اازضاا ػػل يتوػ ػػوف ااتض ي ػػؽ ػػل ا

تيػ ػػجر

ااوعجةب ،ضا ةتفداد ايحيجة اازضايب ضااد ضؿ يهج ،ضااحب ااوت جدؿ ضارش جع اااعةل ،ضتحوػؿ ااوةػ ضايجت ،ضااقػدرة
يػ حػػؿ ااوشػػىالت ،ضا ةػػتقرار ضااروػج اازضااػػل ،ضااةػػفجدة اازضايػػب ضااتاػويـ ي ػ وضااهػػب وشػػىالتهج ،ضتحقيػػؽ

ا عةاجـ ضااوح ب ااوت جداب.

ضعتياػػب ايتقػػدـ ضاارغ ػػب ػػل ااضاػػضؿ األ وػػؿ دا و ػجً ،قػػد ظهػػرت فػػض ااواػػطيحجت اااديػػدة ،ضوعهػػج وػػج ذى ػره

(ىػػج الف ضوػػجدضىس  ) 09<?9119 ، Kaplan & Maddaxحيػػث مطيػػؽ ي ػ ااتضا ػػؽ اازضااػػل واػػطيحجً "
ا رتيجح اازضاال " ضذىر مف ا رتيجح اازضاال يض تار ب رديب ل اازضاج ااذي

يوىف إ مف يتـ تقييوه وف ق ػؿ

ىؿ ش ص وف األزضاج ا توجدا ي ا ةتاج ب ادراب ااوتفب اازضايب ،ضم ر ضا ف ا تقجديـ أف ذاػؾ يفتوػد يػ

تضقف ػػجت اا ػػرد ،ضا حتيجا ػػجت  ،ضاارغ ػػجت ػػل زضااهو ػػج ،ضا رتي ػػجح اازضا ػػل يش ػػير إاػ ػ اادرا ػػب و ػػف ا رتي ػػجح ػػيف

األزضاج ،ضيذا يفعل معهـ يشفرضف دراب ا رتيجح ل اافالقب يعهوج ،ضمشجرضا ميوجً معه يوىػف وفجااػب يػذا ا رتيػجح
ي حد ةضاا وف وعظضر اازضاب تاجه اازضج ،مض اازضج تاجه اازضاب.

ميوجً مطيؽ ( ةجول ) 9111:ي ااتضا ؽ اازضاال واطيحجً آ ر " اضدة اازضاج " Quality of marriage

"  ،ضاقد ظهر عتياػب ا يتوػجـ ااضاةػ

د ارةػب اااػضدة ػل اويػ واػج ت ااحيػجة ،ضيػرى مف محػد األيػداؼ األةجةػيب
>9

اإلرشجد اازضاال ضاألةػري ،حيػث معػه يةػج د األةػرة ػ ااقيػجـ ضاا جتهػج يػ األ عػجا ،ض ػجقل م ػراد األةػرة ضوةػتضى

ااةفجدة يهج ( ل :حةجـ يل.)<;?911= ،

ضيفرؼ ( ورةل ) 0>8?9118 ،ااتضا ؽ اازضاال أعه ":قدرة ىؿ رد وف اازضايف ي ااتضاؤـ وػ اآل ػر ضوػ

وطجاب اازضاج ،ضعةتدؿ ييه وف مةجايب ىؿ وعهوج ل تحقيؽ ميدا ه وػف ااػزضاج ػل وضااهػب اااػفض جت اازضايػب
ل ااتف ير ف اع فج ته ضوشج ره ،ض ل إش جع حجاجته وف ت ج يه اازضاال" .

ضيفر ػه ( يػػل ) =0?9110 ،ااتضا ػؽ اازضااػػل أعػه ":إحػػدى ااوقضوػجت األةجةػػيب ااتػل يحقػػؽ جا فػؿ ااحجاػػجت

ااورضريب ااع ةيب ضا اتوج يب اىؿ وف اازضج ضاازضاب ،ضتقرب يعهوػج األيػداؼ ضااتضقفػجت ،ضااقػيـ ،ضتػد ـ وقضوػجت

اازضاج ااعجاح ،ضتؤدي إا اةتورار ااحيجة اازضايب".

ىوػػج يفػػرؼ (ز تػػر ) 919?9111 ،ااتضا ػػؽ اازضااػػل معػػه ":القػػب وت جداػػب ضوتضازعػػب ػػيف ش اػػيف اىػػؿ وعهوػػج

اػػجاه ااش اػػيب ،ض ي ػ قػػدر ت ػػجيـ ىػػؿ وعهوػػج و ػ اآل ػػر وهػػجرات ااتضااػػؿ ضاوىجعيػػجت اات ج ػػؿ يىػػضف ااتضا ػػؽ
اازضاال".

يعوػج يفػػرؼ (ى ػج  ) 981?0>>> ،ااتضا ػػؽ اازضااػػل أعػه ":وػػف عوػط ااتضا قػػجت ا اتوج يػػب ،ااتػل يهػػدؼ وػػف

الاهج اا رد ألف يقيـ القجت وعةاوب و ااشريؾ اآل ر ،ياد ىاليوج وج تش

حجاجته ،ووج يؤدي احدضث حجاػب

وػػف ااروػػج ػػف ذاػػؾ ااػػزضاج تةػػو " ااروػػج اازضااػػل  " Marital satisfactionمي مف ااروػػج اازضااػػل يشػػير
ايفضاوؿ ضااواجدر ااوؤديب اتحقيؽ ذاؾ ااتضا ؽ".

ضيفر ػػه ميوػ ػجً ( يي ػػؿ ) 0<?0>>> ،أع ػػه ":درا ػػب ااتضاا ػػؿ اا ى ػػري ،ضااضا ػػداعل ،ضااف ػػجط ل ،ضاااعة ػػل ػػيف

اازضايف ،وج يحقؽ اهوج ات جذ مةجايب تضا قيب ةضيب تةػج ديـ ػل ت طػل وػج يفتروػهوج ػل حيجتهوػج اازضايػب وػف
ق جت ،ضتحقيؽ مقا قدر وفقضؿ وف ااةفجدة ضااروج".

ضتشير (تض يؽ ) =9?0>>; ،إا ااتضا ؽ اازضاال يض ":وج يحدث وػف تفػديالت ػل ااةػيضؾ فػد ااػزضاج ،ضيػل

تفديالت ر وج ىجعت ةجرة ايزضايف وفجً ةضاا ةضاا ،ضر وج ا ت ريج محديـ ةجرة يعوج قريعه يفت ريج غير ةجرة ،حيث

مف ااػػزضاج القػػب اهػػج وتطي ػػجت وت جداػػب ،إعهػػج تقتوػػل ارش ػ جع ااوشػػترؾ اعةػػيجً ،اع فجاي ػجً ،ضاقتاػػجديجً ،ااتوج ي ػجً،

ضذاؾ ضاالً ايتضا ؽ اازضاال ل ااحيجة اازضايب".

وتعرفــو الباحثــة ػػل يػػذه ااد ارةػػب أعػػه ":قػػدرة ىػػؿ وػػف ااػػزضايف ي ػ حػػؿ ااوشػػىالت ضاقجوػػب القػػجت ع ةػػيب

ااتوج يػب يعهوػج ،ضااوشػجرىب ػل ا يتوجوػجت ضت ػجدؿ اافضاطػؼ ضااوشػج ر ،ضااقػدرة يػ حػؿ اااػ ار جت ،ضارش ػ جع

اااعةل ،ضتحوؿ وة ضايجت م جا اازضاج وج يحقؽ اهوج ااعاجح ضاةتورار ااحيجة اازضايب يعهوج".

وتــرى الباحثــة ووػػج ة ػ ؽ وػػف تفري ػػجت ايتضا ػػؽ اازضااػػل ضتفػػدديج ضت جيعهػػج ػػيف جحػػث ضآ ػػر وػػف ات ػػجؽ ضا ػػتالؼ

ااطالحجً مض ارضيجً اهذا ااو هضـ ،يتوح مف التوافق الزوامي :

 .0يػض وييػب ديعجوىي ػب ت ػدم وعػػذ اايح ظػب مض ااورحيػػب األضاػ ايحيػػجة اازضايػب ضتةػػتور اتػد ؿ ورحيػػب ااتضموػب اافقييػػب

ايػزضايف ىري ػجً ُّ ،اعةػيجً ،ضاػػداعيجً ضمعػه وهوػػج ا تي ػػت واػطيحجت ااتضا ػػؽ اازضااػل إ إعػػه عةػ ل ي تيػػؼ وػػف زضج
آل ر حةب رؤيب ىؿ زضج ايزضاج.
:1

 .9إف ااتضا ػػؽ اازضااػػل مشػػوؿ وػػف ااروػػج اازضااػػل ،ضاف ىػػجف فوػػعج ي يػػط يعهوػػج ،ضاىػػف ااروػػج اازضااػػل ُيفت ػػر
عتياب اضاضد ااتضا ؽ اازضاال ،ىوج مف ااتضا ؽ يشوؿ اوي

طضات ااتضا ؽ ضوراحيه ض ضاويه ووج يةجيـ ل حػدضث

ااروج اازضاال ،ضمعه يتطيب تض ل واوض ب وف ااةوجت ل ىؿ وف ااػزضايف وبػؿ ااعوػج ا ع فػجال ،ااورضعػب ػل

ااتفجوػػؿ ،اا هػػـ اااػػحيح ار ػػر ،ارش ػ جع اااعةػػل ااوت ػػجدؿ ،ااقيػػجـ ػػجألدضار ااوعػػضط اىػػؿ وعهوػػج ،ر جيػػب األ ع ػػجا،
ضيحقؽ ااحجاجت ااع ةيب ضا اتوج يب.

 .8ميو ػجً ي ػػض وحجضا ػػب ىػػؿ طػ ػ رؼ ايتىي ػػؼ وػ ػ ااطػػرؼ اآل ػػر ػػدا

ااح ػػب ضتحقيػػؽ ااوا ػػجاح ضتحو ػػؿ ااوةػ ػ ضايب

اازضاايب ،ضحؿ ااوشىالت أةيضب وعجةب ل ااضقػت ااوعجةػب تحقيقػجً ايةػفجدة اازضايػب ،ضمف آبػجره
اازضايف قط ،ؿ ووتد األ عجا ووج يؤبر ي ااواتو ىيه.

يقتاػر يػ

التوافق الزوامي واإلدراك االمتما ي المتبادل :

يح ػػدث ااتضا ػػؽ اازضاا ػػل إو ػػج ػػإدراؾ اازضا ػػب اوطجا ػػب اا ػػزضج ،مض إدراؾ اا ػػزضج اوطجا ػػب اازضا ػػب ،مض إدراىهو ػػج

اوطجاػػب ااػػزضاج ،ضذاػػؾ وػػف ػػالؿ مةػػجايب ىػػؿ وعهوػػج ػػل تحقيػػؽ ميدا ػػه اازضايػػب ،ض ػػل وضااهػػب اااػػفض جت ،ض ػػل
ااتف يػر ػػف وشػج ريـ ى ػالً وعهوػج تاػػجه اآل ػر ،ػػل إش ػ جع حجاجتػه وػػف ت ج يػه اازضااػػل ،مض ضاػضاهوج إا ػ حيػػضؿ
ضةط ترول ااطر يف ،ضتت ؽ و وفجيير ااواتو ضتقجايده ،جأل راد ااذي ف يرت طضف فالقجت حويوب ىجازضايف تعوػض
يعهـ معوجط وتاجعةب وف اافالقب ايس قط وف الؿ إدراؾ مض ارت جط حةل ،ؿ وف الؿ إدراؾ ااتوج ل وت جدؿ

يف مطراؼ اافالقب اازضايب ،ضااحيػجة اازضايػب ااةػفيدة تةػج د يػ إشػ جع اافديػد وػف ااحجاػجت اازضايػب ااتػل تقػضـ
ي ػ األ ػػذ ضاافط ػ جا ضااتفػػجضف ااوت ػػجدؿ ،وػػج تقتوػػيه ااحيػػجة وػػف ووجرةػػب ااحقػػضؽ ضااوة ػ ضايجت ،ااتػػل تفتوػػد ي ػ

اات جيـ ضااواجويب ضااتفجضف ضااوضدة ضاارحوب ضااتقدير ضا حتراـ ااوت جدؿ.
ضمش

ضاػػذا يفت ػػر اازضاػػجف وت ػضا قيف زضااي ػجً إذا ىجعػػت ةػػيضىيجت ىػػؿ وعهوػػج وق ضاػػب وػػف اآل ػػر ،ضقػػجـ ضاا جتػػه عح ػضه،
اه حجاجته ،ض وؿ وج ير طه ه ،ضاوتع

ف وؿ وج يؤذيه مض ي ةد القته ه مض أةرتيهوج ،ل حيف يفت ر

اازضاجف وتعج ريف ضغير وتضا قيف مض ةي ل ااتضا ؽ وفجً  ،إذا ىجعت ةيضىيجت ىؿ وعهوج تؤذي اآل ر ،مض تحروه وػف

إش ػ ػ جع حجاجت ػ ػػه ،مض

تة ػ ػػج ديوج يػ ػ ػ تحقي ػ ػػؽ مي ػ ػػدا هوج وػ ػػف اا ػ ػػزضاج ،مض ت ة ػ ػػد القتهو ػ ػػج اازضاي ػ ػػب (ورة ػ ػػل،

=>>.)08;?0

ضيشير ( ورةل ) 0>9?9118 ،إا إعه يوىف ااحىـ ي حقيقب ااتضا ؽ اازضاال وف ثبلث زوايا ر يسية ىي:

 .1الـزوج  :ضتشػػوؿ ىػػؿ وػػج يقػضـ ػػه ااػػزضج وػػف ةػيضىيجت ػػل ت ج يػػه وػ زضاتػػه ،ضوػػج يتحقػػؽ اػه وػػف ميػػداؼ ،ضوػػج
يتفرض اه وف افض جت.

 .9الزومة  :ضتشوؿ ىؿ وج تقضـ ه اازضاب وف ةيضىيجت ػل ت ج يهػج وػ ااػزضج ،ضوػج يتحقػؽ اهػج وػف ميػداؼ ،ضوػج
تتفرض اه وف افض جت ض ال جت ضوج يش

اهج وف حجاجت.

 .1الزواج  :ضي شوؿ وج يتحقؽ ايزضايف ضاألةرة وف ميداؼ ل وضا قيـ ااواتو ضوفجييره ااديعيب ضااقجعضعيب.
ضت يف ( اا ضال ) ;9?0>=8 ،إا

فض ااوؤشرات ااورت طب ترة وج ق ؿ اازضاج ااتل يوىف وف الاهج ااتع ؤ

حػدضث ااتضا ػؽ اازضااػػل ،وبػؿ  :ااتفػػجرؼ ،تقػجرب ااةػف ااتقػػجرب ػل ااوةػػتضى ااتفييوػل ،ىوػج مف ضاػػضد اارغ ػب ػػل
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ارعاػػجب ،ض ػػدـ ضاػػضد اااػراع ػػيف األدضار ػػل األةػرة ،ضضاػػضد واػػدر د ػػؿ بج ػػت األة ػرة ،ض يػػض ااش اػػيب وػػف
ا وػط ار جت اافاػ يب ،ضمف تىػضف اافالقػب اااعةػيب ػل إطػجر ااػزضاج قػط وػ ضاػضد اارغ ػب وػف ااطػر يف ،تفػد وػػف

وؤشرات ااتضا ؽ ل ورحب وج فد اازضاج.

ويميل كثير من الدراسيين في ميدان األسرة إلى األخذ بثبلثة أبعاد ر يسية في تناول التوافق الزوامي وىي:

أ -طبيعـــة االخـــتبلف بـــين الـــزومين  :ضتفع ػػل يع ػػج ا
ضاات جضض ي

الؼ ا

ػػتالؼ ػػل اادرا ػػب حي ػػث تة ػػوح جأل ػػذ ضاا ػػرد ضااوة ػػجضوب،

تالؼ ااوطيؽ.

ب -تبـادل اآلراء واألفكـار  :ضيػذا اات ػجدؿ موػج مف يىػضف شػ هيجً مض غيػر شػ هل ضاوػحجً مض غجووػجً ،وؤديػجً إاػ

القػب

ضبيقب مض رديب دا وب مض وؤقتب.

ت -نــوع العبلقــات ػػل تيػػؾ ااتػػل قػػد تتوبػػؿ ػػل ااوػػضدة ضااوح ػػب مض اافىػػس قػػد تىػػضف رو ػجً مض ػػداا مض ىراييػػب .
(اا ضال. ) 08;?911= ،

ضقد يىضف ااتضا ؽ اازضاال ةهالً إذا اـ تىف ل األةرة افض جت ،ضاـ يتفرض اازضاجف ألزوجت جرايػب ،ضىػجف
ىؿ وعهوج يحةف ااظف جآل ر ،ضيقضـ أدضار اازضايب جاوةتضى ااذي يتضا ؽ ضيدرؾ ى ٌّؿ وعهوج اآل ر.
ضاىػف يػذا ااعػضع وػف ااتضا ػػؽ اازضااػل قييػؿ ااحػدضث ،إذ

ت يػض األةػػرة وػف اااػفض جت ض تةػيـ وػف ااوػػرضط

اا جرايب ،ااتل يتفرض يهج اازضاجف افضا ؽ تحضؿ يعهـ ض يف تحقيؽ فض ميػدا هوج وػف ااػزضاج مض تحروهوػج وػف
فض حقضقهوج ،مض وف إش جع فض حجاجتهوج ،ضيذا وج يافؿ ااتضا ؽ اازضاال ايس ةػهالً ،ػؿ وييػب تحتػجج إاػ

ػجضز
اهػد وػػف ااػزضايف ػػل تفػديؿ ةػػيضىهج ،ضتحةػيف مةػػجايب تضا قهوػج ،حت ػ يتري ػج ي ػ اااػفض جت ضاافضا ػػؽ ضيتاػ ا

األزوجت ضااوػرضط ضاػض تطيػب يػذا وػف ىػؿ وعهوػج ااتعػجزؿ ػف فػض وطجا ػه ،ضتحوػؿ فػض ارح جطػجت ضاااػ ر
ييهج ،حت تور يذه األزوجت  ( .ورةل.) 0>9?0>>= ،
وتـرى الباحثـة وػف الاػػه م ف ااوشػىالت اازضايػب

تقتاػر ي ػ

تػرة دايػب ااػزضاج ،ػػؿ تظهػر ػالؿ ااو ارحػػؿ

ااو تي ػب ايحيػجة اازضايػب ،ضمف ضاػضد اا ال ػجت اازضايػب وػ اةػتورار ااحيػجة اازضايػب دضف إ جقػب مض تفطيػؿ ضظػج ؼ
ااػزضاج يفػػد وؤش ػ اًر حقيقي ػجً اضاػضد ااتضا ػػؽ اازضاػػل ،جااػػفض جت ضاااػ ار جت وضاػضدة عػػد اااوي ػ  ،ضاذا ىجعػػت غيػػر
اضيريػػب ضتحػػدث ػػل ت ػرات وت ج ػػدة ض ي ػ وةػػتضيجت و تي ػػب إعهػػج تفػػد ظػػجيرة اياج يػػب ،ضااقػػدرة ي ػ ت طػػل يػػذه

ااافض جت ضااتفجيش وفهج يض ااوفيجر ااحقيقل ايتضا ؽ ضقد تفوؿ ي تع يس ااشػحعجت ا ع فجايػب ضتزيػد وػف اػ ضة
ااحيجة اازضايب .

يحدد ( العنزي ) 89:8999 ،المبادئ الر يسة لمتوافق الزوامي فيما يمي :
 حمم التواصل الزوامي وأساليبو  :وفع يؿ يتحدث ىؿ وف ااطر يف إا اآل ػر ،ضيهػتـ حديبػه ،ضي ػدي وعػه
ردضد اا فؿ وج يف ر ف ا ةتاج ب ااوطيض ب
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 الكفـاءة فـي القيـام بـاألدوار الزوميـة  :وفعػ يػؿ يقػضـ ااػزضج وةػ ضايجته اازضايػب ضاألةػريب يػ ااعحػض ااػػذي
تتضقفه اازضاب ضيؿ تقضـ اازضاب وةؤضايجتهج اازضايب ضاألةريب ي ااعحض ااذي يتضقفه اازضج

 المساندة المتبادلة  :يػؿ يةػجعد ىػؿ طػرؼ اآل ػر ػل ااقيػجـ وةػ ضايجته ،ضاافوػؿ يػ تهي ػب ااظػرضؼ األةػريب
ااوعجة ب اذاؾ ،ضيؤدي دضره ل حدضد وج يويؾ وف إوىجعيجت

 المسايرة والتعاطف  :إا مي ودى يوتيؾ اازضاجف ااقدرة ي وةجيرة ىؿ وعهوج ار ر ،ضااتفجطؼ وفػه ػجاقضؿ
ضاا فؿ ضتقدير وضق ه ضظرض ه.

 المواءمــة  :إا ػ مي حػػد تضاػػد ااقػػدرة ضاررادة اػػدي ااػػزضايف ي ػ ااتض يػػؽ ػػيف دضريهوػػج األةػػري ضاازضااػػل وػػف
عجحيب ،ضغير ذاؾ وف األدضار األ رى وف عجحيب م رى ىجاوضااوب يف وتطي جت األةرة ضوتطي جت اافوؿ.

 التكامـل  :إا ػ مي حػػد ووىػف اىػػؿ وػف ااػػزضايف مف يىوػػؿ اضاعػب ااػػعقص ػل ااطػػرؼ اآل ػػر وػج يةػػج د ي ػ
تىجوؿ األدضار يف م وجا األةرة.
 االكتشاف والتعزيز  :إا مي حد يضاد ادى اازضايف ااقدرة ي وفر ب ااوزايج ضارياج يجت ل فوػهوج فوػجً
ضتفزيز يذه ااوزايج ضارياج يجت.

األسباب المؤدية لمتوافق الزوامي :
إف اةػػتورار ااحيػػجة اازضايػػب ضاةػػتقرار يػػذه اافالقػػب ضتضا ػػؽ األزضاج يػػض عتياػػب ايت ج ػػؿ ا ياػػج ل ػػيف ااطػػر يف

ضااو ػ ػرت ط جافديػ ػػد و ػ ػػف اافضاوػ ػػؿ ،ااتػ ػػل مش ػ ػػجر إايهػ ػػج ىػ ػػؿ و ػ ػػف ( اااػ ػػوجدي ضو جدوػ ػػه( ،) 081<?9119 ،اافػ ػ ػزة،
 )0<0?9111باآلتي:

 .0المانــب العــاطفي والمنســي  :مف يحػػس ىػػؿ وعهوػػج عحػػض اآل ػػر شػػفضر ااحػػب ضااوػػضدة ضااتقػػدير ضا

ت ػػجر وػػف

ااعجحيػػب اافجط يػػب ،ضيفػػد اااجع ػػب اااعةػػل وػػف اافضاوػػؿ اات ػػل تػػؤدي إا ػ تقضيػػب اا ػػرضا ط ػػيف ااػػزضايف هػػض ااقجة ػػـ
ااوشترؾ يف ااحب ضارش جع مض ااع ضر ضارح جط.

 .9المانب المادي واالقتصـادي  :يفػد يػذا اااجعػب وػف اااضاعػب ااهجوػب ػل ااحيػجة اازضايػب ضاألةػريب ،إذ مف تي يػب
حجاػػجت األة ػرة ضضاػػضد د ػػؿ وػػجدي ايػػد يػػؤدي إا ػ ا ةػػتقرار اازضااػػل ،ضااشػػفضر جاروػػج ،ض دوػػه قػػد يػػؤدي إا ػ

حاضؿ اا ال جت يف األزضاج إ مف ةضا ارع جؽ ضاات ذير يوج وف ضاوؿ يدـ ااتضا ؽ اازضاال.

 .8دور أىــل الــزومين  :يضااػػه ااوتزضاػػضف اااػػدد وهوػػب ااتحػػرر وػػف األةػػرة ااووتػػدة ،إذ يػػؤدي ااتفيػػؽ ااف ػػجط ل
ااشديد جأليؿ إا

دـ ااتضا ؽ عد اازضاج ضر وج يىػضف ىػس ذاػؾ جاػب إذا ىجعػت اافالقػب ػيف ااػزضايف ضاأليػؿ

ي ػ وةػػتضى وػػف ااعوػػج ضاارقػػل ،ضيت ييهػػج ا حتػراـ ااوت ػػجدؿ ،ضااتقػػدير ،ضااوشػػج ر ااطي ػػب ااتػػل يىػػضف يهػػج األيػػؿ

ضعجً أل عج هـ ل تضبيؽ مضاار ااوح ب يف اازضايف .

 .9األطفال  :إف ارعاجب وف اافضاوؿ ااتل تحقؽ ااتقجرب ،ضا ةتقرار يف اازضايف.

 .:المانـــب الثقـــافي  :يف ػػد ااتضا ػػؽ ػػل ااعظػػرة ايف ػػجدات ضااتقجاي ػػد ،ضاات ىي ػػر ااوتق ػػجرب ػػل مة ػػيضب تر ي ػػب األ ع ػػجا،
ضااتفجيش شىؿ ديوقراطل ذا مبر ل ااحيجة اازضايب.
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العوامل المؤثرة مى التوافق الزوامي :

يفد ااتضا ؽ اازضاال وييب عة يب ،ت تيؼ وف واتو إا آ ر ضوف مةػرة إاػ م ػرى ،ت فػجً

ضااو جييـ ااةج دة ضتفدد اضر ااتعش ب ا اتوج يب ،هل

ػتالؼ اابقج ػجت

تتـ وف راغ ،إعوج يتطيب اهػداً وتضااػالً وػف ػالؿ وػج

ي فيه اازضاجف ،ضاا ودى اةتو ارريب ضاضده ،ومن أىم ىذه العوامل ما يأتي :

 .1المانب العاطفي المنسي :
إف اافالقػب اازضايػػب ااشػػر يب يػػل ارطػجر ااوفتػػرؼ ػػه رش ػ جع ااػػدا

اافػجط ل اااعةػػل ،ضمي إش ػ جع اػػه ػػجرج

يػػذه اافالقػػب وحػػرـ وػػف ق ػػؿ ااػػديف ،اافػػرؼ ،ضااواتو ػ ارةػػالول ،وو ػج ي ػػرز ميويػػب تيػػؾ اافالقػػب ااتػػل يةػػف إايهػػج
وفظـ ااش جب رش جع ذاؾ اادا

طريقب وق ضاب ،إف ىجف ارعةجف وةي اًر ػل ضاػضد ااػدا

ىي يب إش ج ه ( اافعزي.)<=?911>،

اااعةػل هػض و يػر ػل

ػػد مف يىػػضف ػػيف ااػػزضايف تضا ػػؽ ػػجط ل ،وفع ػ مف يحػػس ىػػؿ وعهوػػج عحػػض اآل ػػر شػػفضر ااحػػب ضااوػػضدة،

ضااتق ػػدير ،ضا

ت ػػجر ،ضا رت ػػجط ااع ة ػػل ضااف ػػجط ل ،ىو ػػج ت ػػؤدي اافالق ػػجت اازضاي ػػب ضاألةػ ػريب دضري ػػج ػػل حيجتهو ػػج

ااوشػػترىب اػػذا وػػف ااوػػرضري مف يىػػضف يعػػجؾ قػػدر ضوةػػتضى وػػف اافالقػػجت اافجط يػػب ااوت جداػػب تةػػوح ت ػضا ر اا ارحػػب

ضا طو عجف يف قط ل ااحيجة اازضايب ضتد فهوج عحض اا ذؿ ضاافطجا ( تض يؽ.) ;9?0>>; ،

ىوج مشجرت ( راجعل ) >9?9111 ،إا مف ااتضا ؽ اافػجط ل اااعةػل اجعػب وهػـ ػل تحقيػؽ ااتضا ػؽ اازضااػل

مض وعفه ،إذا تـ إش ج ه ةضؼ يتحقؽ ااتضا ؽ اازضاال ضا

ال ،حيث مف اافالقب اااعةػيب تاػدد طػجا ااػزضايف،

ضاهذا يت ؽ وفظـ ا ا جحبيف ي مف اااعس مور وحضري ضمةجةل اضاضد اافالقب اازضايب ااقضيب.
ضاقد مشجر ( شيعج ىجي ضآ رضف  ) 9118 ، et.al ،Shing-Kaiإا

ضا ؽ ااتضا ػؽ اااعةػل ،حيػث إف وػؿ

ااورمة جرج يتهج يؤبر ةي يجً ل ااضظي ب اااعةيب اهج ،يافيهج مقؿ اعةيجً ،ضاذاؾ إف وؿ ااو مرة قػد يحويهػج وػج

تطيؽ وف م ػجا وهعيػب ضحيجتيػب ،إوػج ب أل وػجؿ ااوعػزؿ ،ووػج قػد يريقهػج ػدعيجً ،ػال تاػد وتةػفجً وػف ااضقػت ازضاهػج

ووج يةجيـ ل عشأة ةضا ااتضا ؽ اازضاال ( ل  :حةجـ يل.) <>?911= ،

ضتشػير ميوػجً ( تض يػؽ ) ;:?0>>; ،مف ااتضا ػػؽ اااعةػل يقتوػل هوػجً ضوفر ػػب ضاد ارىػجً اوفعػ اااػعس ضدضا فػػه

ضميدا ػػه ضغجيتػػه ،ض ػػجدة يتطيػػب تحقيػػؽ ااتضا ػػؽ تفػػديالً ايةػػيضؾ إذا اػػزـ اآل ػػر ،حيػػث مف ااتضا ػػؽ يتطيػػب ا ػراحب

ضاتةجع األ ؽ اافقيل ،ضيوج عاراف وهوجف وف عجار ااتضا ؽ اااعةل.

ومــع ذلــك تــرى الباحثــة مف اا شػػؿ ػػل ااتىيػػؼ اااعةػػل ضاافػػجط ل ػيف ااػػزضايف قػػد يىػػضف تف ي ػ اًر ػػف اعفػػداـ

ااتضا ػؽ ،إ معػه

ػػيف ااػزضايف ،وػج يىػضف وشػ فجً اػزضايف وػج قػد

ضاػضد ايفالقػب اافجط يػب اااعةػيب ااوبيػ

يىػػضف

ى ػػذاؾ اري ػػريـ ،جرشػ ػ جع اااعة ػػل ي تي ػػؼ ػػج تالؼ ااوي ػػضؿ ضاارغ ػػجت ا ػػدي ى ػػؿ و ػػف اا ػػزضايف ،ضوػ ػ ضا ػػضد ي ػػذا
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ا

تالؼ إ معه وف ااوهـ مف يدرؾ ىػؿ زضج وػج يروػل اآل ػر ،ػال ػد وػف و ار ػجة ا ةػتفداد ااع ةػل ضااواػداقيب

ايفالقب يف اازضايف ،ضحةف اردراؾ يعهوج ،ضاا تاديد ل اافالقب اافجط يب ضاااعةيب .
 .8الشخصية :

يتػػأبر ااتضا ػػؽ اازضااػػل ش اػػيب ىػػؿ وػػف ااػػزضج ضاازضاػػب ػػل تػػد يـ ااتضا ػػؽ اازضااػػل ،ضااتػػل تتػػأبر جا ي يػػب

األةريب ااتل عشأ يهج اا رد ،حيث تيفب ةوجت ااش اػيب دض اًر وهوػج ػل تحقيػؽ ااتضا ػؽ اازضااػل ،قػد يعشػأ ااػزضج
ػل مةػرة ةػػفيدة هػػج عوػضذج ايػػد ايػػزضاج ،ووػػج يىػػضف وح ػ اًز اتحقيػػؽ ااتضا ػػؽ اازضااػػل ،حيػث يتضاػػد اػػدى اا ػػرد اتاػػجه

اياج ل عحض اازضاج ،ضوف تيؾ ااةوجت وج تضايت اه بعض الدراسات  ،ومنيا :

 ا عت جه ضاردراؾ وف ق ؿ اازضج تاجه تار جته ،ضىػذاؾ تاػر جت ااطػرؼ اآل ػر ػل تحقيػؽ ااتضا ػؽ اازضااػل مض
دو ػػه ،حي ػػث مف اا ػػزضج ااو ػ ِ
ػدرؾ او ػػج يحيط ػػه ية ػػج د ػػل ه ػػـ اافالق ػػب اازضااي ػػب طريق ػػب ا ػػحيحب ،ضاات ي ػػؼ و ػػف

ا وط ار جت ااتل يوىف مف تفترض اازضاج ضااتفجوؿ وفهج طريقب وعجة ب.

 و هضـ ااذات اي رد عحض ع ةه ،ضعحض ااطرؼ اآل ر ،ىيوج ىجف إياج يجً ىجعت اا راب مى ر ايتضا ؽ اازضاال.
 اا يض ااعة ل وف ا وط ار جت ااع ةيب ااحجدة ،حيث يوىف ألحد اازضايف مف يحتضي اآل ر.
 اافا يب ضا ع ةجطيب ،حيث مف اا رد اافاج

تقؿ راته اتحقيؽ ااتضا ؽ اازضاال وقج ؿ اا رد ا ع ةجطل.

 وةتضى طوضح اا رد ( اازضايف ) ػجاطوضح اافػجال ،ضاافدضاعيػب اا از ػدة ،ضا عشػرجؿ اا از ػد جافوػؿ يقيػؿ وػف ااتضا ػؽ
اازضاال.

 ااعوػػج ا ع فػػجال ايػػزضايف ،حيػػث يف ػػد وؤش ػ اًر ي ػ ااورضعػػب ،ىوػػج مف اا ػػرد ااعجوػػج اع فجاي ػجً قػػجدر ي ػ ح ػػؿ
وشىالته طريقب وعجة ب ،ىوج إعه جيـ اةيضىه ضاةيضؾ ااطرؼ اآل ر ،ضقجدر ي تحوؿ ااوةؤضايب.

( يػ ػػل( ،) =0?911= ،و يوػ ػػر ( ،) :8?911< ،اااهعػ ػػل ( ،) ;9?911= ،شػ ػػيف ضآ ػ ػػرضف

،Chen ،et.al

( ،) 091: 911<،إةوج يؿ ( ،) 0>>0،99 ،يضول.):9?0>>1 ،
 .1صراع وتغير األدوار االمتما ية :

يةت دـ و هضـ اادضر ل ارشجرة إا ااتضقفجت ا اتوج يب ااورت طب وضقؼ وفيف ق ؿ ااػزضاج ،جاشػ ص ااػذي

يفػػرؼ وػػجذا يتضق ػ

ػػل وضقػػؼ وفػػيف ضيةػػتطي ا ةػػتاج ب اػػضرة وال وػػب يىػػضف وتضا ق ػجً ػػل ااػػدضر ااػػذي يقػػضـ ػػه (

اا ضال.) ;9?0>>: ،

ضو ازديػجد م ػ جا ااحيػجة مدى إاػ

فػض ااتريػرات ا اتوج يػب ػل اا تػرة األ يػرة وبػؿ ػرضج ااوػرمة ايفوػؿ مدى

إاػ تفػدد مدضاريػج ( دضريػج ىزضاػػب ،ىػأـ ،ضىوهعيػب ) ووػج قػػد يػؤبر يػ ش اػيتهج ض ػجارغـ وػػج مشػجر اايػه ى ٌػؿ وػػف (
ييروػػل ضاػػجويس  )=9?911; Hiromi،&Jamesػأف ػػرضج ااو ػرمة ايفوػػؿ ض ػجً وػػف مف ت قػػد زضاهػػج ت قػػد ػػذاؾ
ج يهج ،ض فويهج جرج ااوعزؿ يوىعهج وف اةتبوجر وج ت قػ اهػج وػف قػدرات تضاههػج عحػض ويهػج ػجرج يتهػج ،ضيقػضؿ

ميوجً إف وؿ ااورمة يقيؿ وف ااروج اازضاال ضيؤبر ةي جً ل ااورمة.

ل ااوقج ؿ عاد مف دراةب ( دا تل ضريدزضف ) 08?911> ،مشجرت إاػ مف وػؿ ااوػرمة ػجرج ااوعػزؿ ،ضزضاج

اا تيػجت ريػػر األقػػجرب ،ضاىتةػػجب ااوفر ػب ،ضااتفػػجضف شػػىؿ وتةػ ٍ
ػجض ػػيف ااشػرىجا ػػل األ وػػجؿ ااوعزايػػب ،ضااوفجروػػب
::

اتفدد اازضاجت ،وف يف ااعةجا ااوتفيوجت ضاد معه ىيوج ارت
ضيعجؾ ارت جط مىبر يف ااوبؿ اافييج ضااضاق .

ضاقد مشجرت ميوجً ( ورةل ) 0=0?0>>= ،إا

ااوةػتضى ااتفييوػل يػزداد ا رتيػجح ضااتضا ػؽ اازضااػل،

فض اياج يجت افوؿ ااورمة وبؿ:تعويب ش اػيب اازضاػب،زيجدة

ى ػػجاة ااو ػرمة ػػل مداا دضريػػج ػػل اار جيػػب ضارع ػػجؽ ع ػػد غيػػجب اا ػػزضج ،ضو ػ ذاػػؾ ي ػػه فػػض ااة ػػي يجت وبػػؿ زي ػػجدة
ااورضط ااع ةيب ي ااورمة ،ضقيب اارغ ب ل ارعاجب ،ضااافض ب ل اا اؿ يف اا يت ضاافوؿ.

اقػػد ما ػ حت ااو ػرمة تشػػجرؾ ػػل ااوةػػؤضايب ااوجايػػب ،ضما ػ ح ااراػػؿ يشػػجرؾ ػػل تر يػػب األ عػػجا ،ضما ػ حت فػػض

ااوؤةةجت ا اتوج يب ىجاحوجعب ضدضر اار جيب تقضـ جاعيج ب فض مدضار األةػرة ،ض ػجارغـ وػف ذاػؾ ،ػإف ا ػتالؼ

اا رات ااحيجتيب يف اازضايف

يفتود ي اافضاوؿ اا رديب ضاااعةيب قط ،ؿ يفتود ي اضاعب م رى ىجافضاوؿ

ا اتوج يب ،ضااحوجريب ،ضااديعيب ،ضا قتاجديب ضااواتوفيب ااتل مدت ي ظهضر مدضار اديدة ضا جا مدضار م رى.

 .4المانب المادي واالقتصادي :

إف األوػضر ا قتاػػجديب ضااوجايػػب اهػػج ميويػػب ػػل ااحيػػجة اازضايػػب ضاألةػريب ،ضاهػػج ظرض هػػج اافجوػػب ضااوةػػتورة ،ضوػػف

ااووىف مف يؤدي ااوةتضى ا قتاجدي إا ظهضر اااراع ػيف ااػزضايف ػل ظػؿ ضاػضد فػض اافضاوػؿ وبػؿ  :ػدـ
تض ر ااوضارد ا قتاجديب ااىج يب ،اردارة ااةي ب اهج ،ض دـ ارع جؽ ي مضاه ارع جؽ ،ضتحوؿ األ جا ا قتاجديب.
ق ػػد تظه ػػر اا ال ػػجت ح ػػضؿ ااو ػػجؿ ح ػػيف

يق ػػضـ اازضا ػػجف جاتش ػػجضر ضا ت ػػجؽ يػ ػ ىي ي ػػب ارع ػػجؽ ،جاوطجا ػػب

ا قتاػػجديب ضااوجديػػب شػػديدة اراحػػجح ي ػ ااش ػريىيف ،ض جاػػب جاعة ػ ب ايػػزضج ااػػذي يتحوػػؿ ػػبا ااىةػػب ضتػػض ير

ااد ؿ ضااوضرد ( .زيراف.) <9?0>=1 ،

ضتشير (اافوراف ) :0?911< ،إا مف اتاػجه ااشػريؾ عحػض اافضاوػؿ ا قتاػجديب يفتوػد يػ

باستقرار الحياة الزومية وىي :

ػدة وامـل تـرتبط

 .1ط يفب ااوهوب ضااظرضؼ ااواجح ب اه.
.8

وؿ اازضاب ق ؿ اازضاج.

 .1تض ر د ؿ وال ـ.

 .4تض ير فض ااود رات اوضااهب ااطضارئ.
ضااطريقب ااتل ياؿ هج اازضاجف إا ااروج ااوت جدؿ ف اردارة ااوجايب يرت ط جاتضا ؽ اازضاال إا حػد ى يػر،

ل ىبير وف ااواتوفجت يفد ااوجؿ واد اًر اياراع ااشديد يف اازضايف ةػ ب ا عت ػجه إايػه ػل اع اػجؿ اافالقػجت

ااوت جداػب ػػيف ااػػزضايف ،جاوػػجؿ مىبػػر وػػف ضةػػييب ايت ػػجدؿ ااػػذي يح ػػظ اا قػػجا ،هػػض يروػػز إا ػ ااقػػضة ضااعاػػجح ضااتقػػدـ،
ضااحريب ااش ايب ( ااشهري.) 8>?911> ،

ضيفتقػد ( حةػف ) ;0?0>=0 ،إف ااػد ؿ ااػػذي يحاػؿ ييػه ااػػزضج يػض اػزا وػف اااػػضرة ااتػل تحويهػج اازضاػػب

وػف زضاهػج ،ضيػذه اااػضرة يهػز والوحهػج ضقػد يوػفؼ رضا ػط ااحػب يعهوػج ،ػل ظػؿ ااظػرضؼ ا قتاػجديب اااػػف ب
ضغػػالا ااوفيشػػب قػػد تا ػ ح قيػػب ذات اايػػد ػػجوالً ر يةػػيجً ػػل اع ػػجض وةػػتضى ااتضا ػػؽ اازضااػػل ،ضزيػػجدة ااتػػضتر ػػل
;:

اافالقب اازضايب ،ضعشضا اااراع ضااعزاع يف اازضايف ،ض اضاجً عدوج تىضف اازضاب جويب ضتوتع
ل وارض جت األةرة.

ػف ااوشػجرىب

ض ػػل فػ ػض األحي ػػجف ق ػػد تة ػػهـ ااحجاػػب ا قتا ػػجديب ػػل اتػ ػزاف اافالق ػػب ػػيف اا ػػزضايف حتػ ػ ضاف ىجع ػػت اا ػػرضا ط

اافجط يػػب وػػفي ب ،قػػد مشػػجرت (وػػؤوف ) 9111 ،إا ػ مف ااوتػػزضايف وػػف ذضي ااػػد ؿ ااوػػع ض ،ضوةػػتضى ااتفيػػيـ
ااوػع ض اػديهـ ػدا ؿ مقػؿ ايفالقػب اازضايػب عظػ اًر اضةػج ؿ ااػد ـ ا قتاػجدي ااوحػدضدة ،ضاع ػجض عةػ ب األوػؿ ػل
اازضاج ورة م رى اتردي األضوجع اتوج يب ضا قتاجديب ،ووج يافؿ ااواجدر ا قتاجديب وف طػرؼ ضاحػد تػرت ط
جر قجا ي زضاج غير وش  ( .ل  :اافعزي.) :9?911> ،
ومع ذلـك تـرى الباحثـة مف اردراؾ ضااروػج ااوت ػجدؿ ضااقعج ػب ضاات ػجيـ ضااق ػضؿ وػف ىػال ااطػر يف ياػؿ هوػج إاػ

تضا ؽ اقتاجدي وشترؾ تفيش يه األةرة ،قد يىضف تض ر ااوػجؿ واػد اًر اي ػالؼ ػيف ااػزضايف يػ

ىػس وػج يػض

وتضقػ ػ إذا مة ػػلا اة ػػت داوه ،ضق ػػد يى ػػضف ا ػػتالؼ اا ػػزضايف يػ ػ ط ػػرؽ ارع ػػجؽ ضاةػ ػراؼ مح ػػديوج تزي ػػد و ػػف ي ػػذه

اا ال ػجت ،إف ا ت ػػجؽ ػػيف ااػػزضايف ػػل تحقيػػؽ ااوضازعػػب ااةػػييوب ضطػػرؽ إع ػػجؽ ااوػػجؿ ،ضاات طػػيط ااوػػجال ايوةػػتق ؿ
ورت ط جاتضا ؽ اازضاال إا حد ى ير.
 .5المانب الثقافي واالمتما ي :

إف ىالً وف اازضايف يعتول إا مةرة ،ضىػؿ مةػرة ت تيػؼ ػف األ ػر قػدر وػف ا

ىؿ وعهوج ضوهوج تقجر ت وةتضيجتهج ،ضتػدراهج اابقػج ل ،ضا اتوػج ل ،حيػث تفػد ا
وف ميـ مة جب حدضث دـ ااتضا ؽ اازضاال يف األزضاج ،ضتوبؿ ا
ميـ يذه ا

تال ػجت وهوػج ىجعػت ظػرضؼ
تال ػجت األةجةػيب ػيف ااػزضايف

تال جت اابقج يب ضا اتوج يب يف األزضاج محػد

تال جت عدوج تت جيف ااتقجايد ضاافجدات ضااقيـ ادى مةرة محديوج ف اآل ر ،ضقد يعػت فػض ااد ارةػجت

إا مف دـ ا ةتقرار يف اازضايف ورده إا ا تالؼ ل دراب ااتفييـ ضاا ي يػب ا اتوج يػب ضا قتاػجديب مض ت ػجيف
ل اافرؽ مض تعج ر ميداؼ اازضايف مض تفجروهج ( .ااشهري.) 91?911> ،
ضتزداد مبجر ا

تال جت اابقج يػب وػرة عػدوج ترت ػ مض تػع ض ا اوىجعػب ا اتوج يػب مض ااوهعيػب ألحػد ااػزضايف مض

األة ػ ػرة اات ػ ػػل يعتو ػ ػػل إايهػ ػػج وقج ػ ػػؿ اآل ػ ػػر ،حيػ ػػث ضا ػ ػػد ( اة ػ ػػتعييت ضضات ػ ػػر ) 0><< ، Stinnlt&walters ،إف
ااوشىالت اازضايب ض دـ ااتضا ػؽ اازضااػل يفػضد إاػ ا

ػتالؼ ػل دراػب ااتفيػيـ ضاا ي يػب ا اتوج يػب ضا قتاػجديب

يف اازضايف ( ل  :اافعزي..) :9?911= ،
ضيؤىد (

داهلل ) >9?9110 ،ي مف ااتوجبؿ ل اا ي يب األةريب ضاابقج يب وف اافضاوؿ ا ياج يب األةجةيب ػل

ااتضا ػؽ ػيف ااػزضايف ،ض ػػجدة وػج يويػؿ األشػ جص إا ػ ا رت ػجط ػيف وػج يشػػج هضيـ ػل ااورت ػب ا اتوج يػب ضااورىػػز
ضااتفييـ ضاافقيدة.

<:

ضيشػير ( ااشػهري ) 91?911> ،إاػ معػػه ىيوػج زادت بقج ػب ضتفيػػيـ محػد ااػزضايف ػػف اآل ػر ،ىيوػج زادت اا اػػضة

يف وج يريداف وف فوهوج ،ض جاتجال يا ح ااتقجرب يف اازضايف ل ااوةتضى اابقج ل ضا اتوػج ل ىػؿ وعهوػج وػف
األوضر ااوهوب ايت جيـ ضا عةاجـ ضااحب وعهج.

ضذاؾ جارغـ و ف مف ضاضد اااراع يف ااػزضايف ػل حػجؿ ا ػتالؼ حاػييتهوج وػف ااتفيػيـ ضااوىجعػب ا اتوج يػب

معػػه غجا ػجً وػػج يحقػػؽ ااتفيػػيـ قػػضة ايوػػتفيـ ضاةػػتقالايب ،ضيػػذا يفعػػل ااػػد ضؿ ػػل وعجقشػػجت ذات وحتضيػػجت يجوػػب قػػد
يةتطي محد اازضايف وقج يتهج.

 .6األطفال:
إف ضاضد األط جؿ ايزضايف يفد وف ااوؤبرات ل ااتضا ؽ اازضاال ،حيث ذىػر ( رعػؾ ضاػضري ، Frank& lori

 ) 9:?0>>:مف ضاضد مط جؿ يؤبر ل ااتضا ؽ اازضاال ض جاب اذا ىجف األط جؿ مقؿ ةعجً وػف ةػت ةػعضات ،حيػث

مف قدضـ ط ؿ اديد قد يأ ذ اازضايف مض محديوج فيداً ف اافالقب اازضايب.
ل ااوقج ؿ عاد معه ( ورةل ضااورر ل ) ;;9?911: ،مشجر إا

فض ااوتريرات اا جاب جأل عجا ضااتػل تزيػد

ااتضا ػػؽ اازضاا ػػل ،ضوعه ػػج  :ضا ػػضد م ع ػػجا اي ػػزضايف ،ضتفي ػػيوهـ ،ض و ػػريـ ،حي ػػث مف تي ػػؾ األو ػػضر تق ػػضي اار ػػجط ػػيف

اازضايف ،ضيشافهوج اوضاايب ااوزيد وف اااهد اتحقيؽ ااتضا ؽ اازضاال ضااوحج ظب ييه.

ا ػػذاؾ وهو ػػج ي ػػغ اعش ػػرجؿ اا ػػزضايف أط جاهو ػػج ف ػػض ااضق ػػت ػػف فو ػػهوج ،إ مع ػػه يزي ػػد و ػػف ااتضا ػػؽ ضااتػ ػ ار ط

اازضاال ،ضيةجيـ ل تحقيؽ تضا قهـ ااع ةل اازضاال ،ضيض ااهدؼ األةجةل وف اازضاج ضا ةتقرار ض عجا األةرة.
ضووج

شؾ يه مف ضاػضد األط ػجؿ غجا ػجً وػج يافػؿ ىػالً وػف ااػزضايف ي ػؼ وػف حػدة مي تػضتر يشػضب القتهػج

األط جؿ

تالؼ اازضايف ،ألعهـ يحتجاضف وف ااضااديف قد اًر ى ي اًر وف ااتىي ب اافجط يب ضااوجايب ،إوػج ب إاػ اااهػد

اازضايب ،ضيحجضؿ حؿ يذه ااوشجىؿ ضتويؽ يػذه اا ال ػجت يعهوػج ،يػ ااػرغـ وػف مف يعػجؾ ال ػجت تعشػأ ةػ ب
ضااضقت ضااوجؿ ( اا ضال.) <9?0>=8 ،
 .7سن ومدة الزواج :

وف اافضاوؿ ااوهوػب ذات اااػيب ػجاتضا ؽ اازضااػل تعجةػب ةػف ااػزضايف ،قػد مشػجرت ( راػجعل)0<;?9111 ،
إاػ مف ػجرؽ ااةػف ػيف ااػزضايف يػؤبر يػ ااتضا ػؽ اازضااػل ،ضيػؤبر يػ اااجعػب اافػجط ل ضاااعةػل ػل اافالقػب

اازضاايب ،ىيوج تقدـ ااةف جألزضاج ضىجف جرؽ ااةف يعهوج ى ي اًر ىيوػج زادت ااوفجعػجة ػيف ااػزضايف جاػب اااجعػب

اافجط ل ،ضاااعةل ووج يؤدي إا ةضا ااتضا ؽ اازضاال.

ىوػػج ميػػد يػػذا ( اػػج ل ) 99?911; ،حيػػث شػػا تقػػجرب اافوػػر ،ووػػج يػػؤدي ازيػػجدة دراػػب اا هػػـ ػػيف ااػػزضايف،

ضاىف

يتفدى جرؽ ااةف ةعتيف إا بالث ةعضات حيث يىضف اازضج يض األى ر ةعجً ،ضاىف اارمي ايس قجطفجً.

إف ضاضد جرؽ ةعل ى ير يف اازضايف يؤدي إا ةضا ااتضا ؽ يعهوج ،ضمف تقجرب اافور يف اازضايف يزيػد وػف

راب ااتقجرب اا ىري ضاافجط ل ،تزيد وف راب ااتضا ؽ اازضاال.

=:

حيػػث مف اا تضا ػػؽ اازضااػػل يويػػؿ إا ػ ااترييػػر ػػالؿ دضرة ااحيػػجة ،جاورحيػػب األضا ػ وػػف ااػػزضاج تتويػػز جاتقػػجرب

ااشػديد ضا تىػػجؿ ،يعوػج تتويػػز ااورحيػػب ااوتػأ رة جاوضااهػػب ضااعقػػجش ضااتفػجرض يوػػج يتفيػػؽ ػجاتحىـ ضااةػػيطب ضااقػػضة،
ضوف ااط يفل مف تُحدث ودة اازضاج عض جً وف اارضتيف ضااع ضر ضااعقص ل األعشطب ضااق اررات ااوشػترىب ( .ااشػهري،
>.) 90?911

ض ػل ااوقج ػؿ قػد ذىػر ( ميػجف ييػراؿ  ) 981?0>>> ، Ayhan&Huralإف ااتضا ػؽ اازضااػل وييػب يوىػف مف

تتحقؽ الؿ دة مشهر ،ضقد تةتررؽ ةعضات طضييػب ،ذاػؾ ألف ااوػدة ااالزوػب اتحقيػؽ ااتضا ػؽ اازضااػل ت تيػؼ وػف
عجا ي وج يتفرض اه اازضاجف وف ظرضؼ ي ااوةتضى ااش ال ضاا ي ل.
زضج آل ر ً
ضاػػذاؾ قػػد عاػػد ااتضا ػػؽ اازضااػػل وضاػػضداً ػػيف زضاػػيف قػػد تزضاػػج وعػػذ ت ػرة فيػػدة ،ػػل حػػيف قػػد
ااوتزضايف حديبجً ،حيث يرا ذاؾ

تالؼ ااظرضؼ يعهوج.

ضقػد مشػجرت (وػػد ضال ) 0:<?9119 ،إاػ مف ااتضا ػػؽ اازضااػل

عاػػده اػػدي

ي تيػؼ ػػج تالؼ وػدة ااػػزضاج ػيف ااػػزضايف،

مي مف ااوتػزضايف قػػديوجً وبػػؿ ااوتػزضايف حػػديبجً ػػل ااتضا ػؽ اازضااػػل ،حيػػث قػد يةػػتور ااػػزضاج ألةػ جب م ػػرى وبػػؿ
ضاػػضد مط ػػجؿ ايػػزضايف ،ض ػػدـ ضاػػضد ج ػػؿ آ ػػر ايو ػرمة ضو ػ ذاػػؾ طػػضؿ وػػدة ااػػزضاج قػػد يفتػػجد اازضاػػجف ش ػىؿ يػػذه

اافالقب وهوج ىجعت دراب ااتضا ؽ يعهوج.

 .8االختيار الزوامي :
إف ا

تيجر اازضاال ااةييـ يفد وف ميـ اا طضات ااتل تفوؿ ي تحقيؽ ااتضا ؽ اازضاال ،ضااػذي يوبػؿ اجع ػجً

وهوجً ل تشػىيؿ األةػرة ،ضاىػل تػعاح يػذه ااوؤةةػب ػل ااقيػجـ أدضاريػج ااو تي ػب

ػد وػف ا

تيػجر ااةػييـ ضااوض ػؽ

يف اازضايف.

ضيت ؽ يوجا يـ ااع س ي مف وف ميـ ااق اررات ااتل يت ػذيج ارعةػجف ػل حيجتػه قػرار ا تيػجر اازضاػب اوػج اػه

وف دضر مةجةل ل تعويب اااحب ااع ةيب ،ضااوحج ظب ي اضدتهج( اا ضال.) <9?911= ،
ضحتػ يىػػضف ا

تيػػجر ةػػييوجً تشػػترط ( م ػػض اافعػػيف ) 0=1?0>>< ،مف تت ػضا ر ػػل اا ػرد ااحريػػب ضاررادة ااىجويػػب

ضاافقػػؿ ااعجوػػج ،ضاقػػد ذىػػرت واوض ػػب وػػف ااوحىػػجت ااتػػل تقػػضـ ييهػػج وييػػب ا

تيػػجر اازضااػػل وعهػػج  :ااةػػوجت

ااشىييب ااتل تتفيؽ جاوالوح ااظجيريب ،ىذاؾ ااةػوجت ا قتاػجديب ااتػل تتفيػؽ جااجعػب ااوػجدي ،ضااةػوجت ااع ةػيب

وبؿ ااويضؿ ضا تاجيجت ،ض فض ااقدرات إوج ب إا تضا ر اااجعب ااديعل ضاااجعب اا ىري اابقج ل.
وتذكر ( الخولي ) 74:1995 ،أن االختيار الزوامي يتم بإحدى طريقتين وىما :
 .1الــزواج المرتــب  :ض يػػه يىػػضف ا
اي تجة مض ااشجب إ داا اارمي مض ا

تيػػجر وػػف ا تاػػجص ااضااػػديف ضاألقػػجرب ضاىػػف قػػد يةػػوح ػػل فػػض ااحػػج ت

تراض.

 .8الــزواج الحــر االختيــاري  :ض يػػه يػػتـ ا

تيػػجر طريقػػب رديػػب مي مف ااشػػجب مض اا تػػجة يقػػدوضف ي ػ ااػػزضاج دضف

تد ؿ ااضااديف مض األقجرب ،ضقد ىجف يػذا ا تاػجه عتياػب ايتريػرات ا اتوج يػب ضاابقج يػب وبػؿ ااتفيػيـ ضاافوػؿ ااو ػتيط

ااذي قد ي يؽ ظرض جً وتفددة ايت جيـ ضااحب ق ؿ اازضاج.
>:

ضيقػػدـ ( رعػػجرد ) 0><=:اافدي ػػد وػػف اافضاو ػػؿ األ ػػرى اال تي ػػجر اازضااػػل وب ػػؿ اافوػػر اازوع ػػل ،ضوةػػتضى تفي ػػيـ

اازضايف ،ضاداقب اازضايف ،ضااطضؿ ااوعجةب ا ترة اا طض ب.

ىوج ذيب ( اضؾ ) 0><::مف اازضايف ذض اا ي يب ا اتو ج يب ااوتشج هب ةػضاا وػف ااعجحيػب اا ىريػب ضاابقج يػب مض

ااوجديػب يىضع ػجف مىبػػر ةػػفجدة ،ضمف ا

تيػػجر يىػػضف ااوض ػػؽ ايقػريف ،ضوضا قػػب األيػػؿ ضاألقػػجرب ي ػ ااػػزضاج ،ضااتفػػجرؼ

يف اازضايف اودة وعجة ب ق ؿ اازضاج ،ضاازضاج ل ةف ورت

األزضاج وض قيف ل حيجتهـ ( ل :وىل.) 89:911; ،
ضعظ اًر أليويب ا

عةػ يجً ،ضمف يىػضف اازضاػجف وػض قيف ػل زضااهػـ يىػضف

تيػجر اازضااػل عاػد (ى ػج ل ) 0>>> ،ذكـر بعـض النظريـات المفسـرة لعمميـة االختيـار الزوامـي

منيا :

 .1نظرية التمانس  :حيث ي حث اا رد ض ػؽ يػذه ااعظريػب ػف زضاػب تت ػؽ ضتتاػجعس وفػه ػل ىػؿ شػلا ،يتػزضج

وف يقجر ه ةعجً ،ضيوجبيه ةالاب ،ضيضا قه قيدة ،ضيشج هه ل ااوةتضى ااتفييول ضا قتاجدي ضا اتوج ل.

 .8نظرية التقـارب المكـاني  :حيػث ي تػجر اا ػرد زضاتػه ػل واجاػه ااار ار ػل اا ي ػل ااػذي يفػيش يػه ،حيػث تىبػر
راػب اارؤيػػب ضااتفجوػؿ و ػ م ػراد اااػػعس اآل ػر ،ضي تػػجر زضاتػػه وػف يػػعهف ،ضيػذه ااعظريػػب

تتفػجرض و ػ عظريػػب

ااتاجعس ،قد ي تجر اا رد زضاته وف ي ب ،ووف يشج هه ضيتاجعس وفه ػل ةػوجته ضقيوػه ،ضيظهػر ذاػؾ ضاوػحجً ػل
ااريؼ حيث ي تجر اا رد زضاته غجا جً وف ع س ااقريب.

 .1نظريـة الحامـات التكميميـة  :يػل عظريػػب ع ةػيب ضوػفهج رض ػرت ضعػش  ، Robart winchض يهػج ي تػجر اا ػػرد
زضاتػه حيػث تىويػػه ضتا ػر عقاػه ،قػػد حػظ فػػض اا ػجحبيف مف ىبيػ اًر وػػف األ ػراد اػديهـ تىضيعػػجت ع ةػيب تىويييػػب
يعاذ ضف ا فوػهـ ضيىويػضف فوػهـ فوػجً ،وػبالً قػد يػرت ط اا ػرد ااػذي يشػ

ااحجاػب ايوػجؿ زضاػب تشػ

ايشهرة ضااوىجعب ( ى ج ل.) 99< – 998?0>>> ،

 .4وىنــاك أيضـــاً نظريـــة الماذبيــة المســـمية  :تش ػػير مغيػػب ااد ارة ػػجت ااتػػل ماري ػػت ي ػ ا

اياجذ يػػب اااة ػػويب دض اًر ى ي ػ اًر ػػل ويي ػػب ا

ااحجاػب

تي ػػجر اازضاا ػػل مف

تيػػجر اازضاا ػػل ،اضاػ ػجً اػػدي اارا ػػجؿ ،حي ػػث ي وػػؿ اارا ػػؿ ااوػػرمة

اااوييب ،و ا تالؼ وفجيير اااوجؿ وف ش ص إا آ ر ( وىي يف ضغردس.) 09>::22: ،

 .5نظرية الشريك المثالي  :ضيقاد جاشػريؾ ااػذي يتويػز جاةػوجت ضاا اػج ص ااتػل يرغػب هػج ،ضيػضد مف تتػض ر
ػػل ق ػريف ااػػزضاج ،مض مف يىػػضف األش ػ جص اػػديهـ ى ػرة ويوضةػػب مض اػػضرة وفيعػػب ػػف ااػػزضاج ااوبػػجال ،مض قػػد تىػػضف

ضاوػػحب ااوفػػجاـ ضااقةػػوجت ضغيػػر ضاوػػحب عة ػ يجً ،ضيػػذه ااطريقػػب ػل ا

تيػػجر ض ػػجدة وػػج يو ػ قج وػػب وػػف ااوفػػجيير

ضااا جت ااتل يرغ هج ل زضج مض زضاته ( .عد ضاضدةضف .) 8>?0>;0 ، Lands& Jodson
وتـرى الباحثــة وػف ػالؿ ػػرض عظريػجت ا

تيػػجر اازضااػل ضااػػذي يػض وطيػب مةجةػػل اىػؿ زضج ،ػػل معػه قػػد

ي حػث اا ػرد ػف شػريؾ حيجتػه حيػث يىػضف قري ػجً وػػف ي تػه ،مض وشػج هب اػه ػل اااػعس ،ااػديف ،ااوةػتضى ااتفييوػػل،

ااوةتضى ا اتوج ل ،ااوةتضى ا قتاجدي ،مض ااةف مض ااةوجت ااش ايب ،مض ي حث وف يىوؿ عقاه ،مض يىضف
اا يؽ ضااديف مةجةجً جوجً اال تيجر ضااق ضؿ اازضااػل ،موػج اااػ جت م ػرى ت قػ حةػب ااظػرضؼ ضاافضاوػؿ اا جاػب
;1

ىػػؿ ش ػ ص ،ىػػؿ ػػرد ي تػػجر حةػػب رؤيتػػه ضظرض ػػه ،مض قػػد تتػػدا ؿ ىػػؿ يػػذه ااعظريػػجت اػػدي ش ػ ص ضاحػػد عػػد

ا تيجره اشريؾ حيجته.
عةو

ضيقضؿ ( ور ) :;?9101 ،إععج عةو ىبي اًر ف حج ت ااحب ااقضيب اداً تتضج ػجازضاج ،إ مععػج ع جاػأ عػدوج
جاوشجىؿ ااىبيرة يف ااطر يف فد اازضاج ،حتػ معهػج تاػؿ محيجعػجً إاػ ا ع اػجؿ ااىجوػؿ ،مض ر وػج إاػ حجاػب

مقؿ ةػجرة وجديػب ،ضاىػف جا ةػجرة ااوفعضيػب ع ةػهج ضيػل ا ع اػجؿ ااع ةػل ضاافػجط ل ،ػل حػيف عةػو

ػف حػج ت

م رى قد تىضف طري ب ،ضيل مف ابعيف قد تزضاج دضف وفر ب وة قب ضاىػف فػد ااػزضاج ياػ حجف مىبػر وػف جشػقيف،
ااةؤاؿ يض يؿ تحاؿ ىؿ وف ااحجاتيف اد ب اااػضاب ط فػجً  ،قػد يحاػؿ ااػزضاج ػف طريػؽ اااػد ب ،ضاىػف
عاجحه مض شيه قطفجً

ي و اهج.

ض ال شؾ مف ىؿ حجاب زضاج اهج اضايتهج ااتل يتويز هج ،حيػث مف ااػزضاج ااوتضا ػؽ يؤةػس يػ ىبيػر وػف

اافضاوؿ وعهج ااوشجرىب ل اا ػرات ،تىػضيف ااػرضا ط اافجط يػب اافويقػب ،حجاػب ىػؿ وعهوػج ايشػفضر ػجألوف ضا عاػجز،
ضااتحايؿ ،شػفضر ااطػر يف جاض ػجـ ضاااػحب ،ضقػد ا ػص ىػ ًؿ وػف ( اااػوجدي ضو جدوػه ) 818?9119 ،المميـزات
التي يتصف بيا التوافق الزوامي النامح والمتمثمة باآلتي :
 .1مف يةوح اازضج ضاازضاب ايطرؼ اآل ر م ف يش
حجاجته.

حجاجته اا جاب دضف مف يفيؽ محديوج قدرة اآل ر ل إشػ جع

 .8مف يحجضؿ اازضج ضاازضاب و ط ع ةيهوج د وف مف يو ط ىؿ وعهوج اآل ر.
 .1مف يت ذ اازضاجف ااق اررات اا جاب حيجتهوج اازضايب وفجً.
 .4مف ي طط اازضاجف حيجتهوج ع ةيهوج ،ضمف

يةوحج ار ريف جات طيط اهوج.

 .5مف يىضف اازضاجف قالعييف ضضاقفييف ل ضو األيداؼ اافوييب احيجتهوج.
 .6مف يراافج فوهوج ،إذا ضااه محديوج وشىيب ع ةيب.

 .7مف يؤةس اازضاجف القب بج تب ضوي يب حتيجاجتهوج.
 .8مف يح ج فوهوج ،ألف احتيجاجت محديوج وهوب جاعة ب ار ر ىوج يل ا حتيجاجت ااش ايب.
أسباب سوء التوافق الزوامي :

 إف ااتضا ؽ اازضاال تفتروه ااىبير وف اافضا ؽ ااتل تقيؿ ااضاضؿ إايه ،إ معه
يضاد حد جاػؿ ػيف ااةػضاا ضااالةػضاا ،ػال ػد وػف ضاػضد فػض ااوشػىالت ضا

ااحيجة

ضاػضد ايتضا ػؽ ااتػجـ ،ضمعػه

تال ػجت ػيف ااػزضايف ،ضاذا ىجعػت

تةير ي ضتيرة ضاحدة ،اذاؾ ال يضاد ةضاا وطيؽ ،ض تضاد حيجة زضاايه وتضا قب دراب جايػب ،جاىوػجؿ

عجا ي ا تالؼ اا عجا ااع ةل ايزضايف.
هلل ضحده .ضيذه ا تال جت ت تيؼ وف زضج آل رً ،
ضاػذاؾ ذىػػر ( يػػضول ) 0>0?0>>> ،مف ااتضا ػؽ اازضااػػل اىضعػػه يقػضـ ي ػ مةػػس اافالقػب ااوت جداػػب ػػيف ااػػزضايف،
ضمف اىػػؿ وعهوػػج ش اػػيته اهػػج ةػػوجتهج ضمةػػجاي هج اا جاػػب ػػل ااوفجويػػب اازضاايػػب ،اهػػذا جاحيػػجة اازضاايػػب ااةػػفيدة
ت يض وف ضاضد فض ا

تال جت ضااتل تتحضؿ وف الؿ ت جيـ اازضايف إا ود ـ ضوةج د ايتضا ؽ اازضاال.
;0

ىوج مف ايتضا ؽ مة ج جً ض ضاوؿ ،ىذاؾ إف دـ ااتضا ؽ يىضف يه مةػ جب وتفػددة ،ضاف وػف وامـل سـوء التوافـق

الزوامي ما يمي :
 ا

تيجر اا جطئ ايشريؾ ،زضاج اا رص ااذي يد ه غير ااهدؼ األةجةل ايزضاج.

 ا تالؼ ااوةتضى ا اتوج ل ضاابقج ل يف اازضايف.

 ااتد ؿ ااو جشر وف األيؿ ل ااوشىالت ااتل تحدث يف اازضايف.
 ا تالؼ اااضيري ل ااش ايب ضم فجديج ووج ُيحدث ا ار جً ضتضت اًر وهدداً ايزضاج.
 ااوفجيير ضااقيـ ضاافجدات ضاارغ جت ااش ايب ايزضج ل اراع و وفجيير ضقيـ ض جدات اازضاب.
 ةضا ااتضا ؽ اااعةل.

 ىبرة ااورضط ااع ةيب ،ضااشؾ ضااريرة ادي اازضايف.
 مداا اادضر جاعة ب ايزضاب مض اازضج
 اا جرؽ اافوري يف اازضايف.

يت ؽ و تضقفجت اازضج مض اازضاب.

( را ػ ػ ػ ػػجعل( ،) 98?911> ،ااف ػ ػ ػ ػػد (،) 08?911= ،داري ػ ػ ػ ػػج دضاف  ( ،) 9==?911< ، Darya&Dawnااا ػ ػ ػ ػػوجدي
ضو جدوه (،) 081=?9119 ،د ااةالـ( ،) <<?9110 ،اافزة.) 0<0?9111 ،
نظريات التوافق الزوامي : Marital Adjustment theories
تفد ااوشىالت ل ااحيجة اازضايب ظجيرة تيق وزيداً وػف ا يتوػجـ وػف ق ػؿ ااو تاػيف ضاافيوػجا ػل يػـ ااػع س

ض يػػـ ا اتو ػػجع ،ضيضا ػػد اافديػػد و ػػف ااعظري ػػجت اات ػػل ت حػػث ػػل وا ػػجؿ ااتضا ػػؽ اازضااػػل ،ضته ػػتـ ف ػػض ااعظري ػػجت
جااجعػػب ااع ةػػل ػػل ت ةػػير ااتضا ػػؽ ،حيػػث ترىػػز ي ػ

ااطرؼ اآل ر ،ضيتةـ اا فض وف يذه ااعظريػجت جاطػج

القػػب اا ػػرد ذاتػػه ضوػػج يترتػػب ي ػ ذاػػؾ وػػف القػػجت و ػ

ا اتوػج ل وػف ػالؿ ااترىيػز يػ اات ج ػؿ ،ضاافالقػجت

ااوت جداب يف اازضايف.

وفيما يمي رض ليذه النظريات التي تناولت التوافق الزوامي :

أ  -النظريات المفسرة لمتوافق الزوامي ،من منظور نفسي:
 .1نظرية التحميل النفسي Psychoanalytic Theory
يػرى ماػػحجب ودرةػب ااتحييػػؿ ااع ةػل مف ااحيػػجة

ػػجرة ػف ةيةػػيب وػف اااػ ار جت تفيقهػج إح جطػػجت ضي تػػرض

رضيد مف ااش ايب تتىضف وف بالبب عظـ مةجةيب يل ااهض  – IDاألعج  – Egoاألعج األ ي

 . Superegoضىػؿ

اػزا وػػف يػػذه األا ػزاا اػػه ديعجويػػب ض اػج ص ،ضاىعهػػج ػػل ع ػػس ااضقػػت تت ج ػػؿ وفػجً ض يوىػػف اػػؿ ىػػؿ وعهػػج ػػف

األ رى ،ضياعؼ رضيد ااش ايب ااوتضا قب أعهج ااش اػيب ااتػل يىػضف يهػج ااةػيضؾ وحاػيب تػضازف يػذه األعظوػب
اابالبب ( ااف د.) 09?911= ،

موػج وػف عجحيػػب ااتضا ػؽ اازضااػل قػػد ذىػر رضيػد ميويػػب اااجعػب اااعةػل ( اايي ػػدض ) ػل حيػجة اا ػػرد ،ضذاػؾ ُفػػداً

وهوجً وف م فجد ااتضا ؽ اازضااػل ،ػجا رد يوتيػؾ اااجعػب اااعةػل ااػذي تحػجضؿ ااهػض إشػ ج ه ػأي طريقػب ،ضاىػف األعػج
;9

تأتل اتضاه ذاؾ ارش جع ،اهذا قد مشجر (زيراف ) ;:?;9?0><< ،مف اارريزة اااعةيب توبؿ اجع جً وهوجً ل ودرةب

ااتحييػػؿ ااع ةػػل ا رضيػػد ،حيػػث يافيهػػج رضيػػد وضاه ػجً اةػػيضؾ اا ػػرد ،ىوػػج تعوػػض تيػػؾ اارريػزة ( اااعةػػيب )

ػػر ػػدة

و ارحػؿ تعتهػػل جاورحيػب اااعةػػيب ااتعجةػييب ،ضااتػػل تويػز حيػػجة اا ارشػد اااعةػػيب ،ضي حػث اا ػػرد يهػج ػػف زضاػب اػػه مض

ية ػػيطر ي ػ ػ تي ػػؾ ااورحيػ ػػب ىػ ػرة اااوػ ػػجع اااعة ػػل ،ضاف ااوشػ ػػىالت اازضاي ػػب ىةػ ػػيضؾ توب ػػؿ ا ػ ػ ار جت ااػ ػػزضايف

ااالشػفضريب عتياػػب إ ح جطػجت اا ي يػػب ػل ااةػػعضات اا وػس األضا ػ وػػف حيػجة اا ػػرد ،ةػضا ااتضا ػػؽ اازضااػل يعشػػأ وػػف
اا شؿ ل تحقيؽ ااتػضازف ػيف وىضعػجت ااش اػيب ،ضااػضا ااػزضج رشػ جع رغ جتػه اااعةػيب طريقػب غيػر وق ضاػب ،مي

تريب ااهض ي األعج ىوىضف ايش ايب.

 .8النظرية السموكية Behavioral theory
ااتضا ؽ عد ااةيضىييف يقضـ يػ اىتةػجب اا ػرد واوض ػب وػف اافػجدات ااوعجةػ ب ،ضاا فجاػب ػل وفجويػب اآل ػريف،

ضااتل ة ؽ مف تفيوهج ضااتل مدت إا

ض ااتضتر عده ،ضاش جع حجاجته ،ض ذاؾ د ت ضما حت ةػيضىجً يةػتد يه

اا ػرد ىيوػػج ضقػػؼ ػػل ذات ااوضقػػؼ وػرة م ػػرى ،مي معهػػج تعظػػر ايتضا ػػؽ ضةػػضا ااتضا ػػؽ ي ػ مف ىييهوػػج ةػػيضؾ وػػتفيـ

ضوىتةب ،ضذاؾ وف الؿ اا رات ااتل يور هج اا رد.

ضيشير ( ورةل ) >:?0>>> ،إف ااةيضىييف ي ةرضف اات ج ؿ اازضاال ىوتطيػب وهػـ احػدضث ااتضا ػؽ اازضااػل

وف الؿ اابػضاب اافقػجب ،حيػث مف إبج ػب اا ػرد يػ ةػيضؾ وػج غجا ػجً وػج يد وػه ضيقضيػه ايظهػضر وػرة م ػرى ،فعػدوج
يت ج ػػؿ اازضاػػجف ضيفػػزز محػػديوج اآل ػػر إعػػه يح ػزه ،ضذاػػؾ يزيػػد وػػف ااتقػػجرب ضااتضا ػػؽ اازضااػػل يعهوػػج ،ىػػس إذا
جقب محديوج اآل ر مض حروه وف اابضاب ،إعه يشفره فدـ ا رتيجح ض ةضا ااتضا ؽ يعهوج.

 .1نظرية الذات Self Theory

يػرى ماػػحجب يػػذا ا تاػػجه معػه وػػف ميػػـ اافضاوػػؿ ااورت طػب ةػػضا ااتضا ػػؽ يػػض حػث ارعةػػجف ػػف يػػدؼ احيجتػػه

يحقؽ ه ذاته ،ضاذا اـ يهتد إا يذا ااهدؼ إعه يىضف روب ايتضتر ضااقيؽ ضةضا ااتضا ؽ (ااف د.)0:?911=،

ضاقػد ايػتـ رضاػرز جاػذات ،ضوػف يعػج قػد عظػر ايتضا ػػؽ ضةػضا ااتضا ػؽ ػل وػضا رؤيتػه ايػذات ،حيػث ذىػػر (ؾ .

يػضؿ ،ضج .اعػػدزي ) ;90?0><= ،مف رضاػػرز يػػرى مف ااتضا ػػؽ ااع ةػػل يت ػضا ر عػػدوج يىػػضف اا ػػرد وتةػػقجً و ػ و هػػضـ
ذاتػػه وػػف ػػالؿ اا ػرات ااتػػل يوػػر هػػج اا ػػرد ،اهػػذا رىػػز رضاػػرز ي ػ اهػػجزيف يوػػج  :ااىػػج ف ااحػػل ،ضااػػذات ،ضقػػد

يفج رض محديوج اآل ػر ضحيع ػذ يعشػأ ةػضا ااتضا ػؽ ااع ةػل ،موػج ااتضا ػؽ يحػدث عػدوج يتضا ػؽ اا ػرد وػ ذاتػه ،حيػث
يو و هضـ ااذات ل ضو يةوح ا رات اا رد أف تتىجوؿ و و هضـ ااذات.

ضتشػػير ( ااحعطػػل ) 9:?0>>> ،معػػه ض ق ػجً اهػػذه ا اعظريػػب ػػإف ارعةػػجف يىتشػػؼ وػػف يػػض وػػف ػػالؿ

ارتػػه و ػ

األشػيجا ضاألش ػ جص اآل ػريف ،ضىيوػػج ىجعػت اا ػرات اازضاايػب وت قػػب وػ قػػيـ ااػزضج ػػف ذاتػه ،ػػإف وةػتضى ااتضا ػػؽ

اازضاال يىضف ورت فجً ،ض عػدوج

تت ػؽ يػذه اا ػرات وػ ااقػيـ ػف ااػذات ػإف ااػزضاج يىػضف ػل حجاػب اػراع يأ ػذ

ااتضا ؽ اازضاال ج ع جض.

;8

النظريات المفسرة لمتوافق الزوامي ،من منظور امتما ي :
 .1نظرية التفا مية الرمزية Symphonic Interventionism Theory

اقػػد ايػػتـ (  ) 0>;; ، Mangeisجات ج ييػػب ااروزيػػب ضاػػجغ ىرتػػه ػػل مع ػه عػػد تعػػجقض ااػػدضر ػػل اافالقػػب

اازضايب يؤبر ي ااروج اازضاال ،ضاافىس جافىس والمفاىيم التي تدور حول القضية ىي :

 المعيار  :ضيفعل اررشجد ااذي يحدد ااةيضؾ ااذي ياب مف يتحقؽ مض يحرـ ااةيضؾ ااذي ياب م يحقؽ.
 سموك الدور  :ضيض فؿ اا رد عدوج يحتؿ دض اًر ااتوج يجً.
 تنــاقض الـــدور  :ضيػػض يح ػػدث عػػدوج

ااتعجقض (ااحةف.) >1?911: ،

يتط ػػج ؽ دضر ااةػػيضؾ وػ ػ ااوفػػجيير ضي ػػذا يػػؤدي إاػ ػ

يػػؽ ش ػػىؿ و ػػف

ضىوػػج يػػذىر ( ااشػػهري ) 8:?911> ،مف ااتضا ػػؽ ػػل ااػػزضاج يػػعفىس ػػل دراػػب وػػج تتضقفػػه اازضاػػب وػػف زضاهػػج،

ض ػيف وػػج يدرىػه ااػػزضج ػػل زضاتػه ،ضمف يعػػجؾ وػػج يةػو

تعػػجقض ااػدضر ،ضمف يػػذا ااتعػػجقض يظهػر حػػيف

ااةػػيضؾ و ػ ااوفػػجيير ااتػػل ي اريػػج األ ػراد وعجة ػ ب ،ضقػػد يرا ػ اا ػػالؼ ااػػذي يحػػدث ػػيف ااػػزضايف إا ػ
اارغ جت ااو تي ب ضااوعظضرة ألحد ااطر يف.

يتطػػج ؽ

ػػدـ تقج ػػؿ

 .8نظرية األخذ والعطاء ( التبادل ) .Exchange Theory
يػػذه ااعظريػػب قػػدوهج ػجاـ ا اتوػػجع يضوػػجعز  ، G. Homanseقػػدـ تيػػؾ ااعظريػػب اي ػػيف ىيػػؼ يحػػدث اات ج ػػؿ

ا اتوج ل ،ضقد ميد وج عجدى ه يـ ع س ااػتفيـ ( إبج ػب ااةػيضؾ اتقضيتػه ،ض ػدـ إبج تػه اتط تػه ) حيػث تضاػؿ إاػ

مف اات ػجدؿ وييػب وػرضريب ػيف األ ػراد ،وفت ػ اًر مف ااةػيضؾ ايشػ ص ( تىي ػب ) يعوػج اابػضاب ضاافقػجب ااػذي يحاػػؿ
ييه اا رد وف األ راد ااوت ج ييف وفه ( ج د ) ػجا رد يقػدـ يعػج ااوع فػب ( مي ااتىي ػب ) ػل وقج ػؿ حاػضاه يػ وػج

يقج يهج عدوج يحتجج اذاؾ اافج د مض اربج ب ضاا رد يةتور ل اات ج ؿ ل حالتين فقط :
إذا ىجعت اربج ب وةجضيب ايتىي ب ،ضاذا ىجعت اربج ب ت ضؽ تىي ته ،موج عدوج يىضف اافج ػد مقػؿ وػف ااتىي ػب فقـد تكـون

ىناك نتيمتان:

 ت ج ؿ ةي ل.

 ااتضقؼ ف اات ج ؿ توجوجً.

ػفرف ػػجاوضدة ضااتفػػجضف
ت يػض وػػف ت ػػجدؿ ااوعػػج  ،ضاازضاػجف يشػ ا

ػجا ييػػه ػػإف وييػب اات ج ػػؿ ػػيف ااػػزضايف
ضع ً
ضااتوةؾ عدوج ياد ىؿ وعهوج ع ةه ار حجً ( .ورةل.) >;?0>>> ،

 .1نظرية الكسب ( الربح ) النفسي والروحي Psycho-spiritual-profit Theory

تىضعت يذه ااعظريب وف دة عظريجت إعةجعيب ضاتاجيػجت ديعيػب ،حيػث حػجضؿ اافيوػجا ت ةػير ىيػؼ ي ػدم اات ج ػؿ

ضيتطضر إا ت ج ؿ اػجذب مض ت ج ػؿ حػج ز ،أرافػه يوػجا ااػتفيـ إاػ اابػضاب ضاافقػجب ااػذي يحاػؿ ييػه ىػؿ وػف

ااػزضايف وػف اات ج ػؿ ،ػجابضاب يافػؿ اات ج ػؿ إياج يػجً ضاافقػجب يافيػه ةػي يجً ،موػج يوػجا ااػع س ا اتوػج ل مرافػػضه
إا وج يتحقؽ ايزضايف وف ر ح مض ةجرة ع ةػيب ػجار ح ااع ةػل ي يػؽ اات ج ػؿ ارياػج ل ،ضاقػد موػجؼ يػـ ااػع س
;9

ارةػالول إا ػ ااػػر ح ااع ةػػل اارضحػػل ،ضيقاػد ػػه شػػفضر ىػػؿ وػػف ااػػزضا يف ج رتيػجح ااع ةػػل ػػل وػػؿ وػػج يرو ػ
ااشريؾ اآل ر وف ماؿ ااحاضؿ ي اابضاب وف اهلل ضاش جع اادا

ااديعل وف اازضاج (ورةل.)099?0>>>،

 .4نظرية التوازن المعرفي Cognitive Balance Theory
تػرى مف ا تاجيػػجت قوػػيب وهوػب ػػل ا عةػػاجـ ػيف ااػػزضايف ،ضمف األزضاج ااةػػفداا يػـ وػػف ات قػػت اتاجيػػجتهـ،

ضيعاـ ااتضتر ل اافالقجت اازضايػب ػيف ا تاجيػجت ااوتفجروػب ،حيػث مف اافضاطػؼ ا ياج يػب تتحػضؿ تػدريايجً إاػ
ضاطؼ ةي يب عتياب ات جيف يذه ا تاجيجت ضاارغ ب ااالشفضريب ل اات يص وف ااتضتر (.اا شجب.)99?911=،

 .5نظرية دم التطابق ( التنافر المعرفي ) Dissonance cognitive
عدوج تىضف تضقفجت اازضايف غير ضاقفيب ضتقترب وف اا يجؿ إف ااحيجة اازضايب تتةـ فػدـ ااةػفجدة ،ضيةػيطر

دـ ااروج ي ط يفػب اافالقػب ػيف ااػزضايف .ض ػيف ( اافعػزي ) 9<?911> ،ميويػب اافوييػب اافقييػب ااتػل يقػضـ هػج
اازضج اتحقيؽ ااتقجرب يف يذه ااتضقفجت ،ض يف ااضاق ضااتعػجزؿ ػف فػض ااتضقفػجت ااو ػجاغ يهػج ،ضتعويػب ااتضقفػجت
ارياج يب ل تحقيؽ ااتضا ؽ اازضاال.

;:

تعقيب :
يفد اافرض ااةج ؽ ا عظريجت تضوح و هضـ ااتضا ؽ اازضاال ،ضت جيعهػج ات ةػير ااتضا ػؽ وػف ػالؿ وعظػضر ع ةػل

ضااتوػػج ل ،حيػػث تشػػير عظريػػب ااتحييػػؿ ااع ةػػل مف ااتضا ػػؽ ػػيف ااػػزضايف يتوبػػؿ ػػل حجاػػب اات ػضازف ػػيف وىضعػػجت
ااش ايب ،ض شؾ مف إش جع اا رد اعةيجً وف الؿ اازضاج يد ـ ااتضا ؽ اازضاال ،ضذاؾ وف الؿ قدرة األعػج يػ

إش جع وتطي جت ااهض طريقب وق ضاب ،موج ااةيضىيضف يرضف مف ةػضا ااتضا ػؽ اازضااػل يػض معوػجط ةػيضىيب وتفيوػب وػف
اآل ػريف يوىػػف تفػدييهج إذا تػػـ وحػػض ااةػيضؾ اا ػػجطئ ضتفيػـ اا ػػديؿ ااوعجةػػب ،ضيػض ااةػػيضؾ اااػحيح ايفالقػػجت ػػيف

ااػزضايف ،موػػج عظريػػب ااػػذات عظػػرت إاػ ااتضا ػػؽ اازضااػػل وػػف ػػالؿ و هػػضـ ااػذات ،ضذاػػؾ وػػف ػػالؿ اا ػرات ااتػػل
يورضف هج ،ضتطج ؽ يذه اا ارت اازضاايب و ااقيـ ااودرىػب وػف ااػذات وػف ااػؿ تحقيػؽ ااتقػجرب ضااتضا ػؽ اازضااػل
يعهوػج ،موػج عظريػب اات ػجدؿ ا اتوػج ل ترىػز يػ ميويػب اات ج ػؿ ارياػج ل ضتفزيػز ااةػيضؾ ااورغػضب وػف ااطػػرؼ

اآل ر ل إحداث ااتضا ؽ يف اازضايف ،موج عظريب اار ح ااع ةل ضاارضحل تعظػر ايفالقػب اازضاايػب وػف ػالؿ اا فػد
اارضحل ل تحقيؽ ااتضا ؽ اازضاال ،ضوقج يب اازضج اةيضؾ ااطرؼ اآل ر وج يروػل اهلل ،حيػث مي ةػجرة ي ةػريج
اا رد

تقجرف وج يحاؿ ييه اا رد وف اهلل ػز ضاػؿ ،جاػدضا

ض ػؽ يػذه ااعظريػب تشػوؿ ااديعيػب ضاادعيضيػب ،ضتؤىػد

عظريػػب اات ػضازف ااوفر ػػل ي ػ م ف ا تاجيػػجت ااوتفجروػػب ػػيف ااػػزضايف تة ػ ب ااتػػضتر ػػل اافالقػػجت اازضايػػب ،يعوػػج
تشير عظريب ااتعج ر ااوفر ل إا مف ااوشىالت اازضايب تحدث عدوج تىضف تضقفجت محد اازضايف مض ىييهوج يجايب

ض فيدة ف ااضاق  ،ضميويب ااتضقفجت ا ياج يب ل تحقيؽ ااتضا ؽ اازضاال.
وترى الباحثة معه

يوىف ا قتاجر ي ضاهب عظر ضاحدة ل ت ةيريج ايتضا ؽ اازضاال ،وج مف يوجا ااع س

يرىزضف ي ا يتوجـ جا رد ضةوجته ااش ايب ىفجوؿ وؤشر ي تضا ؽ اازضايف ،موج ااعظريجت ا اتوج يب ترىػز
يػ اات ج ػؿ ضاافالقػجت ااوت جداػػب ػيف ااػزضايف ضتضقفػجت ىػػؿ وعهوػج ػف اافالقػب اازضاايػػب ،ضق ػضؿ ااطػرؼ اآل ػػر،

ضتعظر إا اا ال جت اازضاايب ىعتياب ايت ج ؿ يف اازضايف.

ضيرى ( يل ) >:?911= ،معه وف ااورضري تىجوػؿ يػذه اآلراا اتحقيػؽ ااتضا ػؽ اازضااػل ،وػ وػرضرة تػض ير اا ي ػب
ااوعجة ب اىال اازضايف وف الؿ اا رات ااحيجتيب ااتل يوراف هػج ،ػؿ

ااطرؼ اآل ر حت تةير األوضر ،و ااضو

لا

ػد مف يترجوػ ااػزضج ػف فػض ي ػضات

ت جر مف ذاؾ ا ترػجا وروػجة اهلل تفػجا  ،ضحيعوػج يفػرؼ ااػزضج

اآل ر ذاؾ يةجرع جاةيضؾ ااطيب ،حت ي ضز جابضاب وف اهلل ز ضاؿ ،ض يع رد ه طرؼ دضف اآل ر.

;;

الفصــل الثــالــث
الدراســات الســابقة

أوالً  :الدراســات العربيــة

ثانياً  :الدراســات األجنبيــة
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تمييد :
من ضرورات البحث األكاديمي أن ينقب الباحث عن الدراسات السابقة لموضوع بحثو ،نظ اًر لما تزخر بو

تمك الدراسات من تراث يعطي صورة واضحة وشاممة لما وصل إليو السابقون ،وما لم يصموا إليو ،وما اتفقوا
فيو ،وما اختمفوا عميو ،مما يساعد الباحث وييسر لو تناولو لمظاىرة التي يقوم بدراستيا ،فيبدأ من حيث انتيى
اآلخرون مما يعطي لمدراسات العممية صبغة االستم اررية ،والتواصل ،والتكامل (أبو نجيمو.) 9991557 ،

حيث تمثل الدراسات السابقة سجبلً حافبلً لممعمومات التي يمكن من خبلليا رصد الظاىرة ،وتحديد موقعيا

من التراث األدبي ،والقاء الضوء عمى موقع الدراسة الحالية من الدراسات السابقة واالستفادة من البحوث في

تحديد العينات واألدوات المستخدمة ،وعرض النتائج المستخمصة من البحوث السابقة ،ويمكن عرض وتناول

الدراسات السابقة كاآلتي.

أو ًال  :الدراسات العربية
 .1دراسة ( لطفي ) 1997 ،عالقة المتغيرات االجتماعية واالقتصادية بدور الزوجة داخل أسرتيا.
تيدف الدراسة إلى التعرف عمى أثر المتغيرات االجتماعية ،واالقتصادية التي تتعرض ليا األسرة عمى

دور الزوجة في اتخاذ الق اررات األسرية ،ودورىا كربة منزل ،والدور االقتصادي ،وتنشئة األبناء ،ومدى

مشاركة الزوج ليذه األدوار .تكونت العينة من (  59ربة أسرة ) من مستويات اجتماعية اقتصادية مختمفة،
وكانت أداة الدراسة استبيان أداوت ربة األسرة  ...إعداد الباحثة.
وأوضحت النتائج إلى :

 ارتفاع نسبة قيام الزوجة باتخاذ الق اررات األسرية ،ودورىا كربة بيت ودورىا في تنشئة األبناء ،وكما
أظيرت مشاركة الزوج زوجتو في القيام بالدور االقتصادي واتخاذ الق اررات األسرية ،بينما كانت مشاركة

منخفضة في أداة المسئوليات األسرية وتنشئة األبناء.

 .2دراسة (عبد الرحمن " ) 1997 ،عالقة النضج االنفعالي بالتوافق الزواجي "
ىدفت الدراسة التعرف عمى العبلقة بين إدراك الذات وادراك اآلخر كناضج انفعالياً والتوافق الزواجي

ودراسة الفروق بين المتوافقين وغير المتوافقين .أجريت الدراسة عمى ( 57زوجاً وزوجة) ،األدوات التي طبقت

مقياس النضج االنفعالي ،مقياس التوافق الزواجي.

وأسفرت النتائج عن وجود عبلقة ارتباطيو ذات داللة إحصائية بين اإلدراك كناضجة انفعالياً والتوافق

الزواجي لكل من الزوج والزوجة ،كذلك ظيرت فروق جوىرية بين المتوافقين زواجياً وغير متوافقين زواجياً في

إدراك الذات وادراك اآلخر كناضج انفعالياً.
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 .3دراسة ( مرسي ) 1998 ،صورة كل من الجنسين لدي اآلخر من منظور دوري الزوج والزميل لدي طمبة
وطالبات الجامعة .

ىدفت الدراسة إلى الكشف عن صورة ورؤية اإلناث لدي الذكور ،وصورة الذكور لدي اإلناث من منظور

الدورين المحددين ،وذلك عمى مستوى كل من الصورة الواقعية والصورة المأمولة ،ويقع ىذا البحث في إطار

الدراسات الخاصة باإلدراك االجتماعي وصورة الذات ،أجريت الدراسة عمى  719مبحوثاً من طمبة وطالبات
بعض الكميات النظرية بجامعة القاىرة ،بمغ عدد الذكور  033وكما بمغ عدد اإلناث .019

أدوات الدراسة  :انتظمت أدوات الدراسة إلى ثبلث فئات طبقاً لمتغيرات الدراسة التي تقيسيا.

أ  -مقاييس تنطبق عمى متغيري الزوج والزمالة مع ًا.

ب -مقاييس تنطبق عمى متغير الزمالة فقط ( عبلقة الزميل بالزميمة ،عبلقة الزميل بأساتذتو ،التفاوت
والتحصيل الدراسي )

ت -مقاييس تنطبق عمى متغير الزوج فقط ( عبلقة الزوج بزوجتو ،عبلقة الزوج باألبناء ،العمل المتماثل).
وكشفت النتائج عمى ما يمي :

 وجود فروق دالة بين الصورتين الواقعية والمأمولة لمزميل وخاصة في حسن الخمق.
 وجود فروق دالة بين الصورتين الواقعية والمأمولة لمزوج وخاصة في الجوانب العقمية.
 وجود فروق دالة بين الصورتين الواقعية والمأمولة لمزميمة فيما عدا العناية بالمظير.

 وجود فروق دالة بين الصورتين الواقعية والمأمولة لمزوجة وخاصة في الجوانب العقمية
 .4دراسة ( عبد الجواد" ) 1998 ،دراسة لبعض العوامل النفسية واالجتماعية المرتبطة بالنجاح والفشل فـي
الزواج وأثرىا عمى التوافق النفسي لألبناء.

ىدفت الدراسة إلى معرفة العوامل النفسية ،واالجتماعية لدى األزواج ومدى تأثيرىا النفسي لؤلبناء تكونت

عينة الدراسة من (  563زوجاً و 63زوجة ) ،تتراوح أعمارىم بين (  ) 03 – 59عاماً واستخدمت الباحثة

المقاييس التالية:

مقياس المواقف ،مقياس التوافق الزواجي ،مقياس دوتر لتكممة الجمل ،قائمة المشكبلت لمتبلميذ.
وتوصمت النتائج إلى أن مدة الزواج ترتبط ارتباطاً سالباً بالتوافق الزواجي مما يدل عمى أنو كمما طالت مدة

الزواج كان الزوجان أقل إدراكاً لخصائص الشخصية المحببة في الطرف اآلخر ،وأن ىناك عبلقة ارتباطيو
ودالة بين التوافق الزواجي لمزوجين والتوافق النفسي لؤلبناء.

 -توجد فروقاً دالة إحصائيا في بعض سمات الشخصية باختبلف النوع ( ذكور – إناث ) لصالح الذكور.
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 .5دراسة ( بيومي ) 1999 ،مفيوم الذات ،وأساليب المعاممة الزوجية وعالقتيا بالتوافق الزواجي.
ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى طبيعة العبلقة بين التوافق الزواجي وكل من مفيوم الذات ،وأساليب

المعاممة الزوجية ،وقد بمغ إجمالي عينة الدراسة ( 533زوج وزوجة ).

واستخدم الباحث استمارة المستوى االجتماعي ،واالقتصادي لؤلسرة المصرية ،ومقياس أساليب المعاممة

الزوجية  ...إعداد الباحث.

وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أىميا :

 -وجود عبلقة سالبة بين التباعد وكل من التوافق الفكري الوجداني والتوافق العاطفي الوجداني ،والتوافق

العاطفي الجنسي ،والتوافق الزواجي العام.

 -وجود عبلقة موجبة دالة إحصائياً بين تقبل الذات وجميع أبعاد التوافق الزواجي ،وكذلك وجود عبلقة

موجبة دالة إحصائياً بين تقبل اآلخرين وجميع أبعاد التوافق الزواجي.

 -ودلت الدراسة عمى وجود عبلقة سالبة دالة إحصائياً بين التوافق الزواجي وأساليب المعاممة الزوجية (

التسمط والقسوة – النبذ واإلىمال – التدليل والحماية الزائدة ) ،أما أسموب المودة والرحمة فيرتبط بعبلقة
ايجابية دالة مع التوافق الزواجي.

أدرك الزوج لدوره في المسئوليات األسرية وعالقتيا بدافعية الزوجية لإلنجاز.
 .6دراسة ( شمبي ) 1999 ،ا
ىدف ت ىذه الدراسة إلى الكشف عن العبلقة بين إدراك الزوج لدوره في المسئوليات األسرية ودافعية الزوج

لئلنجاز ،والتحقق من العبلقة بين محاور مقياس إدراك الزوج لدوره في المسئوليات األسرية (الدور
االقتصادي ،تنشئة األبناء ،العبلقات االجتماعية ) ،ومتغيرات المستوى االجتماعي ،واالقتصادي ،والمستوى

الميني ،والتعميمي لؤلزواج والزوجات – حجم األسرة – مكان السكن – الدخل الشيري لؤلسرة .والتحقق من
العبلقة بين أبعاد مقياس دافعية الزوجة لئلنجاز ( تحمل المسئولية ،اإلنفاق ،أدراك قيمة الوقت ،اإلبتكارية،

الخبرة ) ومتغيرات المستوى االجتماعي ،واالقتصادي .وبمغت العينة ( )135زوجة عاممة وغير عاممة،
درك الزوج لممسئوليات األسرية ،استبيان دافعية الزوجة لئلنجاز.
وتمثمت اإلدراكات في استبيان إ ا
وأظيرت النتائج التالي :

 -وجود تفاعل دال إحصائياً بين المستويات التعميمية األزواج والزوجات عينة البحث وادراك الزوج لدوره في

المسئوليات األسرية.

 -وجود تفاعل دال إحصائياً بين المستويات التعميمية لؤلزواج والزوجات عينة البحث ودافعية الزوجة

لئلنجاز .

 -وجود تفاعل دال إحصائياً بين مستويات الفئات المينية لمزوجات عينة البحث وادراك الزوج لدوره في

المسئوليات األسرية.

 وجود عبلقة ارتباطيو موجبة ذات داللة بين محاور إدراك الزوج لدوره وأبعاد دافعية الزوج لئلنجاز.63

 .7دراسة ( الحنطي ) 2222 ،التوافـق الزواجـي لـدي األسـر السـعودية خـالل السـنوات الخمـس األولـى مـن

الزواج.

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى مشكمة التوافق الزواجي لدى األسر السعودية خبلل السنوات الخمس
األولى من الزواج ،وتكونت عينة الدراسة من ( 937من األفراد) ( 555من الذكور –  560من اإلناث ).

وقد استخدمت الباحثة مقياس مشكبلت التوافق الزواجي من إعداد الباحثة وكان من أىم النتائج التي

توصمت إلييا الدراسة:

أن المشكبلت األكثر شيوعاً بين األزواج والزوجات السعوديين مرتبة كاآلتي :مشكبلت الزمن الذي

يقضيو الزوجان معاً ،أداء الدور ،ومشكبلت االتصال ،المشكبلت المالية ،ومشكبلت الغيرة ،ومشكبلت رعاية

األطفال ،ووجود مشكبلت عصابية لدى أحد الزوجين أو كمييما.

 .8دراسة ( فرجاني ) 2222 ،اإلدراك المتبادل بين الزوجين وعالقتيا بفارق السن بينيما.
ىدف ت الدراسة إلى التعرف عمى مدى تأثير الفارق العمري بين الزوجين والعوامل االقتصادية واإلشباع

العاطفي الجنسي عمى التوافق الزواجي ،وقد تكونت عينة الدراسة من  63من األزواج ( 03زوجاً ،و03

زوجة ).

أدوات الدراسة :
 .1المقابمة  ...كأداة لمبحث تعني التبادل المفظي بين القائم بالمقابمة ،وبين الشخص اآلخر.

 .5اختبار تفيم الموضوع  T،A،Tوذلك لمتعرف عمى األبعاد السابقة الذكر من خبلل رؤية كل من الزوجين
عمى حدة لفارق السن بينيما.

توصمت نتائج الدراسة إلى :

 .1وجود عبلقة موجبة بين فارق السن بين الزوجين ،وبين اإلمكانيات المادية لدى األزواج.

 .5وجود عبلقة موجبة بين فارق السن بين الزوجين وتأثير ذلك الفارق عمى الجانب العاطفي والجنسي في
عبلقتيما الزوجية.

 .0وجود عبلقة موجبة بين فارق السن بين الزوجين وبين نوعية مشاكل معينة ناتجة عن ذلك الفارق.
 .9دراسة ( عبد السالم عمـى ) 2221 ،المسـاندة االجتماعيـة واتخـاذ قـرار الـزواج واختيـار القـرين وعالقتيـا
بالتوافق الزواجي.

تيدف ىذه الدراسة إلى تأكيد دور المساندة االجتماعية في األسرة في اتخاذ القرار االيجابي لمزوج

والمشاركة في اختيار القرين لموصول إلى التوافق الزواجي.
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وقد تكونت عينة الدراسة من المجموعة األولى ( خمسون من العاممين المتزوجين المدعمين بالمساندة

االجتماعية والعاطفية من األسرة في اتخاذ قرار الزواج ،واختيار القرين).

والمجوعة الثانية ( خمسون من العاممين المتزوجين غير المدعمين بالمساندة االجتماعية والعاطفية من األسرة

في اتخاذ قرار الزواج واختيار القرين ).

وقد استخدم الباحث األدوات التالية  ( :مقياس اتخاذ القرار ،استبيان المساندة االجتماعية ،استبيان

فحص العبلقة الزوجية ،استبيان التوافق الزواجي)

وقد أظيرت نتائج الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائياً بين مجموعتين في األبعاد اآلتية :اتخاذ القرار

اإليجابي ،والعبلقة الزوجية االيجابية المستمرة والتوافق الزواجي.

 .12دراسـة (صـمادي ،و مخادمــة ) 2224 ،التوافـق الزواجــي لــدة عينـة مــن الرجــال المتـزوجين فــي ضــوء
بعض المتغيرات.
ىدفت الدراسة لمتعرف عمى درجة التوافق الزواجي من وجية عينة من الرجال المتزوجين ،وقدرة بعض

المتغيرات الديمغرافية في التنبؤ بالدرجة الكمية عمى مقياس التوافق الزواجي تكون ،مجتمع الدراسة من الرجال
المتزوجين تكونت من (  793رجبلً متزوجاً ).

استخدم مقياس التوافق الزواجي  ...من إعداد الباحثين والتي تكونت من خمسة مجاالت فرعية ىي

(االجتماعية ،واألسرية ،واالقتصادية ،والفكرية ،والنفس العاطفي ).
توصمت نتائج الدراسة إلى-:

 درجة التوافق الزواجي لدى أفراد العينة كما تعكسيا الدرجة الكمية عمى المقياس عاليةً وكانت أعمى درجة
لمتوافق ضمن األبعاد الفرعية لممقياس عمى المجال النفسي العاطفي ثم األسري.

 ساىمت متغيرات :المستوى التعميمي ،والمستوى االقتصادي ،ومتغير المينة في تفسير  % 9.5من التباين
في الدرجة الكمية عمى مقياس التوافق الزواجي من وجية نظر أفراد العينة.

 .11دراسة ( عويضة ) 2225 ،اآلخر كما يدركو المراىق.
ىدف ت الدراسة إلى ال تعرف عمى صورة اآلخر كما يدركو المراىقون ( المرحمة الثانوية ) والتعرف عمى

المبلمح االيجابية والسمبية ليذه الصورة في ذىن المراىق ،ومدى الوعي باآلخر ،وىل تختمف حسب
المتغيرات التالية ( النوع ،التعميم ،المستوى االقتصادي واالجتماعي ).

تكونت عينة الدراسة من  703طالب وطالبة (  053ذكور –  053إناث )

أدوات الدراسة :

 مقياس صورة اآلخر كما يدركيا المراىق  .....إعداد الباحث. مقياس أحادية الرؤية ( زاوية لبعض القضايا )  .....لقدري محمد.) 1550 ،65

نتائج الدراسة:
بالنسبة لصورة اآلخر المدركة وفقاً لنوع الجنس ( ذكور – إلناث ).

 ال توجد فروق دالة بين الذكور واإلناث في الصورة المدركة لآلخر في المحيط األسري.
 توجد فروق دالة بين الذكور واإلناث في صورة اآلخر المدرسي ،وكذلك الصورة المدركة لآلخر الصديق.
 وجود فروق دالة في صورة اآلخر المدركة لآلخر المغير في المستوى االقتصادي واالجتماعي.

 ال توجد فروق دالة بين أحادي ومتعدد الرؤى في صورة اآلخر المدرك بالنسبة لطبلب التعميم العام،
وبالنسبة لممستوى الثقافي والمحيط األسري والمستوى االقتصادي.

 .12دراســـة ( الميقـــ  ) 2226 ،األمـــان العـــاطفي وعالقتيـــا بـــالتوافق النفســـي لـــدة المعممـــين المتـــزوجين
بمؤسسات التعميم الثانوي بمدينة ذلتين "

ىدفت الدراسة إلى كشف مدى قدرة المتزوجين في التصريح بالحب المتمثل في األمان العاطفي والربط

بين الجانب العاطفي الشعوري بحاجة الزواج لحب شريكين ،وبين اتزان النفس الناتج عن ذلك الشعور

العاطفي.لذلك قامت ىذه الدراسة عمى وجود عبلقة ارتباطيو دالة إحصائياً بين الحاجة إلى األمان العاطفي
المكونة من ستة أبعاد ( ىي التعمق ،العناية ،الحوار بشقيو "المفظي  -القدرة عمى التعبير عن المشاعر" الثقة،
العبلقة الجنسية بين الطرفين )

تكونت العينة من (  ) 516من المعممين المتزوجين بمدينة زلتين في ليبيا حيث بمغ فييا عدد المتزوجين

الذكور (  ) 66زوج ،وعدد المتزوجات (  ) 103زوجة.
وأسفرت النتائج عن :

 وجود فروق دالة إحصائياً بين الذكور واإلناث المتزوجين في أبعاد سابقة الذكر ،وكانت الفروق لصالح

األزواج الذكور ،كما دلت النتائج عمى عدم وجود فروق دالة إحصائياً بين الذكور واإلناث في بعدي العناية
والحوار.

 وجود عبلقة ارتباطيو دالة إحصائياً بين أبعاد الحاجة إلى األمان العاطفي والتوافق النفسي لدى عينة

المتزوجات اإلناث.

 توجد عبلقة ارتباطيو دالة إحصائياً بين أبعاد الحاجة والتوافق النفسي لدى عينة الدراسة من المتزوجين
والمتزوجات.

 .13دراسـة ( الســيد ،الصـبوة ) 2226 ،عالقــة االخــتالل الزواجـي بكــل مــن التعـاطج بــين الــزوجين واإلدراك
اإليجابي لشريك الحياة.

ىدفت الدراسة إلى معرفة العبلقة بين االختبلل الزواجي وكل من التعاطف بين الزوجين ،واإلدراك

اإليجابي لآلخر كشريك حياة ،وىل ىي عبلقة تنبؤية أم عبلقة السبب بالنتيجة.
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أجريت الدراسة عمى ( )131زوج وزوجة ،يتراوح المدى العمري بين  93 – 50عاماً ،استخدم الباحثان ثالث

اختبارات من إعدادىما وىي :

 اختبار مظاىر االختبلل الزواجي.
 اختبار التعاطف بين الزوجين .

 اختبار إدراك اآلخر كشريك حياة.
 توصمت الدراسة إلى :إمكانية التنبؤ بحدوث االختبلل الزواجي من خبلل معرفة مقدار كل من التعاطف
بين الزوجين ،ونوع وطبيعة اإلدراك االيجابي لآلخر كشريك حياة ( زوج أو زوجة ).

 وجود فروق دالة بين األزواج والزوجات مرتفعي االختبلل الزواجي ومنخفضيو في كل من التعاطف
وادراك اآلخر ،لصالح منخفض االختبلل الزواجي.

 وجود ارتباط سمبي دال بين االختبلل الزواجي والمتغيرين الرئيسين في الدراسة كل منيما عمى حدة (
التعاطف بين الزوجين ،واإلدراك االيجابي لشريك الحياة ) كل منيما عمى حدة.

 وجود ارتباط إيجابي دال بين التعاطف واإلدراك اإليجابي لآلخر باعتبار أنيما متغيران إيجابيان.
 .14دراسة (باصويل ) 2227 ،اإلشباع المتوق الفعمي لمحاجات العاطفية المتبادلة بين الـزوجين وعالقتيـا
بالتوافق الزواجي.
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى العبلقة بين التوافق الزواجي وبين اإلشباع المتوقع والفعمي لمحاجات

العاطفية المتبادلة بين الزوجين ،واختارت الباحثة عينة مكونة من  133زوج و 133زوجة .واشتممت أدوات
الدراسة عمى استبيان اإلشباع الفعمي لمحاجات العاطفية بين الزوجين من إعداد الباحثة،

وأشارت

النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في ترتيب قوة الحاجات العاطفية المتوقعة بين الزوجات
واألزواج ،أي في أىمية الحاجات العاطفية التي يتوقع كل طرف الحصول عمييا من اآلخر ،وكان ترتيبيا

عند الزوجين ىو كما يمي( :الحب ،التفاىم ،االىتمام ،االحترام ،التقدير ،القبول ،الثقة ) كما أن ىناك ارتباطاً

داالً إحصائياً بين إشباع الحاجات العاطفية ومستوى الرضا الزواجي.

 .15دراســة ( الجينــي ) 2228 ،عــدم االســتقرار األســري فــي المجتم ـ الســعودي وعالقتــو ب ـ دراك الــزوجين

لممسئوليات األسرية.

ىدف ت الدراسة إلى إيجاد العبلقة بين إدراك الزوجين لممسئوليات األسرية ،وعدم االستقرار األسري،
وتكونت العينة من (  033زوج وزوجة ) من مستويات اجتماعية واقتصادية مختمفة ،واشتممت أدوات البحث

درك الزوجين لممسئوليات األسرية  ...إعداد الباحثة.
عمى استبيان إ ا
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و أسفرت النتائج عن :
 -وجود تباين دال إحصائياً بين عوامل االستقرار األسري ومستوى تعميم الزوج لصالح مستوى التعميم

الجامعي.

 -وجود فروق دالة إحصائياً بين األزواج المقيمين في الريف واألزواج المقيمين في المدينة في إجمالي إدراك

المسئوليات األسرية.

 -وجود عبلقة ارتباطيو موجبة بين إجمالي عوامل عدم االستقرار األسري واجمالي المسئوليات األسرية.

 -وجود عبلقة ارتباطيو موجبة بين إجمالي عوامل عدم االستقرار األسري واجمالي المسئوليات األسرية

والمسئولية االجتماعية.

 -وجود تباين دال إحصائياً بين عدد األبناء واجباري إدراك المسئوليات األسرية وبين إدراك الزوجة

لمسئولياتيا تجاه الزوج وعدد األبناء ،بينما ال يوجد تباين دال إحصائياً بين إدراك الزوج لممسئوليات األسرية

وعدد األبناء.

 .16دراسة ( العنزي ) 2228 ،دور أساليب التفكير ومعايير اختيار الشريك وبعض المتغيرات الديموغرافية،
في تحقيق مستوة التوافق الزواجي.

ىدفت الدراسة إلى الخروج بتصور حول االختيار الزواجي السميم من خبلل تحديد أساليب التفكير،

ومعايير وطرق ا ختيار الشريك وبعض المتغيرات الديموغرافية التي ليا أىمية في مستوى التوافق الزواجي.
تكونت العينة من (  ) 065من المتزوجين الذكور ،استخدم الباحث األد وات والمقاييس التالية:
 استبانو المتغيرات الشخصية والديموغرافية  ...إعداد الباحث -مقياس التوافق الزواجي  ...إعداد الباحث.

 -قائمة أساليب التفكير  ( ...ستير نبرج وداجنر .) Sternberg & Wangnar

وتوصمت الدراسة إلى :

 -وجود فروق ذات داللة إحصائية بين مرتفعي التوافق الزواجي ومنخفضي التوافق الزواجي في أساليب

التفكير لصالح مرتفعي التوافق الزواجي.

 -وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى التوافق الزواجي تعود إلى استخدام لبعض أساليب في

االختيار الزواجي.

 -ال توجد فروق في مستوى التوافق الزواجي بحسب اختبلف معايير االختيار الزواجي.

 وجود فروق في مستوى التوافق الزواجي بين الفئات العمرية لمزوجين لصالح األزواج الذين يفوقون زوجاتيمفي العمر بما ال يزيد عن  13سنوات.
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 -وجود فروق في مستوى التوافق الزواجي تعود إلى االختبلف في درجة القرابة وبمد النشأة بين الزوجين

لصالح المتزوجين من األقارب وبمد النشأة.

 -وجود فروق بين مجموعتي األزواج المختمفة عن زوجاتيم وغير المختمفين في المستوى التعميمي لصالح

مجموعة األزواج غير المختمفين عن زوجاتيم في المستوى التعميمي .

 -وجود فروق في مستوى التوافق الزواجي تعود إلى الفروق االقتصادية بين الزوجين لصالح األزواج الذين

يفوقون زوجاتيم في المستوى االقتصادي.

 .17دراسة ( العبد ) 2228 ،عالقة الرضا الزواجي بتحميل أنماط التفاعل بين الزوجين

ىدفت الدراسة إلى تحميل أنماط التفاعل بين الزوجين ،ونوعية التفاعل بينيما ( متكامل  -متقاطع )

المذين يتسمان بالرضا الزواجي ،وذلك طبقاً لنظرية التحميل ألتفاعبلتي إلريك بيرون ،ومعرفة حاالت األنا

السائدة لدي الزوجين المذين يتسمان بالرضا الزواجي.
وأجريت الدراسة عمى عينتين :

أ -العينة األولى  :تتكون من  97زوجاً وزوجة ،منيم  50زوجاً وزوجة تم تصنيفيم عمى أنيم غير راضين

زواجياً (  15زوجاً 15 ،زوجة ) 05 ،زوج ًا وزوجة تم تصنيفيم عمى غير راضين زواجياً ( 17زوج17 ،
زوجة ).

ب -العينة الثانية  :تكونت من  7أزواج وزوجات اختيرت بشكل معتمد تم تقييميم وفقاً لمتغير الرضا الزواجي
إلى (  ) 5زوج وزوجة راضين ) 5 ( ،زوج وزوجة غير راضين ،زوجة راضية وزوج غير راض ،زوجة غير
راضية وزوج راض.

أدوات الدراسة  :استمدت الباحثة مقياس الرضا الزواجي إعداد ( ...فيوال البببلوي)
 مقياس حاالت األنا  ...إعداد الباحثة.

 اختبار تفيم الموضوع أإلسقاطي .TAT

نتائج الدراسة  :توصمت الدراسة إلى أن التفاعل المتكامل يغمب عمى األسر األكثر رضا ،بينما يسود

المتقاطع في األسر األقل رضا.
 تنوعت حاالت األنا لدي األزواج والزوجات األكثر رضا ،بينما اتسمت بالجمود إلى حد ما في حاالت
األزواج والزوجات األقل رضا.

 ارتفاع درجة الوالد الراعي والراشد لمزوجين األكثر رضاً ،بنما ارتفعت درجات الوالد الفاقد والطفل المتكيف

لمزوجين األقل رضاً.
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 .18دراسة ( ميدي  ) 2228 ،بعنوان اإلدراك المتبادل لصورة كل من اآلباء واألبناء.
ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى إدراك األبناء لصورة اآلباء ،والتعرف عمى إدراك اآلباء لصورة األبناء،

تكونت عينة البحث من األبناء من سن  16 - 15سنة ( مرحمة المراىقة )  93ذكر و 93أنثى في كل مرحمة
من مراحل الدراسة 033 ،طالب وطالبة في كل محافظة ،وآبائيم وأمياتيم (االبتدائية ،اإلعدادية ،الثانوية ).

األدوات التي استخدميا الباحث في الدراسة  :استبيان لصورة اآلباء واألميات  ..إعداد الباحثة ،استبيان

لصورة األبناء ( بنات وبنين )  ...إعداد الباحثة.

توصمت الدراسة  :أن ىناك العديد من الصفات التي يأمل األبناء أن يكون عمييا آبائيم وأمياتيم ،ويرغب
ال يرغب األبناء في أن يعمميا آباؤىم وأمياتيم ،وأن
األبناء بالشعور بالتواصل العائمي ،وأن لدييم آراء وآما ً
ىناك العديد من الصفات االيجابية والسمبية لآلباء واألميات.

 اختبلف ترتيب الصفات االيجابية بالنسبة لآلباء واألميات وتركيز األبناء عمى أىمية التواصل العائمي ،ثم
الوجدان والتحمل ،وأظيرت النتائج أيضاً عدم وجود فروق بين الذكور واإلناث في الصفات المثالية لآلباء

واألميات .

 وجود فروق في إدراك األبناء لتوافر الصفات المثالية لدي الوالدين وذلك في صالح األميات.
 وجود فروق في إدراك اآلباء واألميات من حيث وجود الصفات المثالية لؤلبناء( ذكور ،واناث) .
 تبين وجود اختبلف في صورة القدوة بين األبناء الذكور عن اإلناث.
 تبين وجود اختبلف في صورة القدوة بين اآلباء واألميات.
 .19دراسة ( سمكري ) 2229 ،الرضا الزواجـي وأثـره عمـى بعـض جوانـب الصـحة النفسـية فـي ضـوء بعـض
الم تغيرات الديموغرافية واالجتماعية لدي عينة من المتزوجات في منطقة مكة المكرمة.
ىدفت الدراسة إلى الكشف عن عبلقة الرضا الزواجي بكل من الضغوط النفسية والقمق واالكتئاب لدى

عينة من (  ) 056من اإلناث المتزوجات في ضوء بعض المتغيرات شممت ( العمر ،التعميم ،الدخل،
والعمل).

استخدمت الباحثة مقياس الرضا الزواجي ( فيوال البببلوي.) 1566 ،
 -مقياس الضغوط النفسية  ...إعداد الباحثة.

 مقياس القمق ،ومقياس االكتئاب  ( ...الدليم وآخرون) 1559 ،وأىم نتائج الدراسة :

 -توجد عبلقة إيجابية دالة بين كل من الضغوط النفسية ( القمق واالكتئاب ) وعبلقة سمبية دالة بين ىذه

المتغيرات من جانب الرضا الزواجي من جانب آخر.

 -ال توجد بين الفئات المتعممة المختمفة في كل من الرضا الزواجي والضغوط النفسية وأن الزوجات األقل

تعميماً أكثر عرضة لمقمق واالكتئاب.
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 -تبين النتائج أن ارتفاع المستوى التعميمي لمزوج يؤدي إلى درجات أعمى من الرضا الزواجي في حين يؤدي

انخفاض تعميمو إلى درجة أعمى من الضغوط النفسية.

 -إن العامبلت المتزوجات أكثر تعرضاً لمضغوط النفسية من الطالبات المتزوجات والتي ىن أكثر تحقيقاً

لمرضا الزواجي.

 .22دراسة ( عبد العزيز ) 2229،إدراك صورة الذات وصورة اآلخر من خالل الرؤية النمطية المتبادلـة بـين

الجنسين.

ىدف ت ىذه الدراسة إلى معرفة العبلقة بين الرجل والمرأة ،ومعرفة الكيفية التي يدرك بيا الفرد اآلخر،

وأيضاً كيفية إدراكو لذاتو ،وذلك من خبلل ( التعرف عمى رؤية الرجال لمناس ورؤية النساء لمرجال ،والصورة

ال نمطية الخاصة باألدوار المختمفة التي يقوم بيا كل من الجنسين واشتممت عينة الدراسة عمى ( 190فرداً)،

( 06ذكور 136 ،إناث ).

األدوات التي استخدمتيا الباحثة في الدراسة:
 قائمة عين شمس لمصفات النمطية ) (A’S’A’Lإعداد ( محمد سيد خميل ،ماجدة محمود ،منى أبو
طيرة)

 اختبار تفيم الموضوع T’A’T
وكانت نتائج الدراسة :
 أن عينة الدراسة في شموليا تحتفظ بصورة إيجابية عن المرأة المصرية ( كزوجة ،كأم ،كعاممة ) حيث
التأكيد عمى الصفات اإليجابية.

 إن عينة الدراسة في شموليا تحتف ظ بصورة إيجابية عن الرجل المصري ( كزوج ،كأب ،كعامل ) حيث

التأكيد عمى الصفات اإليجابية.

 ىناك اتفاق عمى مكونات خصائص النمط لممرأة المصرية ( كأم ،كزوجة ،كعاممة ) باختبلف متغيرات

الدراسة ( السن  ،التعميم ).

 ىناك اتفاق عمى مكونات وخصائص الحدة النمطية لمرجل المصري ( كأب ،كزوج ،كعامل ) باختبلف

متغيرات الدراسة ( السن  ،التعميم ).
 .21دراســة ( العويضــة ) 2212 ،درجــة جــودة التواصــل اواشــباع الحاجــات النفســية بــين الــزوجين وعالقتيــا
بالتكيج الزواجي.

ىدف ت الدراسة إلى التعرف إلى جودة التواصل واشباع الحاجات العاطفية بين الزوجين وعبلقتيا بالتكيف

الزواجي.
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 تكون مجتمع الدراسة من جميع الموظفين والطمبة المتزوجين في جامعة الممك سعود وفي الفصل الدراسي
 ،5313 – 5335وبمغ عدد أفراد عينة الدراسة من (  )503زوج وزوجة من (  ) 153أسرة ،حسب األقسام

العممية والمستويات بالجامعة.

 وتم توزيع أفراد العينة الدراسية حسب متغير ( عمر الزوجين ،تعميم الزوجين ،عدد األبناء ،عدد أفراد
األسرة ).

 واستخدم الباحث مقياس الحاجات النفسية لمزوجين  ( ...إعداد الباحث ) ومقياس التوافق الزواجي ...

( من إعداد مخادمة) 5335 ،

وجاءت نتائج الدراسة كالتالي:
 -إنو يوجد عبلقة بين جودة االتصال والتكيف الزواجي لدى عينة األزواج ،كما يوجد عبلقة ارتباطيو دالة

إحصائيا بين درجة إشباع الحاجات النفسية العاطفية بين الزوجين والتكيف الزواجي.

 -يوجد اختبلف في جودة التواصل والتكيف الزواجي يعزى إلى متغيرات الجنس والمؤىل العممي.

 -وجود عبلقة ارتباطيو دالة إحصائياً بين أبعاد الحاجة إلى األمان العاطفي والتوافق النفسي لدى عينة

المتزوجات اإلناث.

 -توجد عبلقة ارتباطيو دالة إحصائياً بين أبعاد الحاجة والتوافق النفسي لدى عينة الدراسة من المتزوجين

والمتزوجات.

 .22دراسة ( خضر " ) 2212 ،التوافق الزواجي وعالقتو بجودة الحياة "

ىدف ت الدراسة إلى التعرف عمى مدى التوافق ال زواجي وعبلقتو بجودة الحياة من خبلل معرفتو العبلقة

بين التوافق الزواجي وجودة الحياة والعبلقة المرتبطة بمتغير العمر وبعدد سنوات الزواج ومتغير الجنس في

التوافق الزواجي وجودة الحياة .أجريت الدراسة عمى (  533من األفراد) 133(،زوج 133 ،زوجة ).

األدوات التي طبقت في ىذه الدراسة  :استبيان التوافق الزواجي  ...من إعداد راوية دسوقي ،استبيان جودة

الحياة  ...إعداد الباحثة.

وأسفرت النتائج عن  :وجود عبلقة ارتباطيو ذات داللة إحصائية بين التوافق الزواجي وجودة الحياة المرتبطة

بمتغير الجنس ،العمر ،عدد سنوات الزواج ).
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ثانياً  :دراسات أجنبية

 .1دراسة ( جوفنيمي وفورم  " )jovnilee & Ernestine1992ضبط الحياة الزوجية"
ىدفت ىذه الدراسة فحص الفروق في العبلقات المتبادلة بين الزوجين ومفيوم التوافق الزواجي وتأثيرىا

عمى األطفال ،واشتممت العينة عمى أربع نماذج لمعينة عمى النحو التالي:

العينة األولى :أسرة لدييا ذكور مقابل أسرة لدييا إناث.

العينة الثانية :أسرة لدييا طفل طبيعي مقابل أسرة لدييا طفل مشكل.
العينة الثالثة :أسرة ذات مكانة اجتماعية اقتصادية منخفضة مقابل أسرة ذات مستوى اجتماعي اقتصادي

مرتفع.

العينة الرابعة :أسرة كبيرة العدد ومزدح مة السكن مقابل أسرة ذات عدد كاف ومحدود وقد أخذ عينة مماثمة
لممجتمع من (  16أسرة ) مكونة من والدين لدييم طفل عمى األقل يتراوح عمره ما بين (  ) 15 – 7عاماً
وقد أستخدم مقاييس الوظيفة الزوجية وسموك الطفل .

أسفرت النتائج إلى :وجود المشكبلت األسرية لدى األسر ذا ت المستوى االقتصادي واالجتماعي المنخفض
بالمقارنة باألسر ذات المستوى االجتماعي المرتفع.

 .2دراسة ( كرودوفة  ) Cordova،1994بعنوان التواصل السمبي المتبادل بين الزوجين عندما يكون

الزوج عنيفاً.

ىدفت الدراسة إلى فيم ديناميكية العبلقة بين األزواج الذين يمرون بتجربة ممارسة الزوج لمعنف ضد

زوجتو ،وتكونت العينة من (  ) 55حالة من الزيجات البلتي يمارس العنف ضدىن )19( ،حالة من األزواج

الذين يعانون من الكرب ،وال يمارسون العنف )10( ،حالة زواج سعيد ،وقد تم استخدام نظام تدوين التفاعل
الزواجي باإلضافة إلى التحميل المنطقي.

وتوصمت النتائج إلى أن األزواج الذين يمارسون العنف ينخرطون في تواصل سمبي بدرجة أكبر من األزواج

الذين لدييم كرب وال يمارسون العنف أو األزواج السعداء ،كما أن الزوجات البلتي يتعرضن لمعنف أيضاً

ينخرطن في التواصل السمبي.

 .3دراسة ( يوج وشمومو Yoav& shlomo، 1996

عمى العالقة الزوجية.

) أثر التوتر ذات العالقة باألبوية أو األمومة

تبحث الدراسة تأثير األطفال عمى عبلقة والدييم " الزوجين " ،وطبقت الدراسة عمى ( )566من األزواج
الذين لدييم أطفال يعيشون معيم ،وقد أستخدم نموذج متعدد المتغيرات لتقييم العبلقة بين األبوين ووضعيم

النفسي وادراكيم لنوعية الزواج ،وكان المتغير الرئيسي في الدراسة يتمثل في مدى تأثير عدد وسن األطفال
عمى توتر األبوين ،ووضعيم النفسي ،وادراكيم لنوعية الزواج ،وكان المتغير الرئيسي في الدراسة يتمثل في
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مدى تأثير عدد وسن األطفال عمى توتر األبوين ،وعبلقة كل منيما باآلخر ،باإلضافة إلى متغيرات أخرى

كالوضع االقتصادي ،وطبيعة العمل.
وجاءت النتائج كالتالي:

أن توتر األبوين ذو عبلقة بعدد األطفال في األسرة وكذلك سوء الوضع االقتصادي وأن استقرار الوضع

النفسي والرضا بنوعية الحياة الزوجية ،قد تأثر سمباً بعدد األطفال في العائمة.

 .4دراسة ( ريمي  ) Riley،1997حول المدركات الحسية لمتوافق الزواجي :
ىدفت الدراسة إلى إظيار المقارنة بين األزواج الذين تزوجوا بعد عبلقة سابقة ،والذين تزوجوا بدون

عبلقة ،وتكونت عينة الدراسة من (  03زوجاً ) واستخدم مقياس التوافق الزواجي الثنائي ،واالستبيان

الديمغرافي ،وقد استخدم متغيرات ( العمر ،العرف ،الدخل ،التعميم ،عدد األوالد ،عمر الزواج ) .وأظيرت
النتائج أن التوافق الزواجي لدي النساء أكثر منو لدي الرجال ،كذلك النساء الصغيرات السن توافقين أكثر
من الزوجات الكبيرات السن ،وأظيرت أن األزواج الذين مضي عمى زواجيم أقل من سنة كان توافقيم أكثر
من الذين مضى عمى زواجيم من  5 – 5سنوات ،كما أظيرت الدراسة أن الدخل والتعميم وعدد األوالد لم
يكن ليا أثر في التوافق.

 .5دراسة ( فاسود يفاوشودىادي  ) Vasudeva & chaudhory ،1998عن التوافق الزواجي بين

السيدات العامالت وغير العامالت.

ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر التوافق الزواجي بين السيدات العامبلت وغير العامبلت(دراسة مقارنة)

أجريت ىذه الدراسة عمى ( )153سيدة متزوجة عاممة 53 ( ،أخصائية 133 ،غير أخصائية) وطبق
عميو مقياس التوافق الزواجي ،وطبق نفس المقياس عمى (  ) 156سيدة متزوجة غير عاممة ،أعمارىم تتراوح

ما بين  03 – 56سنة ،ينتمين إلى مجموعات ذات الدخل المتوسط والمرتفع عمى وجو ما قبل التخرج أو ما
فوقيا.

وأظيرت تحميبلت التباين والمقارنة المستقمة إحصائياً أن السيدات العامبلت كانت نتائجين مرتفعة بقدر

دال عمى التوافق الزواجي أكثر من السيدات غير العامبلت ،ولم تكن ىنا فروق دالة بين السيدات العامبلت
وغير العامبلت عمى مقياس التوافق الزواجي.

 .6دراسة ( برام  .) Bram،1999إدراك مفاىيم المساواة وعالقتيا بالتوافق الزواجي ما بين الزواج
السابق والحاضر الثاني.
ىدف ت الدراسة إلى إدراك مفاىيم المساواة وعبلقتيا بالتوافق الزواجي ما بين أزواج تزوجوا لممرة الثانية وقد

تم تطبيق الدراسة عمى عينة مكونة من (  553زوج وزوجة ).
وجاءت النتائج كما يمي:
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إدراك مفاىيم بالزواج األول تختمف عنيا في الزواج الثاني ،وأن أفراد العينة كانوا يشعرون بقدر كبير

من عدم المساواة بالزواج األول وخصوصاً النساء ،وقد عبر الرجال عن قدر كبير من الحرمان في الزواج
األول وأنيم يتمتعون بحد أقصى من الفائدة في الزواج الثاني ،أما النساء فقد عبرن عن اقترابين من المساواة

في الزواج الحالي ( الثاني ) .

وكما أظيرت الدراسة أنو كمما زاد إدراك المساواة لدي األزواج كمما زاد التوافق وخصوصاً لدي النساء ،أما
الرجال فقد عبروا عن درجة عالية من الرضا الزواجي مرتبطة بدرجة إحساسيم بالفائدة من الزواج الثاني.

 .7دراسة ( دوفور وسكولد  ) Dufore & Scolt ،2000التشابو الزواجي والتفاعل الزواجي واآلراء

المشتركة لألزواج والزوجات عن الزواج.

ىدفت الدراسة إلى معرفة العبلقة بين متغيرات التواصل الزواجي وادراك األزواج والزوجات لممودة فيما
بينيم .وتكونت العينة من ( )90زوجاً تم تصنيفيم وفقاً لمتوجو السمبي واإليجابي في الحديث،

وتم استخدام منيج ( ، Kennyاستيمي ) Aciteli ،1994الستبعاد اآلثار النمطية واستخدام كامي ار فيديو
لتصوير األزواج وىم يناقشون أحد الجوانب التي تشكل مشكمة في زواجيم.

وتوصمت النتائج إلى أن األزواج الذين يتمتعوا بتوجيو إيجابي في الحديث ىي األكثر تشابياً فيما يتعمق
بأفكارىم عن المودة من أولئك الذين يتمتعون باالتجاه السمبي.

 .8دراسة ( فرح وكرستين  )Kristina ،&Farrah ،2004إدراك األزواج لمفاىيم العالقة الزوجية وأثره
عمى تحمل المسئولية نحو األبناء.

ىدف ت الدراسة إلى كيفية إدراك األزواج لمفاىيم العبلقة الزوجية مثل مفيوم التوافق الزواجي ،ومفيوم قوة

الزواج المتمثل بإدراك تأثير اآلخر في صيغ القرار ،وكذلك مفاىيم األزواج السمبية عمى عبلقتيم الزوجية،
حيث أنيا مفاىيم تنعكس عمى مدى تحمل اآلباء ( كبل األبوين ) عمى تحمل المسؤولية نحو األبناء.

أجريت الدراسة عمى مائة من األسر التي لدييم  0أطفال في المتوسط ،وقد استخدم باإلضافة إلى ورقة

البيانات الذاتية ،وكذلك مقياس قوة الشراكة (  )Power Parterscaleلقياس التوافق بين أزواج العينة.

وقد جاءت النتائج كالتالي :أن انخفاض مستوى التوافق الزواجي ،واإلحساس بأن الطرف اآلخر أكثر فعالية

في الحياة الزوجية ،وكذلك االكتئاب ذات عبلقة يضعف األداء األبوي ،مما ينعكس سمباً عمى التوافق لدي
األبناء.
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 .9دراسة ( لوكس دين  ) Deen، Lukas،2005بعنوان تأثير النزعة المادية عمى إدراك المشاكل المالية
وعالقتيا بالتوافق الزواجي.

ىدفت الدراسة إلى استكشاف العبلقة بين النزعة المادية لدى األزواج وادراكيم لممشاكل المالية ،وأثر ذلك

عمى التوافق الزواجي ،وقد طرقت الدراسة السؤال التالي  " :ىل تؤثر النزعة المادية لدى أحد الزوجين عمى

إحساس اآلخر بالمشاكل المالية ،والتي بدورىا تؤثر عمى التوافق الزواجي.

وقد طبقت الدراسة عمى  733من األزواج عمى المجتمع البريطاني ( 033زوج 033 ،زوجة) األداة التي

استخدميا الباحث ،استبيان مكون من  561سؤال صممت لقياس مفيوم كل من المشاركين لنفسو ولزوجو في
أربعة محاور :

 اإلطار الشخصي  :مبلمح الشخصية.
 إطار الزوجين.

 عمى المستوى العائمي.
 عمى المستوى االجتماعي.

وقد توصمت النتائج إلى أن زيادة النزعة المادية لدى األزواج تؤثر سمباً عمى التوافق الزواجي ،كمما زادت
النزعة المادية كمما تحدد مستوى التوافق ىذا بشكل مباشر ،فإن ىناك عبلقة غير مباشرة بين المادية والتوافق

الزواجي ،وذلك ألن النزعة المادية تزيد من إدراكيم لممشاكل المالية.

وفي الخبلصة فإن النزعة المادية تعمق إدراك المشاكل المالية وبالتالي تنعكس سمباً عمى الزواج.
 .12دراسة ( تود وبرجيت  (Todd & Brigitte،2006إدراك األطفال لمفيوم الصداقة المتبادل لنوعية
الصداقة في اإلطار االجتماعي الثقافي في شطري برلين .
ىدف ت ىذه الدراسة إلى مدى تأثير اإلطار االجتماعي الثقافي عمى مفاىيم الصداقة المتبادلة وخصوصاً

مدى جودة الصداقة ،حيث تقع ىذه الدراسة في إطار اإلدراك االجتماعي لؤلطفال لمفيوم الصداقة المتبادلة،
وأن ىناك مفاىيم شخصية مختمفة بين اإلطراف.

أجريت الدراسة عمى (  991طفل ) من برلين الشرقية و (  513طفل ) من برلين الغربية ،وجاءت

النتائج مؤيدة لمفرضيات ،فقد عكست النتائج المتعمقة بأطفال برلين الشرقية درجة أعمى من الصراع ،والذي
أدى بدوره إلى قمة الزيارات المتبادلة وعدم النوم عند األصدقاء ،ودرجة أقل من المرح أثناء المعب مقارنة

بأطفال برلين الغربية ،وىذا يرجع حسب الدراسة إلى اختبلف اإلطار االجتماعي بين المجتمعين قيد الدراسة.
 .11دراسة ( ريتووشيامة  ) Sushm، s.&Ritu،2006المستوة التعميمي والميني لممرأة وعالقتو
باالستقرار الزواجي.
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تبحث الدراسة عن عبلقة المستوى التعميمي والميني لممرأة باالستقرار الزواجي واألسري ،وقد أجريت

الدراسة عمى ( )033أسرة من السيخ في اليند ،وقد اختيرت النساء حسب المستوى الميني والتعميمي ،وقد
حدد التعميم بثبلث مستويات واستخدم استبيان يبحث في النواحي االجتماعية والديموغرافية ،وكذلك استبيان

التوافق الزواجي  )Marital ad just mentquestionnaiveوقد كشفت النتائج عن أن البعد الجنسي لم
يتأثر بمستوى تعميم المرأة أو المستوى الميني ،ولوحظ أن العبلقة بين الزوجات المواتي تمقين المستوى األول
أو الثاني من التعميم يتمتعن مع األزواج بتوافق اجتماعي أكثر من الزوجات غير العامبلت أو المواتي تمقين

المستوى التعميمي الثالث فما فوق.

وقد عبر األزواج عن مستويات مختمفة من التوافق العاطفي مع الزوجات المتعممات والموظفات ،بينما عبرت

الزوجات المتعممات لممستوى الثالث عمى االعتماد العاطفي عمى أزواجين.
 .12دراسة ( إىيو  ) D،Hue،2009.الصراعات الزوجية الغير محمولة والتوافق الزواجي واستمرارية

الحياة الزوجية.

أجريت في السنوات األخيرة دراسات تيدف إلى إظيار أثر الصراعات الغير محمولة عمى تدىور العبلقة

الزوجية ،وقد أجريت ىذه الدراسة في جامعة كامبردج في بريطانيا ،وقد شممت ىذه الدراسات ،عينة مستقمة،
احتوت عمى  09333أسرة ،وقد أفادت الدراسات إلى أن الصراع حتمي في أي عبلقة زوجية ،وأن عدم حل
الصراعات وعدم المواجية في نقاط االختبلف يشكل وقوداً لمنفور والغضب ،والذي قد يؤدي بدوره عمى

االنفصال الزواجي.

ومن أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة أن ىناك عدة عوامل قد تؤدي إلى عدم التوافق الزواجي ،ومنيا

عدم االلتزام ،والصراعات المستمرة ،وسوء التواصل ،وكان أبرزىا الصراعات الغير محمولة ،والغيرة وعدم

الرغبة في التضحية ،وعادة ما تكون ىذه الصراعات عمى أشدىا في الخمس سنوات األولى من عمر الزواج.

 .13دراسة ( شارز  ,تيريزة ) Tricia، s.&Chris،2009،الموضوع ية والتحيز في إدراك آليات الصراع
م اآلخر عمى التوافق الزواجي لدة حديثي الزواج.
إدرك األزواج آلليات إدارة الصراع ،ومدى الموضوعية والتحيز في
ىدف ت الدراسة إلى معرفو مدى تأثير ا

إدراك نية سموك الطرف اآلخر أثناء الصراع عمى التوافق الزواجي ،وقد طمب من األزواج اإلجابة عمى
استبيان من قبل األزواج تحتوي عمى فقرات يصف فييا كل من الزوجين نفسو وشريكو ،وتمثمت أسئمة الدراسة

فيما يمي :

 ىل األزواج موضوعيون أو متحيزون ( أو كبلىما ) في إدراكيم آلليات إدارة الصراع لدى اآلخر أثناء

الصراع.

 ىل يؤدي الفيم الصحيح ،أو اإلدراك المسبق لحسن النوايا أثناء الصراع إلى التوافق الزواجي.
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 كيف تؤدي طريقة إدارة الصراع بين األزواج إلى التوافق الزواجي أو عدمو.

وقد أفادت النتائج القائمة عمى النموذج السموكي أن الدقة في إدراك الزوج لسموك اآلخر أثناء الصراع تساعد
عمى التوافق الزواجي ،بينما قد ي ؤدي التحيز أو عدم الموضوعية في اإلدراك إلى نتائج سمبية ،أما نموذج
النوايا الحسنة فيو ينعكس إيجابياً عمى الزواج حتى لو لم يكن اإلدراك موضوعياً.
 .14دراسة ( شفرينة وكومار  ) Suverna&Kumar،2009إدراك مفيوم الذكاء العاطفي وعالقتو
بالتوافق الزواجي ،دراسة دور الشخصية والتقمبية االجتماعية.
تبحث الدراسة بعبلقة التوافق الزواجي بإدراك مفيوم الذكاء العاطفي وأبعاد الشخصية والتقمبية

االجتماعية.

شممت العينة عمى  73أسرة ( زوجيين ) ،وقد استكمموا أربعة مقاييس لمتقرير الذاتي المرتبطة بمتغيرات

الدراسة.

وقد أفادت نتائج الدراسة إلى أن التوافق الزواجي ذا عبلقة وثيقة بالذكاء العاطفي ،وقد ظمت ىذه النتيجة
عمى ما ىي رغم تثبيت المتغيرات األخرى المتعمقة بأبعاد الشخصية كاالنبساطية والتوافقية والوعي

االجتماعي.
 .15دراسة ( معروج و ريدزون  ) Aadalaty & Ridzun،2009إدراكات المرأة تجاه القيم األسرية
واالرتياح الزوجي:

ىدفت الدراسة إلى تحديد العبلقات بين إدراك المرأة لمقيم العائمية واالرتياح الزواجي بين النساء
المتزوجات ،كما ىدفت إلى معرفة العبلقات بين القيم العائمية اإليرانية (عدم المساواة ،شئون األسرة،

والسياسة) ورضا اإلناث الزواجي ،والعوامل التي تُنبى باالرتياح الزواجي.
حيث تم اختيار ( ) 006من النساء كعينة لمدراسة ،واستخدام العينة العشوائية لتحديد العينة ،وتم استخدام

مقياس رضا الزوجين ،حيث تم تقييم االرتياح من المجيبين المتعاونين مع الدراسة تجاه العبلقة الزوجية من
خبلل ىذا النطاق.

أظيرت النتائج إلى :
 وجود عبلقة إيجابية بين إدراك المرأة لمقيم التقميدية ( عدم المساواة في شئون األسرة ،وعدم المساواة في
التنظيم بين الرجال والنساء ورضا الزوجين ) .

 وقد أظير أيضاً أنو ال توجد عبلقة بين إدراك المرأة لقيم ( عدم المساواة التقميدية في الحصول عمى فرص

العمل ،وعدم المساواة في السياسة ورضا الزوجية ) .
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 .16دراسة ( إبينو  ) Ebenuw ،2011السن والنوع كبعض المتغيرات البيئية المؤثرة عمى التوافق
الزواجي بين األشخاص المتزوجين.

ىدف ت الدراسة إلى معرفة تأثير سن الزوج والنوع عمى التواصل والعواطف والمقدرة عمى االتصال

المتبادل ،واإلدارة المالية ،واالنغماس في العمل والتوافق الزواجي ،وقد أجريت الدراسة عمى عينة مكونة

من 5791زوجا ( زوج  +زوجة ) .وأجاب المشاركون عمى استبيان تحت عنوان التوافق الزواجي وأنواع
الشخصية " " Titled marital ad justment and personality typed inventory

وجاءت النتائج كالتالي:

ال توجد عبلقة بين التواصل العاطفي والمقدرة عمى االتصال واإلدارة المالية و االنغماس في العمل وبين

نوع أو سن األزواج.

وجاءت في توصيات الدراسة ضرورة إنشاء مراكز استشارية لؤلزواج.
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تعقيب عمى الدراسات السابقة :
سوف تتناول الباحثة البحوث والدراسات السابقة التي وقفت عمييا ،والتي تشكل عامبلً مساعداً في تحديد

العينة واألدوات ،والقاء الضوء عمى ما توصمت إليو من نتائج ،وفيما يمي بعض المالحظات من خالل
الدراسات السابقة:
أوالً :من حيث األىداج :

 تنوعت أىداف الدراسات السابقة بشكل عام فمنيا من تناول اإلدراك الثنائي المتبادل بين الزوجين بشكل

مباشر ،وذلك من خبلل معرفة اإلدراك المتبادل وتأثيره عمى الزوجين بوجود التوتر ،أو بوجود فارق السن

بينيما ،أو من خبلل معرفة أسباب االختبلالت الزوجية واإلدراك اإليجابي لآلخر كشريك لمحياة ،أو من
خبلل معرفة دور المرأة والرجل في تحمل المسئولية األسرية ليذه األدوار في تحقيق االستقرار األسري،

ومعرفة تأثير سموك الطرف اآلخر سواء كان في صنع القرار ،أو المودة بينيم ومدى تأثيرىا عمى التوافق
الزواجي كما في دراسة ( إىيو ( ، )Hue،2009شارز وتيريزة  ( ،) Tricia ، s.&Chris،2009السيد،

الصبوة (،) 5337 ،فرح وكرستينا ( ،)Kristina, Farrah،2004فرجاني ( ،)5333 ،حبيب. ) 1560 ،

 وكذلك ىدفت دراسات كل من ( إبينو ( ،) Ebenuw ،2011عبد العزيز ( ،) 5335 ،معروف
ويردزون( ،) Ridzun ،5335عويضة( ،) 5339 ،أبو طيرة ( ،) 1569،دوفورسكولدDufore ، 5333، ،

 ) & Scoltومعرفة الكيفية التي يدرك بيا الطرف اآلخر ،وذلك من خبلل الصورة النمطية واألدوار

المختمفة لكل منيا وتأثيره عمى الزوجين.

 وأيضاً معرفة تأثير العبلقات والتفاعل الزواجي والتي تيدف إلى تحميل أنماط التفاعل بين الزوجين

ونوعية التفاعل بينيما ( متكامل – متقاطع )  ،والى فيم ديناميكية العبلقة بين الزوجين ،وفحص الفروق في
ىذه العبلقات المتبادلة وتأثيرىا عمى األطفال داخل األسرة في تحقيق التوافق األسري كما في دراسة (العبد،

(،) 5336كرودوفة(،)Cordova ،1550،جوفيني فورم.) Jounilee & Ernestine،1992،

 وىدفت الدراسات إلى معرفة الضغوط النفسية وراء اضطراب العبلقة بين الزوجين ومدى تحقيق إشباع
الحاجات العاطفية ،والجنسية المتبادلة بين الزوجين ،والعوامل االجتماعية ،واالقتصادية ،والثقافية ،وادراك
مفاىيم المساواة بين األزواج ومدى تأثيرىا عمى األسرة واألبناء في تحقيق االستقرار األسري ،ومدى تأثير

جودة التواصل بين الزوجين في تحقيق التوافق والتكيف الزواجي في دراسة كل من ( العويضة،) 5313 ،

( باصويل (،) 5336 ،الميقع ( ،) 5337 ،لوكس دين ( ،)Lukas Deen ،5339،برام ،)Bram،1999
( الكاشف.) 1555 ،

 وأيضاً ىدفت إلى معرفة تأثير االختبلفات بين الجنسين ،وتأثيرىا عمى تكوين مفيوم الذات لكل من
الرجل والمرأة ،والرغبة بين األزواج عمى تأكيد الذات ،كما اىتمت بمعرفة أساليب التفكير في اختيار الشريك
درسة
السميم وادراك مفيوم الذكاء العاطفي في اختيار القرين ،وتأثيرىا عمى التوافق الزواجي ،كما في ا
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( شفرنيو وكوماد ( ،) Suverna&Kumar ،2009العنزي ( ،)5336 ،بيومي،)1555 ،

(عبد الرحمن ( ،)1556 ،روبرت وديفيد .) Robert & David،1985

 كما ىدفت بعض الدراسات ( ميدي (،)5336 ،تود وبرجيت( ،)Todd & Brigitte ،5337،يوف

وشمومو ( ،)Yoav & shlomo ،1557،كرولين  )Carolyn،1988إلى إظيار اإلدراك الثنائي المتبادل
بين اآلباء واألبناء وبين مفيوم الصداقة المتبادلة ومدى تأثير اإلطار االجتماعي فيما يتعمق بإدراك الزوجين

لدور اآلخر تحقيقاً لمتوافق الزواجي.
ثانياً :من حيث العينة :

تشترك الدراسات السابقة في أغمبيا من حيث حجم العينة حيث يتراوح حجم العينة مابين  133من

األزواج كما في دراسة (السيد ،والصبوة  )5337ودراسة (فرح وكرستينا )Farrah&Kristina ،5330،والى

 033من األزواج كما في دراسة ( الجيني )5336 ،ودراسة (ريتو وشيامة.)Sushma & Ritu،2006،
وشممت الدراسات في أغمبيا عمى األزواج ( زوج وزوجة ) وىناك بعض الدراسات اقتصرت عمى المرأة فقط

أو الرجل فقط ،وذلك يرجع إلى أىداف الدراسة .
ثالثاً  :من حيث األدوات :

لقد تنوعت األدوات حسب أىداف الدراسة ،فكانت تدور حول استخدام قوائم لمصفات ،ومقاييس واختبارات

مثل إدراك اآلخر كشريك لمحياة ،واستبيان التوافق الزواجي ،واالختبارات اإلسقاطية مثل اختبار تفيم

الموضوع  ، TATواختبار رسم الشخصية ،والمقاببلت المتعمقة ،وتحميل المضمون ،ومقياس دوتر لتكممة
الجمل.
رابعاً :من حيث النتائج :

 لقد اتفقت دراسة كل من ( معروف وريدزون ( ،) 5337 ،برام  ( ،) Bram،1999عبد الرحمن،
 ) 1556بوجود عبلقة إيجابية بين إدراك المرأة لمقيم ،وعدم المساواة في التنظيم ،بين الرجال والنساء ورضا

الزوجين ،وأن األزواج والزوجات الذين يدركون أن الطرف اآلخر شخصية ودور ذات مبلمح تميزه عن
اآلخرين ليست مجرد شريك تقميدي يحققون توافق زواجي ،ويتمتعون بقوة العبلقة الزوجية.

وقد أشارت دراسة ( روبرت وديفيد  ( ،) Robert & David ،1985بيومي ) 1555 ،أن األزواج الذين

تربطيم عبلقة زوجية قوية يحققون تقدي اًر أعمى لمذات ،وأن ىناك عبلقة موجبة بين تقبل الذات وبين تقبل

اآلخرين ،كما أشار ( بيومي ) 1555 ،إلى وجود عبلقة سالبة بين التوافق الزواجي وأساليب المعاممة
الزوجية ( التسمط والقسوة ،اإلىمال ،الحماية الزائدة ).

 كما اتفقت دراسة كل من ( إىيو  ( ،) Hue،2009كرودوفة )Cordova ،1550،إلى أن الصراع
حتمي في أي عبلقة زوجية ،وأن عدم حل الصراعات وعدم المواجية يشكل نفو اًر بين الزوجين ،وقد يؤدي
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بدوره إلى االنفصال بين الزوجين ،وأن إدراك الزوج لسموك اآلخر تساعد عمى التوافق الزواجي ،بينما عدم
الموضوعية في اإلدراك يؤدي إلى نتائج سمبية.

 بينما أشارت دراسة ( السيد و الصبوة ) 5337 ،إلى أن حدوث االختبلل الزواجي يرجع إلى طبيعة
اإلدراك لآلخر كشريك لمحياة ،وذلك من مقدار كل من التعاطف بين الزوجين ،واإلدراك اإليجابي لشريك

الحياة.

 و أشارت دراسة ( حبيب ) 1560 ،أن اإلختبلف في درجات التوتر بين الزوجين يرجع إلى اختبلف في
نوع الضغوط ،وادراكيا ليذه الضغوط ،ويرج ع االختبلف في نوع التوتر ومداه إلى اختبلف نوع الضغوط،

والبناء النفسي لمزوجين وادراكيما لمتوتر.

 وقد اتفقت دراسة كل من ( العبد ( ،) 5336 ،دوفور وسكولد  ) Dufore & Scolt ،2000عمى أن

التفاعل المتكامل يغمب عمى األسر األكثر رضا ،بينما اتسمت بالجمود إلى حد ما في حاالت األزواج
والزوجات األقل رضا ،وأن األزواج الذين يتمتعون بتوجيو إيجابي في الحديث ىم األكثر تشابياً فيما يتعمق
بأفكارىم عن المودة بين أولئك الذين يتمتعون باالتجاه السمبي.

 وأشارت دراسة ( كرودوفة )Cordova ،1550،أن األزواج الذين يمارسون العنف ينخرطون في التواصل
السمبي بدرجة أكبر من الذين ال يمارسون العنف أزواج سعداء.

 كما اتفقت دراسة كل من ( باصويل ( ،) 5336 ،المبقيع ( ،) 5337 ،شفرنيو وكوماد

 ) Suverna&Kumar ،2009بوجود عبلقة ارتباطيو دالة إحصائياً بين درجة إشباع الحاجات النفسية
والعاطفية والتكيف الزواجي ،وأن ىناك عبلقة وثيقة بين الذكاء العاطفي واإلشباع الجنسي والتوافق الزواجي.

 كما أظيرت دراسة ( فرجاني ) 5333 ،وجود عبلقة موجبة بين فارق السن بين الزوجين وتأثيره عمى
الجانب العاطفي والجنسي في عبلقتيما الزوجية.

 أما دراسة ( بيومي  ) 1555اظير وجود عبلقة سالبة بين التباعد وكل من التوافق الفكري والوجداني
والتوافق العاطفي الجنسي والتوافق العام.

 بينما أشارت دراسة ( ريتو شيامة ) Sushma & Ritu ،2006،إلى أن البعد الجنسي لم يتأثر بمستوى

تعميم المرأة أو المستوى الميني ،وأن الزوجات المواتي تمقين تعميماً متوسطاً يتمتعن مع األزواج بتوافق

اجتماعي أكثر من الزوجات المواتي تمقين مستوى تعميماً عالياً.

 أما دراسة ( ابنيو ) Enbeuw ،2011أشارت بأنو ال توجد عبلقة بين التواصل العاطفي واالنغماس في
العمل ،وبين نوع أو سن األزواج.

 بينما اختمفت دراسة ( السمكري ) 5335 ،إلى ارتفاع المستوى التعميمي لمزوج يؤدي إلى درجة أعمى من
الرضا الزواجي ،في حين يؤدي انخفاض تعميمو إلى درجة أعمى من الضغوط النفسية.

 ولقد أشارت دراسة ( رشاد ) 1550 ،بوجود فروق ذات داللة إحصائية بين السيدات العامبلت والسيدات
الغير العامبلت ،عمى درجة التوافق الزواجي لصالح السيدات الغير العامبلت بينما اختمفت دراسة ( فاسود
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يفارشودىادي  ) vasudeva & chaudhory،1998عمى أنو ال توجد فروق دالة بين السيدات العامبلت

وغير العامبلت مقياس التوافق الزواجي ،وأشارت إلى ارتفاع دال إحصائيا لمتوافق الزواجي لمسيدات العامبلت

 ولقد أظيرت دراسة ( العنزي ) 5336 ،إلى وجود فروق بين مجموعتي األزواج المختمفة عن زوجاتيم،

وغير المختمفين في المستوى التعميمي لصالح مجموعة األزواج غير المختمفين عن زوجاتيم في المستوى

التعميمي.

 ولقد اتفقت د ارسة كل من ( لوكس دين  ( ،)Deen، Lukas،2005جوفينمي وفورمJounilee ،1992 ،

 ) & Ernestineبأن النزعة المادية لدى األزواج تؤثر سمباً عمى التوافق الزواجي ،أي أن النزعة المادية
تعمق إدراك المشاكل المالية ،وبالتالي تنعكس سمباً عمى األزواج ،وأن األسر ذات المستوى االقتصادي

المنخفض عرضة لممشكبلت األسرية.

 أكدت دراسة ( العنزي ) 5336 ،إلى وجود فروق في مستوى التوافق الزواجي تعود إلى الفوارق
االقتصادية بين الزوجين.

 ولقد أشارت دراسة ( فرح وكرستينا )Kristina & Farrah،5330 ،أن االكتئاب بين األزواج ذات عبلقة
يضعف األداء األبوي ،مما ينعكس سمباً عمى التوافق لدى األبناء ،واتفقت أيضاً دراسة كل من

(كرولين ( ،) Karolin ،1556،وعبد الجواد )1556 ،إلى أن ىناك عبلقة ارتباطيو بين األميات المواتي
يعانين من عدم التوافق الزواجي وسوء العبلقة بأطفاليم ،وأن ىناك عبلقة ارتباطيو دالة بين التوافق الزواجي

لمزوجين والتوافق النفسي لؤلبناء.

 ولقد اتفقت دراسة كل من ( شمبي ( ،) 1555 ،الجيني ) 5336 ،إلى وجود عبلقة ارتباطيو بين إدراك
الزوج لدوره وأبعاد دافعية الزوج لئلنجاز ،ولدوره في المسؤوليات األسرية والمسؤوليات االجتماعية لمزوجين.

 بينما أظيرت دراسة ( فاتن لطفي ) 1556،إلى ارتفاع نسبة قيام الزوجة باتخاذ الق اررات األسرية ،و أدائيا
لدورىا ،والى مشاركة الزوج في القيام بالدور االقتصادي واتخاذ الق اررات األسرية.

 كما اتفقت دراسة ( عبد الجواد ( ،) 1556 ،ريمي ) 1556 ،إلى أن مدة الزواج ترتبط ارتباطاً سالباً
بالتوافق الزواجي ،مما يدل عمى أنو كمما طالت مدة الزواج كان الزوجان أقل إدراكاً لخصائص الشخصية

المحببة في الطرف اآلخر ،وان النساء الصغيرات السن توافقيم أكثر من الزوجات الكبيرات السن  ،وأظيرت
أن األزواج الذي مضى عمى زواجيم أقل من سنة كان توافقيم أكثر من الذين مضى عمى زواجيم من 5- 5
سنوات.

 بينما أكدت دراسة ( خضر ) 5313 ،إلى وجود عبلقة ارتباطيو ذات داللة إحصائية بين التوافق الزواجي
وجودة الحياة ،مرتبطة بمتغير العمر ،وعدد سنوات الزواج.

 وكذلك دراسة ( أىيو  ) Hue،2009والتي أشار إلى أن الصراعات وسوء التواصل تكون عمى أشدىما
في الخمس سنوات األولى من عمر الزواج .
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أوجو االستفادة من الدراسات السابقة :
 .1لقد تعرفت الباحثة من خبلل الدراسات السابقة ،عمى طبيعة وكيفية اإلدراك بين الزوجين ومدى تأثيره عمى

الطرفين ،وأىم الخصائص ،واألبعاد ،والصفات الشخصية المؤثرة فيو ،والتي خرجت بيا نتائج الدراسة.

 .5من خبلل إطبلع الباحثة عمى الدراسات السابقة تعرفت عمى بعض األدوات ،والمقاييس التي استخدمتيا

الدراسات ،وكيفية إعدادىا لمقياس الدراسة.

 .0أفادت الباحثة من الدراسات السابقة في بعض المعالجات اإلحصائية التي استخدمت نفس العينات

المشابية لعينات الدراسة الحالية.

 .0كما وأفادت الباحثة من الدراسات السابقة في اتخاذ المنيج المناسب ،واألدوات المناسبة لمدراسة وىو

المنيج التحميمي الوصفي.
أوجو اال تفاق واالختالج بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية :
 لقد كانت الدراسات السابقة متعددة األىداف في شتى جوانب الحياة الزوجية ،واشتركت الدراسات مع
الدراسة الحالية في اإلطار العام لمموضوع ،بمعنى أنيا تناولت موضوع اإلدراك بأبعاده المتعددة ،ومدى تأثيره
بين طرفي العبلقة الزوجية ،في مجاالتيا العديدة من توافق زواجي ،ورضا زواجي ،وتواصل وتفاعل ،وأثر

كل من أشكال العبلقة الزوجية عمى نفسية الزوجين.

 من أكثر الدراسات اقترابا واشتراكاً مع البحث الحالي دراسة كل من ( فرح ،وكرستينا & Farrah

 ( ،)2004، Kristinaالجيني،) 5336 ،

( فرجاني ) 5333 ،فقد تناولت الدراسات أبعاداً متعددة من

العبلقات الزوجية وخاصة التفاعل ،والتواصل ،وتأثير الوضع العاطفي ،واالقتصادي ،والثقافي بين الزوجين،

والتي يأخذىا كل طرف في مختمف المواقف ،م ما ألقي بالضوء لدى الباحثة عمى طريق البحث حيث حاولت

التوسع في استخدام بعض األبعاد والمتغيرات التي تتناسب مع عينة الدراسة ومدى تأثيرىا عمى العبلقة
الزوجية .

 اختمفت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة من حيث العينة ،حيث أن الباحثة تفردت باختيار المعممات
المتزوجات في المدارس الحكومية ،وقد قامت الباحثة بجمع عدة مقاييس ،وبإعداد أداة لقياس اإلدراكات

المتبادلة بين الزوجين نحو أبعاد الحياة األسرية ،فمعظم الدراسات استخدمت مقاييس اسقاطية أو اختبارات أو
المقابمة المقننة والمبلحظة ،فحاولت ىذه الدراسة استخدام المقياس لمحصول عمى أدق النتائج.
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فروض الدراسة :
 .1توجد عبلقة ارتباطيو دالة إحصائياً بين أبعاد اإلدراكات المتبادلة بين الزوجين نحو أبعاد الحياة األسرية
والتوافق الزواجي.

 .5توجد فروق دالة إحصائياً بين أبعاد اإلدراكات المتبادلة بين الزوجين نحو أبعاد الحياة األسرية تُعزى

لمتغير عدد األبناء في األسرة.

 .0توجد فروق دالة إحصائياً في اإلدراكات المتبادلة بين الزوجين نحو أبعاد الحياة األسرية تُعزى لمتغير مدة

الزواج.

 .0توجد فروق دالة إحصائياً في اإلدراكات المتب ادلة بين الزوجين نحو أبعاد الحياة األسرية تُعزى لمتغير
الوضع االقتصادي في األسرة.

 .9توجد فروق دالة إحصائياً في اإلدراكات المتبادلة بين الزوجين نحو أبعاد الحياة األسرية تُعزى إلى صمة
القرابة.
 .7توجد فروق دالة إحصائياً في اإلدراكات المتبادلة بين الزوجين نحو أبعاد الحياة األسرية تُعزى لمتغير
طبيعة األسرة ( نووية – ممتدة ).

 .6توجد فروق دالة إحصائياً في التوافق الزواجي لدى أفراد العينة تُعزى لئلدراكات المتبادلة بين الزوجين
(متماثمين – متباعدين ).
 .6توجد فروق دالة إحصائياً في التوافق الزواجي تُعزى لمتغير عدد األبناء في األسرة.

 .5توجد فروق دالة إحصائياً في التوافق الزواجي تُعزى لمتغير مدة الزواج.
 .13توجد فروق دالة إحصائياً في التوافق الزواجي تُعزى لمتغير الوضع االقتصادي في األسرة.

 .11توجد فروق دالة إحصائياً في التوافق الزواجي تُعزى إلى لمتغير صمة القرابة.
 .15توجد فروق دالة إحصائياً في التوافق الزواجي تُعزى لمتغير طبيعة األسرة ( نووية – ممتدة ).
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الفصــل الرابع
اجــراءات الدراســة
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إجراءات الدراسة

هػدتتاادد ارةػػلااديةد ػػلاإد ػ اادتعػػرؼاى ػ ااإلد اركػػةتاادبتدةددػػلاد ػ فاادػػز

فا يػ اأدعػػةداادي ػػةةاارةػػر لا ىا ت ػػةااا

دػػةدت اتؽاادز ا ػي،ا ت ػ اهػػذااادسيػػؿاة ػ تـاىػػرضااإل ػراتاتاادتػػيااتدعت ػػةااددةي ػػلاتػػيا بػػااادد ة ػػةت،ا بعةد ت ػػةا
تيد داب تباااددراةلا ى ت ةا ارد اتاادبةتخدبلا اإل راتاتاادبتدعلاتياادتأكدابفايد ةا دةت ة.ا

أوال :منهج الدراسة

اااةتخدبتااددةي لاادب جااد يسياادتي ياادذيا عتبداى ا يؼاادظةهرةاك س اةًا كب اةًابفاخاؿاإ ػةدابدػدارا

ادعا لاد فاادظةهرةا ادظ اهراارخرى.ا

ثانيا  :مجتمع الدراسة:

اااات ك ػ فاب تب ػػااادد ارة ػػلاب ػػفابع بػػةتاادب ػػدارسااإلىداد ػػلا الدتداج ػػلااديك ب ػػلاادبتز ػػةت،ا ادات ػػيا عب ػػفات ػػيا
ادبدارسااديك ب لاالدتداج لاااإلىداد لاد د ةتاادتةدعلادبد ر لاادترد لا ادتع ـ،اإ ـاشرؽ،ا غربابيةتظلاغاػزةاد عػةـا

اددراةيا0202بػػا -ا0200بػػا اددػةد اىػددهفا()0200ابع بػلاتػياإ ػ ـاشػرؽاغػزة،ا()0041ابع بػلاتػياإ ػ ـاغػربا
غزة،ا ذدؾايةبااإلييةج ةتاادة لااديةدرةاىفا ازرةاادترد لا ادتع ـاادعةدياد عةـااددراةيا0202ـا –ا0200ـ.ا

ثالثا :عينة الدراسة:

 .1العينة االستطالعية:
بػ فاأ ػؿاادتأكػػدابػفاادخيػػةجصاادةػ ك بتر لارد اتاادد ارةػػلاتػـااخت ػةراى ػػلااةػتطاى لابػػفاب تبػااادد ارةػػلا

اري ياد دراةلا،ا د اىدداادع لا()02ا ا فابع بلابتز ل،ا تػـات ز ػااادبد ػةساى ػ اادبع بػلا ز

ػةاأيا(02ا

ز ػػلا،ا02از ج) ،ذدػػؾادبعرتػػلابػػدىاب ةةػػدلاادعدػػةراتارت ػراداادع ػػل،ا كػػذدؾابعرتػػلابػػدىا ض ػ حاىدػػةراتاادبد ػػةسا

رتراداادع لا.اا

 .2العينة النهائية:

اااا د غػػتاادع ػػلاتػػياي ب ػػةااد ػػةجيا()022ابع بػػلابػػفابع بػػةتاادبػػدارساالدتداج ػػلاااإلىداد ػػلااديك ب ػػلاد د ػػةتا
(ادبتز ةت)اتيابيةتظلاغزةاادتةدعلاإلدارةاادترد لا ادتع ـاإ ـاشرؽا غػربابيةتظػلاغاػزة،ا ػداتػـاتطد ػؽاادبد ػةسا
(أدا ت ػةاادد ارةػػل)اى ػ اكػػؿابػػفاادبع بػػلا ز

ػػة،اأياد ػ اىػػدداادبدػػة ساادبطددػػلاى ػ اادع ػػلا()022اةػػتدة ا(022ا

د ز لا،ا022اد ز ج)،ا تـااخت ةراادع لادةدطر دلاادديد لاد بع بةتاادبتز ةتاتياادبدارسااديك ب ػل،اي ػثاد ػ ا

خبةلاىشرهابدرةلايك ب لاتيابيةتظلاغزة،اتػـاتطد ػؽاأدا تػةاادديػثا
ا
ىدداادبدارساادتيا ُ زعات ةاادبدة سا()01ا
ت ة،ا ذدؾادعداب اتدلابد ر لاادترد لا ادتع ػ ـاتػياكػؿابػفاإ ػ ـاشػرؽا غػرباغػزةاى ػ اادتطد ػؽ،ا ا ػدا زىػتااددةي ػلا
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أد اتاادد ارةػلاى ػ اأك ػرابػػفا()022ابع بػػلابػفاادبتز ػػةتاتػياادبػػدارسااديك ب ػػلاد بري ػلااإلدتداج ػلا اإلىداد ػػل،ا
داتددتااددةي ػلاىػدداًابػفاالةػتد ة ةتاخػاؿاادتطد ػؽاد غػتا()31ااةػتدة  ،تـااةػتدعةدا()02ااةػتدة ا ذدػؾا ظػ اًرا

د دصاادد ة ةتات ة،اأ ارتضاادز جادتعدجلاالةتدة لا ت بةا يا يؼاى لاادديثايةب:ا

المتغيرات المستقمة :
 .1عدد األبناء

جدول رقم ()1-4

توزيع أفراد عينة البحث وفقا لمتغير
عدد األبناء
متغير عدد األبناء

العدد

النسبة المئوية

0-2ا

40ا

%00ا

2-0ا

35ا

%0591ا

أك رابفا 2ا

05ا

%0591ا

ادب ب عا

022ا

%022ا

اااا تد فابفااد ػد ؿار ػـ()0- 0ا أفاأتػراداى ػلاادديػثات زىػ ااد ةػبابتسة تػلا تدػةادبتغ ػراىػدداارد ػةتاي ػثاد غػتا
ةدلاارةراادذ فاىددااأد ةج ـاابفا()0- 2ا()%00ا د بةاد غتا ةدلاارةػراادػذ فاىػدداأد ػةج ـاتػ ار حادػ فا()2- 0ا

()%0591ا د غتا ةدلاارةراادذ فا ز داىدداأد ةج ـاىفا()2ا(.)%0591ا
ا

 .2متغير صمة القرابة:

جدول رقم ()2-4
توزيع أفراد عينة البحث وفقا لمتغير
صمة القرابة

متغير صمة القرابة

العدد

النسبة المئوية

ر با

22ا

%02ا

002ا

%32ا

022ا

022ا

لا

داي لا رادلا
ادب ب عا

اااا تد فابفااد د ؿار ػـ()0- 0ا أفاأتػراداى ػلاادديػثات زىػ ااد ةػبابتسة تػلا تدػةادبتغ ػرايػ لاادد اردػلاي ػثاد غػتا
ةدلاارةرابفاار ةربا()%02ا د بةاد غتا ةدلاارةراادذ فابفاغ راار ةرب(.)%32ا
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 -3الوضع االقتصادي لألسرة:

جدول رقم ()3-4
توزيع أفراد عينة البحث وفقا لمتغير
الوضع االقتصادي لألسرة

الوضع االقتصادى لألسرة

العدد

النسبة المئوية

بت ةطا

004ا

%30ا

برتساا

10ا

%02ا

ادب ب عا

022ا

%022ا

اا تد فابفااد د ؿار ـ()0- 0اأفاأتراداى لااد ديثات زىػ ااد ةػبابتسة تػلا تدػةادبتغ ػرااد ضػااال تيػةدىاي ػثا
د غػػتا ةػػدلاارةػػراذاتاادبةػػت ىاال تيػػةدىاادبت ةػػطا()%30ا،أبػػةاارةػػراذاتاادبةػػت ىاال تيػػةدىاادبرتسػػااتدػػدا

د غتا ةدت ة()%02ا دـا كفاه ةؾاأةرابفاذ ىااد ضااال تيةدىابرتساا داالفاادسجػلاادبةػت دتلابػفاادبع بػةتا
ادبتز ةتاتياادبدارسااديك ب لا هـابفابت ةطيااددخؿ.ا

 -4مدة الزواج

جدول رقم ()4-4
توزيع أفراد عينة البحث وفقا لمتغير
مدة الزواج

متغير مدة الزواج

العدد

النسبة المئوية

1-0ااة اتا

10ا

%02ا

02-2اة اتا

12ا

%01ا

أك رابفا02اة اتا

54ا

%05ا

ادب ب عا

022ا

%022ا

ا تد فابفااد د ؿار ـ()0- 0ا أفاأتراداى لاادديثات زى ااد ةبابتسة تلا تدةادبتغ ػرابػدةاادػز اجاي ػثاد غػتا ةػدلا
ارةراادت اد اى از ا ة()1- 0اة اتا()%02ا د بةاد غتا ةدلاارةراادت اد ػ اى ػ از ا ػة()02- 2اةػ اتا

()%01ا د غ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتا ة ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدلاارة ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػراادتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ابضػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ اى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ از ا ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػةا(02ا ةػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ اتات ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػأك را)ا()%05
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رابعا :أدوات الدراسة

اااااةتخدبتااددةي لاتيا بااادد ة ةتاادخةيلادةددراةلااديةد لاارد اتاادتةد ل:ا

 .1مقياس اإلدراكات المتبادلة بين الزوجين نحو أبعاد الحياة األسرية .....اعداد الباحثة

ااااا دعػػدااطػػاعااددةي ػػلاى ػ اادت ػراثااد سة ػػي،ا ادد ارةػػةتاادةػػةددلاب ػػؿ:اد ارةػػلاىدػػداادعز ػػزا()0225اىػػفاادرؤ ػػلا
اد بط ػػلاادبتدةددػػلاد ػ فاادػػز

()0224ا ى ػػفاأدراؾاادز

ف،ا د ارةػػلاادعدػػدا()0224ا ىػػفاتي ػػؿاأ بػػةطاادتسةىػػؿاد ػ فاادز

ػػل،ا د ارةػػلااد

ػػيا

ػػلاد بة ػػؤد ةتاارة ػػر ل،ا د ارة ػػلاب ػػديا()0224ااإلدراؾاادبتد ػػةدؿادػ ػ فاااد ػػةتا ارد ػػةت،ا

دراةلاادة دا اديد ةا()0222اىفااإل ختاؿاادز ا يا اإلدراؾااإل ػةديادشػر ؾاادي ػةة،ا د ارةػلااتر ػة يا()0222ا

ىفااإلدراؾاادبتدةدؿاد فاادز

فا ىا ت ةادسةرؽاادةف،ا دراةلاد بيا()0555اىفاأةةد باادبعةب لاادز

اااا تـاإىدادابد ةسادإلدراكةتاادبتدةددلاد فاادز

لا.اا

فا ي اأدعةداادي ةةاارةر لادبةا تسؽابااأهداؼااددراةلا طد عػلا

ادع لا ب تبااادد ارةػل،ا ي ػثاتػـاتيد ػدابس ػ ـااإلد اركػةتاادبتدةددػلادػ فاادػز

فا بيدداتػ ا أدعػةدها ادع ابػؿاادبػؤ رةا

ت ،ا ادذيا ةبػتااددةي ػلاددىػدادها تكػ فااادبد ػةسابػفايػ رت ف،ااديػ رةا(أ)اد ز ػلا اديػ رةا(ب)اد ػز جا اشػتبؿا
ادبد ةسات اي رت اار د لاى ا()43اتدرةاب زىلاى اخبةلاأدعةداه :ا

ااددعدااد سة ا الشدةعاادعةطس ا تك فابفا()00اتدرة
اددعداال تيةدىا تك فابفا()02اتدرةا

ااددعداال تبةى ا تك فابفا()03اتدرة

ااددعدااد دةت اادبعرت ا تك فابفا()03اتدرة
اترد لا رىة لاارد ةتا تك فابفا()02اتدرةا
تصحيح المقياس:

اااا تػـاتيػي ااادبد ػةسابػفاخػاؿاإىطػةتاادػر ـا()0اتػيايةدػلااإل ةدػل(ا يػدثاك ػ ار)ا ادػر ـا()0اتػيايةدػلااإل ةدػػلا
( يدثا ا)ا ادر ـا()0اتيايةدلااإل ةدل(اداا يدثاأددااً)ا تـا باادتدر جاتيايةدلاادسدراتاادة د لا.ا
ا

 .2مقياس التوافق الزواجي :

Marital Satisfaction Scale

ااااأىداادبد ةسا Doluglas Schniderااا ةبتااادددا يا()0543ادتر بت اإد اادعرد ل.اا
وصف المقياس وطريقة تصحيحه :

اااايبـاهذااادبدةساDoluglas Schinderاد ةبعػلاد تر ػتا –ابتشػ ةف،ا هػ ابػفاادبدػة سااد سةػ لاادبتطػ رةا
شرهابركزاالختدةراتااد سةػ لا()WPSاتػيادػ ساا
تياادد ةساادز ا ي،ا دا ا

ػ ساىػةـا،0540ا هػ ابػفابدػة سا

ادتدر راادذاتياادبتعددااردعةداادذيا يددابيةدراادض ؽاادز ا يادشػكؿاب سيػؿادكػؿابػفاادػز جا ادز ػلاكبػةا ب ػزا
دد ػلاد ػ فاارز اجاادػػذ فا عػػة فابػػفابشػػةكؿاتػػياي ػػةت ـاادز
ادرضةاادز ا يا.ا
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ػلا د ػ فاغ ػػرهـاببػػفاتتةػػـاي ػػةت ـاادز

ػػلادةدةػػعةدةا

تك فاادبد ةسابفا()00ابد ةساترىيا()042ا د دا

وتتمثل المقاييس الفرعية في التالي :

باى ةاادبسي صاى اأةةساأ ا(يا)اأ ا(خطأ).ا

.0اادتآدس لا(تاأاؿا)ا00اد دا()CNNاا.ااااااااا

Convention Alisation

.0اادض ؽاادعكةيادةدز اجا(صاؾازا)ا00اد د.ااااااااااااااااااااااااااااااااااااا Global Distressا
Affectire Communicationا

.0اادت ايؿااد دا يا(تا اجا)ا02اد دا(.)AFCااا

.0االتيةؿاادب لاديؿاادبشكاتا(تاحاـا)ا04اد د.
.1ا ادبشةركلاتيا ضةتااد تا(ـاؽ)ا02اد دا.ا

Problem Solving Communicationا

Time Togetherاا

.2اادخاتةتاادبةد لا(ـاأاؿ)ا00اد دا()FINا.ا
.3ات

Sexual Dissatisfaction

ةتاارد ارا(تاأاؿ)ا01اد دا(.)RORا

Rle Orientation

.4اادتةر خاادعةج ياداضطراباادز ا يا(0اأاؿ)ا01اد دا()FAMا

Family History Of Distrassا

.5اىدـاادرضةاىفاادعا لاد فااد ادد فا رطسةؿا(عا اط)ا00اد د()DSCا Disseat Is Faction With
Childrenا
.02ااديراىةتاادبتع دلادأةةد بات شجلاارطسةؿا(صاتاط)ا05اد د Conflict Over Childrearingا
.00اىدـاادرضةااد ةيا

اااا طدؽاى اكااادز

Sexual Dissatisfaction
فاأ اى اأيدهبةادشرطاألاتدؿابدةاادز اجاىفاةتلاش را اإل ةدلاتتـادشكؿاب سيؿا

أيػػدهبةاىػػفاااخػػر،ا يت ػ ياى ػ ا()042ا د ػػدا

ػػباى ػػةاادبسي ػ صادػ ػػا(يػػا)اأ ا(خطػػأ)اتػػيايػػي سلااإل ةدػػل،ا

ةتاى اادػدر ةتاادتػيا ييػؿاى ػةادةةػتخداـا
تيةبادر ةتاادبسي صابفا ا ااإةت ةدةتلاتيايي سلااإل ةدلاد ً
بسػػةت ااادتيػػي اا(00ابستػػةحاتيػػي اا)اخةيػػلادكػػؿابد ػػةسا.ا ػػـاتدػػدـايػػي سلاادتخط ػ طاادة ػ ك د يا(اددر ت ػػؿ)ا
تخط طاإ ضةييا عكسا تةججااةت ةدةتاادبسي صاى اكؿابد ةسا بفا ػـا رةػـااددر ت ػؿايػ رةاك ػلابعدػرةاىػفا

ادعا لاادز

ددرهةاكؿابفاادز جا ادز لاى ايده.اا
لاكبةا خدرهةا ا

اااا ةبػػتااددػػدا يا()0543ا ديةػػةبايػػدؽاادبد ػػةسادةةػػتخداـاىػػددابػػفاادطػػرؽاشػػب تاطر دػػلاالرتدػػةطااد ػػةجيا
اري ؿابفاخاؿايةةباارتدػةطادر ػلاكػؿاد ػدادةددر ػلاادك ػلاى ػ اادبد ػةساادسرىػياادػذيا تبػياإد ػل،ا اتضػااأفا
د داادبد ةساذاتابعةباتاارتدةطاب دلا دادلاباااددر لاادك لاد بد ةساادسرىياادذيا تبياادد داإد ػل،اببػةا ع ػيا

أفاادبد ػةسا تبتػااددر ػلاىةد ػػلابػفاادتبةةػؾاادػػداخ ياادتػياتتػأدؼاب ػػةات ػؾاارداة.اكبػةاتػػـايةػةبااديػدؽاادد ػػةجيا
د بد ػػةس،ا ػػداتدػ ػ فاأفابع ػػةباتاالرتد ػػةطاادد ػػلادػ ػ فاادبد ػػة ساادسرى ػػلاادبك ػػلادبد ػػةساادرض ػػةاادز ا ػػياداد ػػلا

إييػةج اةً،ا ه ػ ابػػةا ؤكػػداى ػ اادتػرادطا ادتبةةػػؾاد ػ فا يػػداتاادبدػػة سادعض ػ ةابػػاادعػػضاتػػياد ػػةتابتػرادط.اكبػػةاتػػـا
يةةبااديدؽاادتب زي،ا ذدؾادتطد ؽاادبد ةساى اى ت ف،اادع لاار د ابفايةلتاادطاؽادعداتترةابػفاادتػ اترا

تػػياادي ػػةةاادز

ػػل،اأبػػةاادع ػػلااد ة ػػلات ػػياز ػػةتاىةد ػػل.ا ػػداتد ػ فاأفاه ػػةؾاتر ػةًادادػػلاإييػػةج ةًاى ػػدابةػػت ىا

()2920ا د فابت ةطةتادر ةتاى تياىدـاادرضةاادز ا يا ادرضػةاادز ا ػياى ػ اادبد ػةسااديػةدي،ااببػةا ع ػياأ ػ ا
تبتػػااددػػدرةاىةد ػػلاى ػ اادتب ػػزاد ػ فاادب ب ىػػةت.اكبػػةاتػػـا يةػػةبا دػػةتاادبد ػػةسادطر دػػلاالتةػػةؽاادػػداخ ي،اي ػػثا
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ت ار يػتابعػةباتااد دػةتادػ فا(ا 2930ا)2945ا كبػةاتػػـايةػةبااد دػةتاىػفاطر ػػؽاإىػةدةاالختدػةراي ػثات ار يػػتا

بعةباتااد دةتاد فا(ا 2932ا)2942ا.اا

وقامت الباحثة باختصار المقياس إلى ستة أبعاد وذلك:
أوالً  :ر ػػلا يتػ ػ ياى ػ ػ اأدع ػػةدابش ػػةد لادادع ػػةدات ػػيابد ػػةسااإلد ارك ػػةتاادبتدةدد ػػلادػ ػ فااد ػػز

ارةر ل ،ى اتـااختيةراادبد ةسادةردعةداادتةد لا ه :ا

فا يػ ػ اأدع ػػةداادي ػػةةا

(ادتآدس ػػلا،اادض ػ ؽاادعكةػػيادػػةدز اجا،اىػػدـاادرضػػةااد ة ػ ا،ااإلتيػػةؿاادب ػػلاديػػؿاادبشػػكاتا،ات

ػػةتاارد ار،ا

ادتةر خاادعةج ياداضطراباادز ا ي)ا دةدتةد اأيدااىدداتدراتاادبد ةسا(030ا)اتدرةاد فااإلخاؿادأدعػةده،اا ذدػؾا
تدةًادعددابفاادبعة را هي:االتةةؽا،ا ات ةةاادعدةرةا(إ ةد لا،اة د ل)ا شب د لاادبيت ىا.ا

ة ػةًا:ا دبػػةاأفاادبد ػػةساتػػياي ػ رت ااري ػ لاىدػػةرةاىػػفا ةجبػػلاشػػطبا( عػػـا –الا)ا ظ ػ اًرالفاادك ػػرابػػفاىدػػةراتا

ادبد ةسالاتخضااد كؿاأ اادعدـااتـات ة ااتدر جاادبد ةساد يػداا بػطاالةػت ةدلاا ا ػاةًاي ػثاأيػدااااا( عػـا -ا

أي ة اةً-ال).اا

اااا تـاتيي ااادبد ػةسابػفاخػاؿاإىطػةتاادػر ـا()0اتػيايةدػلااإل ةدػلادػ عـاا ادػر ـا()0اتػيايةدػلااإل ةدػلادأي ة ػةا
ادر ـا()0اتيايةدلااإل ةدلاداا تـا باادتدر جاتيايةدلاادسدراتاادة د لا.ا

الخصائص السيكومترية لمقياس اإلدراكات المتبادلة بين الزوجين
أوال :صدق مقياس االدراكات المتبادلة بين الزوجين
 -1صدق المحكمين

اااا تـاىرضابد ةسااإلد اركػةتاادبتدةددػلادػ فاادػز

فا يػ اأدعػةداادي ػةةاارةػر لا"إىػدادااددةي ػلا"ا،اى ػ اب ب ىػلا

بفاادبيكب فابفاذ ىاالختيةصاتياى ـااد سس،ا ادد ةسا ادتد ـاي ػثاتػـاادط ػبابػ ـاإدػداتاادػرأياتػياىدػةراتا
ادبد ةسابػفاي ػثايػاي ت ةادد ػةسابػةاأىػدتادد ةةػ ،ا ةػابت ةااد غ ػل،ا بػدىاا تبةج ػةاد دعػداادػذيا ضػعتات ػ ،ا
ذدؾاى ابد ةساتدر جا()2- 0ا تـاأخذااد ةػطااديةػةديا دتدػد راتاادبيكبػ فا تػ ايػةؿا ػ داتدػد راتابتطرتػلاتػـا

اد ػ سابػػااأيػػيةباهػػذهاادتدػػد راتاداةتسةػػةراىػػفاةػػدباذدػػؾ،ا ادب يػػؽار ػػـا()0ا د ػ فاذدػػؾ،ا ت ػ اض ػ تاتدػػد راتا
ادبيكب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ فات ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػـاتعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد ؿادع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػضاتد ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػراتاادبد ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػةسا ادتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيا تيب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿاارر ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػةـا

ادتةد ػ ػػل( 20،4،3،02،01،21،00،00،20،02،0،33،25،00،10،00،0،02،03،04ا)ا ادب يػ ػػؽار ػ ػػـا(1ا)ا د ػ ػ فا
ذدػػؾ،اكب ػػةاتػػـاي ػػذؼادعػػضاادسدػػراتا ادتػػياتيب ػػؿاارر ػػةـاادتةد ػػلاتػػيايػ ػ رةاادبد ػػةساار د ػػلا()00،3،0اتػػيااددع ػػدا
ال تيةديا،ا ر ـ()00اتيااددعدااد دةتياادبعرتيا،ا ر ـا()00اتيااددعداترد ػلا رىة ػلاارد ػةتا ادب يػؽار ػـ()2ا دػ فا

ذدػػؾا،ا د ػ فاادب يػػؽار ػػـا(ا)5ابد ػػةسااإلد اركػػةتا ادبتدةددػػلاد ػ فاادػػز
ي رت ااد ةج ل .
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فا ي ػ اأدعػػةداادي ػػةةاارةػػر لاادبخت سػػلاتػػيا

 -2صدق االتساق الداخمي
اااا تـاادتأكدابفايدؽاالتةةؽاادداخ ياد بد ةسابفاخاؿايةةبابعةباتاالرتدػةطادػ فااردعػةداادخبةػلاادبك ػلا
د بد ةسا اددر لاادك لاى اادبد ةسا اد د ؿار ـا()1- 0ا د فاذدؾ.ا
جدول رقم ()5-4
معامالت االرتباط بين أبعاد المقياس والدرجة الكمية عمى المقياس
االقتصادي

البعد

زوج

اد سةيا

االجتماعي

زوجة

زوج

الثقافي
زوج

زوجة

تربية األبناء

زوجة

زوج

زوجة

الدرجة الكمية
زوج

زوجة

**2922ا **2913ا **2.30ا **2913ا **2940ا **2942ا **2921ا **2912ا **2950ا **2952ا

ال تيةديا

ا

ا

**2921ا **09222ا **2925ا **2922ا **2920ا **2904ا **2940ا **2932ا

ال تبةىيا

ا

ا

ا

ا

**2930ا **2922ا **2920ا **2904ا **2942ا **2932ا

اد دةتيا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

**2922ا **2913ا **2952ا **2952ا

ترد لاارد ةتا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

**2940ا **2.30ا

ا

ا

** دال إحصائيا عند مستوى داللة ().0.1
اااا تضاابفااد د ؿار ـا()1- 0ا أفا ب اابعةباتاالرتدةطاد فاأدعةداادبد ةسابفا ةي لا اددر لاادك لاد بد ةسا
بػفا ةي ػلاأخػرىادادػػلاإييػةج ةاى ػدابةػػت ىادلدػلا()2920اببػةا ػددؿاى ػ اأفا ب ػااأدعػةداادبد ػػةساتدػ سا سػسابػػةا
د ساادبد ةساادك ا.ا

ااااكبةاتـايةةبابعةباتاالرتدةطادكؿاتدرةادةددعداادذيات تبياإد ا اد ػدا ؿا()2- 0ا ()3- 0ا ()4- 0ا ()5- 0ا
()02- 0اتد فاذدؾ.ا

جدول رقم ()6-4

معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات البعد النفسي والدرجة الكمية عمى البعد
معامل االرتباط

معامل االرتباط

لمزوج

لمزوجة

**2900ا

**2901ا

1ا

ا دتعداز ياى يابت اا تردتاب ا

**2905ا

**2900ا

00ا

ا يرصاز ياداجبةًاى اىبؿاارش ةتاادتيات باديا

**2905ا

**2920ا

الفقرة

رقم الفقرة

0ا
ااااااااااأدرؾاأفاابفا ا دياايتراـاز يا تدد رها

ادةعةدة؟ا
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**2911ا

**29130ا

ااااااااااا
00ا

ااااااااااا سشؿاز ياتياإشدةىيا ة ًاةا
01ا

**2902ا

**2900ا

ااااااااااا ةةىد ياز ياى اتعؿاكؿابةا ؤكداذاتيا
03ا

**2904ا

**2910ا

ااااااااااا أيةرحاز يادبشةىرااديبا ال ذاباإد ا
04ا

**2905ا

**2905ا

ااااااااااا ت ة زاأ ةا ز ياكؿاادخاتةتاى دبةا يتةجاأيد ةادآلخرا
05ا

**2902ا

**2912ا

**2911ا

**2925ا

اااااااااابشةىراز يادةردةا ي يا
00ا

**2912ا

**2924ا

اااااااااا تةد ياشع رادأفاز يا كره يا
01ا

**2914ا

**2920ا

اااااااااا تذكراز ياب ىداخط دت ةا ز ا ةا ى داب اديا
11ا

**2901ا

**2912ا

اااااااااا ت ةذباز يابعياأطراؼااديد ثاادببتاا
12ا

**2922ا

**2922ا

اااااااااا يرصاز ياى اإ راتاي ارابعياد ة شابشةك ةا
14ا

**2912ا

**2922ا

اااااااااا ةد ياز يادأ داااردسةظا
21ا

**2910ا

**2900ا

اااااااااا ترك ياز ياد ةـادبسردهاأ ابااار لدا
22ا

**2905ا

**2.55ا

اااااااااا ظراز ياد عا لااد ة لاى اأ ةا ا باد رض اتدطا
23ا

**2905ا

**2910ا

**2925ا

**2910ا

اااااااااا يترـاز يابشةىريا ددساادي ةةاارةر لا
30ا

**2930ا

**2935ا

اااااااااا يغياز ياديادةهتبةـاى دااديد ثاإد ا
30ا

**2912ا

**2920ا

اااااااااا ادعا لااد ة لاد يا د فاز ياد ةتاى اأيةفايةؿا
42ا

**2910ا

**29200ا

02ا

داايتراـابتدةدؿاد يا د فاز يا

اأ ضيا ا تةًاببتعةًابااز يا

اااااااااا شعراز ياد
30ا

ديا تأ رادغ ةديا

** دال عند مستوى().0.1
اااا ايظابفاخاؿااد د ؿار ـا()2- 0اأفا ب اابعةباتاالرتدةطاد فاادسدراتاادبك لاد دعػدااد سةػيابػاااددر ػلا
ادك ػلاد دعػدادادػلاإييػةج ةاى ػدابةػت ىا()2920اببػةا ع ػ اأفاكػػؿاتدػرةابػفاتدػراتااددعػداتدػ سابػةا د ةػ ااددعػدا هػػذاا

بؤشراى ايدؽاالتةةؽاادداخ ياد سدرات

010

ويبين الجدول رقم ( )7-4معامالت االرتباط بين فقرات المكونة لمبعد االقتصادي والدرجة الكمية عمى البعد
جدول رقم ()7-4
معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات البعد االقتصادي والدرجة الكمية عمى البعد
معامل االرتباط

معامل االرتباط

لمزوج

لمزوجة

2ا
ااااااااا أتسؽابااز ياى ا ضااب از لابيددةاد سدةتاارةرةا

**2904ا

**2910ا

اااااااااأدخرا زتاًاا بفابير ؼاادد تاد سةيادد فاى ـاز يا
3ا

**2903ا

**2904ا

4ا
ااااااااا يدثاد يا د فاز ياخاتةتاي ؿات ز اا سدةتاادب زؿا

**2905ا

**2904ا

ااااااااا ضطراز ياالةتدا لادت د لاط دةتاارةرةا
02ا

**2911ا

**29052ا

ااااااااا ط ع ياز ياى ابدخرات ا
03ا

**2910ا

**2910ا

04ا
ااااااااا ز يابدذراتيابير ؼاادد تا

**2910ا

**29102ا

ااااااااا أةةهـاتيااإل سةؽاى اارةرةابفادخ ياادخةصا
03ا

**2900ا

**2902ا

اإ سةؽابير ت اادخةصاد ا

**2900ا

**2910ا

02ا
ااااااااا يرصاز ياى اتخي صا زتابفاراتد اد بةتددؿا

**2905ا

**2912ا

ااااااااا سؽاز يادخ يادكةب ا دخ رادخ ا
03ا

**2900ا

**2902ا

13ا
ااااااااا يةفاز ياادتيرؼادت ز اااددخؿاادبةدياداةرةاى اايت ة ةت ةا

**2904ا

**2920ا

32ا
اااااااااأشعراأفاز يا تضة ؽ،ا رفاراتد اأ ؿابفاراتديا

**2901ا

**2900ا

ااااااااا بير ؼاادب زؿاب بلاز يادبسردها
34ا

**2902ا

**2905ا

ااااااااا ب ع يا از يابفاتخي صابد اد ادديا
40ا

**2905ا

**2902ا

رقم الفقرة

ااااااااا ةتش ر ياز ياتياأ
00ا

الفقرة

** دال عند مستوى().0.1
اااا ايػظابػػفاخػػاؿااد ػػد ؿار ػػـا()3- 0اأفا ب ػػاابعػػةباتاالرتدػةطاد ػ فاادسدػراتاادبك ػػلاد دعػػداال تيػػةديابػػاا
اددر لاادك لاد دعدادادلاإييةج ةاى دابةت ىا()2920اببةا ع اأفاكػؿاتدػرةابػفاتدػراتااددعػداتدػ سابػةا د ةػ ااددعػدا
هذاابؤشراى ايدؽاالتةةؽاادداخ ياد سدرات.
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ويبين الجدول رقم( )8-4معامالت االرتباط بين فقرات المكونة لمبعد االجتماعي والدرجة الكمية عمى البعد.
جدول رقم ()8-4

معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات البعد االجتماعي والدرجة الكمية عمى البعد
معامل االرتباط

معامل االرتباط

لمزوج

لمزوجة

**2901ا

**2905ا

**2903ا

**2900ا

**2914ا

**2903ا

**2903ا

**2901ا

**2912ا

**2900ا

**2915ا

**2902ا

**2910ا

**2903ا

**2900ا

**2900ا

**2902ا

**2900ا

**2911ا

**2902ا

**2903ا

**2951ا

**2914ا

**2903ا

**2901ا

**2901ا

24ا
اااااااااتتةـاىا تيادأةرةاز يادةليتراـاادبتدةدؿا

**2902ا

**2903ا

**2910ا

**2902ا

25
اااااابفاب ةبيات ت راادبركزاال تبةىيااداجؽارةرتيا

**2901ا

**22910ا

33ا
ااااااااا شةرك ياز ياتياادخر جاد ت زها

**2903ا

**2900ا

35ا
ااااااااا تـاز يادبراتدتياأ ةتاز ةراتياره يا

**2910ا

**2900ا

الفقرة

رقم الفقرة

0ا
ااااااااا أ دساادي ةةاارةر لا ادز
0ا
ااااااااا عتدر ياز ياشر كت ا أفاادي ةةاارةر لا ةبلاد ةا
5ا
اااااااااأشعرادةدةعةدةاى دا بشةركلاز ياادب ةةدةتاادبخت سلاادخةيلادأةرت ا
02ا
ااااااااا خ يااد ضااال تبةىيارةرةاز يا
لا أضع ةابفاأ د ةتااهتبةبيا

00ا
ااااااااا ايترـاأهؿاز يا أيرصاى اب دت ـا
00ا
اااااااااىا تيادأتراداأةرةاز ياة جلا

00ا
اااااااااأشعرادةدض ؽابفاز ةرةاز ياادبتكررةاره ا
01ا
ااااااااا ترؾاز ياادد تا ذهباإد اأه اى دايد ثاأيابشك لا
02ا
اااااااااادعا لاد فاأةرتيا أةرةاز ياط دلا
04ا
ااااااااا ةبااز ياره ادةدتدخؿاتياشج فاي ةت ةا

اا05ا
اااااااأتضؿاالةتداؿاتياادةكفادع دًااىفاأ ةرباز يا
12ا
ااااااااا ؤ راخاتةتيابااز ياى اىا تيابااأه ا

10ا
ااااااااا أىتدداأفاز يا تس ـاادد رااد ا باى ات ةهاارةرةا
10ا
ااااااااا ةئاأهؿاز يابعةب تياأبةب ا

** دال عند مستوى().0.1

ايػظابػػفاخػػاؿااد ػػد ؿار ػػـا()4- 0ا أفا ب ػػاابعػػةباتاالرتدػةطاد ػ فاادسدػراتاادبك ػػلاد دعػػداال تيػػةديابػػاا

اددر لاادك لاد دعدادادلاإييةج ةاى دابةت ىا()2920اببةا ع اأفاكػؿاتدػرةابػفاتدػراتااددعػداتدػ سابػةا د ةػ ااددعػدا
هذاابؤشراى ايدؽاالتةةؽاادداخ ياد سدرات.ا

ا
ا
ا
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ويبين الجدول رقم( )9-4معامالت االرتباط بين فقرات المكونة لمبعد الثقافي والدرجة الكمية عمى البعد
جدول رقم ()9-4

معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات البعد الثقافي والدرجة الكمية عمى البعد
رقم

معامل االرتباط معامل االرتباط

الفقـــــرة

الفقرة

0ا
ااااااااا يتدراز ياأتكةريا ةت فاد ةا
05ا
ااااااااا ةتااد ظراد يا د فاز يابتدةردلا
02ا
ااااااااا يترـاز ياىد تيا ةت باد أر ياطةدبةاكةفاي ادًاةا
00ا
ااااااااا شكك ياز ياتيا دراتيا يس يادةدضعؼا ادع زا
00ا
ااااااااا ش ع ياز ياى اادتيي ؿاادع بيا
02ا
ااااااااا ؽاز ياتيا دراتيا يترـاطب يةتيا
04ا

أشعراأفاز يالا س ب ياتياك رابفاارب راادبتع دلادةد ايياادتع ب لا اد دةت لا

05ا
اااااااااأ ةا ز ياتيابةت ىابتدةربابفاالدتزاـاادد يا

02ا
ااااااااا تيدثاز ياى يادسخرا اىتزازاأبةـاااخر فا
ا 15ا
ةااااااا د ؿاز يابفاشأفاإ ةزاتيا شعر ياداجب ًةاأ ياأ ؿاب ا
22ا
ااااااااا داز ياأفاتياتس ياادع بياإ دةيةًابفابكة ت ا
20ا
ااااااااا ش ع ياز ياى ااكتشةؼا ت ب لا دراتيا ب ةراتيا
20ا
ااااااااا ستخراديا ز ياأبةـاأ ةرد ادبةايددت ابفاإ ةزاىب يا

31ا
ياكسؤاد اب بةاىاابركزها ارتسعتابكة ت ا
ًا
ااااااااا عتدر ياز
40ا
ااااااااا ادسةرؽاتياادبةت ىاادتع بيا اد دةتيا ةدباادخاتةتات بةاد ةا

لمزوج

لمزوجة

**2900ا

**2901ا

**2905ا

**2910ا

**2910ا

**2900ا

**2930ا

**2903ا

**2903ا

**2900ا

**2920ا

**2904ا

**2910ا

**2905ا

**2920ا

**2902ا

**2920ا

**2902ا

**2920ا

**2900ا

**2902ا

**2902ا

**2910ا

**2905ا

**2912ا

**2900ا

**2920ا

**2913ا

**2910ا

**2900ا

** دال عند مستوى().0.1
ااا ايظابفاخاؿااد د ؿار ـا()5- 0اأفا ب اابعػةباتاالرتدػةطادػ فاادسدػراتاادبك ػلاد دعػدااد دػةت ابػاااددر ػلا
ادك ػلاد دعػدادادػلاإييػةج ةاى ػدابةػت ىا()2920اببػةا ع ػ اأفاكػػؿاتدػرةابػفاتدػراتااددعػداتدػ سابػةا د ةػ ااددعػدا هػػذاا

بؤشراى ايدؽاالتةةؽاادداخ ياد سدرات.ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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ويبين الجدول رقم( )1.-4معامالت االرتباط بين الفقرات المكونة لبعد تربية األبناء والدرجة الكمية عمى البعد
جدول رقم()1.-4

معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات بعد تربية األبناء والدرجة الكمية عمى البعد
معامل االرتباط

معامل االرتباط

رقم

لمزوج

لمزوجة

**2912ا

**2920ا

**2900ا

**2900ا

**2910ا

**2904ا

**2904ا

**2910ا

**2910ا

**2914ا

**2900ا

**2902ا

**2913ا

**2901ا

**2904ا

**2900ا

**2920ا

**2910ا

**2905ا

**2910ا

بياز ياتياأد ةجياادددرةاد تعد راىفاادذاتادير لا

**2905ا

**2922ا

زتاأةةةيابفابشةك ةاأ ةا ز يا ة ـاىفاادخاؼاتياترد لاارد ةتا

**2910ا

**2905ا

بفاأهـابةج د ةتياترد لاأد ةجيا ىدـاترؾاادع ة لاد ـاريدا

**2911ا

**2900ا

أتسةهـاباا از ياد ضااآد ةتا اضيلاد تعةبؿابااأد ةجيا

**2920ا

**2922ا

بفابةج د ةتاز يارىة لاارد ةتا( يي ًاة،اىد ًاة،ا ةد ًاة،ا سة ًاة)ا

**2902ا

**2901ا

الفقرة

الفقرة
00ا
ااااااااا أتسؽابااز ياى اإتدةعاإةترات لا اضيلاتياترد لاارد ةتا
00ا
ااااااااا ةباادياز يادت اارد ةتا
00ا
ااااااااا ة شاز يابشةك ةاأبةـاأد ةج ةا
01ا
ااااااااا ةئاز يابعةب لاار لدادضرد ـاددة ةا
00ا
أتسؽابااز ياى ارةـاخططا اضيلادبةتددؿاأتضؿارد ةج ةا
00ا
ااااااااا سرغاز يابةادداخ ابفاغضباى اارد ةتا
00ا
ااااااااا أيرصاى اادتعة فابااز ياى ارىة لاارد ةتا
00ا
ااااااااا أخت ؼابااز ياتيا ةةجؿاادعدةباضداارد ةتا
10ا
ااااااااا لا ظرياتياترد لاارد ةتابخت سلاى اتبةبةًاا
10ا
20ا
20ا
30ا
32ا
40ا

ز يابديراتيات د لاايت ة ةتاأد ةجيا

** دال عند مستوى().0.1

ااا ايظابفاخػاؿااد ػد ؿار ػـا()02- 0اأفا ب ػاابعػةباتاالرتدػةطادػ فاادسدػراتاادبك ػلاددعػداترد ػلاارد ػةتابػاا
اددر لاادك لاد دعدادادلاإييةج ةاى دابةت ىا()2920اببةا ع اأفاكػؿاتدػرةابػفاتدػراتااددعػداتدػ سابػةا د ةػ ااددعػدا
هذاابؤشراى ايدؽاالتةةؽاادداخ ياد سدرات.

ا
ا
ا
ا
ا
ا
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ثانياً :صدق مقياس التوافق الزواجي:

 -0صدق المحكمين:

ااااتـاىرضاادبد ةساادذيا أىدت ااددةي لاى اب ب ىلابفاادبيكب فابفاذ ىاالختيةصاتياى ـااد سسا
ادد ةسا ادتد ـاي ثاتـاادط باب ـاإدداتاادرأياتياىدةراتاادبد ةسابفاي ثاياي ت ةادد ةسابةاأىدتادد ةة ا

ةابت ةااد غ لا بدىاا تبةج ةاد دعداادذيا ضعتات ،ا ذدؾاى ابد ةساتدر جا()2- 0ا تـاأخذااد ةطااديةةديا
داتدد راتابتطرتلاتـااد

دتدد راتاادبيكب فا ت ايةؿا

سابااأييةباهذهاادتدد راتاداةتسةةراىفاةدبا

ذدؾ،ا ادب يؽار ـا(00ا)ا د فابد ةساادت اتؽاادز ا ياتياي رت اد ز ج/ادز لا.
 -0صدق االتساق الداخمي:ا

تػػـاادتأكػػدابػػفايػػدؽاالتةػػةؽاادػػداخ ياد بد ػػةسابػػفاخػػا ؿايةػػةبابعػػةباتاالرتدػػةطاد ػ فااردعػػةداادةػػتلاادبك ػػلا
ا

د بد ةسا اددر لاادك لاى اادبد ةسا اد د ؿار ـا()00- 0ا د فاذدؾ.
جدول رقم ()11-4

معامالت االرتباط بين أبعاد المقياس والدرجة الكمية عمى المقياس
البعد

التآلفية
زوج

ادتآدس ل ا
ادض ؽ ا
ادك ي ا

التيةؿ ا
ادب

الضيق

ا

ىدـاادرضة ا
اد ةي ا

تا ةت ا
ارد ار ا
ادتةر خ ا

ادعةج ي ا

االتصال

الكمي

زوجة

زوج

عدم الرضا

الموجه

زوجة

الجنسي

زوج زوجة زوج

زوجة

توجهات األدوار

التاريخ العائمي

زوجة

زوجة

زوج

زوج

الدرجة الكمية
زوج

زوجة

ا

 **2900ا **2930ا **2905ا  **2904ا **2900ا **2.27ا  **2924ا  **2950ا
ا  **2903ا **2945ا **2910ا **2941ا

ا

ا

ا

ا

 **2910ا **2931ا **2901ا  **2902ا **2902ا **2900ا  **2940ا  **2950ا
 **2921ا **2942ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا  **2903ا **2930ا **2900ا  **2900ا **2902ا **2901ا  **2941ا  **2950ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

 **2901ا  **2900ا **2904ا **2902ا  **2930ا  **2940ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

 **2920ا **2903ا  **2921ا  **2903ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

 **2905ا  **2905ا

ا

ا

** دال إحصائيا عند مستوى داللة ().0.1
اااا تضػػاابػػفااد ػػد ؿار ػػـا()00- 0ا أفا ب ػػاابعػػةباتاالرتدػػةطاد ػ فاأدعػػةداادبد ػػةسابػػفا ةي ػػلا اددر ػػلاادك ػػلا
د بد ػةسابػفا ةي ػلاأخػػرىادادػلاإييػةج ةاى ػدابةػػت ىادلدػلا()2920اببػةا ػددؿاى ػ اأفا ب ػااأدعػةداادبد ػةساتد ػ سا
سسابةا د ساادبد ةساادك ا.ا
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كبةاتـايةةبابعةباتاالرتدػةطادكػؿاتدػرةادةددعػداادػذيات تبػياإد ػ ا اد ػدا ؿا()00- 0ا ()00- 0ا ()00- 0ا (- 0

)01ا ()02- 0ا ()03- 0اتد فاذدؾ.ا

جدول رقم ()12-4ا
معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات بعد التآلفية والدرجة الكمية عمى البعد
رقم

معامل االرتباط معامل االرتباط

الفقرة

الفقرة
05ا
ااااااااااا إفاكؿا د دا داتع بت ابفاشر ؾاي ةتيا دعثاتيا سةياةر ًاراا
02ا
ااااااااااا تيادعضااري ةفا د ـاز يادعبؿادعضاارش ةتات ع ياغ راةع دةا

00ا
اااااااااااه ةؾادعضاارش ةتالاتع د ياتياز يا
00ا
ااااااااااا ددياز ياتس ب ًةا تعةطس ًةاكةب فاإزاتاأيابشةىراأ اا سعةلتاتدد اب يا
اااااااااا
10
أشعراتياكؿاديظلادةديباادشد دادز يا
ااااااااااا

12ا
اااااااااا ه ةؾادعضاارش ةتاادتياأ داأفاأغ رهةاتياز ياد اأبك ياذدؾا
20ا
اااااااااادـاأشعرادأةؼاأدداًاى از ا ي،ايت ا د اد يظلا

25ا
ااااااااااإ ياأ ؽاتياز ياتياأياشيتا
30ا
ااااااااااه ةؾادعضا ارش ةتاتياز ا يالاتةر ياى ااإلطاؽا
40ا
اااااااااا ه ةؾادعضاار ةتاادتيالاأشعرات ةادةديبا ادعطؼاادكد ر فادز يا
43ا
ااااااااااإفاز يا ت ترات اكؿااديسةتاادتياك تاأتب ةهةاداجبةًاتياشر ؾاي ةتيا
55ا
ااااااااااأ ةا ز يابت اتدةفاكأياشخي فابت اتد فاتياهذهاادد ةا
024ا
اااااااااا دا غضباأيد ةابفاااخراأي ة ةًاا
000ا
اااااااااا ردبةاك تاأك راةعةدةاد اك تا داتز تادز جاآخرا
002ا
اااااااااا إفاز يا ع ياتياأي ةفاك رةاأشعرادةدتعةةلا

000ا
اااااااااا لاأىتدداأ ا
004ا
اااااااااا إفاز ا يا بكفاأفا ك فاأك راةعةدةاببةاه اى ااافا
004
اااااااااه ةؾاأ ةتاأشعرات ةادةدشؾا ادي رةاببةاإذااك تا داأية تاالخت ةراتياأبرابفاارب را
010ا
ااااااااااأ ةا ز ياتياتسةهـاكةبؿا
داز ةفا ع شةفاتياا ة ةـاتةـاب بةاأى شاأ ةا ز يا

013ا
اااااااااي بةات شأاخاتةتاد ة،اتد ةات ت ياداجبةًادةاـا ىدؿا دأة باد بدراطيا
021ا
ااااااااا إفاز ا ياد سا ة يةًاتبةبًاةا

لمزوج

لمزوجة

**2902ا

**2920ا

**2901ا

**2915ا

**2900ا

**2921ا

**2923ا

**2920ا

**2900ا

**2915ا

**2902ا

**2914ا

**2900ا

**2912ا

**2902ا

**2912ا

**2904ا

**2930ا

**2905ا

**2925ا

**29200ا

**2930ا

**2900ا

**2920ا

**2900ا

**2902ا

**2904ا

**2920ا

**2.21ا

**2925ا

**2900ا

**2913ا

**2903ا

**2902ا

**2904ا

**2900ا

**2.32ا

**2932ا

**2925ا

**2914ا

**2.14ا

**2925ا

** دال عند مستوى().0.1

ايظابفاخاؿااد د ؿار ـا()00- 0اأفا ب اابعةباتاالرتدةطاد فاادسدراتاادبك لاددعداادتآدس لاباااددر ػلا
ادك ػلاد دعػدادادػلاإييػةج ةاى ػدابةػت ىا()2920اببػةا ع ػ اأفاكػػؿاتدػرةابػفاتدػراتااددعػداتدػ سابػةا د ةػ ااددعػدا هػػذاا

بؤشراى ايدؽاالتةةؽاادداخ ياد سدرات.ا

اا
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ويبين الجدول رقم ( )13-4معامالت االرتباط بين فقرات المكونة لبعد الضيق الكمي والدرجة الكمية عمى البعد.
جدول رقم ()13-4

معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات لبعد الضيق الكمي والدرجة الكمية عمى البعد
رقم

معامل االرتباط

الفقـــــرة

الفقرة

معامل االرتباط

لمزوج

لمزوجة

ااااااااا أىتدداأفاز ا ةاةع داددر لابعد دلا
1ا

**0.70ا

**0.65ا

اااااااااأ ةاةع دةاتياز ا يا
11ا

**0.3ا

**0.78ا

ااااااااا أشعرادأفاز ا ةااافاأتضؿابفاأيا تابض ا
14ا

**0.40ا

**0.56ا

اااااااااأ ةا ز يا يتةجاإد اأفا يةفابفاادطر دلاادتيا يةـاد ةاخاتةت ةا
15ا

**0.37ا

**0.46ا

**0.30ا

**0.44ا

**0.44ا

**0.49ا

31ا ه ةؾادعضاارش ةتالاتع د ياتياز يا

**0.39ا

**0.51ا

33ا دددايددتابفاادز اجا ةيةًاأك راببةاك تاأت اا

**0.22ا

**0.63ا

37ا ددداأردتادشدةاتيادعضااري ةفاأفاأ سيؿاىفاز يا

**0.34ا

**0.72ا

**0.22ا

**0.26ا

45ا ى دياية ةتاهةبلاتياز ا يادـات داإشدةى ًةادعدا

**0.48ا

**0.53ا

49ا ك ًارابةاأشعرا –ااتياظر ؼاىد دةا –اادةدي رةا اددهشلابفاأفاز ا ةا بكفاأفا ت ياا

**0.32ا

**0.66ا

21ا ةد اًرابةا د ـاز يادعبؿاأش ةتاتغضد يا
28ا تيابدد راأياز

41ا ةد ًارابةا

لاأتضؿاببةاتع ت اأ ةا ز يا

فاأفا عبااى اتية فاي ةت بةاادز

داد يا د فاز ياخاتةتا هر لا

دةدطاؽا

54ا إفاز ا ياكةفابخ د ًةاابةديابفا ا باىد دةا

**0.31ا

**0.74ا

57ا ه ةؾادعضاادبشكاتااد ةبلاتياز ا ةا

**0.54ا

**0.70ا

61ا بكفادز ا ةاأفا ك فاأك راةعةدةاببةاه اى ا

**0.34ا

**0.34ا

66ا إفابةتددؿاز ا ةا بشك ؾات اإد ايدا يعبابع ا ضااأياخططاهةبلا

**0.25ا

**0.62ا

72ا أ داأفاأيةفابفا ى لاىا ت ةااد ة لا

**0.35ا

**0.26ا

75ا إ ياأشعرادةد يدةابعظـااد تايت ا افاك تابااز يا

**0.38ا

**0.68ا

79ا إفاز ا ياه اغةددةًاادةدباتياأتعسا ديظةتاي ةتيا

**0.21ا

**0.69ا

**0.29ا

**0.22ا

82ا دـاأشعراأدداًاأفابشكات ةاادز

لا داتراكبتاك ًاراإد ايدادـا ةتط اابع اادتغ باى ةا
017

**0.25ا

**0.24ا

85ا ى اادبرأةاأفاتك فا ةدرةا –اب ؿاز

90ا داجبةًابةا ت ةدؿاأ ةا ز يابعظـااد تا

**0.49ا

**0.46ا

94ا ردبةاك تاأك راةعةدةاإفادـاأتز جا

**0.31ا

**0.68ا

98ا أشعرادةرةؼاى از ا ياأي ة ةًاا

**0.27ا

**0.72ا

102ا د ـاز يادعبؿاأش ةتاك رةادت ع يابةر رةا

**0.54ا

**0.61ا

107ا أ ةا ز ياأةعدابفاك رابفاارز اجاادذ فاأىرت ـا

**0.33ا

**0.54ا

**0.37ا

**0.62ا

112ا ك اًرابةا شك از يابفاأ يالاأت ب ا

**0.36ا

**0.48ا

115ا إفاز ياتياك رابفاارب را س ـابةاأية ؿا د ا

**0.23ا

**0.40ا

120ا أ ةابتأكدةابفاأفااددراراادذيااتخذ ةهادشأفاز ا ةاكةفا ار ًراايي يًاةا

**0.26ا

**0.66ا

لاةع دةاتياادغةدبا

**0.53ا

**0.76ا

128ا ز ا يا ة ااكأياز اجاآخراأىرت ا

**0.42ا

**0.59ا

132ا إفاارش ةتاادية لاتياز ا ةاتس ؽاك ًرااارش ةتاادة جلا

**0.36ا

**0.60ا

137ا إفاىا تيابااز يادـاتدترباأدداًابفاال سيةؿاأ اادطاؽا

**0.12ا

**0.44ا

141ا أشعراأ ةا ت ةدؿاأك راببةا با

**0.39ا

**0.56ا

146ا أىتدداأفاز ا ةاب تؽاب ؿابعظـااد ةساادذ فاأىرت ـا

**0.55ا

**0.70ا

151ا د لاخ تيابفا عاأذىاأ اضررادز يادك تا داتركت ا

**0.31ا

**0.62ا

156ا أىتدداأفاز ا ةاأ ؿاةعةدةابفابعظـاادز ةتا

**0.35ا

**0.76ا

160ا إفاز ا ياز اجاغ راةع دا

**0.27ا

**0.71ا

**0.28ا

**0.35ا

110ا أيرصادد ةاى ااةتبراراي ةت ةاادز

124ا إفاي ةتياادز

ةا –اى ااخت ةراب لاأ اىبؿاخةرجاادب زؿا

لا

164ا غةدد ًةابةاك تاأط بابفاز ياأفا أخذابش رةاغ ر ةادشأفابةا ا
ي ةت ةاادز

ابفابشكاتاتياا

لا

167ا إفاز ا ةا –اديرايلا –اد ساز ا ًةا ة يًاةا

**0.22ا

**0.72ا

172ا ه ةؾاأش ةتاك رةاةةرةاتياز ا ةا

**0.42ا

**0.50ا

173ا إفاز ا يابدعثارضةا ارت ةحاكد رافاتيا سةيا

**0.66ا

**0.73ا

** دال عند مستوى().0.1
اا
018

ااا ايظابفاخاؿااد د ؿار ـا()00- 0اأفا ب اابعةباتاالرتدةطاد فاادسدػراتاادبك ػلاد دعػداادضػ ؽاادك ػيابػاا
اددر لاادك لاد دعدادادلاإييةج ةاى دابةت ىا()2920اببةا ع اأفاكػؿاتدػرةابػفاتدػراتااددعػداتدػ سابػةا د ةػ ااددعػدا
هذاابؤشراى ايدؽاالتةةؽاادداخ ياد سدرات.ا
ا

د ػ فااد ػػد ؿار ػػـ()00- 0ا بعػػةباتاالرتدػػةطاد ػ فاتد ػراتاادبك ػػلاد دعػػداالتيػػةؿاادب ػ ا اددر ػػلاادك ػػلاى ػ ا

اددعد.ا

جدول رقم ()14-4

معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات بعد االتصال الموجه والدرجة الكمية عمى البعد
رقم

معامل االرتباط

الفقرة

الفقرة
2ا ه ةؾادعضاارش ةتاادتيالاأةتط ااأ ةا ز ياادتيدثات ةابعًاةا
4ا دـاأتكراأ ياأ از ياتياية لاإد اتدخؿابفاأيدادةد يااأ ااإلرشةدا

5ا أ ةا ز يا دد ادستراتاط لابفااد تالا تك ـاباادعضاي بةا غضباأيد ةابفاااخرا
04ا ز يالا أخذااد دداى اأ اه ـاب اإد اشخي ا
00ا غةدد ًةابةات ت ياب ة شةت ةادتدةدؿاادشتةجـا اإلهة ةتا
03ا ي بةا ت ةدؿاتدفا ز ياك ًراابةا ةيتاتسة رايد دلابشةىريا

02ا تياأ ةتاادب ة شلاأ ااد دؿا عدراكؿاب ةاىفابشةىرهات ةهاااخراتبةبةًاا
01ا دـاأشؾاأددًااتياخ ة لاز ياديا

05ا إفاز يا تددؿااد دداديدراريبا
00ا ي بةا ت ةدؿاتد يا ز ياك اًرابةا تبةدىاتيااةتعةدةا تكرارا سساارش ةتااددد بلا
04ا ي بةات شأاخاتةتاد يا د فاز ياتدفاز يا ةةىداى اتدر باا ةتااد ظراد ةا
10ا ه ةؾاأش ةتا تـاأ ا د ـاد ةاز يااةتييابفاذكرهةا

معامل االرتباط

لمزوج

لمزوجة

**2900ا

**2902ا

**2900ا

**2900ا

**2902ا

**2910ا

**2.00ا

**2912ا

**2902ا

**2900ا

**2904ا

**2925ا

**2905ا

**2900ا

**2905ا

**2900ا

**2.01ا

**2915ا

**2900ا

**2920ا

**2920ا

**2920ا

**2902ا

**2901ا

14ا غةددةًابةا سشؿا از ياتيات ـا
**2901ا
20ا ك ًارابةا يؿاتيا داد ةاإد اىدـاادة طرةاى اأ سة ةا ى ابةا يدراى ةابفاكاـالا ع ايد دلا
**2.00ا
23ا ي بةا خت ؼاتيا ةتا ظر ة،اتد ةا ساة ًةا ة ش ةابعًاةا
**2900ا
30ا إفاك ًارابفااد ب ةدلتاد ةاتظ را كأ ةاتةت لا
**2921ا
32ا إفاز يا عترؼاى اادس رادةدخطأاي بةا ك فابخطئا

**2905ا

**2903ا

**2912ا

**2901ا

**2914ا

**2905ا

**2912ا

**2902ا

**2904ا

لا ظريادشأفادعضاارب را

42ا ددياز يااهتبةبةًا د لادبشةىريا أتكةريادشأفاأياب ض عابفاادب ض ىةتا
40ا إفاز يا يراغةددةًاى اأفا تخذاطر د ةاتياادي ةةادغضااد ظراىبةا داأر دها
50ا إفاادخاتةتااددة طلاد يا د فاز ياغةددةًابةات ت يادبشةداتاكد رةا
53ا أشعراأي ة ةًادرغدتياتياأفاأيغياإد ايد ثاز ياديا
001

**2903ا

**2921ا
**2920ا
**2923ا
**2903ا

020ا أةتط ااأ ةا ز ياأفا دد اأي ة ةًادعدةاأ ةـاد فاأفا ظ رابةاد ةابفاخاتة تا
020ا ي بةا ت ةدؿا ةتط ااأفا ااديد ثاإد اادترك زاى اارب رااد ةبلا
025ا دد اكبةاد اأفاز يا ديداأي ة ةًاأفا غ رابفادعضا ا باشخي تيا
000ا أشعراتياادعةدةادأفاز ا ةاب تؽا
002ا ةد اًرابةا د ـاز ياد عبؿاأش ةتات ع ياغ راةع دةا
004ا يرصاز ياى اأفا يةـابةا دا شأاد ةابفاخاتةتا

001ا أت باب ة شلاأش ةتابع لابااز ياخ تةًابفاأفاأ رحاشع رها
002ا إفاز يا ةدراى اايتراـا ةتا ظريايت اإذااكةفاغةضباب يا
000ا إفاادك رابفاب ةدلت ةا دات ت ياإد اخاتةتابيز لاد ةا
002ا إفاب ةدلت ةاك ًارابةات ت ياد رحابشةىراأ ادكةتاأيد ةا

001ا تشةرؾاأ ةا ز ياتياب ة شلاشج فاي ةت ةا
012ا لاأةتط ااأ ةا ز ياأفا خت ؼاباادعض ةاد فاأفا سدداأىيةد ةاتياادغةدبا
010ا إفاز يا ةد اًرابةا كداى يا

**2905ا

**2903ا

**2900ا

**2904ا

**2905ا

**2904ا

**2902ا

**2912ا

**2920ا

**2904ا

**2902ا

**2922ا

**2900ا

**2900ا

**2.00ا

**2910ا

**2901ا

**2920ا

**2904ا

**2920ا

**2.03ا

**2910ا

**2904ا

**2911ا

**2.03ا

**2911ا

**2900ا

**2903ا

015ا بفاادة ؿا دًااأفات رحابشةىراز يا
020ا تيادعضااري ةفا ظ را كأ ةاىة ز فاىفاأفا ياخاتةت ةا –ا يت ااددة طاب ةا –اد د تا **2902ا

**2920ا

ا ةاـا

024ا تيابعظـااري ةفاأ ة شاأ ةا ز ياأب ر ةابع ًةا دؿاأفا تخذا ار اًراهةبةًادخي ي ةا

**2.00ا

**2900ا

** دال عند مستوى().0.1

اااا ايظابفاخاؿااد د ؿار ـا()00- 0ا أفا ب اابعةباتاالرتدةطاد فاادسدػراتاادبك ػلاد دعػداالتيػةؿاادب ػ ا
باااددر لاادك ػلاد دعػدادادػلاإييػةج ةاى ػدابةػت ىا()2920اببػةا ع ػ اأفاكػؿاتدػرةابػفاتدػراتااددعػداتدػ سابػةا د ةػ ا

اددعدا هذاابؤشراى ايدؽاالتةةؽاادداخ ياد سدرات.ا

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

000

ا دػ فااد ػػد ؿار ػـ()01- 0ابعػػةباتاالرتدػػةطادػ فاتدػراتاادبك ػلاد دعػػداىػػدـاادرضػةااد ةػػيا اددر ػلاادك ػػلاى ػ ا
جدول رقم ()15-4

اددعد .

معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات البعد عدم الرضا الجنسي والدرجة الكمية عمى البعد
الفقرة

رقم
الفقرة
3ا

ي ةت ةااد ة لابشدعلاتبةبةًاا

00ا لاأشؾاأددًااتياأفاز يا بكفاأفا خ يا
03اتيااد ا ااأفااد ساه اادشيتااد ي داادذيالاأ ة ش اأ ةا ز ياى ااإلطاؽا
00ا تيادعضااري ةفالا ةتط ااز ياأفا ةت ةراددر لاكةت لادإليةةسادةإلشدةعا

معامل االرتباط

معامل االرتباط

لمزوج

لمزوجة

**2.00ا

**2920ا

**2905ا

**2904ا

**2900ا

**2905ا

**2902ا

**2905ا

اد ةياتياىب لااد بةعا

05ا تيادعضااري ةفا يباز ياأفاتتـاادببةرةلااد ة لادطر دلاأىترضاى ةا

**2900ا

**2904ا

ى دبةاأك فاتيايةدلابفاادض ؽاتدفاز يا سعؿاأي ة ةًادعضاارش ةتادغرضا

**2903ا

**2910ا

00ا

بضة دتياتدطا

02ا دـاتتعرضاي ةت ةاادز
03ا أ ةا ز يا ةد ًراابةا د ـادعب لااد بةعااد ةيا
10ا ه ةؾادعضاادببةرةةتااد ة لاادتياأيد ةا دكفاز يالا ةتبتااد ةا
15ا إفاات ةهةتاز يا ي ااد سابسرطلاتيااليتشةـا الةتي ةتاأك رابفاادازـا
لاريااضطرابادةدباىا ت ةااد ة لا

21ا أييؿاداجبةًااى اإشدةعا ةياكةبؿاتدر د ًةاي بةا د ـادةد بةعااد ةيا
30ا إفاز ا ياأ ؿاةعةدةابفاادز ةتااد ة يلا دًااا
33ا إفاز يا ةتبتاادةد ساد سساادددراادذياأةتبتااد ا
40ا إ ياأتضؿاأفاتك فاىا ت ةااد ة لاأك راببةاهياى ااافا
45ا أي ة ةًا ددياز يااهتبةبةًا اًا دًااددرضةجيا ة ةًاا

50ا إ ةابتسدةفاتياادغةدباى ابددارابةا بةرة ابفاادبعةشرةااد ة لا
022ا ىا ت ةااد ة لالا دي ةاشيتا

022ا أ ةاغ راراض لاإد ايدابةاىفايد ةاأ ةا ز ياىفاأتضؿاارةةد بادكيا رض ا
كؿاب ةاىفاااخرا ة ًاةا

**2904ا

**2905ا

**2903ا

**2904ا

**2904ا

**2913ا

**2900ا

**2904ا

**2.03ا

**2910ا

**2903ا

**2912ا

**2.00ا

**2902ا

**2900ا

**2912ا

**2902ا

**2910ا

**2900ا

**2900ا

**2.02ا

**2920ا

**2901ا

**2912ا

000ا أرغباتيادعضااري ةفاأفاتأتياادبدةدرةاتياىا ت ةااد ة لابفا ة باز يا

**2900ا

**2900ا

000ا دـاأدخؿاأددًااتياىا لاغراب لا
005ا ةتبتاادعا ت ةااد ة لا

**2900ا

**2901ا

**2900ا

**2922ا

**2903ا

**29252ا

**2901ا

**2900ا

000ا إفاز يا رغباتيااد بةعااد ةيادك رةا
005ا دـاأتكراتياخ ة لاز يا
001

001ا تيادعضااري ةفاأشعرادأ ياغ راةع دةابفاي ثاىا ت ةااد ة لا
ااد غة لا
000ا أي ة ةًا ك فايبةساز ياد سا ً

005ا د سايعد ًةاى ةاأفا تك ـاىفاة ك ةااد ةيا
011ا أتب اد اأفاز يا عدراىفابز دابفاادر لا اإليةةساأ ةتاادبعةشرةااد ة لا
020ا إفاز يا ةد ًارابةاترتضااد بةعااد ةياي بةاأرغباذدؾا
025ا د ساه ةؾابةاأر داأفاأغ رهاتياي ةت ةااد ة لا

**2902ا

**2923ا

**2900ا

**2900ا

**2902ا

**2904ا

**2900ا

**2900ا

**2903ا

**29200ا

**2912ا

**2911ا

** دال عند مستوى().0.1
ايػػظاب ػػفاخػػاؿااد ػػد ؿار ػػـا()01- 0ا أفا ب ػػاابعػػةباتاالرتد ػػةطاد ػ فاادسد ػراتاادبك ػػلاد دع ػػداىػػدـاادرض ػػةا

اد ةياباااددر لاادك لاد دعدادادلاإييةج ةاى دابةت ىا()2920اببةا ع ػ اأفاكػؿاتدػرةابػفاتدػراتااددعػداتدػ سابػةا
د ة ااددعدا هذاابؤشراى ايدؽاالتةةؽاادداخ ياد سدرات.ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

002

د فااد د ؿار ـ()02- 0ابعةباتاالرتدةطاد فاتدراتاادبك لاددعدات
جدول رقم()16-4

ةتاارد ارا اددر لاادك لاى ااددعد

معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات بعد توجهات األدوار والدرجة الكمية عمى البعد
رقم
الفقرة
0ا

معامل االرتباط معامل االرتباط

الفقرة
دغياأفا ك فاادز جاه ا يدها رأساادعةج لا

02ا إفاىبؿاارـا دا ؤدياإد ابعة ةةاطس ةاتياةفابةا دؿاادبدرةلا
02ا
باى اادز جاأفا تيبؿاادبةج د لاتياإطعةـاارطسةؿا ادع ة لاد ـاب بةاتتيبؿاا

لمزوج

لمزوجة

**2900ا

**2900ا

**2900ا

**2900ا

**2902ا

**2900ا

ادز لا

00ا إفابعظـااد ةةتا كفاأتضؿاإذااتسرغفادد ت ـاببةاد اتسرغفادعب فا
00ا ى اادب رأةاأفات دؿا لتهةابفاىةج ت ةاإد از ةادعداادز اجا
02ا ةايدذااد اكةفاه ةؾادعضابفاادبةة اةاد فاادز

فا دكفا دغياأفاتك فاد ز جاا

**2900ا

**2900ا

**2903ا

**2900ا

**2901ا

**2.02ا

ادك بلاادرج ة لاتياارب راارةر لا

00ا إذاايدثاأفابرضاأيداارطسةؿا كة تاادز لابفاارب ةتاادعةباتاتدفاى اا

**2904ا

**2900ا

ادز جاأفا ك فابةتعدًاا–اب ؿاز ت ا–اأفا غ باىفاىب ا دد ادةدب زؿادرىة لاا
طس ا

12ا إ ذااكةفاه ةؾاطسؿايغ راتياارةرةاتدفاخر جاارـاإد اادعبؿالا ك فاإلاد ية لاا

**2901ا

**2902ا

إد ااد د دا

11ا لا زاؿابعظـاادر ةؿا رغد فاتياأفاتك فاز ةت فابفااد عاادتد دياادذيا ع ياا

**2902ا

**2902ا

تيةبادشج فاارةرةا

22ا إفاادبرأةاادتيالاترغباتياأفاتك فابط علادز

ةالاتس ـا يد دلابع اأفاا

**2902ا

**2900ا

تك فاز لا

24ا إفاأهـاشيتاد ب رأةاأفاتك فاز لا دةا أبةًا دةا
34ا ى اادز لاأفاتة ـاتيابةة دةاارةرةابةد ةًاتيايةدلاادط ارئاتدطا
42ا ه ةؾاديظةتابفاادةعةدةاادعظ بلاتياز ا يا
50ا ادد راارةةةياد ز لاأفاتك فاردلاد تا
52ا إفابكةفاادز لاه اأفاتدد ادةدب زؿا

021ا لا باأفاتتخ اادز لاىفاىب ةايت اإذااتعةرضاهذاابااىبؿاز
000ا إفات ت رااددخؿاداةرةاه ابةج د لاادز جاأةةةًاةا

003ا إفابةج د ةتاارب بلاىبؿا ةتغرؽاكؿااد تا
002ا إفاىبؿاادبرأةاد ا سساأهب لاىبؿاز ةا

003

ةا

**2900ا

**2923ا

**2900ا

**2903ا

**2905ا

**2900ا

**2904ا

**2911ا

**2900ا

**2920ا

**2900ا

**2900ا

**2905ا

**2900ا

**2900ا

**2904ا

**2900ا

**2900ا

000ا ى اادب رأةاأفاتت ااأفا ةةىدهةاز
010ا دغياأفا ك فاه ةؾاىدداأكدرابفاد رااديضة لا ر ةضاارطسةؿايت ا ةتط ااا
ةاتياأىبةؿاادب زؿا

**2902ا

**2900ا

**2900ا

**2900ا

ىدداأكدرابفاارب ةتاأفا خر فاإد اادعبؿا

020ا عتبدااةتدرارابع شلاارةرةاتيابكةفابع فاى اىبؿاادز جاغةددًاةا
022ا بفاادطد عياأفا تضة ؽاادر ؿاإذااكة تاز ت اتكةبابةلًاأك راب ا
لابةج د لاا
لاب ؿاغة ؿاادبادسا ظةتلاادب زؿا رىة لاارطسةؿاهياأ ً
030ا إفاأىبة ً

**2902ا

**2901ا

**2902ا

**2902ا

**2902ا

**2900ا

ادز لا

** دال عند مستوى().0.1
اااا ايظابفاخاؿااد د ؿار ـا( )02- 0اأفا ب اابعةباتاالرتدةطاد فاادسدراتاادبك لاددعدات

ةتاارد ارا

باااددر لاادك لاد دعدادادلاإييةج ةاى دابةت ىا()2920اببةا ع اأفاكؿاتدرةابفاتدراتااددعداتد سابةا د ة ا
اددعدا هذاابؤشراى ايدؽاالتةةؽاادداخ ياد سدرات.ا

ااا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

004

ا د فااد د ؿار ـ()03- 0ابعةباتاالرتدةطاد فاتدراتاادبك لاددعداادتةر خاادعةج يا اددر لاادك لاى ااددعدا
جدول رقم ()17-4

معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات بعد التاريخ العائمي والدرجة الكمية عمى البعد
رقم

معامل االرتباط معامل االرتباط

الفقرة

الفقرة

1ا ددداك تاأتبتاادي ةةاةع دةاتياب زؿا ادديا
00ا ددداكة تاه ةؾاداجبًةاىا لاط دلاتياىةج تياد فا ادديا أخ تيا
02ا دد ادياأفاكؿاادز ةتاادتياتبتاتياىةج تياهياز ةتا ة يلاإد ايداكد را
04ا ددداكة تاطس دتياغةددًةاأةعدابفاأشخةصاك ر فا
02ا أىتدداأفاز اجا ادديا عتدراب اًاط دةًا بكفاأفا يتذ اأياز
20ا إفاز اجا اددياكةفاأةعدابفابعظـاادز ةتا

فا

32ا ددداىشتاطس دلاغ راةع دةاد غة لا
44ا
اابةاكةفا ادديا تشة رافا
ً

020ا إفا ادديايد دلادـا س بة ياأددًااا
003ا إفا ادديادـا تسةىاا ت اياات بةاد بةاكبةا بااد يةؿاأفا ك فا
000ا ى دبةاك تاطساًاكةفا د د ياىدـاالةتدراراتياأةرتيا
005ا ددداكةفاببةا ي ر ياتياز اجا اددياأ اكةفا بكفاأفا ت يادةدطاؽا
003ا لاشؾاأ ياأتب اأفا ي راز ا ةاأتضؿابفاز ةتادعضاأ ةرديا
014ا ددداك تاأشعرا –ا دؿاأفاأتز جا–ادعدـا–االرت ةحاتياب زؿا ادديا
032ا إفا ادداياكة ةا يدةفادعض بةااددعضا

لمزوج

لمزوجة

**2902ا

**2912ا

**2900ا

**2913ا

**2900ا

**2904ا

**2900ا

**2922ا

**2901ا

**2932ا

**2900ا

**2921ا

**2921ا

**2914ا

**2900ا

**2900ا

**2900ا

**2922ا

**2923ا

**2.22ا

**2900ا

**2920ا

**2902ا

**2914ا

**2900ا

**2925ا

**2920ا

**2910ا

**2900ا

**2920ا

** دال عند مستوى().0.1

ايػظابػفاخػاؿااد ػد ؿار ػػـا()03- 0ا أفا ب ػاابعػةباتاالرتدػةطادػ فاادسدػراتاادبك ػلاددعػداادتػةر خاادعػػةج يا

باااددر لاادك ػلاد دعػدادادػلاإييػةج ةاى ػدابةػت ىا()2920اببػةا ع ػ اأفاكػؿاتدػرةابػفاتدػراتااددعػداتدػ سابػةا د ةػ ا
اددعدا هذاابؤشراى ايدؽاالتةةؽاادداخ ياد سدرات.ا

ا
ا
ا
ا
ا
ا
005

ثبات مقياس اإلدراكات المتبادلة بين الزوجين
ااا تـاادتيدؽابفا دةتاادبد ةساتيااددراةلااديةد لابفاخاؿاادطرؽاادعب لاديةةبااد دةتا ه اكبةا ي:ا

أ -طريقة التجزئة النصفية:

اااا ت ػػـاية ػػةبابعةب ػػؿاالرتد ػػةطادػ ػ فا ي ػػس االختد ػػةرا ػػداد ػ ػ ابعةب ػػؿاالرتد ػػةطادبد ػػةسااد ػػز جا ادز ػػلا(،)294ا
()2940اى ػ اادت ػ اديا ت ػػـاتيػػي اابعةب ػػؿاالرتدػػةطا تدػػةادطر د ػػلاةػػد ربةفاد ػ ار فا ػػداد ػ ابعةب ػػؿااد دػػةتاد ػػز جا

ادز لا(،)2945ا ()2952اى اادت ادي.ا
ب -طريقة كرونباخ ألفا

اااا تـايةةبابعةبؿااد دةتاد بد ةسابفاخػاؿايةػةبابعةبػؿاكر دػةخاأدسػةا ػداد ػ ابعةبػؿااد دػةتاادبيةػ با تدػةا
د ذهاادطر دلادبد ةساادز جا ادز ل()2951ا،ا ()2950اى ػ اادتػ اديا تعتدػراهػذهاادبعػةباتاىةد ػلا ةػد ةاأيا بكػفا
تطد ؽاأداةااددراةلاى اأتراداى لااددراةل.ا

ا

كبةاتـايةةبابعةبؿااد دةتادكؿادعدابفاأدعةداادبد ةسا اد د ؿار ـا( )04- 0ا د فاذدؾا
جدول رقم ()18-4

معامالت الثبات لمقياس اإلدراكات المتبادلة بين الزوجين
البعد
اد سةيا اإلشدةعاادعةطسيا
ال تيةديا
ال تبةىيا
اد دةتيا ادبعرتيا
ترد لاارد ةتا

معامل ثبات

معامل ثبات

ألفا كرونباخ لمزوج
2944ا

ألفا كرونباخ لمزوج ة
2944ا

00ا

2924ا

2923ا

04ا

2934ا

2930ا

01ا

2943ا

2940ا

01ا

2934ا

2932ا

عدد عبارات البعد
00ا

اااا تض ػػااب ػػفااد ػػد ؿار ػػـ()04- 0ا أفا ب ػػاابع ػػةباتااد د ػػةتاادبيةػ ػ دلادطر د ػػلاأدسػ ػةاكر د ػػةخاردع ػػةدابد ػػةسا
اإلدراكةتاادبتدةددلاد فاادز
رغراضاادديثااديةديا.ا

فات ار يتاد فا()2944- 2924ا ب ع ةاتعتدرابعةباتا دةتابرتسعػلا ةػد ةا ب ةةػدلا
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ثبات مقياس التوافق الزواجي:
اااا تـاادتيدؽابفا دةتاادبد ةساتيااددراةلااديةد لابفاخاؿاادطرؽاادعب لاديةةبااد دةتا ه اكبةا ي:ا

أ -طريقة التجزئة النصفية:

اااا تػػـاية ػػةبابعةب ػػؿاالرتد ػػةطاد ػ فا ي ػػس االختد ػػةرا ػػداد ػ ػ ابعةبػػؿاالرتد ػػةطادبد ػػةسااد ػػز جا ادز ػػلا(،)2922ا
()2942اى ػ اادت ػ اديا ت ػػـاتيػػي اابعةب ػػؿاالرتدػػةطا تدػػةادطر د ػػلاةػػد ربةفاد ػ ار فا ػػداد ػ ابعةب ػػؿااد دػػةتاد ػػز جا

ادز لا(،)2930ا ()2950اى اادت ادي.ا

ب -طريقة كرونباخ ألفا:

اااا تـايةةبابعةبؿااد دةتاد بد ةسابفاخػاؿايةػةبابعةبػؿاكر دػةخاأدسػةا ػداد ػ ابعةبػؿااد دػةتاادبيةػ با تدػةا
د ذهاادطر دلادبد ةساادز جا ادز ل()2940ا،ا ()2950اى ػ اادتػ اديا تعتدػراهػذهاادبعػةباتاىةد ػلا ةػد ةاأيا بكػفا
تطد ؽاأداةااددراةلاى اأتراداى لااددراةل.ا

كبةاتـايةةبابعةبؿااد دةتادكؿادعدابفاأدعةداادبد ةسا اد د ؿار ـا()04- 0ا د فاذدؾ
جدول رقم ()19-4
معامالت الثبات لمقياس التوافق الزواجي
ألفا كرونباخ لمزوج

ألفا كرونباخ لمزوجة
2950ا

00ا

2.43ا
2913ا

2950ا

05ا

2.22ا
2920ا

2913ا

01ا

2921ا

2940ا

البعد

عدد عبارات البعد

ادتآدس لا

00ا

ادض ؽاادك ادةدز اجا
التيةؿاادب

ا

ىدـاادرضةااد ةيا
ت

معامل ثبات

معامل ثبات

ةتاارد ارا

ادتةر خاادعةج يا

2.40ا

03ا
00ا

2944ا
2933ا

ا تضاابفااد د ؿار ـ()04- 0ا أفا ب اابعةباتااد دةتاادبية دلادطر دػلاأدسػةاكر دػةخاردعػةدابد ػةساادرضػةا
ادز ا ػػيات اراي ػػتادػ ػ فا(- 2913ا)2950ا ب ع ػػةاتعتد ػػرابع ػػةباتا دػػةتابرتسع ػػلا ة ػػد ةا ب ةة ػػدلارغػػراضااددي ػػثا

اديةدي.اا

األساليب اإلحصائية

- 1ابعةبؿاارتدةطاد رة ف.ا

- 0اتي ؿاادتدة فااريةدى(.)ANOVAاا
- 0ااختدةرا()tادع ت فابةتد ت ف.ا
007

الفصل الخامس

نتائج الدراسة ومناقشتها
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نتائج الدراسة ومناقشتها
هددت ا درت دس ددح درة رلددح تر د در اددس

د ر د ق درو د ي،

د دإلت دسك د ا درب د ترددح دددلن درددو لن ة د أدا د ت درةل د ا در دسلح

هذد درفصل ل م سض در ئج در ي ص ا ترل درت دس ح ب ش

.

ا د

أوال =النتائج الخاصة بالفرض األول=
نص الفرض األول عمى=

ت ا ح دس د طله تدرح تةص ئل ً دلن أدا ت دإلتسدك ا درب د ترح دلن درو لن ة أدا ت درةل ا در سلح در د دق

"

درو د ي" ر ةقق بن صةح هذد درفدسض دم ة د ع با بدل دس دد ط دلس د ن ددلن دالت دسكد ا درب د تردح در د دق درو د دي
دأدا ته دربخ فح والجدول رقم ( )1-5يبين ذلك.
جدول رقم ()1-5
با باا دالس د ط دلن أدا ت دإلتسدك ا درب د ترح أدا ت در د ق درو د ي
النفسي واإلشباع
العاطفي

البعد

االقتصادي

االجتماعي

الثقافي والمعرفي

تربية األبناء

لمزوجة

لمزوج

لمزوجة

لمزوج

لمزوجة

لمزوج لمزوجة

6..0

6.00

6.00

6.0.

6.00

6..6 6..0 6.00

6.00 6.00

د رو دج

6...

6..6

6.00

6.06

6.00

6... 6..0 6.00

6.00 6.00

6...

دال ص ل درب ه

6..0

6..0

6.00

6.00

6.00

6..6 6..0

6.00 6.00

6...

6..0-

-6..0

-6..0 6..0- -6.0. -6.00 -6.00 -6.00 6.06- -6.00 -6.0 -6.00

ا درت دس

6.06

6.00

6.00

6.06

در سلخ درا ئ ي

-6.00

-606

-6.00 -6.00 -6.06 -6.00 -6.0 -6.0. -6.00 -6.06 -6.00 -6.06

درتس ح درك لح

6..6

6...

6..0

در آرفلح
درضلق درك

تم درسض در

ي

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6..

لمزوج لمزوجة

الدرجة الكمية

6.00 6.00 6.00

6..0 6..0 6.00

لمزوج

لمزوجة

لمزوج

6..0

6.00
6..6
6..0

6.00 6.00

6.06 6.0.

6.00

6..0

يتبين من الجدول (  )1-5ما يمي=
- 1

ت ا ح دس د طله ب دح تدرح تةص ئل ً دلن أدا ت دإلتسدك ا درب د ترح درتس ح درك لح دات در آرفلح بدن درا دبدل

در د ح ر د ددق درو د ددي ،ةلددت دس ةددا لبددح با بددل دالس د د ط ر ددو ج دددلن ( )5.75- 5.55ر و ددح دددلن (– 5.53
 )5.79ه د

ددلم تدرددح تةص د ئل ً

ددت ب د

( )5.51هددذد لا د أ دده ك ب د دس فاددا تس ددح درددو لن
119

د بقل د

دات در آرفلح دراك

دالتسدك ا درب د ترح دس فاا تس ب

ول تا ي دإلتسدك ا درب د ترح.

دات در آرفلدح

صةلح ألض ةلت لص ةع درول تا

 - 2د ت ا ددح دس د طلدده ب دددح تدرددح تةص د ئل ً دددلن أدا د ت دالت دسك د ا درب د ترددح درتس ددح درك لددح داددت درضددلق درك د

د رو دج بن درا دبل در ح ر د ق درو د ي ةلت دس ةا لبح با بل دالس د ط ر و ج دلن ( )5.85- 5.55ر و ح

ددلن ( )5.78 – 5.54ه د
د بقل د

ددت ب د

دالت دسك د ا درب د ترددح دس فاددا تس ب د

لص ةع درول تا
- 3

ددلم تدرددح تةص د ئلح

دات درضلق درك

( )5.51هدذد لا د أ دده ك ب د دس فاددا تس ددح درددو لن
صددةلح ألض د ةلددت

د داددت درضددلق درك د د د رو دج دراكد

د رو دج ول تا ي دإلتسدك ا درب د ترح.

ت ا ح دس د طله ب دح تدرح تةص ئل ً دلن أدا ت دإلتسدك ا درب د ترح درتس دح درك لدح  ،دادت دال صد ل درب ده

بن درا دبل در ح ر د ق درو د ي ةلت دس ةا لبح با بل دالس دد ط ر دو ج ددلن ( ، )5.74- 5.44ر و دح ددلن

( ، )5.77 – 5.55ه

لم تدرح تةص ئل ً

ةلت لص ةع درول تا

دات دال ص ل درب ه رةل دربشكاا ول تا ي دإلتسدك ا درب د ترح.

بقل

دالت دسكد ا درب د تردح دس فادا تس بد

( ، )5.51هذد لا

تب

أ ه ك ب دس فاا تس ح درو لن

د دادت دال صد ل درب ده رةدل دربشدكاا  ،دراكد

صدةلح ألضد

 - 4د ت ا ددح دس د طلدده د ردح تدرددح تةص د ئل ً دددلن أدا د ت دإلت دسك د ا درب د ترددح درتس ددح درك لددح  ،داددت ددتم درسض د
در

ي بن درا دبل در د ح ر د دق دردو دج  ،ةلدت دس ةدا لبدح با بدل دالس دد ط ر دو ج ددلن( - 5.47درد )- 5.76

ر و ددح دددلن ( )- 5.76 – - 5.46ه د

تس ددح درددو لن

د بقل د

ددلم تدرددح تةص د ئل

دالت دسك د ا درب د ترددح ددا تس ب د

ألض ةلت لص ةع درول تا

دات تم درسض در

( ، )5.51هددذد لا د أ دده ك ب د دس فاددا

ددت ب د

د داددت ددتم درسض د در

ددي ،دراك د

صددةلح

ي قص ن ي دإلتسدك ا درب د ترح.

 - 5د ت ا دح دس د طلده ب ددح تدرددح تةصد ئل ً ددلن أداد ت دإلت دسكد ا درب د ترددح درتس دح درك لدح دادت

د ا درت دس

بن درا دبل در ح ر د ق درو د ي  ،ةلت دس ةا لبح با بل دالس دد ط ر دو ج ددلن ( )5.35- 5.25ر و دح ددلن

( ، )5.31 – 5.24ه د
د د بقلد د

ددلم تدرددح تةص د ئل ً

ددت ب د

دالت دسكد د ا درب د تر ددح دس فا ددا تس بد د

لص ةع درول تا

دات

( ، )5.51هددذد لا د أ دده ك ب د دس فاددا تس ددح درددو لن

د د دا ددت

د د ا درت دس ،دراكد د

ص ددةلح ألضد د ةل ددت

ا درت دس ول تا ي دإلتسدك ا درب د ترح.

 - 6د ت ا ددح دس د طلدده د ردح تدرددح تةص د ئلح دددلن أدا د ت دإلت دسك د ا درب د ترددح درتس ددح درك لددح داددت در د سلخ درا د ئ ي

رإلضسدع درو د ي بن درا دبل در ح ر د دق درو د دي  ،ةلدت دس ةدا لبدح با بدل دالس دد ط ر دو ج ددلن (- 5.25
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در  )- 5.45ر و ح دلن ( - 5.17تر  ، )- 5.25هد

ك ب د دس فاددا تس ددح درددو لن
درو د ي دراك

د بقل د

دلم تدردح تةصد ئلح

دالت دسك د ا درب د ترددح ددا تس ب د

دت ب د

( ،)5.51هدذد لا د أ ده

د داددت در د سلخ درا د ئ ي رإلض دسدع

صةلح ألض  ،ةلت لص ةع درول تا ي دادت 33ت در د سلخ دراد ئ ي رإلضدسدع درو د دي قصد ن

ي دإلتسدك ا درب د ترح.

ت ا ح دس د طله ب دح تدرح تةص ئل ً ددلن أداد ت دإلت دسكد ا درب د تردح درتس دح درك لدح ر د دق درو د دي ةلدت

- 7

دس ة ددا لبد ددح با بد ددل دالس دد د ط ر د ددو ج دد ددلن ( ) 5.77- 5.65ر و د ددح د ددلن ( ، )5.85 – 5.58ه د د

د ددلم تدرد ددح

صدةلح ألض د  ،ةلدت لصد ةع در قصد ن ددي درتس دح

د أدا د ت

تةص د ئلح

ددت ب د

دس فادا تس بد
بقل

-8

( ، )5.51هددذد لا د أ دده ك ب د دس فاددا تس ددح درددو لن

د در د ددق درو د دي دراكد

دالتسدك ا درب د ترح قص ن

درتس ح درك لح

د بقل د

دإلت دسك د ا درب د ترددح

در د ق درو د ي.

د ت ا ددح دس د طلدده ب دددح تدرددح تةص د ئل ً درتس ددح درك لددح رإلت دسك د ا درب د ترددح درتس ددح درك لددح ر د ددق درو د ددي

ةلت د غا لبح با بل دالس د ط ( )5.82( )5.83ر و ج درو ح

در دري.

مناقشة نتائج الفرض األول =
 رقت أش س درفسض در ل د

ت ا ح دس د طله ب دح تدرح تةص ئل ً دلن أدا ت دالتسدك ا درب د ترح دلن دردو لن

ة د أدا د ت درةل د ا در دسلح ( ،درداددت در ف دي دإلشددد ع درا د طفي ،درداددت دال ص د ت  ،درداددت دال ب د ي ،دردا ددت

درثق ي درباس ي ،سدلح درد ء) ،دادت در آرفلدح بدن درا دبدل در د ح ر د دق درو د دي ردت كدل بدن دردو ج درو دح،
تالرددح ( ،) 5.51هددذد لشددلس تر د در د ددق در د م دددلن أدا د ت دإلت دسك د ا درب د ترددح دددلن درددو لن داددت

ددت ب د

در رفلدح ،د أ دح ك بد دس فاددا تس دح دردو لن
دراكد

قد

د بقل د

دإلت دسكد ا درب د تردح دس فادا تس د

د دادت در آرفلددح

صددةلح ،در آرفلدح ا ددي دررفددح در قدتلس دالة دسدم دالل دلدح ر طددس دتخددس دراا د ا درةبلبلددح ،بددت

در ي ات بةص ح رطدلاح در ف اا درب د ترح دلن درو لن ي

د ع ب اتتا ب

در ش ده دل ب ي درقلم در ك س درا تدا هذد ب أكدتا ت دس دح كدل بدن (بد س

 1986ت دس ح (درصب ت

بخ تبح ) 2554،در ي أش سا تر

ح ،ضاً ن بقدتدس

ل دسردت ( ،Mark & Gerald

د ت ا دح دس د طلدح دي درتس دح درك لدح ر د دق

درو د دي ب غلدسدا درب دح ،أن درو دج درددذلن لددتسك ن أن درطدس دتخددس شخصددلح ت س ذدا بابدح بلدوه ددن

دتخسلن رل

ب ست شسل

ق لت  ،لةقق ن د ق ً و د ل ً ل ب ا ن دق ا دراا ح درو لح دشكل أ ضل.

 كب أش س درفدسض ترد

د ت ا دح دس د طلده ب ددح تدردح تةصد ئل ددلن أداد ت دإلت دسكد ا درب د تردح ددلن دردو لن

بقلد

صدةلح،

ة د أدا د ت درةل د ا در دسلح درتس ددح درك لددح داددت درضددلق درك ددي د د رو دج ،هددذد لا ددي أ دده ك ب د دس فاددا تس ددح

درو لن

دالت دسكد ا درب د تردح دس فادا تس بد
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د دادت درضدلق درك دي دد رو دج دراكد

درضدلق درك ددي د د رو دج لا ددي در ددخط دال د ل ء بددن دردو دج ك لددح،
هدذد لدتل

د أن دراا دح ددلن دردو لن درق ئبدح

د ق دس دًس ا ت تر
دب د

كل ا كاً ب بد

ددتم درسض د

ددتم دال د م

ددت درددو لن

د در د دق دردذ بدن شدأ ه أن ل ادل درةلد ا در دسلح أكثددس

دد ل درطدس ر خدس ،دشدد ع ة

بدل بد لسضدله د م د د د ده

ده

ددن بدل ب د لوذلده أ لف ددت ا ده ددده أ دأ دس ل ب  .هددذد بد أكددتا ت دس دح ( ةدلددع ) 1982 ،در ددي

ص ا تر أن در س ي دراا ح درو لح ب

دإلت دس دلن درو لن
 كب دلن در ت ل

ت ركن دصد سا بخ فدح ،لس د ذرد ترد دخد ا
ي درضغ ط درد ء در ف ي ر و لن.

ع در س بتده در دخ ا

دي طدلادح

ت ا ح دس د طله ب دح تدرح تةص ئل دلن أدا ت دإلتسدك ا درب د ترح ددلن دردو لن درتس دح

درك لح دات دال ص ل درب ه بن دردا ت در ح ر د ق درو د ي رت كل بدن دردو ج درو دح

دت ب د

( ،) 5.51هذد لا ي أن در دصل دربد شس درب بس دلن درو لن قدل كل طس ر خس لابل

در د ق درو د ي ي دال ودن درا طفي  ،در ادلس ن دربش س  ،أ دح ت فد ق دربل دو لدح  ،درد ي درثقد ي،

تالردح

ةقلدق
قدتلس

كل ب ب ر خس ،بت دال ف ق ة ل أ رلع شئح درطف ل) ،ركي ل ةقق در ف هم ي در سا ل ع أن ل د ت
د ددلن در ددو لن أ دد ع در دص ددل درث ددس درفاد د ل ددي ك ددح درب د د ل ا ،ربد د ر ددذر ب ددن بخس د د ا دل دل ددح

دد

در ددو لن در د دسا باد د ً ،ةل ددت أن در دص ددل درو د ددي هد د در ددوء درة ددم در ددذ لة ددتت د د ع دراا ددح ،طدلا ددح

دإلتسدك ا دلن دردو لن در د ر د درقدتسا
كلح.

درفكسلح در تد لح در

 ددي ةددلن أ ضددح بددن در ددت ل

د

قسلدع أ تداد ت درو دج دن داضد م دردداض دي بلد در د دةي

د ت ا ددح دس د طلدده د ردح تدرددح دةص د ئل ً دددلن أدا د ت دالت دسك د ا درب د ترددح دددلن

دردو لن ة د أداد ت درةل د ا در دسلح درتس دح درك لددح دادت درسض د در
هذد لا ي أ ه ك ب دس فاا تس ح درو لن

در

ي دراك

بقل

ددي بدن درا دبددل در د ح ر د ددق درو د ددي،

دإلتسدك ا درب د ترح دا تس د

صةلح ،لص ةع درول تا دي دادت دتم درسضد در

دي قصد ن دي دالت دسكد ا درب د تردح ددلن

درو لن ،او درد ةثح ذر أن دراا ح دلن درو لن أثس دإت دس كل بن درو لن ر

در ف هم ،در ادلس ن دربش س دال

ه ا ة داض درداض ،دشد ع ة

شددا سهب د د رب تا درةددع درسض د  ،لا دددس در د ددق در

دي د باً أ

د دادت دتم درسضد

ه تر در

ددل ً ددي

كل ا دتخس ،طسلقدح

ب درو ج دتخدس،

لدده در ف ددل درو د ددي تر د

در ا د ن ،قسلددع

د ا در ظددس بش د سهب ة د ل كثلددس بددن درب د س در دسلح ،ددي ةددلن لا دددس ددتم در د ددق

ددي د باً أ

لدده هددذد در ف ددل تر د درشددق ق درص دسدع ،هددذد ب د أش د سا ترلدده ت دس ددح كددل بددن

در

ددل ً ددي

(شدفس له ك بد س  (،) 2009, Suverna & Kumarشد سو لسلدوا  ،) 2009, Chris & Triziaترد أن
در د ددق درو د ددي ذد ا ددح ثلق ددح د ر ددذك ء دراد د طفي ،أن در بد د ذج در د كي درب بث ددل ددي درب ضد د لح در دلد د
درة د د د د ح د د د ددي تت دس در د د د د
(د ص لل )2557،تر

در ف ي ،دشد ع درة

دتخد د د ددس

دددد ت

د د د د در د د د د ددق درو د د د د ددي ،ت دس د د د ددح ( دربلق د د د د ،) 2556 ،

ت ا دح دس د طلده تدردح تةصد ئل ً ددلن أداد ت درة دح ترد دربد ن دراد طفي در د دق

ا درا طفلح ب

درسض درو د ي.
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 ددي ةددلن أش د س در ددت ل تر د

د ت ا ددح دس د طلدده ب دددح تدرددح تةص د ئل دددلن أدا د ت دإلت دسك د ا درب د ترددح دددلن

درو لن ةد أداد ت درةلد ا در دسلح درتس دح درك لدح دادت
هذد لتل

د ا درت دس بدن درا دبدل در د ح ر د دق درو د دي،

أن أتدء ت س كل بن درو لن ل أثس دشخصدلح كدل ب بد دتخدس ،بف بده دن ف ده ،صد سه
بن درو ج دتخس بن خال ب دك ده بن خدسدا ب ذج ،ب ةص ه بن با بد ا دن

رت سه ،ب ه ب

در د د ا درةقد ق دي دردت سلن ،باس دح كدل ب بد د د د ده ة د لصدل كدل ب بد

در ددو ج ددي د ب بد د تال د د د ت ت س درو ددح  ،ال لةص ددل د ب بد د
د د د ده ،هدذد بد ل اددل دربف ضد ح ددلن دردت سلن ب د ةل ح ،بد

د ةق ده ،ال ل دت ت س

د د ةق دده تال تذد د د م در ددو ج دتخ ددس

د راب دح دةددتا ،أبد

دتب لةدتت كثددس

در ا ا بن أةت درو لن أ ك ل ب د دع اتت درت دس در ي لقد م د د  ،كثدسا در د دد ا دربط ددح ا سضد ،
لةددتت ب د ل ددب ( ص دسدع درددت س ) درددذ لددوت تر د

د د دد ا ت سه،

ددتم دركف د ءا كددل بددن درددو لن أ تةددتدهب ددي درقل د م

ا ده درخ طئددح بدن درددو ج دتخدس ددي س لدح درةقد ق درو لددح بدن تشددد ع رة

بد  ،أ ب د ل

ا در سلح ،لشاس درو ج درو ح دد را و دي در

دلق ددلن هدذه

دردلا ،سدلح درطف ل س ل م،

لس درة

درت دس لخ ل در ف ل كداً ب بد ردت دتخدس ،لكثدس درشدق ق درصدسدع ،هدذد بد أشد سا ترلده ت دس دح ( س ددسا
تلفلت  ( ،) 1985, Robert & Davidدر

دي ( ،) 2558 ،شد دي ) 1999،ترد

د ت ا دح دس د طلده

ب دددح دددلن ت ب د ري

دبددل ددتم دال د قسدس در ددس د ب د ري درب ددئ رل ا در دسلح دال ب لددح ،دددلن تت دس

درو ددح رب ددئ رل

د ه درددو ج .ت دس ددح ( أد د طل دسا) 1985 ،در ددي أش د سا تر د أن ث ئلددح در قدددل در ددس ض

ر ددات دس دال ب ل ددح در ث لد دح در ق لتل ددح ،بد د ل ف ددق ب ددن ةقد د ق ال لةقد د ق در قد ددل دال د د دس

درو لن

 كب د ل ضددح بددن در ددت ل تر د

دال بد د ي د ددلن

د ت ا ددح دس د طلدده د ردح تدرددح تةص د ئل دددلن أدا د ت دإلت دسك د ا درب د ترددح دددلن

درو لن ة أدا ت درةلد ا در دسلح درتس دح درك لدح دادت در د سلخ دراد ئ ي رإلضدسدع درو د دي بدن درا دبدل در د ح

ر د ق درو د دي ،هدذد لا دي ك بد دس فادا تس دح دردو لن
تس

دات در سلخ درا ئ ي راضدط دسع درو د دي دراكد

طدلاح دالتسدك ا ركل طس ر خس ر

ذ سه

خا ا دلن دالث لن ر أ د د  ،داض لس

د بقلد

دالت دسكد ا درب د تردح ددلن دردو لن دا

صدةلح ،هدذد لا دي أن دبح در قدتلس دالة دسدم

دات در سلخ درا ئ ي رإلضسدع درو د دي ،دردذ لس د ترد

تر درو ج أ درو ح أ ترل ب با ً ،داض درخدس لس د ترد

ظس بد د دال ب ل ددح دال صد د تلح أ

ا بد د دأ ددس ل ب درص د للن ،ه ددذد د ددت سه ل ددوت ترد د خا د د ا د ددلن

له إن درد ةثح قدل درفسض د

ت ا ح دس د طلده ب ددح ددلن كدل بدن أداد ت دإلت دسكد ا درب د تردح ددلن

درطس لن لةتت درشق ق لوتدت در ف س درب د تل دل ب  ،لش ت درخص بح دراتدء دل ب .
 د ًء
دردو لن ةد أداد ت درةلد ا در دسلح بدن
دالخ ا

دح درتس دح درك لدح بدن

ي در د ق درو د ي دلن درو لن لاد ت ترد دالخد ا

ذر ركل بن درو ح درو ج

در س لع.
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دح أخدس در د دق درو د دي دل ب د  ،أ أن

دي طدلادح دالت دسكد ا درب د تردح ددلن دردو لن

ثانياً=النتائج الخاصة بالفرض الثاني=
نص الفرض الثاني عمى=

ت س ق تدرح تةص ئل ً ي دالتسدك ا درب د ترح دلن درو لن ة أدا ت درةلد ا در دسلح اد ت رب غلدس دتت درد د ء

در سا .ر ةقق بن صةح هذد درفسض م ة ع ة لل در د لن درة ت
جدول رقم ()2-5

در ت ل س م ( )2- 5لدلن ذر .

نتائج تحميل التباين األحادي لحساب داللة الفروق في األوساط الحسابية
لدرجات األزواج عمى مقياس اإلدراكات المتبادلة حسب متغير عدد األبناء

البعد

الدرجة

مصدر

التباين

بين المجموعات

مجموع المربعات

لمزوجة

لمزوج

5<6;<.387 6459;.<7:

متوسط المربعات

درجة الحرية

لمزوج لمزوجة
5

5

لمزوج

لمزوجة

479<7.85: 48967.7:6

الكمية داخل المجموعات 4;46.;54 578<.44; 4<: 4<: 68:655.;547;7779.566

النفسي بين المجموعات
واإلشباع

;4<.9<6

<5:9.56

46;.453

633.:36

5

5

73.<94

76.4;9

474.684

73<.;79

5;.775

:8.555

<4.;59

453.;98

;57.;3

5:.9<5

;46:.3:

435.977

5<.<75

65.<47

5

<<3.79

464.;<8

4<:

5<.936

76.447

العاطفي داخل المجموعات 4<: 4<: 47;4;.9;: ;39<.594
5;5.:34

;4<.9<6

5

5

4;6.985

<574.:5

5

5

;7;;:.45

8788.5<4

5:7.489

538.5;:

<8;<;.96

;97;7.39

<4;3.<6

596.:<4

5

8;64.:;4

;7<6.697

4<:

االقتصادي بين المجموعات
داخل المجموعات 4<: 4<: 47;4;.9;: 8936.387
االجتماعي بين المجموعات
داخل المجموعات
الثقافي

بين المجموعات

والمعرفي داخل المجموعات
تربية األبناء بين المجموعات

داخل المجموعات

يتبيين مين الجيدول رقيم( )2-5أ ده
درو دج

د بقل د

4<: 4<:
5

5

4<: 4<:

الداللة

لمزوج لمزوجة لمزوج لمزوجة
9.69

;.4

3.33 3.33

6.7

<9.

3.33 3.37

<7.

8.7

3.33 3.33

6.:

7.7

3.34 3.36

7.9

6.4

3.37 3.34

6.4

3.37 3.37 6.34

تالردح ( )5.55ددلن ب

دط ا تس د ا

دإلت دسك د ا درب د ترددح ق د رب غل ددس ددتت درد د ء ذر د ركددل ب ددن درو ددح درددو ج،

لدده ل د م دد د ل

درفددسض ،رباس ددح د د ه درفددس ق دددلن ب

دت ددس ق تدردح تةصد ئل ً

دت ب د

قيمة ف

مستوى

ددط ا تس د ا أ دسدت ل ددح دردةددت ر

دربق س ا درداتلح ،در ت ل س م ( )3- 5لدلن ذر .
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ئددح بددن ئ د ا ددتت درد د ء ددم ت دسدء

دول رقم ()3-5
نتائج المقارنات البعدية لدرجات أفراد عينة البحث لالدراكات المتبادلة
وفقا الختالف عدد األبناء في األسرة

متغير عدد

المتوسط الحسابي

األبناء

3- 0

أكثر من 6

6- 4

لمزوج

لمزوجة

لمزوج

لمزوجة

لمزوج

لمزوجة

لمزوج

لمزوجة

0-6

0.0.00

0.0.00

-

-

-

-

-

-

0-0

0....0

000.0.

*00.0.

0..0

-

-

-

-

أكثس بن 0

006.00

000.06

*00.00

*00.00

* 00..0

-

-

-

دالة عند مستوى ()0005
د ر ظس تر

ق الخ ا
-

د ئ ج دربق س د ا درداتلدح رب

تت درد ء ل دلن ب ل ي:

د ت ددس ق تدرددح تةص د ئل ً

ذر ركل بن درو ج درو ح.

-

ت س ق تدرح تةص ئل ً

-

ت س ق تدرح تةص ئل ً

ددت ب د
تب

دط ا تس د ا در دسدت

د دإلت دسكد ا درب د تردح ركدل بدن دردو ج درو دح

تالرددح ( )5.55دددلن درب ب ددح در ر د
تالرح ( )5.55دلن درب ب ح در ر

درث لددح رص د رح درب ب ددح درث لددح

درث رثح رص رح درب ب دح درث رثدح ذرد

ركل بن درو ج درو ح.

ر و ج دل ب رم لكن ه

تب

تالرح ( )5.55ددلن درب ب دح درث لدح درث رثدح رصد رح درب ب دح درث رثدح ذرد

س ق تدرح تةص ئل

رقت أش سا ل ح درفسض تر

تب

( )5.55دلن درب ب ح درث لح درث رثح رت درو ح.

ت دس ق تدردح تةصد ئل ً ددلن درب ب دح در رد

رص رح درب ب ح درث رثح ذر ركل بن درو ح درو ج.
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درث لدح رصد رح درب ب دح درث لدح،

مناقشة نتائج الفرض الثاني=
 ر ةقق بن صةح درفسض با درد ةثح د
بقل

رتس ا درو دج

ختدم در د لن درة ت دال ه رباس ح تالرح درفس ق دلن در

دإلتسدك ا درب د ترح دلن درو لن ق ً رب غلس تت درد ء ي در سا.

ل ضددح بددن در ددت ل أ دده

بقل د د

ط درة دلح

ددت ددس ق تدرددح تةص د ئل

ددت ب د

تالرددح ( )5.55دددلن ب

ددط ا تس د ا درو دج ددي

دالت دسك د د ا درب د ترد ددح دد ددلن درد ددو لن ة د د أدا د د ت درةل د د ا در د دسلح ( درداد ددت در ف د ددي دإلشد ددد ع درا د د طفي ،درداد ددت

دال ص ت  ،دردات دال ب ي ،دردات درثق ي درباس ي ،سدلح درد ء ) رت أ سدت ل ح دردةت دربا ب ا درب و د ا دي
دربتدس درةك بلح دبة ظح غوا ق ً رب غلس تت درد ء ي در سا.

د ت درطفد ل

له ل م د ل درفدسض ةلدت أن دتت درطفد ل دي در دسا رده ت س دي ق لدح اولدو دردس ددط در دسلح،

ده

ي در سا ل ال ده ب م در سا ل صع ة ةل ا در سا لولت بن د ق بد د د م ددلن دردو لن ،رن د دد م

ةد د سدل ددح درد دد ء ،كلفل ددح دل ددح ب ط دد د م ةقل ددق دال د د قسدس دربد د ن ر ددم ،ببد د ل ا ددل ده بد د م در ددو لن د رد د د ء،
دإلة

د رب ئ رلح د

ه م لوت تر در ا ري

ركل ب ب دتخس ،درذ دت سه ل اك


رباس ح د
درداتلح رب

ه درفس ق دلن ب
ط ا تس ا در سدت

تدرح تةص ئل دلن درب ب ح در ر

درخا د ا در دي دت شدع دل بد  ،ببد لولدت بدن ب د

در د ق درو د ي لولت بن ب

ط ا تس ا أ سدت ل ح دردةت ر

ده.

دإلت دس

ئح بن ئ ا تت درد ء ،دإ سدء دربق س ا

دإلتسدك ا درب د ترح ركل بن درو ج درو ح ،قت أش س درفسض تر

ت سق

درث لح رص رح درب ب ح درث لح ركل بن درو ج درو ح ،دلن درب ب ح در ر

درث رثح رص رح درب ب ح درث رثح ذر ركل بن درو ج درو ح .لشلس ( بس ي) 00 :0660،أن ركل بن درس ل دربسأا
ب ب ً ي در سا
ب ح أ غلس

ع طدلا ه دردل ر لح در ف لح دال ب لح ،ا ن درو لن ي سدلح درد ء
ب ح ره ت س ي در سدلح لكبل ت س دتخس ال لفض ه ،سدلح درد ء ي وب

ةته  ،ت س درع أ

ي يب

ال ق م

دء ك ا درو ح
درب بح

تا ت س درم ي در سدلح.

تن تت درد ء ي در سا لولت بن تت دس درو لن ة أدا ت درةل ا در سلح ،ةلت أن در ف ل درو د ي ل أثس دكفد ءا كدل
بن درو لن ي درقل م د رت دس
 كب ل دلن درفسض
رددم لكددن ه د
أ

دء د رةق ق درو لح أ ب ل دردلا سدلح س لح درطف ل.

ت س ق تدرح تةص ئل دلن درب ب دح درث لدح درث رثدح رصد رح درب ب دح درث رثدح ذرد ر دو ج ،دل بد

ددس ق تدرددح تةص د ئل دددلن درب ب ددح درث لددح درث رثددح رددت درو ددح ،سدب د لا د ت ذر د تر د أن دإل د ع

ددي ددي دال د قسدس در ددس رددت درددو ج ،كب د

ددت أن درب دسأا در ددي

أد ئ .
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بددل

ددع ةبددل دربشددكاا درو لددح ددي دددلل س لددح



فق ل ح درت دس ح درة رلح ب در ئج در ي صد ا ترل د ت دس دح ( در

دي ) 066. ،در دي أشد سا ترد

تدل تةصد د ئل د ددلن ددتت درد دد ء د بد د ر تت دس درب ددو رل ا در ددسلح د ددلن تت دس درو ددح رب ددئ رل

د ت دد لن

د د ه در ددو ج

ددتت

درد ء ،دل ب ال

ت س ق تدرح تةص ئل دلن تت دس درو ج ر ب ئ رل ا در سلح

بد ت دس دح ( لد

شد ب  ( ،) 1996,Yoav & Shlomoكدس رلن  (،) 1988, Carolynسل دي ،) 1997,Riley

در ددي أشد د سا تر د أن د د س درد د لن ذ
درو لح ت أثس

تت درد ء ،دل ب دخ فا ل ح درت دس دح

ا ددح داددتت درطفد د ل ددي در دسا ،دن د د قسدس در ضد د در ف ددي درسضد د د رةلد د ا

د ً داتت درطف ل د را ئ ح ،أن در ا لم

تت درد ء ي در سا رم لكن ره أثلس
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در د ق درو د ي.

ثالثاً =النتائج= الخاصة بالفرض الثالث:
نص الفرض الثالث عمى=

ت س ق تدرح تةص ئل ً ي دإلت دسك ا درب د ترح دلن درو لن ة أدا ت درةل ا در سلح ا ت رب غلس بتا درو دج.

ر ةقق بن صةح هذد درفسض م ة ع ة لل در د لن درة ت

در ت ل س م ( )4- 5لدلن ذر

جدول رقم ()4-5
نتائج تحميل التباين األحادي لحساب داللة الفروق في األوساط الحسابية

لدرجات األزواج عمى مقياس اإلدراكات المتبادلة حسب متغير مدة الزواج
البعد

الدرجة الكمية
النفسي

واإلشباع

العاطفي

االقتصادي

االجتماعي
الثقافي

والمعرفي
تربية األبناء

مصدر التباين
بين المجموعات
داخل المجموعات

مجموع المربعات
لمزوج

لمزوجة

6;<.67

<448<33.8

لمزوج

95<;53.;4 ;6;75.986
:94.;95

بين المجموعات

633.975

داخل المجموعات

;49369.54; ;377.;8

بين المجموعات

55<.9;5

داخل المجموعات

8989.3:6

بين المجموعات

<9;.;9

داخل المجموعات

8334.<44

بين المجموعات

;5:<.<4

داخل المجموعات

8;<5.;::

بين المجموعات

486.<35

داخل المجموعات

بقل

درفسض ،رباس ح د

6;5.9:6
6;5.9:6
6;5.;37
<56:.3:4
6;5.;37
<56:.3:4
65<.768

;43:<8.493 8;8;.;4

يتبين من الجدول رقم( )4-5أ ه

درو دج

درجة الحرية

لمزوج

لمزوجة

5

5

4<7.9:

8:<83.5<8

4<:

4<:

<758.8

64<:.393

5

5

483.654

6;43.<64

4<:

4<:

5

5

4<:

4<:

5

5

4<:

4<:

5

5

4<:

4<:

5

5

4<:

4<:

ت س ق تدرح تةص ئل ً

دإلتسدك ا درب د ترح
ه درفس ق دلن ب

لمزوجة

متوسط المربعات

73.;6:

;4.735

447.;74

4<4.66:

5;.:44

88.7<6

67.768

;45:.76

58.6<3

87.48:

<46<.<8

4<4.735

5<.<46

<;;79.

:9.<84

;497.:4

5<.:73

;<87.:

ت ب

قيمة ف

لمزوج لمزوجة لمزوج لمزوجة
3.33 3.967 4;.46 3.78:

6.9:

7.33

4.68

7.9:

5.8:

;7.9

6.77

5.68

;7.3

6.39

تالرح ( )5.55دلن ب

ق رب غلس بتا درو دج ذر ركل بن درو ح درو ج ،

ط ا تس ا أ سدت ل ح دردةت ر

دربق س ا درداتلح  ،در ت ل س م (  )5- 5لدلن ذر .
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مستوى الداللة

3.35

3.35

3.37

3.34

3.37

3.34

3.36

3.37

3.35

3.36

ط ا تس ا
له ل م د ل

ئح بن ئ ا بتا درو دج م ت سدء

جدول رقم ()5-5

نتائج المقارنات البعدية لدرجات أفراد عينة البحث لإلدراكات المتبادلة وفقا الختالف مدة الزواج
مدة الزواج

أقل من  10سنوات

المتوسط الحسابي

سنة 20- 11سنة

أكثر من  20سنة

لمزوج

لمزوجة

لمزوج

لمزوجة

لمزوج

لمزوجة

لمزوج

لمزوجة

دا

187.97

143.59

-

-

-

-

-

-

ح25-11

ح

257.82

171.17

*27.572 *19.859

-

-

-

-

أكثس بن 25

ح

258.52

251.35

*57.755 *25.549

5.0.0

*35.18

-

-

أ ل بن 15

دالة عند مستوى ()0005
د ر ظس تر

ق الخ ا
-

ئج دربق س ا درداتلح رب

ب غلس بتا درو دج ل دلن ب ل ي:

ت س ق تدرح تةص ئل ً

ذر ركل بن درو ج درو ح.

-

ط ا تس ا در سدت

ت س ق تدرح تةص ئل ً

دإلتسدك ا درب د ترح ركل بن درو ج درو ح

ت ب

تالرح ( )5.55دلن درب ب ح در ر

درث لح رص رح درب ب ح درث لح

تب

تالرح ( )5.55دلن درب ب ح در ر

درث رثح رص رح درب ب ح درث رثح

ذر ركل بن درو ج درو ح.
-

ت س ق تدرح تةص ئل ً

ر و ح دل ب رم لكن ه

تب

تالرح ( )5.55دلن درب ب ح درث لح درث رثح رص رح درب ب ح درث رثح ذر

س ق تدرح تةص ئل

تب

( )5.55دلن درب ب ح درث لح درث رثح رت درو ج.

مناقشة نتائج الفرض الثالث =
 ر ةقق بن صةح درفسض با درد ةثح د
رتس ا درو دج

بقل

ل ضدح بددن در دت ل أ دده

بقلد د

ختدم در د لن درة ت دال

ه رباس ح تالرح درفس ق دلن در

ط درة دلح

دإلتسدك ا درب د ترح دلن درو لن ق ً رب غلس بتا درو دج.
دت ددس ق تدردح تةص د ئل

دت ب د

تالردح ( )5.55دددلن ب

دط ا تس د ا درو دج ددي

دالت دسكد د ا درب د ترد ددح د ددلن درد ددو لن ةد د أدا د د ت درةلد د ا در د دسلح ( درداد ددت در ف ددي دإلشد ددد ع دراد د طفي ،درداد ددت
129

ل دده لد د م دد د ل

دال ص د ت  ،دردا ددت دال بد د ي ،درداددت درثقد د ي درباس ددي ،سدل ددح درد د ء ) ر ددت أ دسدت ل ددح دردةددت.

درفسض ،هذه در ل ح فق ب در ئج در ي ص ا ترل ت دس ح كل بن ( خضس (،) 2515 ،سل دي ،)1997, Rily
( ت د ي ) 1986 ،در ددي أظ ددسا تر د
دربس دطح داتت

د د ت ا ددح دس د طل دده تدرددح تةص د ئل د ددلن در د ددق درو د ددي

دا درو دج ،أن در د ق درو د ي ل أثس دبتا درو دج.

د د د م

ادو درد ةثددح د د ل درفدسض تر د أن در دسا در دي بددتا و د د أط د ل كد ن

د تا درةلد د ا

د دق ،ةل دت لك د ن ه د

د د قسدس أكثددس ددي باظددم ب د ةي درةل د ا در دسا ،أن ط د ل د دا درددو دج لق ددل رل د ً بددن بددتا درخا د ا دربشددكاا

درو لدح ،أن در د دق درو د ددي دت لخ د

دد خ ا

دربسة دح در دي لبددس د د خدال ت سا درةل د ا در دسلح ،لد د أ ص د

باددتل خددال دربسة ددح درخل دسا بددن درةل د ا ،تذ أن دربسة ددح در ددط

ددوتدت ل د در د د ء در دسلح درخ صددح د رطف د ل،

د إلض ح تر دراعء درب ري در ف ي ي در ا ذد ه.

 رباس ح د

ه درفس ق ددلن ب

د ط ا تس د ا أ دسدت ل دح دردةدت ر

درداتلدح رباس دح د د ه درفدس ق ددلن ب

ئدح بدن ئد ا بدتا دردو دج ،ددإ سدء دربق س د ا

دط ا تس د ا أ دسدت ل دح دردةدت

أدا د ت درةل د ا در دسلح ركددل بددن درددو ج درو ددح ،أش د س درفددسض تر د
درث لح رص رح درب ب ح درث لح ،درب ب ح در ر

د دإلت دسكد ا درب د تردح ددلن دردو لن ة د

د ت ددس ق تدرددح تةص د ئل دددلن درب ب ددح در ر د

درث رثح رص رح درب ب ح درث رثح ،ذر ركل بن دردو ج درو دح،

ةلدت أن در د دا در ر د ر دو دج ك د ن سضدح تر د خا د ا كثلدسا كبد أن ط د ل دسا درددو دج ولدت بددن تس دح در د ددق
درو د ي ،ه ل فق ب درفسض درث ي دربس دط دول تا تت درد ء ر ه بدس دط دطد ل بدتا دردو دج ،درفدسض در ل ترد
بت دس د ط در د ق درو د ي د إلتسدك ا درب د ترح دلن درو لن.
كب د

ص د ا ( د دو هلددس  ) 1992, Susana Herrick ،أن درول د ا دركثددس بددن " " 16

و د ي لولت ن درول ا در ل بن " " 11

ودت درشا س د رسدةح در ت ء ب در ف  ،لس

بدً د د

د ددق

ب ً ،أ أ ه ك ب ودتا دربتا درو د لح ل در ف ل درة دس دلن دردو لن
ذر تر أن كل شدخ

لادس

لف دم درطدس دتخدس بد لفا ده بد ال

لفا ه( درك ش .) 26:1992 ،

 كب أش س درفسض د
دل ب د رددم لكددن ه د

ت س ق تدرح تةص ئل دلن درب ب ح درث لح درث رثح رص رح درب ب ح درث رثح ،ذر ر و دح

ددس ق تدرددح تةص د ئل دددلن درب ب ددح درث لددح درث رثددح رددت درددو ج ،هددذد لددتل

درو ح ة ب ةي درةل ا در سلح أكثس ب ده ردت دردو ج ،أ
درو ح أكثس ب

د أن تت دسك د ا

س فد تت دسكد ا در د ء بد در قدتم دي بدتا دردو دج ردت

رت درو ج.

 هذد ل فق ب ت دس ح ( سل ي ) 1997 ،درذ أظ سا أن در د ق درو د دي ردت در د ء أكثدس ب ده ردت درس د ل ،دل بد
دخ فدا در ل دح درة رلدح بد

ل دح ت دس دح ( ددت در د دت ) 1998 ،در دي أشد سا ترد أن بدتا دردو دج دس دط دس د ط د ً

د رد ً د د ر د ق درو د ددي ،أ ك ب د ط رددا بددتا درددو دج ك د ن درو د ن أ ددل تت دسك د ً رخص د ئ

درطس دتخس.
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درشخصددلح دربةددددح ددي

رابعاً= النتائج الخاصة بالفرض الرابع=
نص الفرض الرابع عمى=
ت س ق تدرح تةص ئل ً ي دإلتسدك ا درب د ترح دلن درو لن ة أدا ت درةل ا در سلح ا ت رب غلس در ض

ي در سا .ر ةقق بن صةح هذد درفسض م ة ع دالةص ئ (ا) رال لن ب ق لن در ت ل س م

دال ص ت

( )6- 5لدلن ذر .
جدول رقم()6-5
نتائج االحصائى (ت) لعينتين مستقمتين والمتعمق بمتغير الوضع االقتصادي
العدد

الوضع

البعد

الوسط الحسابي

االقتصادي

لمزوج لمزوجة

الدرجة

الكمية

النفسي

واإلشباع
العاطفي

االقتصادي

االجتماعي
الثقافي

والمعرفي
تربية

األبناء

لمزوج

المعياري

لمزوجة لمزوج

لمزوجة

متوسط

148

148

211077

215014

21026

2001

مرتفع

52

52

218038

223083

17.54

1701

متوسط

148

148

56059

56048

609

805

مرتفع

52

52

59001

60085

503

1001

متوسط

148

148

36093

34054

604

601

مرتفع

52

52

39059

37056

701

905

متوسط

148

148

48061

34047

503

503

مرتفع

52

52

50071

36098

503

603

متوسط

148

148

41014

39068

602

506

مرتفع

52

52

43063

41087

601

606

متوسط

148

148

39037

38022

603

605

مرتفع

52

52

41044

40063

607

704

درتخل دربس ف

بقل

درجات الحرية
لمزوج لمزوجة لمزوج

198

198

ت س ق تدرح تةص ئل ً

دإلتسدك ا درب د ترح ق رب غلس در ض دال ص ت

له ل م د ل درفسض .
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198

2029

2078

3003

0004

0002

0000

0000

198

198

2049

2063

0001

198

198

2042

2077

0002

0000

198

تب

198

2002

لمزوجة

لمزوج لمزوجة

0000

198

يتبين من الجدول رقم( )6-5أ ه
درو دج

االنحراف

قيمة ت

مستوى الداللة

198

198

2051

1098

203

202

تالرح ( )5.55دلن ب

0001

0004

0002

0003

ط ا تس ا

ذر ركل بن درو ح درو ج ،رص رح ئح

مناقشة نتائج الفرض الرابع=
ر ةقددق ب ددن صددةح درف ددسض ب ددا درد ةثددح د د د ختدم "

درب

بقل

ط ا درة دلح رتس ا درو دج

ذر ركل بن درو ج درو ح.

 ل ضدح بدن در ددت ل س دم (  ) 6 – 5أ ده

 " t. testرال ددلن ب د د ق لن رباس ددح تالرددح درف ددس ق د ددلن

دالتسدك ا درب د ترح دلن درو لن ق ً رب غلس در ضد دال صد ت

ددت دس ق تدردح تةص د ئل ددلن ب

دط ا تس د ا درو دج

د بقل د

دالتسدك ا درب د ترح ق ً رب غلس در ض دال ص ت  ،ذر ركل بن درو ج درو ح رص رح ئح درتخل دربس ف .
فددق ه ددذه در ل ددح بد د در د ئج در ددي صدد ا ترل د د ت دس ددح كددل ب ددن ( درا ددو  ( ،) 2558 ،صد دب ت

 ( ،)2554د ل ي د سم  ) 1992, Joufnlee & Formد د ت دس ق دي ب د
دال صد د ت د ددلن درو دج ترد د

ب غل ددس درب د د

دربس ف .


بخ تب ددح،

در د دق درو د دي اد ت ترد

د د ت دربش ددكاا در د دسلح ر ددت در ددس ذدا درب د د

دال بد د ي

دس درد ةثدح أ ده دت لكد ن ددع ذرد أن دربد ل صدع درةلد ا ،هد لادت بدن در د دع در بدح دي درةلد ا درو لددح
ا در سا

در سلح ،أن دلح ة

ت تخل ب ت

لت لدوت ترد دال د قسدس درو د دي ،أن تبده دت لدوت ترد

ةصد د ل درخا د د ا د ددلن درو دج ،خ ص ددح أ د د ا ددلم ددي ص ددس ب ط د دده درةل ل ددح كثلد دسا ددتدً ،ة د د أص دددةا

دركب رل ا أ

ل ا ضس سل ا ر ةل ا ،ا

درخ صددح در ددي لالش د

ط د ع غ دوا ب ددذ خب د

درو لن ب ئ رل ا كثلدسا دتدً ،دذ بد أخدذ دادلن دال دد س درظدس
د دا ه د بة صددس تض د ح تر د

دددح دردط رددح ةلددت ص د ا تر د

 %4555ي ط ع غدوا ة دع تةصد ئل ا بسكدو هلئدح دال د ااب ا ر د ح  2515م ،ذرد
دغاق دربا دس،

تم

دلن درو لن بب ل اك

س س

بل ركثلس بن درو دج ،دإن ذرد لدوت ترد دالخد ا

در د ق درو د ي.

دل ب د دخ فددا ل ددح درت دس ددح ب د ت دس ددح ( ر د ك

درب تلح رت درو دج وثس

دً

ظد دًس ر د ت دالةد ال

دي دالت دسكد ا درب د تردح

تلددن  ) 2005, Lukas &Deenدر ددي أش د سا تر د أن در و ددح

در د ق درو د دي ،ك بد ودتا در و دح درب تلدح ك بد ةدتت ب د

دشكل بد شس ،دن در و ح درب تلح ولت بن تتسدك م ر بش كل درب تلح.
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در د دق درو د دي

خامساً= النتائج الخاصة بالفرض الخامس=
نص الفرض الخامس عمى=

دإلتسدك ا درب د ترح دلن درو لن ة أدا ت درةل ا در سلح ا ت در ص ح درقسددح.

ت س ق تدرح تةص ئل

ر ةقق بن صةح هذد درفسض م ة ع دالةص ئ (ا) رال لن ب ق لن در ت ل س م ( )7- 5لدلن ذر
جدول رقم ()7-5
نتائج االحصائى (ت) لعينتين مستقمتين والمتعمق بمتغير صمة القرابة
العدد

االنحراف المعياري

الوسط الحسابي

البعد

صمة القرابة

الدرجة

قريب

60

ال توجد صمة

140

140

قريب

60

60

56073

ال توجد صمة

140

140

57043

57043

قريب

60

60

37015

35017

601

ال توجد صمة

140

140

37083

3501

501

601

قريب

60

60

4805

34078

607

603

ال توجد صمة

140

140

49044

34099

601

409

والمعرفي

قريب

60

60

41013

4001

709

605

ال توجد صمة

140

140

42007

4002

601

505

تربية

قريب

60

60

39067

38095

702

709

ال توجد صمة

140

140

40002

38057

602

601

الكمية

النفسي

واإلشباع
العاطفي

االقتصادي
االجتماعي
الثقافي

األبناء

لمزوج

لمزوجة

لمزوج

60

209063

214013

214087

218037

19089

57037

709

1101

601

708
801

س ض درفسض.

لمزوجة

لمزوج

لمزوجة لمزوج

21080

20029
19072

198

198

يتبين من الجدول رقم( )7-5أ ه ال
تس ا درو دج

درجات الحرية

بقل

ت س ق تدرح تةص ئل

تب

قيمة ت

لمزوجة لمزوج

198

198

مستوى الداللة

لمزوجة

لمزوج

لمزوجة

1038 1066

001

0017

0049

0005 0069

198

198

0013 0065

0051

0089

198

198

101

0025

0026

0080

198

198

0006 0097

0033

0096

198

198

0036 0035

0073

0071

تالرح ( )5.55دلن ب

طا

دإلتسدك ا درب د ترح ق رب غلس ص ح درق دسدح ذر ركل بن درو ح درو ج ،
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0096

له ل م

مناقشة نتائج الفرض الخامس=
ر ةقددق ب ددن صددةح درف ددسض ب ددا درد ةثددح د د د ختدم "

درب

ط ا درة دلح رتس ا درو دج

رب غلس ص ح درقسددح.

لد ددلن در ددت ل س ددم (  ) 7 – 5أ دده ال

بقل

 " t. testرال ددلن ب د د ق لن رباس ددح تالرددح درف ددس ق د ددلن

دإلتسدك ا درب د تردح ددلن دردو لن ةد أداد ت درةلد ا در دسلح قد ً

ددت ددس ق تدر ددح تةصد د ئل د ددلن ب

د د بقلد د

ددط ا تس د د ا درو دج

دالتسدك ا درب د ترح ق ً رب غلس ص ح درقسددح " ل ت سلع ،ال ل ت سلع " ذر ركل بن درو ج درو ح.
ت س ق ي أدا ت بقل

او درد ةثح تم

دالتسدك ا درب د ترح دلن درو لن ( دردات در ف ي دإلشد ع درا طفي،

دردات دال ص ت  ،دردات دال ب ي ،دردات درثق ي درباس ي ،سدلح درد ء ) ق ً رب غلس ص ح درقسددح ،ةلت أن ب لدح
در د ددق درو د ددي ال ددأثس كثلددس دصد ح درق دسدددح ،سدب د لا د ت س ددض درفددسض تر د أن ص د ح درق دسدددح ال ا ددي در ش د ده ددي
ا در ظس أ

كدل بدن ( بادس

اول دًو ر اا ح درس ددط درو لح،

فدق ل دح درت دس دح

لده بد در د ئج در دي صد ا ترل د ت دس دح

ستلدو ن  ( ،) 2009, Aadalaty & Reubبكدي ،) 2559 ،در دي أشد سا دادتم

ددلن تت دس دربدسأا ر قددلم در د دس

درقسددح.

د ت ا دح

در ق لتلددح خ صددح و دج در د سع ،أن ب لددح در د ددق درو د ددي ال ددأثس كثل د دًس دص د ح

س درد ةثح ي ذر أن غ رد ب ةتت بش كل دلن درو ج درو ح ( در سع ) بدن ثدم ب دت ترد در دردتلن لةدتت

طلادح ر ددسةم دوت ترد

خسلددع دراا د ا در دسلح ،داكد

بش كل د دع هذد دردو دج دا ةدتت أ

رد

ددو ج درشدخ

بددن خ د سج درا ئ دح ةددتت دددلن درهددل

طلادح دي دردسةم أ خا د ا أخ لدح دت ب دت ددس در لد ل ،ةدت دإل دام

غسلع در ك ح ر د ع صةلح د ب لح ،ةقلقد ً ر دابح در دسا ،كسل د ً ربددتأ در اد س ددلن دراد ئاا رقد ل

س ل دهلل

( صمى اهلل عميه وسمم )

 ) 2558درذ لدلن د
دلن درو لن.

" غسد در كد ح بد د د طا م " دل بد خ د

ت س ق تدرح تةص ئل ي ب

ل دح درت دس دح درة رلدح بد

در د ق درو د ي دا ً الخ ا
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ل دح( درا دو ،

تس دح درق دسددح د دت در شدأا

سادساً= النتائج الخاصة بالفرض السادس=
نص الفرض السادس عمى=

دإلتسدك ا درب د ترح دلن درو لن ة أدا ت درةل ا در سلح ا ت طدلاح

ت س ق تدرح تةص ئل

در سا( لح  -بب تا) .ر ةقق بن صةح هذد درفسض م ة ع دالةص ئ (ا) رال لن ب ق لن در ت ل س م

( )9- 5لدلن ذر .

جدول رقم()8-5
نتائج االحصائى (ت) لعينتين مستقمتين والمتعمق بمتغير طبيعة األسرة

البعد

الدرجة
الكمية

النفسي

واإلشباع
العاطفي

االقتصادي

االجتماعي
الثقافي

والمعرفي
تربية

األبناء

العدد

طبيعة

األسرة

الوسط الحسابي االنحراف المعياري

لمزوج لمزوجة

لمزوج

لمزوج

لمزوجة

ممتدة

145

145

20093 217026 212044

1904

غير ممتدة

55

55

216067 215065

1909

21.5

ممتدة

145

145

56076

57048

606

901

غير ممتدة

55

55

57075

57021

601

801

ممتدة

145

145

36046

35002

504

608

غير ممتدة

55

55

36062

35020

503

605

ممتدة

145

145

48066

34089

502

503

غير ممتدة

55

55

48098

35001

405

506

ممتدة

145

145

41001

40032

507

505

غير ممتدة

55

55

41041

39063

503

605

ممتدة

145

145

39010

38062

506

606

غير ممتدة

55

55

38049

38085

504

608

198

198

198

198

198

198

يتبين من الجدول رقم( )8-5أ ه ال

تس ا درو دج

درجات الحرية

لمزوجة لمزوج لمزوجة

بقل

ت س ق تدرح تةص ئل ً

دإلتسدك ا درب د ترح ق رب غلس طدلاح در سا

س ض درفسض.
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ت ب

198

198

198

198

198

198

قيمة ت
لمزوج
0098

0096

0018

0041

0042

0067

لمزوجة
0019

0018

0017

0014

0075

0022

مستوى الداللة
لمزوج لمزوجة
0033

0034

0086

0069

0068

0051

تالرح ( )5.55دلن ب

ذر ركل بن درو ح درو ج،

0085

0085

0086

0088

0046

0082

طا

له ل م

مناقشة نتائج الفرض السادس =

ر ةقددق ب ددن صددةح درف ددسض ب ددا درد ةثددح د د د ختدم "

درب

ددط ا درة د دلح رددتس ا درو دج

د بقل د

 " t. testرال ددلن ب د د ق لن رباس ددح تالرددح درف ددس ق د ددلن

دإلت دسك د ا درب د تر ددح دددل ن درددو لن ة د أدا د ت درةل د ا در دسلح

(دردات در ف ي دإلشد ع درا طفي ،دردات دال ص ت  ،دردات دال بد ي ،دردادت درثقد ي درباس دي ،سدلدح س لدح درد د ء)
ق ً رب غلس طدلاح در سا (

لح – بب تا ).

دت دس ق تدردح تةصد ئل ددلن ب

لدلن در ت ل (  ) 8 - 5أ ه ال

دط ا تس د ا درو دج

د بقلد

دالت دسكد ا

درب د ترح دلن درو لن ق ً رب غلس طدلاح در سا ،ذر ركل بن درو ج درو ح.
او درد ةثح س ض درفسض تر أن ط س ظ ئ

در سا بدن در داح ترد درضدلق ،ةدت ت ةد الا دي ك ل د أ

در ة ل بدن درد بط در دس دربب دت ترد درد بط در دس درصدغلس ،بد ولد تا دتت در دك ن بد دربدتن ط سهد در قدتم
در ك رد ي أشددك ل در ظدلم دال ب د ي ددتأا در د ظم درخدس ق د م د راتلدت بددن در ظد ئ
ة م در سا أ د ل

أثس دخص ئ

د قال دربسأا د ضب ب تر

أهب د شد س در ا دلم ددلن طد ع كدلدس بدن در دك ن دي بة ظدح غدوا ،كبد أن

ق درابل أثس ي هذد در ة ل ،ي درل م قتم درب د تا ر دس درصدغلسا ،سغدع

ي أن الم ةل ا ب ق ح ر اولو بدتأ درب

دا دلن در

دربت لح ،درثق لح  ،دال ص تلح ،در ل لح ،دال ب لح.
فدق ل دح درت دس ددح درة رلدح بد

در دسلح ،هدذد در ة د ل ددي

لن ،دش سدك ب دش سدك ً ك باً

ل ددح ت دس دح ( بكدي ( ،) 2556 ،در

ددي ) 2558 ،دادتم

تم درب

د ت ددس ق دي أدا د ت

در د د د د د د د د د د د د د د ددق درو د د د د د د د د د د د د د د د د ي اد د د د د د د د د د د د د ددو رب غل د د د د د د د د د د د د د ددس د د د د د د د د د د د د د د د ع در د د د د د د د د د د د د د دسا ( بب د د د د د د د د د د د د د ددتا،
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دا دي درةلد ا

ل د د د د د د د د د د د د د ددح ).

سابعاً= النتائج الخاصة بالفرض السابع=
نص الفرض السابع عمى=

ت س ق تدرح تةص ئل

در د ق درو د ي رت

أ سدت درال ح ا ت راتسدك ا درب د ترح دلن درو لن

(ب ب ث لن  -ب د تلن) ،ر ةقق بن صةح هذد درفسض م ة ع دالةص ئ (ا) رال لن ب ق لن در ت ل س م
( )9- 5لدلن ذر

جدول رقم()9-5
نتائج االحصائى (ت) لعينتين مستقمتين والمتعمق بمتغير طبيعة األزواج
األزواج

العدد

الوسط الحسابي

االنحراف المعياري

البعد

متماثمين

126

49026

8001

متباعدين

74

46031

9001

الكمى

متماثمين

126

10905

14052

متباعدين

74

10207

17.13

االتصال
الموجه

متماثمين

126

88003

10084

متباعدين

74

82033

11001

عدم

متماثمين

126

68094

7031

متباعدين

74

66087

7072

متماثمين

126

53003

5023

متباعدين

74

52052

4.81

متماثمين

126

36012

6036

متباعدين

74

36040

5031

متماثمين

126

409056

42085

متباعدين

74

391028

45062

التآلفية
الضيق

الرضا

الجنسي
توجهات
األدوار

التاريخ

العائمي
الدرجة
الكمية

درجات الحرية

قيمة ت

مستوى الداللة

198

2039

0002

198

2095

0000

198

3057

0000

198

1088

198

1980069

0049

198

003

0075

198

2084

0000

يتبين من الجدول (  )9-5ما يمي=
-

ت س ق تدرح تةص ئل ً ي در د ق درو د ي او رب غلس طدلاح درو دج (ب ب ث لن  -ب د تلن) ذر

-

ت س ق تدرح تةص ئل ً ي در د ق درو د ي او رب غلس طدلاح درو دج (ب ب ث لن  -ب د تلن) ذر

دات در آرفلح رص رح درب ب ث لن.
دات درضلق درك

رص رح درب ب ث لن.
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0006

ت س ق تدرح تةص ئل ً ي در د ق درو د ي او رب غلس طدلاح درو دج (ب ب ث لن  -ب د تلن) ذر

-

دات دال ص ل درب ه رص رح درب ب ث لن.
 -تم

ت س ق تدرح تةص ئل ً ي در د ق درو د ي او رب غلس طدلاح درو دج (ب ب ث لن  -ب د تلن) ذر

 -تم

ت س ق تدرح تةص ئل ً ي در د ق درو د ي او رب غلس طدلاح درو دج (ب ب ث لن  -ب د تلن) ذر

دات تم درسض در
دات

 -تم

ي.

ا درت دس.

ت س ق تدرح تةص ئل ً ي در د ق درو د ي او رب غلس طدلاح درو دج (ب ب ث لن  -ب د تلن) ذر

دات در سلخ درا ئ ي.

-

ت س ق تدرح تةص ئل ً ي در د ق درو د ي او رب غلس طدلاح درو دج (ب ب ث لن  -ب د تلن) ذر

درتس ح درك لح ر د ق درو د ي رص رح درب ب ث لن.
مناقشة نتائج الفرض السابع =

 ر ةقددق بددن صددةح درفددسض بددا درد ةثددح د د ختدم "  " t. testرال ددلن ب د قد ل لن رباس ددح تالرددح درفددس ق دددلن
درب

د ط ا درة د دلح رددتس ا درو دج

د بقل د

در د ددق درو د ددي دأدا د ته در د ح ( داددت در آرفلددح ،درضددلق درك ددي

ي،

ا درت دس ،در سلخ دراد ئ ي ) اد ت رإلت دسكد ا درب د تردح ددلن

د رو دج ،دال ص ل درب ه ،تم درسض در

درو لن ( ب ب ث لن – ب د تلن ).

 ل د ددلن ب ددن در ددت ل (  ) 9 - 5د د د ت ددس ق تدر ددح دةصد د ئل ددي در د ددق درو د ددي ا ددو رب غل ددس طدلا ددح درو دج
( ب بد د ث لن – ب د ددتلن ) ذرد د
ب ب ث لن.

د د دا ددت " در آرفل ددح ،دا ددت درضد دلق درك ددي دد د رو دج ،دال صد د ل درب دده " رص د د رح

ت س ق تدرح تةص ئل ي در د ق درو د ي او رب غلس طدلاح درو دج ( ب بد ث لن

دل ب أش س درفسض

تم

– ب د تلن ) ذر

دات ( تم درسض ،

ا درت دس ،در سلخ درا ئ ي ) ،در ب ثل لا ي در ق سع در ش ده ي

درقلم در ك س درا تدا ،أن در ب ثل دلن درو لن ه دردات درة م ر ظ م در س درك ب ح سدء دربف هلم بن دال فد ق،
د دررفدح در قددتلس دالة دسدم ،هددذد ب د أشد سا ترلدده ت دس دح

در دصدل ،در ق د سع ،درد اةم درو د ددي در ددي لا ددس بوش د دًس

(درك شد  ( ،) 1992 ،سش د ت ) 1994 ،تر د در د ددق درو د ددي
أ ضددةا أن در ب ثددل ددي درب د الا درخ صددح د ر

د ر د ق درو د ي ركا در
تال أ ه رل

درهبلح هد

لن.

د رضس سا أن لك

ك ن رتله درقتسا

دت

ددع درس ة د ي بددت درقد د ل ذ

ب شد د لن أ ب بد ث لن دي درخصد ئ

صدس " بادووا " ردت كدل شدسل

تشد ع ة

ا ده د ر ب ثددل ددي ددب ا درشخصددلح دددلن درو دج،

ةد

لددح دولددح ر اا ددح درخ صددح

د ج دراا دح درو لدح ،ت بد دركثدس دي

دي دتخدس ،دبا د أن كدل دست دي دراا دح درو لدح ال ددت أن

ا شسلكه دصس در ظدس دن خص ئصده ،هدذد بد دم طسةده دي دإلطد س در ظدس
138

ر دذه درت دس دح ،ةلدت أشد سا دادض درت دس د ا ( دراددت ( ،) 2558 ،س ددسا تلفلدت ) 1985, Roubert & David
أن در ف ل درب ك بل درب ق سع لغ ع
أن ة الا در

در س دركثس سض  ،دل ب ل ت در ف ل درب ق ط

ي در دس در دل سضد ،

ا رت درو دج درو ا دركثس سض  ،دل ب د دبا دد ر ب ت ترد ةدت بد دي ةد الا درو دج

درو ا در ل سض .،


دشكل

م ل دلن أن ب

لكد ن ددع ذرد أن درشددخ
دشكل دل دي

ل اك

هذد ب د فقا
در ي

در

ت

ص ا تر

له

در د ق درو د ي رت درب ب ث لن أ
درب بد ث لن لكد ن ب د

ب ه رت غلس درب ب ث لن ( درب د دتلن ) ،دت

تتسدك ددم ةد أداد ت درةلد ا در دسلح ب ق سدد ً ،دردذ دددت سه

دراا ح درو لح دشكل أ ضل ،لابق رتل م دإلت دس دالل دي ر خس كشسل ر ةل ا.

ئج ت دس ح كل بن ( دل بي ( ،) 1999 ،ش سو
ت

اح

ي ،در د ق درا م ،أش سا تر

لسلوا ) 2009, Chais & Tricia

ردح دلن در د ت كل بن در د ق درفكس

در تد ي ،در د ق درا طفي

أن درب ض لح در دل درة ح در ق سع ي تت دس درو ج ر

در د ق درو د ي ،دل ب لوت

در ةلو

تم درب ض لح در د ت ي دإلت دس
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تر

دتخس

ئج

دلح.

ثامناً=النتائج الخاصة بالفرض الثامن=

نص الفرض الثامن عمى=

ت س ق تدرح تةص ئل ي در د ق درو د ي دلن درو لن ا ت رب غلس تت درد ء ي در سا .ر ةقق بن
در ت ل س م (  )15- 5لدلن ذر

صةح هذد درفسض م ة ع ة لل در د لن درة ت

جدول رقم ()10-5

نتائج تحميل التباين األحادي لحساب داللة الفروق في األوساط الحسابية
لدرجات األزواج عمى التوافق الزواجي حسب متغير عدد األبناء
مجموع المربعات

متوسط المربعات

درجة الحرية

البعد

مصدر التباين

الدرجة

بين المجموعات

859510409

داخل المجموعات

6076540746

5215770936

بين المجموعات

7080469

6170459

2

داخل المجموعات

141970451

185920521

197

197

بين المجموعات

12558.3;7

245470248

2

2

62790042

داخل المجموعات

860350436

1378950872

197

197

4360728

6990979

بين المجموعات

18980066

13070092

2

2

9490033

6530546

داخل المجموعات

230260329

375160408

197

197

1160885

1900439

بين المجموعات

15190582

8820885

2

2

7590791

4410443

داخل المجموعات

188610298

173060310

197

197

950743

870849

بين المجموعات

11960612

8080607

2

2

5980306

4040304

داخل المجموعات

172240943

93980188

197

197

870436

470707

بين المجموعات

859510409

15420672

2

2

429750704

7710336

داخل المجموعات

6076540746

84140048

197

197

30840542

420711

الكمية

التآلفية
الضيق
الكمى
االتصال
الموجه

عدم الرضا
الجنسي

توجهات
األدوار

التاريخ
العائمي

لمزوج

لمزوجة
874430744

2
197

197
2

3540235
720068

940378
122730624

يتبييين ميين الجييدول رقييم ( )10-5أ دده
تس ا درو دج

درفسض ،رباس ح د

بقل

لمزوج

لمزوجة

لمزوج لمزوجة
2

429750704

437210872

30840542

26470604
3080730

ددت ددس ق تدرددح تةص د ئل ً

ددت ب د

قيمة ف
لمزوج

لمزوجة

ه درفدس ق ددلن ب

دربق س ا درداتلح ،در ت ل س م ( )11- 5لدلن ذر .
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لمزوج لمزوجة

0000 16051 13093

4091

5058

8012

7093

6084

3027

7052

3043

5002

8047

0000

0000

0000

0000

0000

0000 18005 1309

تالرددح ( )5.55دددلن ب

در د ق درو د ي ق رب غلس تت درد ء ذر ركل بن درو ح درو ج،
دط ا تس د ا أ دسدت ل دح دردةدت ر

مستوى الداللة

0000

0004

0000

0003

0001

0.33

0000

ددط ا

لده لد م دد ل

ئدح بدن ئد ا دتت درد د ء دم ت دسدء

جدول رقم ()11-5
نتائج المقارنات البعدية لدرجات أفراد عينة البحث لمتوافق الزواجي
وفقا الختالف عدد األبناء في األسرة

متغير عدد األبناء

3- 0

المتوسط الحسابي

أكثر من 6

6- 4

لمزوج

لمزوجة

لمزوج

لمزوجة

لمزوج

لمزوجة

لمزوج

لمزوجة

3-5

325.4559

364.8971

-

-

-

-

-

-

6-4

352.5313

392.6563

*31.57

*27.75

-

-

-

-

أكثس بن 6

378.5278

425.5555

*58.1

*65.1

26.49

*32.34

-

-

دالة عند مستوى ()0005
د ر ظس تر
-

ق ً الخ ا

ئج دربق س ا درداتلح رب
تت درد ء يتبين ما يمي=

ت س ق تدرح تةص ئل ً

ذر ركل بن درو ج درو ح.

-

ط ا تس ا در سدت

دإلتسدك ا درب د ترح ركل بن درو ج درو ح

ت س ق تدرح تةص ئل ً

ت ب

تالرح ( )5.55دلن درب ب ح در ر

درث لح رص رح درب ب ح درث لح

تب

تالرح ( )5.55دلن درب ب ح در ر

درث رثح رص رح درب ب ح درث رثح

ذر ركل بن درو ج درو ح .
-

ت س ق تدرح تةص ئل ً

ر و ح دل ب رم لكن ه

تب

تالرح ( )5.55دلن درب ب ح درث لح درث رثح رص رح درب ب ح درث رثح ذر

س ق تدرح تةص ئل

رقت أش سا ل ح درفسض تر

( )5.55دلن درب ب ح درث لح درث رثح رت درو ج.

تب

ت س ق تدرح تةص ئل ً دلن درب ب ح در ر

رص رح درب ب ح درث رثح ذر ركل بن درو ح درو ج.
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درث لدح رصد رح درب ب دح درث لدح،

مناقشة نتائج الفرض الثامن =
ر ةقددق بددن ص ددةح درفددسض بددا د رد ةث ددح د د ختدم در د د لن درةد د ت دال د ه رباس ددح تالر ددح درفددس ق دددلن در د د ط
بقل

درة دلح رتس ا درو دج
 ل ضدح بدن در دت ل أ ده
بقل د

در د ق درو د ي ق ً رب غلس تت درد ء ي در سا.

دت دس ق تدردح تةص د ئل

دت ب د

تالردح ( )5.55ددلن ب

دط ا تس د ا درو دج ددي

در د ددق درو د ددي ( در رفلددح ،درضددلق درك د د د رو دج ،دال ص د ل درب ددح  ،ددتم درسض د در

دا

ددي ،

درت دس ،در د سلخ دراد ئ ي ) ردت أ دسدت ل دح دردةدت دربا بد ا درب و د ا دي دربدتدس درةك بلدح دبة ظدح غدوا ق د ً

رب غلس تت درد ء ي در سا.

د ت درطفد ل

له ل م د ل درفسض ةلت أن تت درطف ل ي در سا ره ت س ي ق لح اولدو دردس ددط در دسلح،

دي در دسا ل اددل ده ب د م در دسا ل صددع ة د ةل د ا در دسا لولددت بددن د ق ب د د د م دددلن درددو لن ،رن د د د م

ه ة سدلح درد ء ،كلفلح دلح ب ط د م ةقلق دال قسدس درب ن ر م ،بب ل ادل ده بد م دردو لن د رد د ء،
د رب ئ رلح د

دإلة

ه م لوت تر در ا ري

ركل ب ب دتخس ،درذ دت سه ل اك


رباس ح د
درداتلح رب

ه درفس ق دلن ب

درخا ا در ي ت شع دل ب  ،بب لولت بن ب

در د ق درو د ي لولت بن ب

ط ا تس ا أ سدت ل ح دردةت ر

ط ا تس ا در سدت

تدرح تةص ئل دلن درب ب ح در ر

ده.

دإلت دس

ئح بن ئ ا تت درد ء ،دإ سدء دربق س ا

دإلتسدك ا درب د ترح ركل بن درو ج درو ح ،قت أش س درفسض تر

ت سق

درث لح رص رح درب ب ح درث لح ركل بن درو ج درو ح ،دلن درب ب ح در ر

درث رثح رص رح درب ب ح درث رثح ذر ركل بن درو ج درو ح .لشلس ( بس ي) 00 0660،أن ركل بن درس ل دربسأا
ب ب ً ي در سا
درو ح

ع طدلا ه دردل ر لح در ف لح دال ب لح،

ب ح أ غلس

ا ن درو لن ي سدلح درد ء

ب ح ره ت س ي در سدلح لكبل ت س دتخس ال لفض ه ،سدلح درد ء ي وب

درب بح ةته  ،ت س درع أ

ي يب

دء ك ا
ال ق م

تا ت س درم ي در سدلح.

تن تت درد ء ي در سا لولت بن تت دس درو لن ة أداد ت درةلد ا در دسلح ،ةلدت أن در ف دل درو د دي ل دأثس دكفد ءا
كل ب ن درو لن ي درقل م د رت دس
 كبد دددلن درفددسض
دل ب رم لكن ه
أ

دء د رةق ق درو لح أ ب ل دردلا سدلح س لح درطف ل.

د ت ددس ق تدرددح تةصد ئل دددلن درب ب ددح درث لدح درث رثددح رص د رح درب ب دح درث رثددح ذر د ر و دح،
س ق تدرح تةص ئل دلن درب ب ح درث لح درث رثح رت درو ج ،سدب لا ت ذر تر أن دإل د ع

دي دي دال د قسدس در ددس ردت دردو ج ،كب د

دت أن دربدسأا در دي

بدل

ددع ةبدل دربشدكاا درو لددح دي ددلل س لددح

أد ئ .


فق ل ح درت دس ح درة رلح ب در ئج در ي ص ا ترل ت دس ح ( در

ي ) 066. ،در ي أشد سا ترد

تدل تةص د ئل دددلن ددتت درد د ء د ب د ر تت دس درب ددو رل ا در دسلح دددلن تت دس درو ددح رب ددئ رل
142

د ت دد لن

د ه درددو ج

ددتت

درد د ء ،دل ب د ال

ددت ددس ق تدرددح تةص د ئل دددلن تت دس درددو ج ر ب ددئ رل ا در دسلح

ددتت درد د ء ،دل ب د دخ فددا ل ددح

ش د ب  ( ،) 1996,Yoav & Shlomoكددس رلن

 (،) 1988, Carolynسل ددي

درت دس ددح ب د ت دس ددح ( ل د

 ،) 1997,Rileyدر ي أش سا تر أن
درسض د رةل ا درو لح ت أثس

س درد لن ذ

ا ح داتت درطفد ل دي در دسا ،دن د د قسدس در ضد در ف دي

د ً داتت درطفد ل د را ئ دح ،أن در ا دلم

در د ق درو د ي.
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دتت درد د ء دي در دسا ردم لكدن رده دأثلس

د

تاسعاً=النتائج الخاصة بالفرض التاسع=
نص الفرض التاسع عمى=

ت س ق تدرح تةص ئل ي در د ق درو د ي ا ت رب غلس بتا درو دج .ر ةقق بن صةح هذد درفسض م

ة ع ة لل در د لن درة ت

در ت ل س م ( )12- 5لدلن ذر
جدول رقم ()12-5

نتائج تحميل التباين األحادي لحساب داللة الفروق في األوساط الحسابية
لدرجات األزواج عمى مقياس التوافق الزواجي حسب متغير مدة الزواج

البعد

مصدر التباين

الدرجة

مجموع المربعات

متوسط المربعات

درجة الحرية

لمزوج

لمزوجة

بين المجموعات

467680087

788210371

2

داخل المجموعات

6468380068

5302000309

197

197

بين المجموعات

5780202

4040036

2

2

2890101

داخل المجموعات

143270718

188050944

197

197

720730

950462

بين المجموعات

29960330

219090244

2

2

14980165

109540622

الكمى

داخل المجموعات

955970190

1405330876

197

197

4850265

7130370

االتصال

بين المجموعات

18550612

16480535

2

2

9270806

8240267

الموجه

داخل المجموعات

478250263

371740965

197

197

2420768

1880705

عدم الرضا

بين المجموعات

15360238

5200112

2

2

7680119

2600056

الجنسي

داخل المجموعات

233880157

176690083

197

197

1180722

890691

توجهات

بين المجموعات

11700305

5350756

2

2

5850153

2670878

األدوار

داخل المجموعات

192100575

96710039

197

197

970516

490092

بين المجموعات

6410006

8450048

2

2

3200503

4220524

داخل المجموعات

177800549

91110672

197

197

900257

460252

الكمية

التآلفية
الضيق

التاريخ
العائمي

درو دج

لمزوج

لمزوجة

394100686

2

233840043
32830442

26910372
2020018

لمزوج

الداللة

لمزوجة لمزوج لمزوجة

0000 0000 14064 7012

309

0001 0002 2011

0000 0004 15036 3008

3082

6047

6001

0001 0002 4037

0004 0000 2089

0000 0000 5046

0000 0003 14064 3055

 يتبين من الجدول رقم( )12-5أ ه
د بقلد د

لمزوج

لمزوجة

قيمة ف

مستوى

تالردح ( )5.55ددلن ب

دط ا تس د ا

ت س ق تدردح تةصد ئل ً

در د ددق درو د ددي ق د رب غل ددس بددتا در ددو دج ذر د رك ددل بددن درو ددح درددو ج،

ل دده ل د م دد د ل

144

دت ب د

درفسض ،رباس ح د

دط ا تس د ا أ دسدت ل دح دردةدت ر

ه درفدس ق ددلن ب

دربق س ا درداتلح ،در ت ل س م ( )13- 5لدلن ذر .

ئدح بدن ئد ا بدتا دردو دج دم ت دسدء

جدول رقم ()13-5
نتائج المقارنات البعدية لدرجات أفراد عينة البحث لمتوافق الزواجي
وفقا الختالف مدة الزواج
مدة الزواج

أقل من  10سنوات

المتوسط الحسابي

سنة 20- 11سنة

أكثر من  20سنة

لمزوج

لمزوجة

لمزوج

لمزوجة

لمزوج

لمزوجة

لمزوج

لمزوجة

دا

332.56

369.77

-

-

-

-

-

-

ح25-11

ح

355.21

454.93

*17.6

*35.16

-

-

-

-

أكثس بن 25

ح

369.23

412.92

*36.6

*43.14

19.52

7.9

-

-

أ ل بن 15

دالة عند مستوى ()0005
د ر ظس تر

الخ ا
-

ئج دربق س ا درداتلح رب

ب غلس بتا درو دج ل دلن ب ل ي:

ت س ق تدرح تةص ئل ً

ذر ركل بن درو ج درو ح.

-

تب

تالرح ( )5.55دلن درب ب ح در ر

درث لح رص رح درب ب ح درث لح

تب

تالرح ( )5.55دلن درب ب ح در ر

درث رثح رص رح درب ب ح درث رثح

ت س ق تدرح تةص ئل ً

ذر ركل بن درو ج درو ح.

-

تم

ط ا تس ا در سدت

در د ق درو د ي ركل بن درو ج درو ح ق

ت س ق تدرح تةص ئل

تب

تالرح ( )5.55دلن درب ب ح درث لح درث رثح .

 -مناقشة نتائج الفرض التاسع =

ر ةقددق ب ددن ص ددةح درف ددسض ب ددا درد ةث ددح د د د ختدم در د د لن درةد د ت دال د د ه رباس ددح تالر ددح درف ددس ق د ددلن در د د ط
درة دلح رتس ا درو دج

بقل

در د ق درو د ي ق ً رب غلس بتا درو دج.

145

ل ضدح بددن در دت ل أ دده

بقل

دت ددس ق تدردح تةص د ئل

در د ق درو د ي ( در رفلح ،درضلق درك

،در سلخ درا ئ ي ) رت أ سدت ل ح دردةت.

دت ب د

تالردح ( )5.55دددلن ب

دط ا تس د ا درو دج ددي

د رو دج ،دال ص ل درب ح  ،تم درسض در

د ا درت دس

ي،

له ل م د ل درفسض ،هدذه در ل دح فدق بد در د ئج در دي صد ا ترل د

ت دس ددح كددل بددن ( خضددس (،) 2515 ،سل ددي  ( ،)1997, Rilyت د ي ) 1986 ،در ددي أظ ددسا تر د
دس د طله تدرح تةص ئل دلن در د ق درو د ي

دبتا درو دج.

د تا درةلد ا دربس دطدح دادتت د دا دردو دج ،أن در د دق درو د دي ل دأثس

او درد ةثح د ل درفسض أن در سا در ي بتا و د

أكثس ي باظم ب ةي درةل ا در سا ،أن ط ل
دد خ ا

در د ددق درو د ددي ددت لخ د

د

أط ل ك ن

دا درو دج لق ل رلد ً بدن بدتا درخا د ا دربشدكاا درو لدح ،أن
ددوتدت ل د در دد ء در دسلح درخ صددح د رطف د ل ،د إلض د ح تر د

دراعء درب ري در ف ي ي در ا ذد ه.

 رباس ح د

دط ا تس د ا أ دسدت ل دح دردةدت ر

درداتلدح رباس دح د د ه درفدس ق ددلن ب

م

د دق ،ةلدت لكد ن ه د

د د قسدس

دربسة ددح در ددي لبددس د د خددال ت سا درةل د ا در دسلح ،لد د أ ص د باددتل خددال

دربسة ددح درخل دسا بددن درةل د ا ،تذ أن دربسة ددح در ددط
ه درفس ق ددلن ب

د ت ا ددح

ئدح بدن ئد ا بدتا دردو دج ،ددإ سدء دربق س د ا

دط ا تس د ا أ دسدت ل دح دردةدت

أدا د ت درةل د ا در دسلح ركددل بددن درددو ج درو ددح ،أش د س درفددسض تر د
درث لح رص رح درب ب ح درث لح ،درب ب ح در ر

د دإلت دسكد ا درب د تردح ددلن دردو لن ة د

د ت ددس ق تدرددح تةص د ئل دددلن درب ب ددح در ر د

درث رثح رص رح درب ب ح درث رثح ،ذر ركل بن دردو ج درو دح،

ةلدت أن در د دا در ر د ر دو دج ك د ن سضدح تر د خا د ا كثلدسا كبد أن ط د ل دسا درددو دج ولدت بددن تس دح در د ددق

درو د ي ،ه ل فق ب درفسض درث ي دربس دط دول تا تت درد ء ر ه بدس دط دطد ل بدتا دردو دج ،درفدسض در ل ترد
بت دس د ط در د ق درو د ي دإلتسدك ا درب د ترح دلن درو لن.
كب د

ص د ا ( د دو هلددس  ) 1992, Susana Herrick ،أن درول د ا دركثددس بددن " " 16

و د ي ن درول ا در ل بن " " 11

ب ً ،أ أ ه ك ب ودتا دربتا درو د لح ل در ف ل درة دس ددلن دردو لن ودت

درش ددا س د ر دسة ددح در ددت ء بد د درد د ف  ،لس د د ذرد د ترد د ك ددل ش ددخ

لفا ه(درك ش .) 26:1992 ،
دل ب أش س درفسض تر

لتل

تم

بدً د د

د ددق

لا ددس

لف ددم درط ددس دتخ ددس بد د لفا دده بد د ال

ت س ق تدرح تةص ئل دلن درب ب ح درث لح درث رثح رص رح درب ب ح درث رثح ،هذد

أن تتسدك ا درو ح ة ب ةي درةل ا در سلح أكثس ب ه رت درو ج ،أ

ي بتا درو دج رت درو ح أكثس ب

رت درو ج.

س ف تتسدك ا در

ء ب در قتم

 هذد ل فق ب ت دس ح ( سل دي ) 1997 ،دردذ أظ دسا أن در د دق درو د دي ردت در د ء أكثدس ب ده ردت درس د ل ،دل بد
دخ فدا در ل دح درة رلدح بد

ل دح ت دس دح ( ددت در د دت ) 1998 ،در دي أشد سا ترد أن بدتا دردو دج دس دط دس د ط د ً

د رد ً د د ر د ق درو د ددي ،أ ك ب د ط رددا بددتا درددو دج ك د ن درو د د ن أ دل تت دسك د ً رخص د ئ

درطس دتخس.
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درشخصددلح دربةددددح ددي

عاش ارً= النتائج الخاصة بالفرض العاشر=
نص الفرض العاشر عمى=

ت س ق تدرح تةص ئل ي در د ق درو د ي ا ت رب غلس در ض دال ص ت

ي در سا .ر ةقق بن صةح

هذد درفسض م ة ع دالةص ئ (ا) رال لن ب ق لن در ت ل س م ( )14- 5لدلن ذر
جدول رقم()14-5

نتائج االحصائى (ت) لعينتين مستقمتين والمتعمق بمتغير الوضع االقتصادي
العدد

الوضع

البعد

االقتصادي

الوسط الحسابي

االنحراف المعياري

درجات الحرية

قيمة ت

لمزوج

لمزوجة

لمزوج

لمزوجة

لمزوج

لمزوجة لمزوج لمزوجة

لمزوج لمزوجة

متوسط

148

148

33600

38102

5901

5702

مرتفع

198

3047

52

52

37301

41103

7408

4206

متوسط

148

148

4602

4801

809

1007

مرتفع

52

52

5303

5106

1804

6001

الضيق

متوسط

148

148

7401

9302

2409

2908

الكمى

مرتفع

52

52

8209

10803

1901

2101

االتصال

متوسط

148

148

7002

8303

1706

1402

الموجه

مرتفع

52

52

7207

8808

1807

1207

عدم الرضا

متوسط

148

148

5807

67014

1108

905

الجنس

مرتفع

52

52

6308

7108

1303

809

توجهات

متوسط

148

148

5406

51071

908

708

األدوار

مرتفع

52

52

6002

5401

1607

503

التاريخ

متوسط

148

148

3202

3607

603

609

مرتفع

52

52

4001

3906

2106

1102

الدرجة
الكمية

التآلفية

العائمي

يتبين من الجدول رقم( )14-5أ ه
درو دج

د بقل د

درتخل دربس ف

ت س ق تدرح تةص ئل

تب

در د ددق درو د دي ق د رب غلددس در ضد دال ص د ت

له ل م د ل درفسض .
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198

198

198

198

198

198

198

198

198

198

198

198

198

306

306

204

008

206

209

309

2021

3037

2047

3007

2002

2018

تالردح ( )5.55ددلن ب

مستوى الداللة
لمزوج
0000

0000

0002

0.6

0001

0000

0000

لمزوجة
0000

0003

0000

0001

0000

0004

0003

دط ا تس د ا

ذر د ركدل بددن درو ددح دردو ج  ،رص د رح ئددح

مناقشة نتائج الفرض العاشر=
 ر ةقددق بددن صددةح درفددسض بددا درد ةثددح د د ختدم "
درب

بقل

ط ا درة دلح رتس ا درو دج

درو ج درو ح.

 ل ضح بن در ت ل س م (  ) 14 – 5أ ه

 " t. testرال ددلن ب د ق لن رباس ددح تالرددح درفددس ق دددلن

در د ق درو د ي ق ً رب غلس در ضد دال صد ت

ت دس ق تدردح تةصد ئل ددلن ب

ذرد ركدل بدن

دط ا تس د ا درو دج

در د ق درو د ي ق ً رب غلس در ض دال ص ت  ،ذر ركل بن درو ج درو ح رص رح ئح درتخل دربس ف .
ف ددق ه ددذه در ل ددح بد د در د د ئج در ددي صد د ا ترل د د ت دس ددح ك ددل ب ددن ( درا ددو  ( ،) 2558 ،ص ددب ت

 ( ،)2554د ل ي د سم  ) 1992, Joufnlee & Formد د ت دس ق دي ب د
ب غلس درب


دال ص ت دلن درو دج تر

د بقلد
بخ تب ددح،

در د دق درو د دي اد ت تر د

ت دربشكاا در سلح رت در س ذدا درب

دال ب ي دربس ف .

دس درد ةثدح أ ده دت لكد ن ددع ذرد أن دربد ل صدع درةلد ا ،هد لادت بدن در د دع در بدح دي درةلد ا درو لددح

در سلح ،أن دلح ة

ت تخل ب ت

ا در سا

لت لدوت ترد دال د قسدس درو د دي ،أن تبده دت لدوت ترد

ةصد د ل درخا د د ا د ددلن درو دج ،خ ص ددح أ د د ا ددلم ددي ص ددس ب ط د دده درةل ل ددح كثلد دسا ددتدً ،ة د د أص دددةا

دركب رل ا أ

ل ا ضس سل ا ر ةل ا ،ا

درخ صح در ي لالش

ط ع غوا ب ذ خب

درو لن ب ئ رل ا كثلدسا دتدً ،دذ بد أخدذ دادلن دال دد س درظدس
دا ه بة صس تض ح تر

دح دردط رح ةلت ص ا ترد 4555

 %ي ط ع غوا ة ع تةص ئل ا بسكو هلئح دال ااب ا ر ح  2515م ،ذر
دربا د دس،

ددتم د س ددس

درو لن بب ل اك

بددل ركثلددس بددن درو دج ،ددإن ذر د لددوت تر د دالخ د ا

در د ق درو د ي.

دل ب د دخ فددا ل ددح درت دس ددح ب د ت دس ددح ( ر د ك
درب تلح رت درو دج وثس

دً

ظ دًس ر

ت دالةد ال دغداق

ددي دإلت دسك د ا درب د ترددح دددلن

تلددن  ) 2005, Lukas &Deenدر ددي أش د سا تر د أن در و ددح

در د ق درو د دي ،ك بد ودتا در و دح درب تلدح ك بد ةدتت ب د

دشكل بد شس ،دن در و ح درب تلح ولت بن تتسدك م ر بش كل درب تلح.

148

در د دق درو د دي

النتائج الخاصة بالفرض الحادي عشر=
نص الفرض الحادي عشر عمى=

ت س ق تدرح تةص ئل ي در د ق درو د ي ا ت ص ح درقسددح .ر ةقق بن صةح هذد درفسض م ة ع

دالةص ئ (ا) رال لن ب ق لن در ت ل س م ( )15- 5لدلن ذر
جدول رقم()15-5
نتائج االحصائى (ت) لعينتين مستقمتين والمتعمق بمتغير صمة القرابة

البعد

الوسط الحسابي

العدد

صمة

االنحراف المعياري

القرابة

لمزوج

لمزوجة

لمزوج

لمزوجة

لمزوج

لمزوجة

قريب

60

60

35007

39209

6206

5207

ال توجد صمة

140

140

34305

38704

6608

5605

قريب

60

60

4706

4906

1102

1302

ال توجد صمة

140

140

4802

4808

13.4

709

قريب

60

60

7901

9606

2109

2802

الكمى

ال توجد صمة

140

140

7503

9704

2406

2808

االتصال

قريب

60

60

7203

8601

1608

1101

الموجه

ال توجد صمة

140

140

7003

8402

1804

1501

عدم

قريب

60

60

6105

6804

1209

908

ال توجد صمة

140

140

5904

6803

1202

905

قريب

60

60

5607

5207

1107

702

األدوار

ال توجد صمة

140

140

5508

5109

1205

701

التاريخ

قريب

60

60

3305

3801

1005

802

ال توجد صمة

140

140

3405

3607

1305

709

الدرجة
الكمية

التآلفية
الضيق

الرضا

الجنسي
توجهات

العائمي

ل دددلن بددن در ددت ل س ددم( )15- 5أ دده ال

تس د ا درو دج

د بقل د

ددت ددس ق تدرددح تةص د ئل

درجات الحرية

قيمة ت

مستوى الداللة

لمزوج

لمزوجة

لمزوج

لمزوجة

لمزوج

لمزوجة

198

198

0071

0065

0048

0051

198

198

0036

0052

0072

0060

198

198

1004

0018

0029

0085

198

198

0076

009

0045

0037

198

198

101

001

0028

198

198

0046

0067

0064

0051

198

198

005

101

006

0026

ددت ب د

تالرددح ( )5.55دددلن ب

در د ددق درو د ددي ق د رب غلددس صد ح درق دسدددح ذر د ركددل بددن درو ددح درددو ج ،

س ض درفسض .

149

009

ددط ا

لدده ل د م

مناقشة نتائج الفرض الحادي عشر =
ر ةقددق ب ددن صددةح درف ددسض ب ددا درد ةثددح د د د ختدم "

درب

ط ا درة دلح رتس ا درو دج

لدلن در ت ل س م (  ) 15 – 5أ ه ال

بقل

 " t. testرال ددلن ب د د ق لن رباس ددح تالرددح درف ددس ق د ددلن

در د ق درو د ي ق ً رب غلس ص ح درقسددح.

ت س ق تدرح تةص ئل دلن ب

ط ا تس ا درو دج

درو د ي ق ً رب غلس ص ح درقسددح " ل ت سلع ،ال ل ت سلع " ذر ركل بن درو ج درو ح.
او درد ةثح تم

 ،ددتم درسضد د در

ت س ق ي أدا ت بقل

ددي ،

در د ق درو د ي ( در رفلح ،درضلق درك

بقل

د رو دج ،دال صد ل درب دح

د د ا درت دس ،در د د سلخ دراد د ئ ي ) قد د ً رب غل ددس صد د ح درق دسد ددح ،ةل ددت أن ب ل ددح در د ددق

درو د دي ال ددأثس كثلددس دصد ح درق دسدددح ،سدبد لا د ت س ددض درفددسض تر د أن صد ح درق دسدددح ال ا ددي در ش د ده ددي
در ظس أ

باس

اول دًو ر اا ح درس ددط درو لح،

فق ل ح درت دس ح

دا

له ب در ئج در ي ص ا ترل ت دس دح كدل بدن (

ستلدو ن  ( ،) 2009, Aadalaty & Reubبكدي ،) 2559 ،در دي أشد سا دادتم

دربسأا ر قلم در دس

در د ق

د ت ا دح ددلن تت دس

در ق لتلح خ صح و دج در سع ،أن ب لح در د ق درو د ي ال أثس كثل دًس دص ح درقسددح.

س درد ةثح ي ذر أن غ رد ب ةتت بش كل دلن درو ج درو ح ( در سع ) بدن ثدم ب دت ترد در دردتلن لةدتت

طلادح ر ددسةم لددوت ترد

خسلددع دراا د ا در دسلح ،داكد

بشد كل د ددع هدذد دردو دج رددم لةدتت أ

رد

ددو ج درشدخ

بددن خ د سج درا ئ دح ةددتت دددلن درهددل

طلادح دي درددسةم أ خا د ا أخ لدح دت ب ددت ددس در لد ل ،ةدت دإل ددام

غسلع در ك ح ر د ع صةلح د ب لح ،ةقلقد ً ر دابح در دسا ،كسل د ً ربددتأ در اد س ددلن دراد ئاا رقد ل

س ل دهلل

( صمى اهلل عميه وسمم )

 ) 2558درذ لدلن د
دلن درو لن.

" غسد در كد ح بد د د طا م " دل بد خ د

ت س ق تدرح تةص ئل ي ب

ل دح درت دس دح درة رلدح بد

در د ق درو د ي دا ً الخ ا

151

ل دح( درا دو ،

تس دح درق دسددح د دت در شدأا

ثاني عشر=النتائج الخاصة بالفرض الثاني عشر=
نص الفرض الثاني عشر عمى=

ت س ق تدرح تةص ئل ي در د ق درو د ي ا ت رطدلاح در سا( لح  -بب تا) .ر ةقق بن صةح هذد درفسض

م ة ع دالةص ئ (ا) رال لن ب ق لن در ت ل س م ( )16- 5لدلن ذر
جدول رقم()16-5
نتائج االحصائى (ت) لعينتين مستقمتين والمتعمق بمتغير طبيعة األسرة
الوسط الحسابي

االنحراف المعياري

درجات الحرية

لمزوج

لمزوجة

لمزوج

لمزوجة

لمزوج

لمزوجة

الدرجة

ممتدة

145

145

34908

39106

6808

<55.

الكمية

غير ممتدة

55

55

33403

382

5603

5307

ممتدة

145

145

4807

4903

1306

908

غير ممتدة

55

55

4604

4803

903

1001

ممتدة

145

145

7703

9801

2305

2807

الكمى

غير ممتدة

55

55

7307

9405

2409

2803

االتصال

ممتدة

145

145

7103

8501

1801

1308

الموجه

غير ممتدة

55

55

6906

8307

1709

1405

عدم

ممتدة

145

145

6009

6808

1301

902

الجنسي

غير ممتدة

55

55

5708

6703

1007

1004

توجهات

ممتدة

145

145

56082

5209

1301

609

األدوار

غير ممتدة

55

55

5309

5004

905

707

التاريخ

ممتدة

145

145

3408

3704

1406

809

غير ممتدة

55

55

3208

3605

505

501

البعد

التآلفية
الضيق

الرضا

العائمي

طبيعة األسرة

العدد

تس ا درو دج

س ض درفسض .

لمزوج لمزوجة

لمزوج

لمزوجة

لمزوج

لمزوجة

198

1049

0074

0014

0046

198

198

198

198

198

198

198

198

يتبين من الجدول رقم( )16-5أ ه ال
بقل

در د ق درو د ي

198

198

198

198

ت س ق تدرح تةص ئل ً

198

ت ب

ق رب غلس ص ح درقسددح ذر

151

قيمة ت

مستوى الداللة

102

0094

0061

1055

1046

0099

0065

0078

0066

0098

203

0074

0024

0035

0054

0012

0015

0032

تالرح ( )5.55دلن ب
ركل بن درو ح درو ج،

0052

0043

0051

0033

0003

0046

طا
له ل م

مناقشة نتائج الفرض الثاني عشر =
ر ةقددق ب ددن صددةح درف ددسض ب ددا درد ةثددح د د د ختدم "

درب

ددط ا درة د دلح رددتس ا درو دج

درب ح  ،تم درسض در

ي،

لددلن در دت ل (  ) 16 - 5أ دده ال

د بقل د

 " t. testرال ددلن ب د د ق لن رباس ددح تالرددح درف ددس ق د ددلن

در د ددق درو د ددي ( در رفلددح ،درضددلق درك د د د رو دج ،دال ص د ل

ا درت دس ،در سلخ درا ئ ي ) ق ً رب غلس طدلاح در سا(
دت ددس ق تدردح تةص د ئل ددلن ب

ددط ا تس د ا درو دج

لح – بب تا ).
د بقلد

در د ددق

درو د ي ق ً رب غلس طدلاح در سا ،ذر ركل بن درو ج درو ح.
او درد ةثح س ض درفسض تر أن ط س ظ ئ

در سا بدن در داح ترد درضدلق ،ةدت ت ةد الا دي ك ل د ت

در ة ل بدن درد بط در دس دربب دت ترد درد بط در دس درصدغلس ،بد ولد تا دتت در دك ن بد دربدتن ط سهد در قدتم
در ك رد ي أشددك ل در ظدلم دال ب د ي دددتأا درد ظم درخددس قدتم د راتلددت بددن در ظد ئ
ة م در سا أ د ل

أثس دخص ئ

د قال دربسأا د ضب ب تر

أهب د شد س در ا دلم ددلن طد ع كدلدس بدن در دك ن دي بة ظدح غدوا ،كبد أن

ق درابل أثس ي هذد در ة ل ،ي درل م قتم درب د تا ر دس درصدغلسا ،سغدع

ي أن الم ةل ا ب ق ح ر اولو بدتأ درب

دا دلن در

دربت لح ،درثق لح  ،دال ص تلح ،در ل لح ،دال ب لح.
فق ل ح درت دس ح درة رلح ب

در دسلح ،هدذد در ة د ل ددي

لن ،دش سدك ب دش سدك ً ك باً

ل ح ت دس ح ( بكي ( ،) 2556 ،در

در د ق درو د ي او رب غلس ع در سا ( بب تا،

لح ).
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ي ) 2558 ،داتم

تم درب

دا دي درةلد ا

ت س ق ي أدا ت

الفصـل السـادس

توصيـات وملخـص الدراسـة

454

توصيات الدراسة :
علـ وـوا الاتـاال السـاللة للدراسـة ،توصـلت اللاثةـة ىلـ معموعـة مـن التوصـيات والتـن تـرن نن ت ـون ال ـة

اللداية ل ل زوعين فن نهم عالقة ثياتية لالاسلة لهما:

 .4قي ا المؤسؤاا ا لما جتس عيااالمؤسلتة ااالهاافي ا لوااةلمؤتيعيااال مؤزيجيااالهماسيااالمؤاافعالمؤسته ا ف لهيييس ا لؤت يي ا ل
اةيكي تيالغي لسالئسالؤحي تيس لمؤشلصيا.

 .2تيعيااالمؤاازيجيهلهماسيااالإجا ميلح ايم لهاايهلمؤحاايهليم لا ،لؤسي قشااالمؤلالو ا ليتيعيااالك ا لشا ي له ا لتال ل
مؤش ي لم ل لعيهلوةلمؤص

،ليمؤاةي ،ليمحت مالاذملمالتال .

 .3ضا ي لمؤيي ا الهتيعياالمؤط ا قالمؤتف ياااةلواةلمؤساافم ملعةااتليطا نلسح وظ ا لمؤاايطهلواةلمؤسج ا لم ش ا ف ل
مؤزيمجةليمألا ،ل يزي ف لإف م لمؤسعةسيهليحيلمؤتيمونلمؤزيمجةليطهيعالمالتالو لهيهلمؤ ج ليمؤس أ .

 .4تصسياله مسجلإ ش فيالؤألزيمجلسهلمؤجيايهلتيتالهتيسيالمؤسي م لمؤحي تياالواةلإفم لمؤلالوا ليمؤصا مع ل
مؤزيجيا،ل ليذؤ لس ليايالوةلماتي م لمؤزيمجليضس هلماتس م ه.

 .5ض ي لإق م ل تف يملس ف لواةلسجا لمؤازيمجليمألاا لهشاك لعا الواةلمؤسافم مليمؤج سعا لؤساا عف لمؤشاه ل
وةلإف م لأييمعلمؤت ع لمؤتةلتا عفلعةتلإيج حلمؤحي لعسيس ًلهس لويي لمؤحي لمؤزيجيا.

 .6ضا ي لتعزياازلجسياادلأهع ا فلمؤتيمواانلمؤزيمجااةلؤاافسلسعةسااةلمؤساافم ملمؤستياااطاليمؤن يييااالهسح وظااالغاازلسااهل
أج لزي ف ليعييالحيؤه.

 .7تشاجيدلمؤها حنيهلعةااتلتيا ي لسيضايع للتي ا قالقضا ي لمؤاازيمجليمألاا ليتمني اا ليتمن ا ا لهست يا م لشااتت،ل
ل

يتيفيالك لس لايلجفيفلؤيج حلمؤزيمج.

ملترثات الدراسة :
 تيجيهلطةهالمؤف ما

لمؤعةي لوةلأقا المؤت هياليعةالمؤي م ،ل ج ميلسزيف لسهلمؤهحيثليمؤف ما

حي لم ف م لماجتس عة لهيه لمألو مف ليمؤجس ع ،يم فلمك

لمؤييعيال

لمؤسته فؤا لهيه لمؤزيجيه لهمهع ف لستعفف  ،ليطهيعال

يسفسلتمني هلعةتلمؤتيمونلمؤزيمجةلهيهلمألزيمجلوةلظ لمؤتحفي لمؤسع ص .

 تصسيا له مسج لتف يهيا لستلصصا لسلطط لؤي لهعي يا لحي لأا ؤي لتطهين لسي م لمؤتيمون لمؤزيمجة لؤفسل
سعةسةلمؤسفم ملعةتلساتيسلسح وظ لمؤيطه ،ليأهليملذ ل ص المااتس م يالهشك ليتيمك لسدلمؤتطي لمؤي ئال

وةلمؤت هياليعةالمؤي م.

 ت كيزلجييفلمؤهحثلمؤساتيهةيالعةتلتطهينلسيي ملمؤتيمونلمؤزيمجةلسدلألذلأهع فهلوةلماعته لؤسع والإؤتل
أ لسفسليايالك لهعفلوةلتحفيفلف جالمؤتيمونلمؤزيمجةلهيهلمؤزيجيه.ل
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اللثوث الملترثة :
 .4م ف م لمؤاةهةلمؤسته ف لهيهلمؤزيجيهليعالقتي له ؤتيت .

 .2م ف مك لمؤسته فؤالهيهلمؤزيجيهليعالقتي له نلمؤاهلهيييس .
 .3إف مك لمؤس أ لمؤ ةاطيييالتج هلمؤييالمألا ياليعالقتي له ؤتيمونلمؤزيمجة.

 .4ييعلمالتال لمؤذ ليف كهلمؤشلصلهيهلشلصيتهليهيهلشلصيالسهليحههليسهليك اه.
 .5مالتي لمؤزيمجةلحا لسف ك لمؤشه لمؤج سعةل(لف ماالسي يال).
 .6ماف م لمؤسته ف لهيهلمؤزيجيهليعالقتي له عةيالس ييالمؤذم
تثديات الدراسة :
واعهت اللاثةة نةااا ىعـداد الدراسـة معموعـة مـن التثـديات والصـاولات التـن اعتروـت ريلهـا ،وماهـا مـا
يلن :

وضلهعضلمؤزليج لسسهلتيطهنلعةييهلش يطلملتي لمؤعييالتعهئالمااته يا،لسس لأفسلذؤ لإؤتلتعطي ل
ل
.4
مؤه حنااالهعااضلمؤيق ا ،ليل صااالأهلمؤ ئااالمؤساااتيفوال(لمؤسعةس ا ل)،لحيااثلأيااهلؤاااليااتالتطهياانلأ لماااتهي هل
ؤةتيمواانلمؤزيمجااةلسااهلقه ا لعةااتلمؤ ئااالمؤساااتيفوا،لسس ا لمضااط لمؤه حنااالؤةااذا لإؤااتلمؤسف اااالعااف لس ا م ل
قي عيالهتعهئالمااته يا،ليل صالأيي لتطهنلعةتلمؤسعةساليزيجي .

 .2مشتك لهعضلمؤسعةس لسهلطي لماااته يا،لحياثلأييا لتضاالمااتهي هلم ف مكا لمؤسته فؤاالهايهلمؤازيجيه،ل
يماتهي هلمؤتيمونلمؤزيمجة.ل

 .3كسا ليمجيا لمؤه حنااالسشاكةالكهيا لوااةلمؤحصاي لعةاتلكنيا لساهلمؤس مجادليمؤسص ا ف ليل صاالأهلمؤسكته ا ل
ت تي لإؤتلس مجدليسص ف لل صاله ف م لماجتس عة،لسس لمضط ا لإؤتلس مااةالعاففلساهلمؤها حنيهلعها ل

مايت ي لؤةحصي لعةتلمؤس مجدلمؤالزسا.ل

يؤكهله ؤ غالسهلاذهلمؤصعيه ليغي ا ،لإالأهلمؤه حناالتسكيا لساهلمؤت ةا لعةييا ليملا مجلااذملمؤعسا لواةلصاي تهل

اً،لنالتيجيهلمؤسش ويهلن ييلً.ل
مؤيي ئياله ض لمهلللأيل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
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ل
ملخص الدراسة :
تيف لاذهلمؤف ماالإؤتلمؤتع

لعةتلسفسلمؤتيمونلمؤزيمجةليلم ف مك لمؤسته فؤاالهايهلمؤازيجيهليحايل

أهع فلمؤحي لمألاا يال،لكسا لتياف لإؤاتلسع واالمؤعالقاالهايهلمؤتيموانلمؤزيمجاةلؤإلف مكا لمؤسته فؤاالهايهل
مؤازيجيهلتهعا لؤت يا م لمؤف ماااال(،لساف لمؤازيمجل،لعاففلمألهيا يل،مؤسااتيسلماقتصا ف ل،لصاةالمؤي مهااال،ل
ياايعلمألا ا ل"لسست ااف ل،ييييااال"ل)ل،ليمؤتع ا

كش ي لؤةحي ل،ليمؤتع

لعة ااتلطهيعااالم ف مك ا لمؤسته فؤ اااليتمني ا ا لعةااتلم لاا ل

لعةتلصي لمؤذم ليم ل لمؤتةل تا عفلعةتلويالمؤعالقاالهايهلمؤ جا ليمؤسا أ ل

،ليمؤي ا يلمؤضااييلؤاايملوي اطلعةااتلمألوك ا لمؤاااةهياله ا لأيض ا ل عةااتلمايج هيااالسيي ا ل،ليسح يؤااالإظي ا ل
جيمي لمؤتسيزليمؤت فلوةلشلصيالك ً ٌللسييس ل.ل

يؤةتحينلسهلأافم لمؤف ماالتالصي غالمألائةالمؤت ؤيال:لل
 .1س ا لحجااالمؤعالقااالما ته طيااالهاايهلم ف مك ا لمؤسته فؤااالهاايهلمؤاازيجيهليحاايلأهع ا فلمؤحي ا لمألا ا يال
يمؤتيمونلمؤزيمجةل؟
 .2ا لتلتة لف جالمؤتيمونلمؤزيمجةل هيهلمؤزيجيهله لتال لطهيعالم ف مك لمؤسته فؤاليحايلأهعا فل
مؤحي لمألا يال(لستس نةيه،لسته عفيهل)ل؟ل
 .3ا ا لتلتة ا لم ف مك ا لمؤسته فؤااالهاايهلمؤاازيجيهليحاايلأهع ا فلمؤحي ا لمألا ا ياله ا لتال لمؤست ي ا م ل
مؤت ؤياال(ساف لمؤازيمجل،عاففلمألهيا يل،لمؤيضادلماقتصا ف ل،لصاةالمؤي مهاال،لطهيعاالمألاا ل"سستاف ،ل
ييييال"ل)ل؟
 .4ا ا لتلتة ا لف جااالمؤتيمو انلمؤزيمجااةل ه ا لتال لمؤست ي ا م لمؤت ؤيااال:ل(لسااف لمؤاازيمج،لعااففلمألهي ا ي،ل
مؤيضدلماقتص ف ،لصةالمؤي مها،لطهيعالمألا ل"سستف ل،ييييال"ل)ل؟لل
لللل حي ااثلمش ااتس لسجتس اادلمؤف ما ااالعة ااتلمؤسعةسا ا لمؤستزيجا ا لو ااةلمؤس اافم ملم عفمفي اااليماهتفمئي ااال
مؤحكيسيااالؤةهي ا لمؤت هعااالؤااي مز لمؤت هياااليمؤتعةاايالإقةاايالشا نليغا

لسح وظااالغاازل،يذؤ ا لسااهلمؤ ص ا ل

مؤنا ا يةلؤةعا ا المؤف ماا اةل2111لال.ليق اافلت ااالتطهي اانلأفيم لمؤف ما ااالعة ااتلكا ا لس ااهلمؤسعةس اااليزيجيا ا ل

،يمشتسة لمؤعييالعةتل411لسهلمألزيمجل(211لؤةزيجال211،لؤةزيجل).ل

للليماااتلفس لمؤه حن ااالمؤس ااييجلمؤيص ا ةلمؤتحةية ااةل،لكسا ا لما ااتلفس لمؤه حنااالع ااف لسيا ا ييملؤتطهي اانل
مؤف ماالسن ل:لسيي ملم ف مك لمؤسته فؤالهيهلمؤزيجيهليحيلأهع فلمؤحي لمألا يالسهلإعافمفلمؤه حناا،ل
يسيي ملمؤ ض لمؤزيمجةلسهلإعفمفلوييالمؤههاليسل.لل
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لل يؤةتحي اانلس ااهليتا ا ئجلمؤف ما ااالما ااتلفس لمؤه حن ااالمألاا ا ؤي لم حصا ا ئيالمؤت ؤي ااال:لسع سا ا لم تها ا طل
هي ايه،لتحةي لمؤته يهلماح فسل()anovaل،لملته ل( tل)لؤعييتيهلساتيةتيهل.ل

للللأظيا

لمؤيتا ئجلإؤاتليجايفلعالقاالم ته طياهلسيجهااليفمؤاالإحصا ئي لهايهلكا لساهلأهعا فلم ف مكا ل

مؤسته فؤاالهايهلمؤازيجيهليمؤف جاالمؤكةيااالؤةتيموانلمؤزيمجاةل،لكسا لأيجاف لمؤيت ا ئجلإؤاتليجايفلوا ينلفمؤااال

اتيسلفاؤ اااللل(ل1،15ل)ه اايهلستياااط لف جا ا لمألزيمجلعةااتلسييا ا ملم ف مكا ا ل
إحص ا ئي لعي اافلساا ل
مؤسته فؤااليويا لؤست يا ل(عاففلمألهيا يل،لسااف لمؤازيمجل،لمؤيضاادلماقتصا ف)ل،لهييسا لأش ا

للمؤف مااالإؤااتل

عافاليجايفلوا ينلفمؤاالإحصا ئي لعياافلسااتيسلفاؤاال(ل)1،15لهاايهلستيااط لف جا لمألزيمجلعةااتل

سيي ملم ف مك لمؤسته فؤاليوي لؤست ي ل(لصةالمؤي مهال،ليطهيعالمألا ل"سستف ل،ييييال"ل).ل
للليأظي

لمؤيت ئجلإؤتليجيفلو ينلفمؤالإحص ئي لوةلمؤتيمونلمؤزيمجةلتعازسلؤست يا لطهيعاالمألزيمجل

(لستس نةيه،لسته عفيهل)ليذؤ لعةتلمؤف جالمؤكةيالؤةتيمونلمؤزيمجةلؤص ؤحلمؤستس نةيهل.ل
للكسا لأظيا

لمؤفلماااالإؤاتليجاايفلوا ينلفمؤاالإحص ا ئي لعياافلسااتيسلفاؤااال()1،15لهاايهلستياااط ل

ف مج ا لمألزيمجلعةااتلسيي ا ملمؤتيمواانلمؤزيمجااةليوي ا لؤست ي ا ل(عااففلمألهي ا يل،لسااف لمؤاازيمجل،لمؤيضاادل
ماقتص ف ل).ل

لللهييس لالتيجفلو ينلفمؤالإحص ئي لعيفلساتيسلفاؤال()1،15لهايهلستيااط لف جا لمألزيمجلعةاتلسييا مل
مؤتيمونلمؤزيمجةليوي لؤست ي ل(لصةالمؤيلمهال،ليطهيعالمألا ل"سستف ل،لييييال"ل).ل
ل

لل
للل
ل
ل
ل
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Abstract:
This study aims at identifying the extent of marital harmony and the mutual
perceptions between the spouses toward family life dimensions. It also
aims at learning the relationship between the marital harmony of the mutual
perceptions between the spouses according to the study variables (marriage
duration, children number, the economical condition, kinship relation,
family type "nuclear, extended"). In order to recognize the mutual
perceptions nature and its impact on the other as a life partner, and to
recognize the ego and the other image that helps to understand the
relationship between man and woman, and to shed the light not only on the
negative thoughts but also on the positive one, and to try to show the
excellence and uniqueness sides in their characters, and to verify the study
aims, the following questions were formed:
1- What is the size of the correlation between the mutual perceptions
between the spouses toward family life dimensions and the marital
harmony?
2- Does the degree of the marital harmony between the spouses differ in
accordance with the difference in the mutual perceptions nature
toward the family life dimensions ( identical, apart)?
3- Do the mutual perceptions between the spouses toward the family
life dimensions differ in accordance with the difference of the
following variables ( marriage duration, children number, the
economic condition, kinship relation, family type :nuclear,
extended")?
4- Does the marital harmony differ in accordance with the difference of
the following variables ( marriage duration, children number, the
economic condition, kinship relation, family type "nuclear,
extended")?
The study sample society included the married female teachers in the
preparatory and primary governmental girls schools that follow the
Ministry of Education- Eastern and western directorates in Gaza Province.
The Study took place in the second term of the study year 2011. The study
tools were implemented on each teacher and her husband. The sample
included 400 persons (200 wives, 200 husbands).
The researcher used the descriptive relational approach. The researcher also
used several measures in order to implement the study as: the measure of
the mutual perceptions between the spouses toward the family life
dimensions that was prepared by the researcher herself and the marital
satisfaction measure prepared by Viola Al Beblawi.
In order to verify the study results, the researcher used the following
statistical tools: Pearson's correlation coefficient, variance analysis (anova),
(t) test for two independent samples.
459

The results showed that there is a positive correlation and statistical
significance between all the dimensions of the mutual perceptions between
the spouses and the overall degree of the marital harmony. Also the results
came up with the existence of difference in statistical significance at (05.0)
significance level between the average of spouses degrees on the mutual
perception measure according to (children number, marriage duration, the
economic condition) variables. While the study showed that there is no
difference in statistical significance at (05.0) significance level between the
average of spouses degrees on the mutual perceptions measure according to
( kinship relation, family type "nuclear, extended") variables.
The results showed that there is a significant statistical difference in the
marital harmony due to the nature of the spouses variable (identical, apart)
and that was on the overall degree of the marital harmony on behalf of the
identical spouses.
The study also showed that there is a significant statistical difference at
(05.0) significance level between the averages of spouses degrees on the
marital harmony measure according to (children number, marriage
duration, the economic condition) variables.
While there is no significant statistical differences at (05.0) significance
level between the averages of the spouses degrees on the marital harmony
measure according to ( kinship relation, family type "nuclear, extended")
variable.
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المراعع
نوالً  :المراعع لاللغة الارلية

ةااياً  :المراعع لاللغة اإلاعليزية
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ل

نوالً  :قاامة المراعع الارلية:
.4لإه مايا،ل زنلايفل(لل:)4995ل"ل مؤتيموانلمؤزيمجاةليعالقتاهلهضا يطلمؤحيا لهايهلمؤزيجا لمؤعا سال ليغيا ل
مؤع سال ل"لسجةالم فم ليمؤعةيالم يا ييا،لمؤسجةفل،45لمؤجزيلمألي ،لج سعالمؤسيي .

.2لإه مايا،لزك ي ل(ل4971ل)ل:لمؤسن ؤيالمؤسطةيال"،لسكتهاليص ،لمؤي ا .

 .3أهيلحييج،لس يمهل(ل2116ل):ل"لمؤسفل لإؤتلعةالمؤي ملمؤع ال"،لفم لمؤي زي لمؤعةسيا،لعس هل –لمأل فه.

 .4أهيلطي ،لسيتلحايهلحاهل(ل4985ل):ل"لف ماالسي يالؤتصي لك لس هلمؤجياايهلمؤي ااياليؤةجايملم لا ل
"،ل ا ؤالس جاتي ،لقاالعةالمؤي م،لكةيالمؤهي ،لج سعالعيهلشسم.

.5لأهيلمؤعيييه،لعطي لوتحةل(ل4997ل):ل"ل فيي سي لمالتي لمؤزيمجةليعالقتاهلهاهعضلمؤست يا م لمؤي اايال
يماجتس عيال"،ل ا ؤالفكتي مه،لكةيالم فم ،لج سعالعيهلشسم.

.6لأه اايلعهيا ااف،ل مئ ااف لعطيا ااال(ل2114ل):ل"ل عالق ااالمؤهط ؤا ااالها ا ؤتيمونلمؤزيمجا ااةليماجتسا ا عةلؤا اافسلمؤل ا ا يجيهل
مؤج سعييهلمؤ ةاطييييهلهسح وظاالغازل"،ل اا ؤالس جااتي ،مؤ ه ي سجلمؤسشات لسادلج سعاالعايهلشاسمليج سعاال

مألقصت.

تيح ااا،لعسا ا هل -ل
.7لأه اايلؤية اات،ليياا ا ل(ل2111ل):ل"لمألاا ا لمؤع هي ااال"،لط،4لسيش ااي م لج سع ااالمؤي اافملمؤس ل
مأل فه.ل

.8أهاايليجيةا اه،لا ا ي ه(4996ل) ":لصا ا ئصلشلصاايالمؤ ةا ااطييييهل"لف ما ااالي ااايالسي ي ااالهاايهلمألجيا ا لو ااةل
مؤسجتسدلمؤ ةاطييةل،ج سعالمألزا -غزل.

.9لإاااس عي ،لااايزمهلسحساافل(ل4994ل):ل(ل تيقع ا لمؤشااه لقه ا لمؤاازيمجليهعاافهليعالقتااهله ا ؤتيمونلمؤزيمجااةل"،ل
سجةالف ما لي ايا،للمهطالمأللص ئييهلمؤي اييهل(لفمئال)،لمؤسجةفل،45لمؤعففلمؤ مهد،لمؤي ا .ل

 .41لإاااس عي ،لعسا ا فلمؤ اافيهل(ل4962ل):ل"لملتها ا لس ي اايالمؤااذم ل"،لفم لمؤييض ااالمؤع هي ااالؤةيشاا ،لسصاا -ل
مؤي ا .

 .44أساايه،ليهيةااال(ل4982ل):ل"لهعااضلمؤاااس لمؤشلصاايالؤةس ا أ لوااةلمؤس مكاازلمؤيي فياااليمف م لم ل ا يهلؤي ا ،ل
ا ؤالس جاتي ،لكةيالمؤهي ،لج سعالعيهلشسم.

 .42ه صايي ،لأس ا لهيا لأحساافل(ل2117ل):ل"ل مؤتيمواانلمؤزيمجاةليعالقتااهله شااه علمؤستيقادليمؤعيةااةلؤةح ج ا ل
مؤع ط يالمؤسته فؤالهيهلمؤزيجيهل"،ل ا ؤالس جاتي ،لكةيالمؤعةيالماجتس عياا،لقااالعةاالمؤاي م،لج سعاالم سا ال

سحسفلههلساعيف،لمؤ ي ض –لمؤاعيفيا.

 .43مؤههالي ،لوييال(ل4988ل):ل"لمؤ ض لمؤزيمجةل"لط،4لفم لمؤش ينلمؤسص يا،لمؤي ا .

 .44هشي ليسلةي ليجسعا،لإقه لسحسيفليمقها لإها ماياليااةستل(ل4997ل):ل"لفيي سيكياالمؤعالقا لمألاا يال
"،لط،4لمؤسكت لمؤج سعةلمؤحفيثلؤةيش ،لم اكيف يا.

 .45هكا ،لاااسي لعهاافلمؤ ا ل(ل4997ل):ل"ل مؤتيمواانلمؤي اااةلماجتسا عةلؤاافسلأهيا يلمألسيا لمؤع ا سال ليغيا ل
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مؤع سال ،ل ا ؤالفكتي مه،لسعيفلمؤف ما لمؤعةي لؤةط يؤا،لج سعالعيهلشسم،لمؤي ا .

 .46تيوياان،لاااسيحالكا ال(ل4996ل):ل"لساافل لإؤااتلمؤعالق ا لمألاا يال"،لسكتهااالمأليجةاايلمؤسصا يا،لسص ا ل –ل
مؤي ا .

 .47ج ا ه ،لعهاافلمؤحسياافل(ل4988ل):ل"ل مؤعالقااالهاايهلمألا ا ؤي لمؤسع وياااليك ا لسااهلمؤاايسطلمؤع هااةلمؤسي ص ا ل"،ل
ف ما لي ايالوةلمؤسج لمؤسع وة،لمؤسجةفل،48لمؤعففل،4لس كزلمؤهحيثلمؤت هييا،لج سعالقط .

 .48ج ه ،لجيف ل(ل2114ل):ل"لعةالمؤي ملماجتس عةل"،لط،4لفم لمؤني والؤةيش ،لعس هل –لمأل فه.
 .49ج ا ه ليمؤعااز،لج ا ليف لياااعيفلحااايةل(ل2112ل):ل"لمؤساافل لإؤااتلعةااالمؤااي مل"،لط،4لسكتهااالفم لمؤني وااال
ؤةيش ،لعس هل –لمأل فه.

 .21مؤجيية،لاسي لهي لا ؤالههلعي فل(ل2118ل):ل"ل عفالمااتي م لمألا لوةلمؤسجتسدلمؤااعيف ليعالقتاهل
هإف م لمؤزيجيهلؤةسائيؤي لمألا يا"،ل ا ؤالس جاتي ،لكةيالمؤت هياليمؤعةيالم ياا ييا،لج سعاالأالمؤيا س،لسكاال
–لمؤاعيفيا.

 .24حهي ا ،لس ا

لعهاافلمهللل(ل4983ل):ل"لم ف م لمؤسته ا ف لؤةاازيجيهلوااةلمؤعالق ا لمؤزيجيااالمؤستاايت "،ل ا ا ؤال

س جاتي ،لكةيالم فم ،لج سعالعيهلشسم،لمؤي ا ل –لسص .

ليمئ لؤةيش ،لعس هل –لمأل فه.
 .22مؤحاه،لسحسفل(ل2115ل):ل"لمؤيظ ي لماجتس عيالمؤستيفسال"،لط،4لفم ل
 .23حاه،لسحسيفل(ل4981ل):ل"لمألا ليسشكالتي ل"،لفم لمؤييضالمؤع هيا،لهي ي .

 .24حةسااة،لإج ااال لإا ااس عي ل(ل4997ل):ل"ل مألا ا لمؤع هي اااله اايهلمؤيظ ياااليمؤتطهي اانل"،لط،4لسكته ااالمايجة اايل
مؤسص يا،لمؤي ا ل –لسص .

 .25حةس ااة،لسيي ا ا لأحسا اافل(ل4978ل):ل"لمؤت ع ا ا لماجتسا ا عةل"،لط،4لسكتها ااالمايجةا اايلمؤسص ا ا يالمؤي ا ا ا لل -ل
سص .

 .26حةس ااة،لسيياا لأحس اافل(ل4996ل):ل"لمؤت عا ا لماجتسا ا عةل"،لمؤيا االالمأللي ا ،لسكته ااالمأليجة اايلمؤسصا ا يا،ل
مؤي ا ل –لسص .

 .27مؤحيطااة،لي ايم ل(ل4999ل):ل"ل سشااكال لمؤتيمواانلمؤزيمجااةلؤاافسلمألاا لمؤاااعيفياللااال لمؤاااييم لمؤلساامل
مأليؤتلوةلضييلهعضلمؤست ي م ،ل ا ؤالس جاتي ،لكةيالمؤت هيا،لج سعالمؤسة لاعيف،لمؤ ي ض.

 .28مؤلشا ا ،لا ا ا سيالسص ااط تل(ل4984ل):ل"لمؤيظ يا ااالماجتس عيا اااليف ما ااالمألا ا ا "،لط،4لفم لمؤسع ا ا
مؤي ا ل –لسص ل.

،ل

 .29مؤلش ا ا ،لا ا ا سيالسصا ااط تل(ل2118ل)":ل مؤيظ يا ااالماجتس عيا اااليف ماا ااالمألا ا ا ل"لط،3لمؤا اافم لمؤفيؤيا ااال
ؤالاتنس م لمؤني ويا،لمؤي ا ل –لسص .

 .31لضا ،لسحساافل(2141ل):ل"لمؤتيمواانلمؤزيمجااةليعالقتااهلهجاايف لمؤحي ا ل"،ل ا ا ؤالس جاااتي ،لؤكةيااالمؤت هيااا،ل
قاالم ش فلمؤي اة،لج سعالحة ،لاي يا.

 .34مؤل الياةيط،لا سحليفيادليسحسافلصاه ل(ل2119ل):ل"لاايكيؤيجيالمؤجايمليمؤيايعل"،لط،4لفم لمؤ كا ل
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ؤةيش لعس هلمأل فه.

 .32لةي ،لسحسفلهييسةل(ل4999ل):ل"لايكيؤيجيالمؤعالقا لمؤزيجياال"لفم لقها يلؤةطه عااليمؤيشا ،لمؤيا ا ل –ل
سص .

 .33مؤليؤة،لاي يل(ل4983ل):ل"لمؤزيمجليمؤعالق لمألا يا"لط،4لفم لمؤييضا،لهي ي لؤهي ه.
 .34مؤليؤة،لاي ي(ل4995ل):ل"لا يكيؤيجيالمؤعالق لماجتس عيال"،لفم لمؤسع والمؤج سعيا،مؤي ا ل –لسص ل.
 .35مؤليؤة،لاي يل(ل2118ل):ل"لمألا ليمؤحي لمؤع ئةيال"،لفم لمؤسع والمؤج سعيالؤةيش ،لمؤي ا ل –لسص .

 .36فاايقة،ل ميياالسحسايفل(ل4986ل):ل"لمؤتيموانلمؤزيمجاةل"،ل اا ؤالفكتاي مه،لكةياالم فم ،لقااالعةاالمؤااي م،ل
ج سعالمؤزق زين،لسص .

 .37مؤفي ،لعةةل(ل4994ل):ل"ل هحيثلعةالمؤاي ملعةاتلعيياالسصا يا،لااعيفيا،لعس يياال"،لمؤييئاالمؤسصا يال
مؤع سالؤةكت ،لمؤي ا .

 .38االه،ليجاليلسحسفلهايييةل(ل2116ل):ل"لمؤذك يلمؤيجافميةلؤةسا أ ليعالقتاهلهتيموييا لمؤزيمجاةل"،لمؤسجةاال
مؤسص يالؤةف ما لمؤي ايا،لمؤجسعيالمؤسص يالؤةف ما لمؤي ايا،لمؤسجةفل،46لمؤعففل،54لمؤي ا .

 .39شا ا ف،لسيا ااتلعها اافلمؤحسيا اافل(ل4994ل):ل"ل صا ااي لمؤ جا ا لكاا ااةطاليعالقتي ا ا له ا ا ؤتيمونلمؤزيمجا ااةل"،ل ا ا ا ؤال
س جاتي ،لكةيالم فم ،لج سعالعيهلشسم،لمؤي ا ل –لسص .

 .41شايمه،لحاايهلعهافلمؤحسيافل(ل2113ل):ل"لمألاا ليمؤسجتساادلف مااالواةلعةاالماجتسا علمألاا ل"،لسؤااااال
شه لمؤج سعا،لم اكيف يال –لسص .

 .44لزعتا ،لسحساافلع ا ط ل شا فل(ل2111ل):ل"ل مؤلص ا لمؤشلصااياليمؤتيهااؤلها ؤتيمونلمؤزيمجااةلؤاافسلمؤشااه "،ل
ف ما لي ايا،ل مهطالمأللص ئييهلمؤي اييهل(للميال)،لمؤسجةفلمؤع ش ،لمؤعففلمؤن ؤث،لمؤي ا ل –لسص .

 .42مؤزغي ليمؤزغي ،ل مودليصي ليعس فل(ل2116ل):ل"لعةالمؤي ملمؤسع وة"،لط،4فم لمؤش ينلؤةيشا ،لعسا هل
–لمأل فهل.

 .43زا مه،لح سفل(ل4972ل):ل"لعةالمؤي مليمؤعالجلمؤي اةل"،لع ؤالمؤكت ،لمؤي ا .
 .44زا مه،لح سفل(ل4977ل):ل"لعةالمؤي ملماجتس عةل"لط،4لع ؤالمؤكت ،لمؤي ا ل –لسص .

 .45زا مه،لح سفل(ل4981لل:ل"لمؤتيجيهليم ش فلمؤي ةل"لط،2لع ؤالمؤكت ،لمؤي ا ل -لسص .
 .46زا مه،لح سفل(ل4987ل):ل"لم ش فلمؤت هاي لواةلمؤايطهلمؤع هاة"،لف ماا لت هيياا،لمؤجازيلمؤت ااد،لمؤيا ا ل
–لسص .

 .47زا ا ا مه،لاا ااس حلل ؤا اافل(2114ل):ل"لم ف م لماجتس ا ا عةل"،لط4ل،لفم لمؤ ك ا ا لمؤع ها ااةلؤةيش ا ا ،لمؤي ا ا ا ل –ل
سص .

 .48مؤا ع تة،لا سيالحاه(ل4982ل):ل"لمؤني والمؤشلصايال"،لط،4لفم لمؤكتا لؤةطه عااليمؤيشا ،لمؤيا ا ل –ل
سص .

 .49مؤاا ا ع تة،لاا ا سيالحا ااهل(ل4999ل):ل"ل عة ااالمجتسا ا علمؤسا ا أ ل ؤي ااالسع صا ا لألا ااالمؤيضا ا ي ،لفم لمؤ كا ا ل
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مؤع هةلؤةيش ،لمؤي ا -لسص .

 .51ا ؤسةليل ؤف،لعهفلمؤسجيفلييي لمؤفيهل(ل4998ل):ل"لسعجالسصطةح لعةاالمؤاي مل"،لط،4لفم لمؤكتا ل
مؤسص يا،لمؤي ا .

 .54ااعف ،ليحيااف ل(ل2116ل):ل"لمألاا لسي هاالمتص ا ؤيال"،لسجةااالعةاايالإياا ييا،لمؤسجةاافلمؤ مهااد،لمؤعااففل،31ل
ج سعاله جةلسلت ،لمؤجزمئ .

 .52مؤاااةسيية،لحا ا الح ا وظل(ل4988ل):ل"لصااي لمؤااذم ليم لا يهلؤاافسلطةهااالمؤج سعااال"،ل ا ا ؤالس جاااتي ،ل
كةيالم فم ،لج سعالعيهلشسم.

 .53اا ااةيس ه،لاا ااي يلسحسا اافل(ل2115ل):ل"ل مؤتيموا اانلمؤزيمجا ااةليماا ااتي م لمألا ا ا لسا ااهلسيظا ااي لإاا ااالسةلي اا ااةل
مجتس عةل"،لع ؤالمؤكت ،لمؤي ا ل –لسص .

 .54اسك ،لأزا لي ايهل(ل2119ل):ل"ل مؤ ض لمؤزيمجةليأي هلعةتلهعضلجيمي لمؤصحالمؤي اايالواةلضاييل
هع ااضلمؤست يا ا م لمؤفيسيغ موي اااليماجتس ع ي ااالؤ اافسلعيي ااالس ااهلمؤستزيجا ا لو ااةلسيطي ااالسك ااالمؤسك س ااا،ل اا ا ؤال

س جاتي ،لكةيالمؤت هيالقاالعةالي م،لج سعالأالمؤي س،لسكال –لمؤاعيفيا.

 .55ايي ،لسصط تل(ل4975ل):ل"لسيفسالؤعةالمؤي ملماجتس عةل"،لط،4لسكتهاالمايجةايلمؤسصا يا،لمؤيا ا ل
–لسص .

 .56مؤااايف،لأش ا

لعةااةل(ل2111ل):ل"لمألهع ا فلمؤي ااايالؤصااي لمأل لؤاافسلس افسهلمؤي ا ييهله ؤسسةكااالمؤع هي ااال

مؤاعيفيا،لسجةالعةالمؤي م،لمؤعففل،55لمؤييئالمؤسص يالمؤع سالؤةكت ،لمؤي ا .

 .57مؤايفليمؤصهي ،لص يلس اةليسحسافليجيا ل(ل2114ل):ل"ل عالقاالمالاتال لمؤزيمجاةلهكا لساهلمؤتعا ط ل
هاايهلمؤ اازيجيهليم ف م لمايجا ا هةلؤشاا ي لمؤحيا ا ل"،لف ماا ا لع هي ااالو ااةلعة ااالمؤ ااي مل،للمؤسجة اافل،3لمؤع ااففل،2ل

مؤي ا ل –لسص .

 .58ايفلمؤش هيية،لعهفلمؤسجيفليزك ي ل(ل4998ل):ل"ل عةالمؤي ملمؤط يؤالمألاملمؤي ايالماجتس عيااليمؤيافسل
م االسةل"،لفم لمؤ ك لمؤع هة،لمؤي ا .

 .59مؤايفليعهفلمؤ حسه،لواؤمفلمؤهياةليااعفل(ل4999ل):ل"لعةاالمؤاي ملماجتسا عةل ؤياالسع صا ل"لفم لمؤ كا ل
مؤع هةلؤةطهدليمؤيش ،لسص ل –لمؤي ا .

 .61مؤايف،لوؤمفلمؤهيةل(ل4984ل):ل"لعةالمؤي ملماجتس عة"،لط4ل،لفم لمؤ ك لمؤع هةلؤةطهادليمؤيشا ،لسصا ل
–لمؤي ا .

 .64مؤش ذؤة،لعهفلمؤحسيفل(ل4999ل):ل"لمؤصحالمؤي ايا"،لفم لمؤسع والمؤج سعيا،لم اكيف يا.

 .62شاح تا،لوايز لسحسافلمؤي ا ف ل(ل2114ل):ل"ل مؤتيموانلمؤزيمجاةليعالقتاهله ؤتشا يع لمألاا يا،لف ماا لوااةل
مؤلفسالماجتس عياليمؤعةيالم يا ييا،لج سعالحةيمه،لمؤعففلمؤع ش ،لسص .

 .63شااةهة،ليواا يلو اؤمفل(ل4999ل):ل"ل إف م لمؤ اازيمجلؤ اافي لوااةلمؤسا اائيؤي لمألا ا ياليعالقتااهلهفموعي ااالمؤزيج ااال
ؤإليج زل"،لسجةالمؤجسعيالمؤسص يالل(للميال)،لمؤعففل،45لج سعالحةيمه.
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 .64مؤشسا ه،لسيي لهي لعهفلمهللل(ل2114ل):ل"لمؤتيمونلمؤزيمجةليعالقتهلهما ؤي لمؤسع سةاالمؤزيجيااليهعاضل
اس لمؤشلصيا"،ل ا ؤالفكتي مه،لكةيالمؤت هيا،لقاالعةالمؤي ملكةيالمؤهي له ؤ ي ض،لمؤاعيفيا.

 .65مؤشي ،ليؤيفلههلسحسفل(ل2119ل):ل"ل مؤتيمونلمؤزيمجةليعالقتهلههعضلاس لمؤشلصيالؤفسلعيياالساهل
مؤسعةسيهلمؤستزيجيه"،ل ا ؤالس جاتي ،لكةيالمؤت هيا،لقاالعةالمؤي م،لجف ل –لمؤاعيفيا.

 .66مؤصفيية،لاةيسلعنس هل(ل2113ل):ل"لمألا ليمؤاك هلسهلسيظي لمجتس عةليفييةل"،لمؤسكتا لمؤجا سعةل
مؤحفيث،لم اكيف يا.

 .67ص ااس فسليسل فس ااا،لعه اافلمؤسجي اافليعه اافلمؤكا ا يال(ل2114ل):ل"لمؤتيمو اانلمؤزيمج ااةلؤ اافسلعيي ااالس ااهلمؤ جا ا ل
مؤستزيجيهلوةلضييلهعضلمؤست ي م ل"،لأهح ثلمؤي سي ،لقاالم ش فليعةالمؤي ملمؤت هي ،لج سعالمؤي ساي ،ل

مأل فه.

 .68مؤصيمهليمؤحةهة،لسيتليضهيال(ل2114ل):ل"لمؤصحالمؤي ايالؤةس أ لمؤع هيال"،لط،4لسؤااالطيهالؤةيشا ل
يمؤتيزيد،لسص ل –لمؤي ا .

 .69طه،لوا جلعهافلمؤيا ف ل(ل4999ل):ل"لأصاي لعةاالمؤاي ملمؤحافيثل"،لفم لااع فلمؤصاه حلؤةيشا ،لمؤيا ا ل –ل
سص .

 .71مؤعهااف،لييااتلأحساافل(ل2118ل):ل"ل عالقااالمؤ ض ا لمؤزيمجااةلهتحةي ا لأيس ا طلمؤت ع ا لهاايهلمؤاازيجيه"،ل ا ا ؤال
س جاتي ،لقاالعةالمؤي مل،لكةيالم فم ،لج سعالعيهلشسم،لمؤي ا ل –لسص .ل

 .74عهفلمؤجيمف،لؤيةتل(ل4998ل):ل"ل ف ماالؤهعضلمؤعيمس لمؤي اياليماجتس عيالمؤس تهطاله ؤيج حليمؤ ش لوةل
مؤزيمجليأن ا لعةتلمؤتيمونلمؤي اةلؤألهي ي،ل ا ؤالفكتي مه،لكةيالمؤت هيا،لج سعالمألزا ،لسص .

 .72عهفلمؤ حسه،لاعفل(ل2113ل):ل"لمؤيي ملمؤي اةلمؤيظ ياليمؤتطهين،لفم لمؤ ك لمؤع هة،لمؤي ا ل –لسص .

 .73عهافلمؤا حسه،لسحسافلمؤااايفل(ل4997ل):ل"ل عالقاالمؤيضااجلماي عا ؤةله ا ؤتيمونلمؤزيمجاةل"،لف ما ا لي ااايا،ل
مؤعففلمؤن ية،لسجةالكةيالمؤت هيا،لج سعالمؤزق زين.

 .74عهفلمؤ حسه،لسحسفلمؤايفل(ل4998ل):ل"ليظ ي لمؤشلصيال"،لفم لقه يلؤةيش ،لمؤي ا ل –لسص .
 .75عهافلمؤعزيااز،لأس ا يةلسحسايفلسحساافل(ل2119ل):ل"لإف م لصااي لمؤاذم ليصااي لم لا يهلساهللااال لمؤ ؤيااال
مؤيسطيالمؤسته فؤالهيهلمؤجيايهل"،ل ا ؤالس جاتي ،لكةيالم فم ،لج سعالعيهلشسم،لمؤي ا

 .76عهاافلمؤكا يا،لعاازل(ل4994ل):ل"ل مألهع ا فلمألا ااايالؤةتيمواانلمؤي اااةلماجتس ا عةلؤاافسلمؤساااييهلمؤستي عاافيهل
يغي لمؤستي عفيهلعهلمؤعس ،ل ا ؤالس جاتي ،لكةيالم فم ،لج سعالمؤي ا .

 .77عهاافلمؤسعطااةلحااهلسصااط تل(ل4993ل):ل"لض ا يطلمؤحي ا ليأا ا ؤي لسيمجيتي ا ل"،لسكتهااالمؤزاا ميلمؤش ا ن،ل
مؤي ا ل –لسص .

 .78عه اافلمؤسعط ااة،لحا ااهلسص ااط تل(ل2114ل):ل"لمألا ا ا ليسش ااكال لمألهيا ا ي،لط،4لفم لمؤا ااح لؤةيش ا ا ،ل
مؤي ا ل –لسص .

 .79عهيف،لعهفلمؤ يةل(ل4997ل):ل"لمألا لمؤساةساليمألا لمؤسع صا لواةلم ااالاليتحافي لمؤعصا "،لط،8ل
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فم لمؤ ك لمؤع هةلؤةيش ،لمؤي ا ل –لسص .

 .81مؤعز،لاعيفلحايةل(ل2111ل):ل"لم شا فلمألاا ليظ يا ليأاا ؤيههلمؤعالجياا"،لط،4لفم لمؤني واالؤةيشا ل
يمؤتيزيد،لمأل فه.

 .84عةااة،لحا ا السحساايفلذكااةل(ل2118ل):ل"لم يي ا لمؤي اااةليعالقتااهله ا ؤتيمونلمؤزيمجااةليهعااضلمؤست ي ا م ل
مؤفيسيغ مويالؤفسلعيياالساهلسعةساةلمؤ ئا لمؤل صاال"،ل اا ؤالس جااتي ،لكةياالمؤت هياا،لقااالمؤصاحالمؤي اايا،ل

ج سعالمؤسيي ،لسص .

 .82عةة،لعةةلعهفلمؤاالال(ل2114ل):ل"ل مؤسا يف لماجتس عيااليمتلا ذلقا م لمؤازيمجليملتيا لمؤيا يهليعالقتيا ل
ه ؤتيمونلمؤزيمجةل"،لف ما لي ايا،ل مهطالمأللص ئييهلمؤي ايال(لفميال)،لمؤسجةفلمؤح ف لعش ،لمؤعففلمألي ،ل

مؤي ا ل –لسص .

 .83عس ،لس ا لسحسيفل(ل2116ل):ل"لايكيؤيجيالمؤعالق لماجتس عيال"،لفم لمؤسع والمؤجسعيا،لمؤي ا .
 .84مؤعس مه،لاي يل(ل:)2117ل"ل مؤض يطلمؤي اياليعالقتي لها ؤتيمونلمؤزيمجاةلؤافسلعيياالساهلط ؤها لج سعاال
م س السحسفلههلاعيفل"،ل ا ؤالس جاتي ،لكةيالمؤعةيالماجتس عيا،لج سعالم س السحسفلههلاعيف،لمؤ ي ض.

 .85مؤعيااز ،لو ج ا هلهااهلا ا ؤالهااهل هياادل(ل2119ل):ل"لفي لأا ا ؤي لمؤت كيا ليسع ا يي لملتي ا لمؤشا ي ليهعااضل
مؤست ياا م لمؤفيس موي ااالو ااةلتحيي اانلسا ااتيسلمؤتيمو اانلمؤزيمج ااةلو ااةلتحيي اانلسا ااتيسلمؤتيمو اانلمؤزيمج ااةل"،ل اا ا ؤال

فكتي مه،لكةيالمؤت هيا،لقاالعةالمؤي م،لج سعالأالمؤي س،لسكال –لمؤاعيفيا.

 .86عييض ااا،ل ضا ا لسحس اافلسحس اافل(ل2115ل):ل"لم لا ا لكسا ا ليف ك ااهلمؤس ما اانل"لف ما ااالما ااتطالعيا،ل اا ا ؤال
فكتي مه،لكةيالم فم ،لج سعالعيهلشسم.

 .87مؤعييضا،لاةط هلههلسياتل(ل2141ل):ل"لف جالجيف لمؤتيمص ليمشه علمؤح ج لمؤي ايالهيهلمؤازيجيهل
يعالقتيس له ؤتكي لمؤزيمجةلؤفسلعييالسهلمألزيمجلوةلسفييالمؤ ي ضل"،لهحثلوةلمؤف ما لمؤي اايا،لج سعاال

مؤسة لاعيف،لمؤ ي ض.

 .88مؤعياي ،لعهفلمؤ حسهل(ل2114ل):ل"لعةالمؤي ملمألا ،لط،4لفم لأا سالؤةيش ،لعس هل –لمأل فه.ل
 .89و ج،لأحسفلو جل(ل4973ل):ل"لايكيؤيجيالمؤشلصيا،لفم لمؤساتي فلمؤع هةلؤةيش ،لمؤي ا .

 .91وا ا ج،لط يا ا لش اايقةل(ل4998ل):ل"ل تيكي اافلمؤ ااذم لس اافل لؤتيسي ااالمؤك ا ا ي لمؤشلص اايا"،لط،4لفم لغ يا ا ل
ؤةيش ،لمؤي ا ل –لسص .

 .94و ج ا ية،لا ؤااالعهاافلمؤسااؤسهلسحساافل(ل2111ل):ل"ل م ف م لمؤستها ا ف لهاايهلمؤاازيجيهليعالقتااهله ا نلمؤا ااهل
هيييس ل"،ل ا ؤالس جاتي ،لكةيالمؤهي ،لج سعالعيهلشسم،لمؤي ا ل –لسص .

 .92مؤ س ي ،لحسف لعةةل(ل2117ل):ل"لعةالمؤي ملمؤ اييؤيجةل"،لط،4لسكتهالمأليجةيلمؤسص يا،لمؤي ا ل –ل
سص .

 .93مؤي ئسة،لعةتل(ل4994ل):ل"لمألا ليقض ي لمؤزيمجل"لط،4لفم لمؤيهاليلؤةيش ،لؤهي هل –لهي ي .
 .94ق اااالعةااة،لت ياافلعنس ا هل(ل2118ل):ل"لمؤتيمواانلمؤزيمجااةلؤاافسلمألسي ا لمؤع ا سال ليغي ا لمؤع ا سال لوااةل
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سح وظااالغاازليعالقتااهلهاااس لمؤشلصاايا،ل ا ا ؤالس جاااتي ،له ي ا سجلمؤف ما ا لمؤعةي ا لمؤسشاات لهاايهلج ا سعتةل

مألقصتليعيهلشسم.

 .95مؤك ش ا ،لاااع فلسصااط تل(ل4992ل):ل"لفيي سي ا لمضااط م لمؤعالقااالمؤزيجيااال"،ل ا ا ؤالس جاااتي ،لكةيااال
م فم ،لج سعالعيهلشسم،لمؤي ا .

 .96مؤك س ااة،لزاي ا ا لسحسا اايفل(2111ل):ل"لم ياا ا هليمؤع ئةا ااال"،لط،4لفمئ ا ا لمؤسكته ااالمؤيطييا ااالؤةيش ا ا ،لعس ا ا هل
مأل فه.ل

 .97كي ا وة،لعاااليلمؤاافيهل(ل4999ل):ل"لم ش ا فليمؤعااالجلمؤي اااةلمألاا لمؤسيظااي لمؤي اااةلماتص ا ؤةل"،لفم ل
مؤ ك لمؤع هة،لمؤي ا .

 .98ؤط ااة،لسصااط تل(ل4997ل):ل"ل ف ماااالعالقااالمؤست ي ا م لماجتس عياااليماقتص ا فيالهاافي لمؤزيجااالفمل ا ل
أا تي ل"،لف ماالس جاتي ،لكةيالمؤت هيا،لج سعالمؤسييويا،لسص .

 .99ؤيفم لفمويفي ل(ل4984ل):ل"لمؤاةي لماجتس عةل"لط،4لفم لس ك ياي لؤةيش .

 .411سحسفلعهفلمهللل(ل2114ل):ل"لسفل لإؤتلمؤصحالمؤي ايال"،لفم لمؤ ك لؤةيش ،لمؤي ا ل -لسص .
 .414سليس ،لاش السحسفلإه مايال(ل4984ل):ل"ل مؤذك يلماي ع ؤةليوع ؤيالمؤذم ليمؤتيموانلمؤزيمجاةلؤافسلعيياال
س ااهلمؤست اازيجيه،لكةي ااالمؤف ماا ا لمؤت هيي اااليمجتس عي ااا،لكةي ااالمؤت هي ااا،لج سع ااالحةا ايمه،لمؤسجة اافل،43مؤع ااففل3ل،ل

مؤي ا .

 .412سافهيؤة،لحي ا هلن ها ل(ل2114ل):ل"ل مؤتيمواانلمؤزيمجاةلهاايهلمؤيمؤاافيهلكسا ليااف كي لمألهيا يليعالقتااهلهااهعضل
مؤاس لمؤشلصيالؤفييا،ل ا ؤالفكتي مه،لسعيفلمؤف ما لمؤعةي لؤةط يؤا،لج سعالعيهلشسم،لمؤي ا .

 .413س اااة،لص ا يلإاااس عي ل(ل4998ل)ل:ل"ل صااي لك ا لسااهلمؤجيااايهلؤاافسلم ل ا لسااهلسيظااي لفي لمؤاازيجل
يمؤزسي لؤفسلطةهال يط ؤه لمؤج سعا،ل ا ؤالس جاتي ،لقاالعةالمؤي ملكةيالم فم ،لج سعالمؤي ا

 .414س اةليس هة،لص يلإاس عي ليمؤط ا لسحسيفل(ل2115ل):ل"لسيهئ لمؤتيمونلمؤزيمجةلؤفسلعييالسهل
مألزيمجليمؤزيج ا لمؤسص ا ييهل"،لسجةااالف ما ا لي ااايا،ل مهطااالمأللص ا ئييهلمؤي اااييهل(لفميااال)،لمؤسجةاافل،42ل

مؤعفف،3لمؤي ا .

 .415س اااة،لص ا يلإاااس عي ل(ل2112ل):ل"ل صااي لك ا لسااهلمؤجيااايهلؤااف لم ل ا لسااهلسيظااي لفي لمؤزسي ا ل
ؤفسلطةهاليط ؤه لمؤج سعال"،لسجةالف ما لي ايا،ل مهطالمأللص ئييهلمؤي اييهل(لفميال)ل.

 .416س اااة،لكسا ا ل(ل4994ل):ل"ل عالقااالا ااس لمؤشلصاايالهسش ااكال لمؤتيمواانلو ااةلمؤس مايااا،لسجة ااالمؤعة اايال
ماجتس عيا،لمؤسجةفل،45لمؤعففلمؤ مهد،لمؤكيي .

 .417س ا ااة،لكسا ا ل(ل4999ل):ل"ل مؤية اانليعالقت ااهله ؤشلص اايالو ااةلس حة ااالمؤس ماي ااا"،لف ما ااالتج يهي ااا،لفم ل
مؤييضالمؤع هيا،لمؤي ا .

 .418س اة،لكس ل(ل2113ل):ل"لمؤعالقالمؤزيجياليمؤصحالمؤي ايالوةلم االاليعةالمؤي م،لط،2لفم لمؤيةاا،ل
مؤكيي .
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 .419مؤسع يطا،للةي لعهفلمؤ حسهل(ل2111ل):ل"لعةاالمؤاي ملماجتسا عة،لط،4لفم لمؤ كا لؤةطه عااليمؤيشا ،ل
عس هل –لمأل فه.

 .441مؤس هة،لمؤط ا لسحسايفلسحسافل(ل2114ل):ل"لمؤعالقاالهايهلمؤتافيهليمؤتيموانلمؤزيمجاةل"،لف ماا لع هياال
وةلعةالمؤي م،لمؤسجةفلمؤن ؤث،لمؤعففلمألي ،لسص ل –لمؤي ا .

 .444مؤس هة،لاعفل(ل4992ل):ل"ل حي لس ييالمؤصحالمؤي اياليمؤتيمون"،لسجةالهحاثلواةلعةاالمؤاي م،لمؤعاففل
،23لمؤييئالمؤسص يالمؤع سالؤةكت ،لمؤي ا .

 .442سكة يهليغ م،ل يه

لي تشا فل(ل4989ل):ل"لمؤعا ؤالساهلسيظاي هلمؤجفيافل"،لتا جالكسا للاليةاة،لعا ؤال

 .443سكة اايهليغا ا م،ل يها ا

لي تشا ا فل(ل2112ل):ل"لس اافل لإؤ ااتلعة ااالمؤ ااي ملماجتسا ا عة"،لت جس ااالح اافمفل

مؤسع والؤةيش ،لمؤكيي .

يآل يه،لفم لمأليمئ لؤةيش ،لعس هل –لمأل فه.

 .444سكااة،لوتحااةلصااهحةل(ل2116ل):ل"ل مؤتيمواانلمؤزيمجااةليعالقتااهلهااهعضلاااس لمؤشلصاايالؤاافسلمألزيمجلل
وةلسح وظالغزل"،ل ا ؤالس جاتي ،لكةيالمؤت هيالقاالعةالمؤي م،لج سعالمألزا ،لغز.

 .445سي ااف ،لفعا ا يلا اايفلإها ا مايال(ل2118ل):ل"ل م ف م لمؤستها ا ف لمؤص ااي لكا ا لس ااهلم ها ا يليمألهيا ا ي،ل اا ا ؤال
فكتي مه،لسعيفلمؤف ما لمؤعةي لؤةط يؤا،لج سعالعيهلشسم،لمؤي ا ل –لسص .

 .446مؤسييااد،لو طسااالعهاافلمؤحسياافل(ل2116ل):ل"لمألس ا هلمؤع ا ط ةليعالقتي ا له ا ؤتيمونلمؤي ا اةلؤاافسلمؤسعةس اايهل
مؤستزيجيهلهسؤاا لمؤتعةيالمؤن يي لهسفييالزؤتيهل"،ل ا ؤالس جاتي ،لقاالمؤت هيالعةالي م،لج سعالمؤس ق ،ل

ؤيهي .

 .447اااي ليؤيااذذ ،لك ا ؤ يهليج ا فيز(ل4978ل):ل"ليظ ي ا لمؤشلصاايال"،لت جسااالأحساافلو ا جليآل ا يه،لط،4ل
مؤي ا ل –لسص .

 .448ي مز لمؤت هياليمؤتعةيالمؤعا ؤةل(:)2144ل" م حصا ئي لمؤاايييالمؤصا ف لعاهلي مز لمؤت هيااليمؤتعةايالمؤعا ؤةل
ؤةع المؤف ماةل_2141ل2144ل،وةاطيهل_غزل.

 .449مؤيق ة،ل مضةل(ل2113ل):ل"لسيفسالوةلعةالمؤي مل"لفم لمؤش ينللؤةيش لعس هل –لمأل فه.
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ممحق رقم ( ) 1

قائمة بأسماء المحكمين

الدكتور /حمدى ابو جراد

أســتــاذ عمـ النفس فى جامعة القدس المفتوحة
الدكتور /خالد مونس

أســتــاذ عمـ النفس فى جامعة القدس المفتوحة
الدكتور/عبد العظيـ المصدر
أســتــاذ عمـ النفس فى جامعة االزىر
الدكتور/محمد عسمية

أســتــاذ عمـ النفس فى جامعة االقصى
الدكتور /احمد ابو زايد

أســتــاذ عمـ النفس فى جامعة القدس المفتوحة
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ممحق رقم ( ) 2
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ممحق رقم ( ) 3

اإلستبانة في صورتيا األولية
بسم اهلل الرحمن الرحيم

سعادة الدكتور:

حفظه اهلل ,,,

السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو

وبعد ,,,

تقػػوـ الباحثػػة بدعػػداد مقيػػاس حػػوؿ" قيــاس اإلدراكــات المتبادلــة بــين الــزو ين نحــو أبعــاد الحيــاة
األسرية" كأداة مػف أدوات الد ارسػة لمرحمػة الماجسػتير المعنونػة "اإلد اركػات المتبادلػة بػيف الػزوجيف نحػو أبعػاد

الحياة األسرية وعالقتيا بالتوافؽ الزوجي"

ير ى من سيادتكم التكرم بإبداء الرأي والمالحظات والتقييم حول -:

- 4مدى مناسبة التعريؼ األجرائى لكؿ بعد مف األبعاد الخمسة والتعديالت المقترحة.
- 2مدى تغطية األبعاد الخمسة لمسمة المقاسة ( اإلدراكات الزوجية).
- 3مدى انت ماء كؿ فقرة لمبعد الذي وضعت فيو.
- 4مدى تغطية الفقرات لمبع د الذي وضعت فيو (ىؿ عددىا كافي).
شاكرة ومقدرة تعاونكم في خدمة البحث
العممي
الباحثة
فاتنة ديبة

معمومات عن أبعاد المقياس وبنوده:


يشػ ػػتمؿ المقيػ ػػاس عمػ ػػى خمسػ ػػة أبعػ ػػاد لند اركػ ػػات المتبادلػ ػػة بػ ػػيف الػ ػػزوجيف "البعػ ػػد النفسػ ػػي و اإلشػ ػػباع

العاطفي,البعد االقتصادي ,البعد االجتماعي ,البعد الثقافي المعرفي,وتربية ورعاية األبناء"


ويتدرج تحت كؿ بعد :مجموعة مف العبارات التي يتـ اإلجابػة عمييػا مػف خػالؿ تقػدير ثالثػي ( يحػدث
كثي ار ,يحدث قميال ,ال يحدث أبدا ).



وتشير الدرجة المرتفعة إلى تقارب مستوى اإلدراكات بػيف الػزوجيف  ,أمػا الدرجػة المنخفضػة فتشػير إلػى

تباعد مستوى اإلدراكات بيف الزوجيف.
والذي تعرفو الباحثة بأنة " رؤية كؿ زوج لزوجػو بكافػة االنطباعػات ,والموضػوعات ,والواجبػات ,والميػاـ ,أو
توقعػػات كػػؿ منيػػا ل خػػر ,لكافػػة أبعػػاد ومنػػاحي الحيػػاة األس ػرية والتػػي تتمثػػؿ فػػي الن ػواحي النفسػػية واإلشػػباع
العػػاطفي ,والمسػػئولية االقتصػػادية ,واالجتماعيػػة ,والثقافيػػة ,وتربيػػة ورعايػػة األبنػػاء ,بغػػرض إشػػباع حاجػػات
أفرادىا وتحقيؽ الشعور بالرضا والسعادة.
مالحظة -1-:إف المقياس لو صورتيف واحدة لمزوجة وأخرى لمزوج.

 -2مرفؽ جدوؿ حوؿ التقييـ وابداء الرأي والمالحظات.
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أبعاد وبنود مقياس " اإلدراكات المتبادلة بين الزوجين نحو أبعاد الحياة
األسرية"

الصورة (أ)
ل :أبعاد الحياة األسرية كما تدركيا الزو ة :
أو ا
 .1البعد النفسي واإلشباع العاطفي:

يقصد بو التفاعؿ العميؽ بيف الزوجيف واالحتراـ والتقدير والتعبير عف تمؾ االنفعاالت إلى سػموكيات
الود والتراحـ والمحبة.
م

البند

 .1أدرؾ أف مف واجبي احتراـ زوجي وتقديره.
 .2يحرص زوجي دائما عمى عمؿ األشياء التي تجمب لي السعادة.
 .3يحترـ زوجي مشاعري ويقدس الحياة األسرية.
 .4يبتعد زوجي عني متى أقترب منو.
 .5يوجد احتراـ متبادؿ بيني وبيف زوجي.
 .6يفشؿ زوجي في إشباعي جنسي ًا.

 .7يتجاذب معي أطراؼ الحديث الممتع.
 .8يتركني زوجي ليناـ بمفرده أو مع األوالد.
 .9يشعر زوجي بوجودي و يتأثر بغيابي.
 .10مشاعر زوجي باردة نحوي.
 .11يساعدني زوجي عمى فعؿ كؿ ما يؤكد ذاتي.
 .12يناديني زوجي بأقبح األلفاظ ويسبني ويسب أبنائي بي.
 .13أصارح زوجي بمشاعر الحب واإلنجذاب إليو.
 .14ينتابني شعور بأف زوجي ال يحبني.
 .15نتجاوز أنا وزجي كؿ الخالفات عندما يحتاج أحدنا ل خر.
 .16العالقة الجنسية بيننا ليست عمى أحسف حاؿ.
 .17يتذكر زوجي خطوبتنا وزواجنا وعيد ميالدي.
 .18أشعر أف الوقت ممتع مع زوجي.
 .19ينظر زوجي لمعالقة الجنسية عمى أنيا واجب عميو ليرضى فقط.
 .20يحرص زوجي عمى إجراء حوار ليناقش مشاكمنا.
 .21يصغى زوجي لي باىتماـ عند الحديث إليو.
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يحدث

يحدث

ل يحدث

كثيرا

قميالا

أبد ا

 .2البعد القتصادي:

يقػيس ال نػواحي االقتصػادية مػف حيػث تػوفر االحتياجػات األساسػية واإلنفػاؽ عمػى األسػرة ,تحديػد

األى ػ ػػداؼ المادي ػ ػػة,واالدخ ػ ػػار ,واالس ػ ػػتغالؿ األمث ػ ػػؿ لممػ ػ ػوارد المتاحة,وع ػ ػػدـ اإلسراؼ,واالس ػ ػػتيانة
بالنواحي المادية.

البند

م

 .1أرى أنو ليس مف دوري المساىمة بجزء مف راتبي في مصروؼ المنزؿ.
 .2أدخر الماؿ مف مصروؼ البيت لنفسي بدوف عمـ زوجي.
 .3أتفؽ مع زوجي عمى وضع ميزانية محددة لنفقات األسرة.
 .4يستشيرني زوجي في أوجو إنفاؽ مصروفو الخاص بو.
 .5يحدث بيننا أنا وزجي خالفات حوؿ توزيع نفقات المنزؿ.
 .6يضطر زوجي االستدانة لتمبية طمبات المنزؿ واألوالد.
 .7يقوـ زوجي بشراء أشياء كثيرة غير ميمة ,وغير ضرورية.
 .8زوجي ليس مدب ًار في مصروؼ البيت.
 .9أساىـ في اإلنفاؽ عمى األسرة مف دخمي الخاص.
 .10يسمح لي زوجي بمعرفة أي شيء عف مدخراتو وأموالو.
 .11أشعر أف زوجي يتضايؽ؛ ألف راتبو أقؿ مف راتبي.
 .12يحسف زوجي التصرؼ بتوزيع الدخؿ المالي لألسرة عمى احتياجاتيا.
 .13يحرص زوجي عمى تخصيص جزء مف راتبو لوالديو.
 .14يبخؿ زوجي عمي ويقصر في اإلنفاؽ
 .15ينفؽ زوجي دخمي بكاممة ويدخر دخمة
 .16يمنعني زوجي تخصيص مبمغ لوالدي
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يحدث

يحدث

ل يحدث

كثيرا

قميالا

أبد ا

 3.البعد ال تماعي:
يقػػاس بمػػدى إدراؾ ك ػالً مػػف "الزوجػػة,الػػزوج" لكافػػة المواقػػؼ والتفػػاعالت االجتماعيػػة ,والعالقػػات

األسػ ػرية مث ػػؿ :مشػ ػػاركة األسػ ػرة فػ ػػي المناس ػػبات واألنشػ ػػطة ,واحتػ ػراـ ومشػ ػػاركة أى ػػؿ الػ ػػزوجيف,
والسماح لألىؿ بالتدخؿ مف كال الطرفيف.
البند

م

 .1وضع الحياة األسرية والزوجية عمى رأس قائمة اىتماماتي.
 .2اشعر بالسعادة عند مشاركة زوجي المناسبات المختمفة الخاصة بأسرتو.
 .3يخجمني الوضع االجتماعي ألسرة زوجي.
 .4عالقتي بأفراد أسرة زوجي سيئة.
 .5مف واجبي احتراـ أىؿ زوجي والحرص عمى ودىـ.
 .6يسمح ألىمو بالتدخؿ في شئوف حياتنا.
 .7أفضؿ االستقالؿ في السكف بعيدًا عف اقاربة.
 .8يتفيـ زوجي الدور الواجب عميو تجاه األسرة.
 .9تتسـ عالقتي بأسرة زوجي باالحتراـ المتبادؿ.
 . 10أمنع زوجي مف زيارة أىمو.
 . 11أدرؾ أنو مف ميامي أف أوفر المركز االجتماعي الالئؽ ألسرتي.
 . 12ييتـ زوجي بمرافقتي أثناء زيارتي ألىمي.
 . 13يترؾ زوجي البيت ويذىب إلى أىمو عند حدوث أي مشكمة.
 . 14تؤثر خالفاتي مع زوجي عمى عالقتي مع أىمو
 . 15العالقة بيف أسرتي وأسرة زوجي طيبة.
 . 16يسيء أىؿ زوجي معاممتي أمامو.
 . 17أدرؾ أنو مف مياـ زوجي مشاركة األسرة في الخروج لمتنزه.
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يحدث

يحدث

ل يحدث

كثيرأ

قميالا

أبد ا

 .4البعد الثقافي والمعرفي:
يقػػاس بمػػدى إدراؾ ك ػالً مػػف "الػػزوج ,الزوجػػة" لكافػػة الن ػواحي العقميػػة ,والتفكيػػر السػػميـ ,والن ػواحي
التعميميػػة ,والثقافيػػة بمػػا ي ػػنعكس عمػػى األبنػػاء مػػف تفي ػػـ لممعػػايير المختمفػػة والسػػموؾ االجتم ػػاعي

السميـ في كافة مجاالت الحياة.

البند

ـ
.4

الفارؽ في المستوى التعميمي يسبب الخالفات فيما بيننا.

.2

وجيات النظر بيني وبيف زوجي متقاربة.

.3

يعتبرني زوجي شريكتو وأف حياة األسرة قسمة بيننا.

.4

يحتقر زوجي أفكاري ويستييف بيا وال يعيرىا اىتمام ًا.

.5

يشجعني زوجي عمى اكتشاؼ وتنمية قدراتي ومياراتي.

.6

يحترـ زوجي عقميتي ويستجيب لرأيي طالما كاف صواباً.

.7

ٌفتخر بً زوجً أمام أقاربه بما حققته من إنجاز علمً.

.8

يشككني زوجي في قدرتي ويصفني بالضعؼ والعجز.

.9

أشعر أف زوجي ال يفيمني في كثير مف األمور المتعمقة بالنواحي التعميمية والثقافية

 .41يقمؿ زوجي مف شأف إنجازاتي ويشعرني دائماً أنني أقؿ منو.
 .44أنا وزوجي في مستوى متقارب مف االلتزاـ الديني.
 .42يتحدث زوجي عني بفخر واعتزاز أماـ اآلخريف في كؿ مجمس.
 .43يعتبرني زوجي كفؤًا لو ميما عال مركزه وارتفعت مكانتو.
 .44يعاممني زوجي كخادمة ومربية لألوالد.
 .45يثؽ زوجي في قدراتي ويحترـ طموحاتي.
 .46يشجعني زوجي عمى التحصيؿ العممي.
 .47يجد زوجي أف في تفوقي العممي إنقاصا مف مكانتو.
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يحدث

يحدث

ل يحدث

كثيرا

قميالا

أبد ا

 .5تربية ورعاية األبناء:
يقصد بيا كيؼ يرى كالً مف الزوجيف مسئولية اآلخػر فيمػا يتعمػؽ بتربيػة األبنػاء واعػدادىـ لمحيػاة
في مواصمة التعميـ وحسف التربية وتوفير الجو المناسب لينعـ األفراد باالستقرار.

م

يحدث كثيرا

البند

 .4أتفاىـ مع زوجي لوضع آليات واضحة لمتعامؿ مع أبنائي.
 .2أتفؽ مع زوجي عمى إتباع إستراتيجية واضحة في تربية األبناء.
 .3يسمح لي زوجي بتوجيو األبناء.
 .4يناقش مشكالتنا الزوجية أماـ أبنائنا.
 .5زوجي مقصر في تمبية احتياجات أبنائي.
 .6تحدث بيننا خالفات حوؿ أسباب تربية األوالد.
 .7وجية نظري في تربية األبناء مختمفة عف وجية نظري زوجي تماماً.
 .8مف أىـ مسئولياتي تربية أبنائي وعدـ ترؾ العناية بيـ ألحد.
 .9يسيء زوجي معاممة األوالد بضربيـ بقسوة.
 .41أتفؽ مع زوجي عمى رسـ خطط واضحة لمستقبؿ أفضؿ ألبنائنا.
 .44ينفس زوجي ما بداخمو مف غضب عمى األوالد.
 .42أحرص عمى التعاوف مع زوجي عمى رعاية األبناء.
 .43يستخدـ زوجي الضرب كوسيمة لتأديب األبناء.
 .44يعتبر زوجي أف تربية األبناء مف ميامي ومسئوليتي.
 .45ينمي في أبنائي القدرة لمتعبير عف الذات بحرية.
 .46مف مسئولياتو رعاية األبناء (صحياً,عقمياً,جسدياً,نفسياً).
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يحدث

ل يحدث

قميالا

أبد ا

الصورة (ب)
ثانيا :أبعاد الحياة األسرية كما يدركيا الزوج.
 .1البعد النفسي واإلشباع العاطفي:

م

يحدث كثيرا

البند
 .1أدرؾ أف مف واجبي احتراـ زوجتي وتقديرىا.
 .2تحرص زوجتي دائماً عمى األشياء التي تجمب لي السعادة.
 .3تحترـ زوجتي مشاعري وتقدس الحياة األسرية .
 .4تبتعد زوجتي عني متى اقتربت منيا.
 .5يوجد احتراـ متبادؿ بيني وبيف زوجت.
 .6تفشؿ زوجتي في إشباعي جنسياً.
 .7تتجاذب زوجتي معي أطراؼ الحديث الممتع.
 .8تتركني زوجتي لتناـ بمفردىا أو مع األوالد.
 .9تشعر زوجتي بوجودي و تتأثر بغيابي.

 .11مشاعر زوجتي باردة نحوي.
 .11تساعدني زوجتي عمى فعؿ كؿ ما يؤكد ذاتي.
 .12تناديني زوجتي بأقبح األلفاظ وتسبني وتسب أبنائي بي.
 .13أصارح زوجتي بمشاعر الحب واإلنجذاب إلييا.
 .14ينتابني شعور بأف زوجتي ال تحبني.
 .15نتجاوز أنا وزوجتي كؿ الخالفات عندما يحتاج أحدنا اآلخر.
 .16العالقة الجنسية بيننا ليست عمى أحسف حاؿ.
 .17تتذكر زوجتً خطوبتنا وزواجنا وعٌد مٌالدي.
 .18أشعر أف الوقت ممتع مع زوجتي.
 .19تنظر زوجتي لمعالقة الجنسية عمى أنيا واجب عمييا لترضى فقط.
 .21تحرص زوجتً على إجراء حوار لتناقش مشاكلنا.
 .21تصغي لي زوجتي باىتماـ عند الحديث إلييا.
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يحدث

ل يحدث

قميالا

أبد ا

 .2البعد القتصادي:
م
.4

البند
أرى أنة ليس مف دور زوجتي المساىمة بجزء مف راتبيا في مصروؼ المنزؿ

 .2تدخر زوجتي الماؿ مف مصروؼ البيت لنفسيا دوف عممي.
 .3اتفؽ مع زوجتي عمى وضع ميزانية محددة لنفقات األسرة.
 .4تستشيرني زوجتي في أوجو إنفاؽ مصروفيا الخاص بيا.
 .5تحدث بيننا أنا وزوجتي خالفات حوؿ توزيع نفقات المنزؿ.
 .6تضطر زوجتي االستدانة لتمبية طمبات المنزؿ واألوالد.
 .7تقوـ زوجتي بشراء أشياء كثيرة أشعر بأنيا غير ضرورية.
 .8زوجتي ليست مدبرة في مصروؼ البيت.
 .9أساىـ أنا وزوجتي في اإلنفاؽ عمى األسرة مف دخمي الخاص.
 .41تسمح لي زوجتي بمعرفة أي شيء عف مدخراتيا وأمواليا.
 .44اشعر أف زوجتي تتضايؽ ,الف راتبو اقؿ مف راتبى.
 .42تحسف زوجتي التصرؼ بتوزيع الدخؿ المالي لألسرة عمى احتياجاتيا
 .43تحرص زوجتي عمى تخصيص جزء مف راتبيا لوالدييا.
 .44تنفؽ زوجتي دخمي بكاممة وتدخر دخميا.
 .45تمنعني زوجتي تخصيص مبمغ لوالدي.
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يحدث

يحدث

ل يحدث

كثيرا

قميالا

أبد ا

 .3البعد ال تماعي:
البند

م
.4

وضع الحٌاة األسرٌة والزوجٌة على رأس قائمة اهتماماتً.

.2

اشعر بالسعادة عند مشاركة زوجتً المناسبات المختلفة الخاصة بأسرتها.

.3

يخجمني الوضع االجتماعي ألسرة زوجتي.

.4

عالقتي بأفراد أسرة زوجتي سيئة.

.5

مف واجبي احتراـ أىؿ زوجتي والحرص عمى ودىـ.

.6

تسمح ألىميا بالتدخؿ في شئوف حياتنا.

.7

أفضؿ االستقالؿ في السكف بعيدا عف أقاربيا.

.8

تتفيـ زوجتي الدور الواجب عمييا تجاه األسرة.

.9

تتسـ عالقتي بأسرة زوجتي باالحتراـ المتبادؿ.

 .41أمنع زوجتي مف زيارة أىميا.
 .44أدرؾ أنو مف أولوياتي أف أوفر المركز االجتماعي الالئؽ بأسرتي.
 .42تيتـ زوجتي بمرافقتي أثناء زيارتي ألىمي.
 .43تترؾ زوجتي البيت وتذىب إلى أىميا عند حدوث أي مشكمة.
 .44تؤثر خالفاتي مع زوجتي عمى عالقتي مع أىميا.
 .45العالقة بيف أسرتي وأسرة زوجتي طيبة.
 .46يسيء أىؿ زوجتي معاممتي أماميا.
 .47أدرؾ أنو مف مياـ زوجتي مشاركة األسرة لمخروج لمتنزه.
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يحدث

يحدث

ل يحدث

كثيرا

قميالا

أبد ا

 .4البعد الثقافي المعرفي:
م

البند

.1

الفارؽ في المستوى التعميمي يسبب الخالفات فيما بيننا.

.2

وجيات النظر بيني وبيف زوجتي متقاربة.

.3

تعتبرني زوجتي شريكيا وأف حياة األسرة قسمة بيننا.

.4

تحتقر زوجتي أفكاري وتستييف بيا وال تعيرىا اىتماماً.

.5

تشجعني زوجتي عمى اكتشاؼ وتنمية قدراتي ومياراتي.

.6
.7

تحترـ زوجتي عقميتي وتستجيب لرأيي طالما كاف صواب ًا.

تفتخر زوجتي بى أماـ أقاربيا بما حققتو مف إنجاز عممي.

.8

تشككني زوجتي في قدراتي العلمية وتصفني بالضعف والعجز.

 .9أشععععن أو زوجتعععي ن تفيمنعععي فعععي ر يعععن قعععا اوقعععار المتعل عععة بعععالناا ي التعليميعععة
وال افية.
 .11تقمؿ زوجتي مف شأف إنجازاتي وتشعرني دائم ًا أنني أقؿ منيا.
 .11أنا وزوجتي في مستوى متقارب مف االلتزاـ الديني.
 .12تعتبرني زوجتي كفؤاً ليا ميما عال مركزىا وارتفعت مكانتيا.
 .13تشكر لي تطوعي بمساعدتيا في األعماؿ المنزلية.
 .14تثؽ زوجتي في قدراتي وتحترـ طموحاتي.
 .15تشجعني زوجتي عمى التحصيؿ العممي.
 .16تجد زوجتي أف تفوقي العممي إنقاصا مف مكانتيا.
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يحدث

يحدث

ل يحدث

كثيرا

قميالا

أبد ا

 .5تربية ورعاية األبناء
البند

م
.1

أتفاىـ مع زوجتي لوضع آليات واضحة لمتعامؿ مع أبنائي.

.2

أتفؽ مع زوجتي عمى إستراتيجية واضحة في تربية األبناء.

.3

تسمح لي زوجتي بتوجيو األبناء.

.4

تناقش مشكالتنا الزوجية أماـ أبنائنا.

.5

زوجتً مقصرة فً تلبٌة احتٌاجات أبنائً.

.6

تحدث بيننا خالفات حوؿ أسباب تربية األوالد.

.7

وجية نظري في تربية األبناء مختمفة عف وجية نظري زوجتي تماماً.

.8

مف أىـ مسئولياتي تربية أبنائي وعدـ ترؾ العناية بيـ ألحد.

.9

تسيء زوجتي معاممة األوالد بضربيـ بقسوة.

 .11أتفؽ مع زوجتي عمى رسـ خطط واضحة لمستقبؿ أفضؿ ألبنائنا.
 .11تنفس زوجتي ما بداخميا مف غضب عمى األوالد.
 .12أحرص عمى التعاوف مع زوجتي عمى رعاية األبناء.
 .13تستخدـ زوجتي الضرب كوسيمة لتأديب األبناء.
 .14تعتبر زوجتي أف تربية األبناء مف ميامي ومسئولياتي.
 .15تنمي زوجتي في أبنائي القدرة لمتعبير عف الذات بحرية.
 .16مف مسئوليات زوجتي رعاية األبناء (صحياً,عقمياً,جسدياً,نفسياً).
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يحدث

يحدث

ل يحدث

كثيرا

قميالا

أبد ا

ممحق رقم ( ) 4
تدرج خماسي لتقديرات المحكمين عمى مقياس اإلدراكات المتبادلة بين الزو ين

.4

مدى مناسبة التعريؼ اإلجرائي لكؿ بعد مف األبعاد الخمسة
والتعديالت المقترحة .

.2

مدى تغطية األبعاد الخمسة لمسمة المقاسة (اإلدراكات الزوجية) .

.3

مدى إنتماء كؿ فقرة لمبعد الذي وضعت فيو .

.4

مدى تغطية الفقرات لمبعد الذي وضعت فيو
( ىؿ عددىا كافي ) .
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ضعيفة

ضعيفة

متوسط

قوية

قوية

دا ()1

()2

()3

()4

دا()5

ممحق رقم ( ) 5
يبين العبارات التي تم القتراح بتعديميا وىي (  ) 20عبارة من كال المحكمين :
م
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12

العبارات قبل التعديل

ين ػػاديني زوجػ ػػي ب ػػأقبح األلفػ ػػاظ ويس ػػبني ويسػ ػػب يناديني زوجي بأقبح األلفاظ
أبنائي بي.

.15

البعد النفسي
واإلشباع العاطفي

ينتابني شعور بأف زوجي ال يحبني

ينتابني شعور بأف زوجي يكرىني.

أشعر أف الوقت ممتع مع زوجي

أقضي وقت ًا ممتع ًا مع زوجي

البعد النفسي
واإلشباع العاطفي

أدخػػر المػػاؿ مػػف مصػػروؼ البيػػت لنفسػػي بػػدوف أدخ ػ ػػر ج ػ ػػزًء م ػ ػػف مص ػ ػػروؼ البي ػ ػػت لنفس ػ ػػي دوف عم ػ ػػـ
زوجي
عمـ زوجي
يح ػػدث بينن ػػا أن ػػا وزوج ػػي خالف ػػات ح ػػوؿ توزي ػػع يحػػدث بينػػي وبػػيف زوجػػي خالفػػات حػػوؿ توزيػػع نفقػػات
نفقات المنزؿ

المنزؿ

يضػػطر زوجػػي االسػػتدانة لتمبيػػة طمبػػات المنػػزؿ يضطر زوجي االستدانة لتمبية طمبات المنزؿ
واألوالد
زوجي ليس مدب ًار في مصروؼ البيت

زوجي مبذر في مصروؼ البيت

يسمح لي زوجػي بمعرفػة أي شػيء عػف مدخ ارتػو يطمعني زوجي عمى مدخراتو
وأموالو.

البعد النفسي
واإلشباع العاطفي
البعد االقتصادي
البعد االقتصادي
البعد االقتصادي
البعد االقتصادي
البعد االقتصادي

يح ػرص زوجػػي عمػػى تخصػػيص جػػزء مػػف راتبػػو يح ػ ػ ػػرص زوج ػ ػ ػػي عم ػ ػ ػػى تخص ػ ػ ػػيص ج ػ ػ ػػزء م ػ ػ ػػف راتب ػ ػ ػػو البعد االقتصادي
لوالديو

لممستقبؿ

وضػػع الحيػػاة األس ػرية الزوجيػػة عمػػى رأس قائمػػة أقػػدس الحيػػاة األس ػرية والزوجيػػة واضػػعيا مػػف أولويػػات
اىتماماتي

اىتماماتي

م ػػف واجب ػػي احتػ ػراـ أى ػػؿ زوج ػػي والحػ ػرص عم ػػى احترـ أىؿ زوجي واحرص عمى مودتيـ
ودىـ
يتفيـ زوجي الدور الواجب عميو تجاه األسرة

اعتق ػ ػػد أف زوج ػ ػػي ي ػ ػػتفيـ الػ ػ ػػدور الواج ػ ػػب عمي ػ ػػو تجػ ػ ػػاه
األسرة

 .13أمنع زوجي مف زيارة أىمو
.14

العبارات بعد التعديل

األبعاد

أشعر بالضيؽ مف زيارة زوجي المتكررة ألىمو

أدرؾ أن ػ ػ ػ ػ ػػو م ػ ػ ػ ػ ػػف مي ػ ػ ػ ػ ػػامي أف أوف ػ ػ ػ ػ ػػر المرك ػ ػ ػ ػ ػػز مف ميامي توفير المركز االجتماعي الالئؽ ألسرتي
االجتماعي الالئؽ ألسرتي
أدرؾ أنػػو مػػف ميػػاـ زوجتػػي مشػػاركة األس ػرة فػػي يشاركني زوجي في الخروج لمتنزه
الخروج لمتنزه
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البعد االجتماعي
البعد االجتماعي
البعد االجتماعي
البعد االجتماعي
البعد االجتماعي
البعد االجتماعي

.16
.17
.18
.19
.20

يحتق ػػر زوج ػػي أفك ػػاري ويس ػػتييف بي ػػا وال يعيرى ػػا يحتقر زوجي أفكاري ويتسييف بيا

البعد الثقافي

اىتماماً

والمعرفي

يتحدث زوجي عني بفخػر أمػاـ اآلخػريف فػي كػؿ يتحدث زوجي عني بفخر واعتزاز أماـ اآلخريف

البعد الثقافي

مجمس

والمعرفي

تحدث بيننا خالفات حوؿ أسباب تربية األوالد

جػ ػػزء أساس ػ ػػي م ػ ػػنف مش ػ ػػاكمنا أن ػ ػػا وزوج ػ ػػي نػ ػ ػاجـ ع ػ ػػف تربية ورعاية
الخالؼ في تربية األبناء

األبناء

ينفس زوجي ما بداخمو مف غضب عمى األوالد

يفرغ زوجي ما بداخمو مف غضب عمى األبناء

تربية ورعاية

يستخدـ زوجي الضرب كوسيمة لتأديب األبناء

اختمؼ مع زوجي في وسائؿ العقاب ضد األبناء

األبناء
تربية ورعاية
األبناء
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ممحق رقم ( ) 6
يبين العبارات التي تم القتراح بحذفيا وىي (  ) 5عبارات من خالل المحكمين :
العـــــــــــــــبارة

م

البعــــــــد

.1

أرى أنو ليس مف دوري المساىمة بجزء مف راتبي في مصروؼ المنزؿ

البعد االقتصادي

.2

يقوـ زوجي بشراء أشياء كثيرة غير ميمة وغير ضرورية

البعد االقتصادي

.3

يبخؿ زوجي عمي ويقصر في اإلنفاؽ

البعد االقتصادي

.4

يعاممني زوجي كخادمة ومربية لألوالد

البعد الثقافي والمعرفي

.5

يعتبر زوجي أف تربية األبناء مف ميامي

تربية ورعاية األبناء
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
أختي الكريمة  /السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو ,,,,
اسػتمارة البحػػث ىػػذه جػزء مػػف د ارسػػة عمميػػة تقػوـ بيػػا الباحثػػة  /فاتنػػة ديبػة  ..لمحصػػوؿ عمػػى درجػػة
الماجستير في عمـ النفس مف كمية التربية بجامعة األزىر _ غزة ..

ػاء االس ػػتجابة عمػػى البيان ػػات الموج ػػودة فػػي االس ػػتمارة م ػػع عػػدـ ت ػػرؾ أي عب ػػارة ,عمم ػاً ب ػػأف ى ػػذه
رجػ ً
البيانات سرية وال تستخدـ إال لغرض البحث العممي ,شاكرة ومقدرة حسف تعاونكـ .

شاكرة ومقدرة حسن تعاونكم
الباحثة
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ممحق رقم ( ) 7
بسم اهلل الرحمن الرحيم
التاريخ ............... :

رقم الستمارة .............:
ال زء األول من الستبيان

بيانات إحصائية تتعمق باألحوال الشخصية
استبيان الزو ة
 .1تاريخ /سنة الزواج ............ :
 .2مـدة الـزواج ................ :
 .3عمر الزو ين :

عمـر الزو ـة  :أقػؿ مػف  21سػنة

 21 أقػؿ مػف  31سػنة

 41 أقؿ مف  51سنة

عمر الزوج  :أقؿ مف  21سنة

 21 أقؿ مف  31سنة

 41أقؿ مف  51سنة

 . 9المستوى التعميمي لمزوجة ............:
 . 44صمة القرابة بالزوج :

 . 8عمؿ الزوج ......................... :

 . 41المستوى التعميمي لمزوج ............. :

ابف خاؿ

 ابنة خالة

 . 12عدد أفراد أسرتؾ  :عدد األبناء ................
 . 43منيـ الذكور ......................
 ضعيؼ جداً

 . 45ىؿ يوجد دخؿ إضافي لألسرة

 متوسط

 نعـ

 . 46ىؿ أسرتؾ تقيـ في بيت   :مستقؿ
 . 47ىؿ تصنؼ أسرتؾ أنيا

 ال توجد صمة قرابة

منيـ اإلناث .......................

 . 44الوضع االقتصادي ألسرتؾ الحالية :
 ضعيؼ

 31 أقؿ مف  41سنة 

 . 6عمر الزوج عند الزواج ............ :

 . 7عمؿ الزوج ....................:

 ابف عـ

 51 فأكثر.

 51 فأكثر.

 .5عمر الزوجة عند الزواج ........ :

 ابنة عمة 

 31 أقػؿ مػف  41سػنة

 مرتفع

 ال

 في بيت العائمة

 مرتفع جداً

 أسرة نوويو ( مستقمة عف العائمة )  أسرة ممتدة
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
التاريخ ............... :

رقم الستمارة .............:
ال زء األول من الستبيان

بيانات إحصائية تتعمق باألحوال الشخصية
استبيان الزوج

 .4تاريخ /سنة الزواج ............. :

 .2مدة الزواج ..................... :
 .3عمر الزو ين :

عمر الزوج  :أقؿ مف  21سنة

 21 أقؿ مف  31سنة

 41أقؿ مف  51سنة
عمر الزو ة  :أقؿ مف  21سنة
 41أقؿ مف  51سنة

 51 فأكثر.
 21 أقؿ مف  31سنة

 .4عمر الزوج عند الزواج ........ :

 . 41صمة القرابة بالزوجة :

 . 9المستوى التعميمي لمزوجة ............ :
 ابنة خالة

ابنة خاؿ

 . 11عدد أفراد أسرتؾ  :عدد األبناء ................
 . 42منيـ الذكور ......................

 . 43الوضع االقتصادي ألسرتؾ الحالية :
 ضعيؼ جداً

 ضعيؼ

 متوسط

 . 44ىؿ أسرتؾ تقيـ في شقة أو بيت   :مستقؿ

 ال توجد صمة قرابة

منيـ اإلناث .......................
 مرتفع

 مرتفع جداً

 في بيت العائمة

 . 45عدد األفراد الذيف يقطنوف المنزؿ حالياً .............. :
 . 46ىؿ تصنؼ أسرتؾ أنيا

 51 فأكثر.

 . 7عمؿ الزوجة ...................... :

 .8المستوى التعميمي لمزوج ............:

 ابنة عـ

 31 أقؿ مف  41سنة 

 . 5عمر الزوجة عند الزواج ......... :

 .6عمؿ الزوج ....................:

 ابنة عمة 

 31 أقؿ مف  41سنة 

 أسرة نوويو ( مستقمة عف العائمة )  أسرة ممتدة
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ممحق رقم ( ) 8
ال زء الثاني من الستبيان
طريقة إ ابة ال زء الثاني من الستبيان

لنجابة عمى استبياف " اإلدراكات المتبادلة بين الزو ين نحو أبعاد الحياة األسرية "

المطمػػوب مػػف سػػيادتكـ ق ػراءة كػػؿ عبػػارة جيػػداً ,محاولػػة تحديػػد انطباعيػػا عميكػػي ,حيػػث أنػػو تت ػراوح
االستجابة ما بيف " يحدث كثي اًر ,يحدث قميالً ,ال يحدث أبداً " .

 فدذا كانت العبارة تنطبؽ عميكي ضع عالمة (  ( تحت يحدث كثي اًر .
 أما إذا كانت العبارة تنطبؽ عميكي قميالً ضع عالمة (  ( تحت يحدث قميالً .
 أما إذا كانت العبارة ال تنطبؽ عميكي إطالقاً ضع عالمة (  ( تحت ال يحدث أبداً .
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ممحق رقم ( ) 9
الستبانة في صورتو النيائية

ال زء الثاني  :اإلدراكات المتبادلة بين الزو ين نحو أبعاد الحياة األسرية
م

الحياة األسرية كما يدركيا الزوج

.4

أدرؾ أف مف واجبي احتراـ زوجتي وتقديرىا.

.2

أقدس الحياة األسرية والزوجية وأضعيا مف أولويات اىتمامي.

.3

تعتبرني زوجتي شريكيا وأف الحياة األسرية قسمة بيننا

.4

تحتقر زوجتي أفكاري وتستييف بيا.

.5

تبتعد زوجتي عني متى اقتربت منيا.

.6

أتفؽ مع زوجتي عمى وضع ميزانية محددة لنفقات األسرة .

.7

أدخر جزًء مف مصروؼ البيت لنفسي بدوف عمـ زوجتي.
يحدث بيني وبيف زوجتي خالفات حوؿ توزيع نفقات المنزؿ.

.9

أشعر بالسعادة عند مشاركة زوجتي المناسبات المختمفة الخاصة بأسرتيا.

.8

 .41يخجمني الوضع االجتماعي ألسرة زوجتي.
 .44احترـ أىؿ زوجتي وأحرص عمى مودتيـ.
 .42أتفؽ مع زوجتي عمى إتباع استرايجية واضحة في تربية األبناء .
 .43تسمح لي زوجتي بتوجيو األبناء.
 .44تناقش زوجتي مشاكمنا أماـ أبنائنا.
 .45تسيء زوجتي معاممة األوالد بضربيـ بقسوة.
 .46تضطر زوجتي االستدانة لتمبية طمبات األسرة.
 .47تطمعني زوجتي عمى مدخراتيا.
 .48زوجتي مبذرة في مصروؼ البيت.
 .49وجيات النظر بيني وبيف زوجتي متقاربة.
 .21تحترـ زوجتي عقميتي وتستجيب لرأيي طالما كاف صواباً.
 .24تشككني زوجتي في قدراتي وتصفني بالضعؼ والعجز.

 .22تحرص زوجتي دائماً عمى عمؿ األشياء التي تجمب لي السعادة.
 .23يوجد احتراـ متبادؿ بيني وبيف زوجتي.

 .24تشجعني زوجتي عمى التحصيؿ العممي.
 .25تفشؿ زوجتي في إشباعي جنسياً.

 .26تثؽ زوجتي في قدراتي وتحترـ طموحاتي.
 .27أساىـ في اإلنفاؽ عمى األسرة مف دخمي الخاص.
 .28أشعر أف زوجتي ال تفيمني في كثير مف األمور المتعمقة بالنواحي التعميمية والثقافية.
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يحدث كثيرا

يحدث

ل يحدث

قميالا

أبد ا

م

الحياة األسرية كما يدركيا الزوج

 .29أنا وزوجتي في مستوى متقارب مف االلتزاـ الديني.
 .31تتحدث زوجتي عني بفخر واعتزاز أماـ اآلخريف.
 .34أتفؽ مع زوجتي عمى رسـ خطط واضحة لمستقبؿ أفضؿ ألبنائنا.
 .32تفرغ زوجتي ما بداخميا مف غضب عمى األبناء.
 .33عالقتي بأفراد أسرة زوجتي سيئة.
 .34أشعر بالضيؽ مف زيارة زوجتي المتكررة ألىميا.
 .35تترؾ زوجتي البيت وتذىب إلى أىميا عند حدوث أي مشكمة.
 .36العالقة بيف أسرتي وأسرة زوجتي طيبة.
 .37تساعدني زوجتي عمى فعؿ كؿ يؤكد ذاتي.
 .38أصارح زوجتي بمشاعر الحب واالنجذاب إلييا.
 .39نتجاوز أنا وزوجتي كؿ الخالفات عندما يحتاج أحدنا ل خر.
 .41أقضي وقتاً ممتعاً مع زوجتي.

 .44أحرص عمى التعاوف مع زوجتي عمى رعاية األبناء.
 .42أختمؼ مع زوجتي في وسائؿ العقاب ضد األبناء.
 .43تستشيرني زوجتي في أوجو إنفاؽ مصروفيا الخاص بيا.
 .44مشاعر زوجتي باردة نحوي.
 .45ينتابني شعور بأف زوجتي تكرىني.
 .46تحرص زوجتي عمى تخصيص جزء مف راتبيا لممستقبؿ.
 .47تنفؽ زوجتي دخمي بكاممو وتدخر دخميا.
 .48تسمح زوجتي ألىميا بالتدخؿ في شئوف حياتنا.
 .49أفضؿ االستقالؿ في السكف بعيداً عف أقارب زوجتي.
 .51تؤثر خالفاتي مع زوجتي عمى عالقتي مع أىميا.
 .54وجية نظري في تربية األبناء مختمفة عنيا تمام ًا.
 .52زوجتي مقصرة في تمبية احتياجات أبنائي.

 .53أعتقد أف زوجتي تفيـ الدور الواجب عمييا تجاه األسرة.
 .54يسيء أىؿ زوجتي معاممتي أماميا.
 .55تتذكر زوجتي موعد خطوبتنا وزواجنا وعيد ميالدي.
 .56تتجاذب زوجتي معي أطراؼ الحديث الممتع.
 .57تحسف زوجتي التصرؼ بتوزيع الدخؿ المالي لألسرة عمى احتياجاتيا.
 .58تحرص زوجتي عمى إجراء حوار معي لتناقش مشاكمنا.
 .59تقمؿ زوجتي مف شأف إنجازاتي وتشعرني دائماً أنني أقؿ منيا.
 .61تتخذ زوجتي أف في تفوقي العممي إنقاصاً مف مكانتيا.
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يحدث كثيرا

يحدث

ل يحدث

قميالا

أبد ا

م

الحياة األسرية كما يدركيا الزوج

 .64تنمي زوجتي في أبنائي القدرة لمتعبير عف الذات بحرية.
 .62جزء أساسي مف مشاكمنا أنا وزوجتي ناجـ عف الخالؼ في تربية األبناء.
 .63تشجعني زوجتي عمى اكتشاؼ وتنمية قدراتي ومياراتي.
 .64تفتخر بي زوجتي أماـ أقاربيا بما حققتو مف إنجاز عممي.
 .65تناديني زوجتي بأقبح األلفاظ.
 .66تتركني زوجتي لتناـ بمفردىا أو مع األوالد.
 .67تنظر زوجتي لمعالقة الجنسية عمى أنيا واجب لترضى فقط.
 .68تتسـ عالقتي بأسرة زوجتي باالحتراـ المتبادؿ .
 .69مف ميامي توفير المركز االجتماعي الالئؽ ألسرتي.
 .71أشعر أف زوجتي تتضايؽ ,ألف رابتيا أقؿ مف راتبي.
 .74مف أىـ مسئولياتي تربية أبنائي وعدـ ترؾ العناية بيـ ألحد.
 .72تشعر زوجتي بوجودي وتتأثر بغيابي.
 .73تحترـ زوجتي مشاعري وتقدس الحياة األسرية.
 .74تصغي زوجتي لي باىتماـ عند الحديث إلييا.
كفؤ ليا ميما عال مركزىا وارتفعت مكانتيا.
 .75تعتبرني زوجتي ً
 .76أتفاىـ مع زوجتي لوضع آليات واضحة لمتعامؿ مع أبنائي.
 .77تشاركني زوجتي في الخروج لمتنزه.
 .78مصروؼ المنزؿ ميمة زوجتي بمفردىا.
 .79تيتـ زوجتي بمرافقتي أثناء زياراتي ألىمي.
 .81العالقة الجنسية بيني وبيف زوجتي ليست عمى أحسف حاؿ.
 .84الفارؽ في المستوى التعميمي والثقافي يسبب الخالفات فيما بيننا.
 .82تمنعني زوجتي مف تخصيص مبمغ لوالدي.
 .83مف مسئوليات زوجتي رعاية األبناء ( صحي ًا ,عقمي ًا ,جسدي ًا ,نفسي ًا )
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يحدث كثيرا

يحدث

ل يحدث

قميالا

أبد ا

الحياة األسرية كما تدركيا الزو ة

م
.4

أدرؾ أف مف واجبي احتراـ زوجي وتقديره.

.2

أقدر الحياة األسرية والزوجية وأضعيا مف أولويات اىتمامي.

.3

يعتبرني زوجي شريكتو وأف الحياة األسرية قسمة بيننا.

.4

يحتقر زوجي أفكاري ويستييف بيا.

.5

يبتعد زوجي عني متى اقتربت منو.

.6

أتفؽ مع زوجي عمى وضع ميزانية محددة لنفقات األسرة .

.7

أدخر جزًء مف مصروؼ البيت لنفسي بدوف عمـ زوجي.
يحدث بيني وبيف زوجي خالفات حوؿ توزيع نفقات المنزؿ.

.9

أشعر بالسعادة عند مشاركة زوجي المناسبات المختمفة الخاصة بأسرتو.

.8

 .41يخجمني الوضع االجتماعي ألسرة زوجي.
 .44احترـ أىؿ زوجي وأحرص عمى مودتيـ.
 .42أتفؽ مع زوجي عمى إتباع استرايجية واضحة في تربية األبناء
 .43يسمح لي زوجي بتوجيو األبناء.
 .44يناقش زوجي مشاكمنا أماـ أبنائنا.
 .45يسيء زوجي معاممة األوالد بضربيـ بقسوة.
 .46يضطر زوجي االستدانة لتمبية طمبات األسرة.
 .47يطمعني زوجي عمى مدخراتو.
 .48زوجي مبذر في مصروؼ البيت.
 .49وجيات النظر بيني وبيف زوجي متقاربة.
 .21يحترـ زوجي عقميتي ويستجيب لرأيي طالما كاف صواباً.
 .24يشككني زوجي في قدراتي ويصفني بالضعؼ والعجز.

 .22يحرص زوجي دائماً عمى عمؿ األشياء التي تجمب لي السعادة.
 .23يوجد احتراـ متبادؿ بيني وبيف زوجي.

 .24يشجعني زوجي عمى التحصيؿ العممي.
 .25يفشؿ زوجتي في إشباعي جنسي ًا.

 .26يثؽ زوجي في قدراتي ويحترـ طموحاتي.
 .27أساىـ في اإلنفاؽ عمى األسرة مف دخمي الخاص.
 .28أشعر أف زوجي ال يفيمني في كثير مف األمور المتعمقة بالنواحي التعميمية والثقافية.
 .29أنا وزوجي في مستوى متقارب مف االلتزاـ الديني.
 .31أتفؽ مع زوجي عمى رسـ خطط واضحة لمستقبؿ أفضؿ ألبنائنا.
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يحدث

يحدث

ل يحدث

كثيرا

قميالا

أبد ا

م

الحياة األسرية كما ت دركيا الزو ة

ُ .34يفرغ زوجي ما بداخمو مف غضب عمى األبناء.
 .32عالقتي بأفراد أسرة زوجي سيئة.

 .33أشعر بالضيؽ مف زيارة زوجي المتكررة ألىمو.
 .34يترؾ زوجي البيت ويذىب إلى أىمو عند حدوث أي مشكمة.
 .35العالقة بيف أسرتي وأسرة زوجتي طيبة.
 .36يساعدني زوجي عمى فعؿ كؿ يؤكد ذاتي.
 .37أصارح زوجي بمشاعر الحب واالنجذاب إليو.
 .38نتجاوز أنا وزوجي كؿ الخالفات عندما يحتاج أحدنا ل خر.
 .39أقضي وقتاً ممتعاً مع زوجي.

 .41نتجاوز أنا وزوجي كؿ الخالفات عندما يحتاج أحدنا ل خر.
 .44أحرص عمى التعاوف مع زوجي عمى رعاية األبناء.
 .42أختمؼ مع زوجي في وسائؿ العقاب ضد األبناء.
 .43يستشيرني زوجي في أوجو إنفاؽ مصروفو الخاص بو.
 .44مشاعر زوجي باردة نحوي.
 .45ينتابني شعور بأف زوجي يكرىني.
 .46يحرص زوجي عمى تخصيص جزء مف راتبو لممستقبؿ.
 .47ينفؽ زوجي دخمي بكاممو ويدخر دخمو.
 .48يسمح زوجي ألىمو بالتدخؿ في شئوف حياتنا.
 .49أفضؿ االستقالؿ في السكف بعيداً عف أقارب زوجي.
 .51يؤثر خالفاتي مع زوجي عمى عالقتي مع أىمو.

 .54وجية نظري في تربية األبناء مختمفة عنو تماماً.
 .52زوجي مقصر في تمبية احتياجات أبنائي.

 .53أعتقد أف زوجي يتفيـ الدور الواجب عميو تجاه األسرة.
 .54يسيء أىؿ زوجي معاممتي أمامو.
 .55يتذكر زوجي موعد خطوبتنا وزواجنا وعيد ميالدي.
 .56يتجاذب زوجي معي أطراؼ الحديث الممتع.
 .57يحسف زوجي التصرؼ بتوزيع الدخؿ المالي لألسرة عمى احتياجاتو.
 .58يحرص زوجي عمى إجراء حوار معي ليناقش مشاكمنا.
 .59يقمؿ زوجي مف شأف إنجازاتي ويشعرني دائماً أنني أقؿ منو.
 .61يجد زوجي أف في تفوقي العممي إنقاصاً مف مكانتو.

 .64ينمي زوجي في أبنائي القدرة لمتعبير عف الذات بحرية.
 .62جزء أساسي مف مشاكمنا أنا وزوجي ناجـ عف الخالؼ في تربية األبناء.
211

يحدث

يحدث

ل يحدث

كثيرا

قميالا

أبد ا

م

الحياة األسرية كما ت دركيا الزو ة

 .63يشجعني زوجي عمى اكتشاؼ وتنمية قدراتي ومياراتي.
 .64يفتخر بي زوجي أماـ أقاربو بما حققتو مف إنجاز عممي.
 .65يناديني زوجي بأقبح األلفاظ.
 .66يتركني زوجي ليناـ بمفرده أو مع األوالد.
 .67ينظر زوجي لمعالقة الجنسية عمى أنيا واجب ليرضى فقط.
 .68تتسـ عالقتي بأسرة زوجي باالحتراـ المتبادؿ .
 .69مف ميامي توفير المركز االجتماعي الالئؽ ألسرتي.
 .71أشعر أف زوجي يتضايؽ ,ألف رابتو أقؿ مف راتبي.
 .74مف أىـ مسئولياتي تربية أبنائي وعدـ ترؾ العناية بيـ ألحد.
 .72يشعر زوجي بوجودي ويتأثر بغيابي.
 .73يحترـ زوجي مشاعري ويقدس الحياة األسرية.
 .74يصغي زوجي لي باىتماـ عند الحديث إليو.
كفؤ لو ميما عال مركزه وارتفعت مكانتو.
 .75يعتبرني زوجي ً
 .76أتفاىـ مع زوجي لوضع آليات واضحة لمتعامؿ مع أبنائي.
 .77يشاركني زوجي في الخروج لمتنزه.
 .78مصروؼ المنزؿ ميمة زوجي بمفرده.
 .79ييتـ زوجي بمرافقتي أثناء زياراتي ألىمي.
 .81العالقة الجنسية بيني وبيف زوجي ليست عمى أحسف حاؿ.
 .84الفارؽ في المستوى التعميمي والثقافي يسبب الخالفات فيما بيننا.
 .82يمنعني زوجي مف تخصيص مبمغ لوالدي.
 .83مف مسئوليات زوجي رعاية األبناء ( صحياً ,عقمياً ,جسدياً ,نفسياً )
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يحدث

يحدث

ل يحدث

كثيرا

قميالا

أبد ا

ممحق رقم ( ) 11
ال زء الثالث من الستبيان
طريقة إ ابة ال زء الثاني من الستبيان
نعرض فيما يمي عدداً مف العبارات التي تتعمػؽ بالحيػاة األسػرية واالجتماعيػة ,وتتطمػب اإلجابػة عػف
ىذه األسئمة أف تق أر كؿ عبارة ,ثـ تحدد ما إذا كانت العبارة تنطبػؽ عميػؾ ,حيػث أنػو تتػراوح اإلجابػة

مابيف " نعـ ,أحياناً ,ال " .

يوجد أماـ كػؿ عبػارة ميػزاف تقػدير يتضػمف خيػارات ,والمطمػوب منػؾ ضػع عالمػة ( ) أمػاـ العبػارة

تحت مستوى انطباقيا عميؾ,
فإذا كانت تنطبق عميك ضع عالمة ( ) أمام العبارة التي تحت خانة نعم .
نعم

أحيانا

ل



أما إذا كانت تنطبق عميك أحيان ا ,فضع عالمة ( ) أمام العبارة التي تحت خانة أحيان ا.
نعم

أحيان ا

ل



أما إذا كانت ال تنطبؽ عميؾ ,فضع عالمة ( ) أماـ العبارة التي تحت خانة ال.
نعم

أحيان ا

ل
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ممحق رقم ( ) 11
المقياس في صورتو النيائية

ال زء الثالث  :مقياس التوافق الزوا ي
م

توافق زوا ي ( الزوج )

نعم

العـــبارات

.1

أعتقد أف زواجنا سعيد بدرجة معقولة.

.2

ينبغي أف يكوف الزوج ىو وحده رأس العائمة.

.3

لقد كنت أتمتع بحياة سعيدة في منزؿ والدي.

.4
.5

ىناؾ بعض األشياء التي ال أستطيع أنا وزوجتي التحدث فييا معاً.

لقد كنت أتمتع بحياة سعيدة في منزؿ والدي.

.6

ىناؾ بعض األشياء التي ال أستطيع أنا وزوجتي التحدث فييا معاً.

.7
.8

حياتنا الجنسية مشبعة تماماً.

لـ أفكر أنني أو زوجتي في حاجة إلى تدخؿ مف أحد بالنصح أو اإلرشاد.

.9

أنا وزوجتي نبقى لفترات طويمة مف الوقت ال نتكمـ مع بعض حينما يغضب أحدنا مف اآلخر.

 . 11إف عمؿ األـ قد يؤدي إلى معاناة طفميا في سف ما قبؿ المدرسة.
 . 11أنا سعيد في زواجي.
 . 12ال أشؾ أبداً في أف زوجتي يمكف أف تخونني.

 . 13لقد كانت ىناؾ دائماً عالقة طيبة في عائمتي بيف والدي وأخوتي.
 . 14أشعر بأف زواجنا اآلف أفضؿ مف أي وقت مضى.

 . 15أنا وزوجتي نحتاج إلى أف نحسف مف الطريقة التي نحسـ بيا خالفاتنا.
 . 16يجب عمى الزوجة أف تتحمؿ المسئولية في إطعاـ األطفاؿ والعناية بيـ مثمما يتحمؿ الزوج.
 . 17في الواقع أف الجنس ىو الشيء الوحيد الذي ال أناقشو أنا وزوجتي عمى اإلطالؽ.
 . 18زوجتي ال تأخذ النقد عمى أنو ىجوـ موجو إلى شخصيا.
 . 19إف كؿ جديد قد تعممتو مف شريكة حياتي يبعث في نفسي سرو ًار.

 . 21يبدو لي أف كؿ الزيجات التي تمت في عائمتي ىي زيجات ناجحة إلى حد كبير.
 . 21ناد ًار ما تقوـ زوجتي بعمؿ أشياء تغضبني.

 . 22غالباً ما تنتيي مناقشاتنا بتبادؿ الشتائـ واإلىانات.

 . 23إف معظـ النساء يكف أفضؿ إذا تفرغف لبيوتيـ مما لو تفرغف لعمميف.
 . 24فػػي بعػػض األحيػػاف ال تسػػتطيع زوجت ػػي أف تسػػتثار بدرجػػة كافيػػة لنحس ػػاس باإلشػػباع الجنسػػي فػػي عممي ػػة
الجماع.
 . 25ىناؾ بعض األمور اليامة في زواجنا تحتاج إلى حموؿ.
 . 26في بعض األحياف تقوـ زوجتي بعمؿ بعض األشياء تجعمني غير سعيد.
 . 27حينما نتجادؿ فدف زوجتي كثي اًر ما تسيء تفسير حقيقة مشاعري.

 . 28في مقدور أي زوجيف أف يعمال عمى تحسيف حياتيما الزوجية أفضؿ مما فعمتو أنا وزوجتي.
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أحيانا

ل

م

توافق زوا ي ( الزوج )

نعم

العـــبارات

 . 29في بعض األحياف تحب زوجتي أف تتـ الممارسة الجنسية بطريقة أعترض عمييا.
 . 31في أثناء المناقشة أو الجدؿ يعبر كؿ منا عف مشاعره تجاه اآلخر تماماً.
 . 31ىناؾ بعض األشياء ال تعجبني في زوجتي.

 . 32عمى المرأة أف تنقؿ والءىا مف عائمتيا إلى زوجيا بعد الزواج.
 . 33لقد حققت مف الزواج نجاح ًا أكثر مما كنت أتوقع.
 . 34لـ أشؾ أبدًا في خيانة زوجتي لي.

 . 35عندما أكوف في حالة مف الضيؽ ,فدف زوجتي تفعؿ أحياناً بعض األشياء بغرض مضايقتي فقط.

 . 36يػا حبػػذا لػػو كػػاف ىنػاؾ بعػػض مػػف المسػػاواة بػيف الػػزوجيف ,ولكػػف ينبغػػي أف تكػوف لمػػزوج الكممػػة الرئيسػػية فػػي
األمور األسرية.
 . 37لقد أردت بشدة في بعض األحياف أف أنفصؿ عف زوجتي.
 . 38لقد كانت طفولتي غالباً أسعد مف أشخاص كثيريف.
 . 39إف زوجتي تتقبؿ النقد بصدر رحب.

 . 41لـ تتعرض حياتنا الزوجية ألي اضطراب بسبب عالقتنا الجنسية.
 . 41ناد ًار ما يوجد بيني وبيف زوجتي خالفات جوىرية.

 . 42إذا حدث أف مرض أحد األطفاؿ وكانت الزوجة مػف األميػات العػامالت ,فػدف عمػى الػزوج أف يكػوف مسػتعدًا
 -مثؿ زوجتو – أف يغيب عف عممو ويبقى بالمنزؿ لرعاية طفمو.

 . 43تبدي زوجتي تفيم ًا وتعاطفا كامميف إ ازء أي مشاعر أو انفعاالت تبدو مني.

 . 44حينما نتجادؿ فدنني وزوجتي كثي ًار ما نتمادى في استعادة وتكرار نفس األشياء القديمة.
 . 45عندي حاجات ىامة في زواجي لـ تجد إشباعاً بعد.

 . 46أعتقد أف زواج والدي يعتبر مثالً طيباً يمكف أف يحتذيو أي زوجيف.
 . 47أنا وزوجتي ناد اًر ما نقوـ بعممية الجماع الجنسي.

 . 48حينما تنشأ خالفات بيني وبيف زوجتي ,فدف زوجتي تساعد عمى تقريب وجيات النظر بيننا.
 . 49كثي اًر ما أشعر – في ظروؼ عديدة – بالحيرة والدىشة مف أف زواجنا يمكف أف ينتيي بالطالؽ.

 . 51إذا كاف ىناؾ طفؿ صغير في األسرة ,فدف خروج األـ إلى العمؿ ال يكوف إال لمحاجة إلى النقود.
 . 51أشعر في كؿ لحظة بالحب الشديد لزوجتي.
 . 52ىناؾ بعض الممارسات الجنسية التي أحبيا ولكف زوجتي ال تستمتع بيا.
 . 53ىناؾ أشياء تيتـ أو تقوـ بيا زوجتي استحي حتى مف ذكرىا.
 . 54إف زواجي كاف مخيب ًا آلمالي مف جوانب عديدة.

 . 55ال يزاؿ معظـ الرجاؿ يرغبوف في أف تكوف زوجاتيف مف النوع التقميدي الذي يعني فحسب بشئوف األسرة.
 . 56ىناؾ بعض األشياء التي أود أف أغيرىا في زوجتي لو أمكنني ذلؾ.
 . 57ىناؾ بعض المشكالت اليامة في زواجنا.
 . 58غالباً ما تفشؿ زوجتي في فيـ وجية نظري بشأف بعض األمور.
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أحيان ا

ل

م

توافق زوا ي ( الزوج )

نعم

العـــبارات

 . 59إف اتجاىات زوجتي نحو الجنس مفرطة في االحتشاـ واالستحياء أكثر مف الالزـ.
 . 61إف المرأة التي ال ترغب في أف تكوف مطيعة لزوجيا ال تفيـ حقيقة معنى أف تكوف زوجة.
 . 61يمكف لزواجنا أف يكوف أكثر سعادة مما ىو عميو.
 . 62كثي ًار ما نصؿ في جدالنا إلى عدـ السيطرة عمى أنفسنا وعمى ما يصدر عنا مف كالـ ال نعنيو حقيقة.
 . 63لـ أشعر بأسؼ أبدًا عمى زواجي ,حتى ولو لمحظة.
 . 64إف زواج والدي كاف أسعد مف معظـ الزيجات.

 . 65أحصؿ دائماً عمى إشباع جنسي كامؿ تقريباً حينما نقوـ بالجماع الجنسي.

 . 66إف مستقبؿ زواجنا مشكوؾ فيو إلى حد يصعب معو وضع أي خطط ىامة.
 . 67حينما نختمؼ في وجيات نظرنا ,فدننا نجمس سوياً ونناقشيا معاً.
 . 68إف أىـ شيء لممرأة أف تكوف زوجة جيدة وأماً جيدة
 . 69إني أثؽ في زوجتي في أي شيء.

 . 71لقد عشت طفولة غير سعيدة لمغاية.
 . 71أود أف أحسف مف نوعية عالقتنا الجنسية.
 . 72إف زواجي أقؿ سعادة مف الزيجات الناجحة جدًا.

 . 73إف كثي ًار مف المجادالت بيننا تظير وكأنيا تافية.

 . 74ىناؾ بعض األشياء في زواجي ال تسرني عمى اإلطالؽ.
 . 75إني أشعر بالوحدة معظـ الوقت حتى واف كنت مع زوجتي.
 . 76إف زوجتي تعترؼ عمى الفور بالخطأ حينما تكوف مخطئة.
 . 77إف زوجتي تستمتع بالجنس بنفس القدر الذي أستمتع بو.
 . 78عمى الزوجة أف تسيـ في مساندة األسرة مادياً في حالة الطوارئ فقط.
 . 79إف زواجي ىو غالباً السبب في أتعس لحظات حياتي.

 . 81تبدي زوجتي اىتماماً وجدية بمشاعري وأفكاري بشأف أي موضوع مف الموضوعات أعمميا.
 . 81ىناؾ بعض األوقات التي ال أشعر فييا بالحب والعطؼ الكبيريف لزوجتي.

 . 82لـ أشعر أبدًا أف مشكالتنا الزواجية قد تراكمت كثي ًار إلى حد لـ نستطيع معو التغمب عمييا.
 . 83إنني أفضؿ أف تكوف عالقتنا الجنسية أكثر مما ىي عميو اآلف.

 . 84إف زوجتي تصر غالب ًا عمى أف تتخذ طريقيا في الحياة بغض النظر عما قد أريده.
 . 85ىناؾ لحظات مف السعادة العظيمة في زواجي.

 . 86عمى المرأة أف تكوف قادرة – مثؿ زوجيا – عمى اختيار مينة أو عمؿ خارج المنزؿ.
 . 87إف زوجتي تتوفر فييا كؿ الصفات التي كنت أتمناىا دائماً في شريكة حياتي.
 . 88قميالً ما كاف والدي يتشاجراف.

 . 89أحياناً تبدي زوجتي اىتماماً قميالً جداً بدرضائي جنسياً.
 . 91دائماً ما نتجادؿ أنا وزوجتي معظـ الوقت.
 . 91الدور األساسي لمزوجة أف تكوف ربة بيت.
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توافق زوا ي ( الزوج )

نعم

العـــبارات

 . 92إف الخالفات البسيطة بيني وبيف زوجتي غالباً ما تنتيي بمشادات كبيرة.
 . 93إننا متفقاف في الغالب عمى مقدار ما نمارسو مف المعاشرة الجنسية.
 . 94ربما كنت أكثر سعادة إف لـ أتزوج.
 . 95يبدو أف زوجتي ال تعرؼ أىمية االدخار لبعض النقود.
 . 96إف مكاف الزوجة ىو أف تبقى بالمنزؿ.
 . 97أشعر أحيان ًا برغبتي في أف أصغي إلى حديث زوجتي لي.
 . 98أشعر باألسؼ عمى زواجي أحياناً.

 . 99أنا وزوجتي متوافقاف كأي شخصيف متوافقيف في ىذه الدنيا.
 .111عالقتنا الجنسية ال ينقصيا شيء.
 .111أستطيع أنا وزوجتي أف نبقى أحياناً لعدة أياـ دوف أف يظير ما بيننا مف خالفات.
 .112تقوـ زوجتي بعمؿ أشياء كثيرة لتجعمني مسرو اًر.
 .113إف والداي حقيقة لـ يفيماني أبداً.

 .114حينما نتجادؿ ,نستطيع أف نوجو الحديث إلى التركيز عمى األمور اليامة.
 .115ال يجب أف تتخمى الزوجة عف عمميا حتى إذا تعارض ىذا مع عمؿ زوجيا.
 .116أنػػا غيػػر راض إلػػى حػػد مػػا عػػف حػػديثنا أنػػا وزوجتػػي عػػف أفضػػؿ األسػػاليب لكػػي يرضػػى كػػؿ منػػا عػػف اآلخػػر
جنسي ًا.

 .117أنا وزوجتي أسعد مف كثير مف األزواج الذيف أعرفيـ.
 .118قد يغضب أحدنا مف اآلخر أحياناً.

 .119يبدو كما لو أف زوجتي تقصد أحياناً أ ,تغير مف بعض جوانب شخصيتي.
 .111أحرص بقوة عمى استمرار حياتنا الزوجية.

 .111أرغب في بعض األحياف أف تأتي المبادرة في عالقتنا الجنسية مف جانب زوجتي.
 .112أشعر في العادة بأف زواجنا موفؽ.
 .113كثي اًر ما تشكو زوجتي مف أنني ال أفيميا.
 .114لـ أدخؿ أبدًا في عالقة غرامية.

 .115ناد ًار ما تقوـ زوجتي بعمؿ أشياء تجعمني غير سعيد.
 .116إف زوجتي في كثير مف األمور تفيـ ما أحاوؿ قولو.

 .117إف والداي لـ يتفاعال ويتواصال فيما بينيما كما يجب لموصاؿ أف يكوف.
 .118تحرص زوجتي عمى أف تحسـ ما قد ينشأ بيننا مف خالفات.
 .119نستمتع بعالقتنا الجنسية.
 .121أنا متأكد مف أف القرار الذي اتخذناه بشأف زواجنا كاف ق ار اًر صحيحاً.
 .121ربما كنت أكثر سعادة لو كنت قد تزوجت بزوجة أخرى.
 .122إف توفير الدخؿ لألسرة ىو مسئولية الزوج أساسا.
 .123إف زوجتي ترغب في الجماع الجنسي بكثرة.
216

أحيان ا

ل

م

توافق زوا ي ( الزوج )

العـــبارات

 .124إف حياتي الزوجية سعيدة في الغالب.
 .125أتجنب مناقشة أشياء معينة مع زوجتي خوفاً مف أف أجرح شعورىا.
 .126إف زوجتي تجعمني في أحياف كثيرة أشعر بالتعاسة.
 .127إف مسئوليات األمومة عمؿ يستغرؽ كؿ الوقت.
 .128زواجي ناجح كأي زواج آخر أعرفو.
 .129لـ أفكر في خيانة زوجتي.
 .131إف زوجتي قادرة عمى احتراـ وجيات نظري حتى إذا كانت غاضبة مني.
 .131عندما كنت طفالً كاف يقمقني عدـ االستقرار في أسرتي.

 .132إف األشياء الحسنة في زواجنا تفوؽ كثي اًر األشياء السيئة.

 .133ال أعتقد أنو يوجد زوجاف يعيشاف في انسجاـ تاـ مثمما أعيش أنا وزوجتي.
 .134إف الكثير مف مجادالتنا قد تنتيي إلى خالفات محزنة بيننا.
 .135في بعض األحياف أشعر بأنني غير سعيد مف حيث عالقتنا الجنسية.
 .136إف عمؿ المرأة لو نفس أىمية عمؿ زوجيا.
 .137إف عالقتي مع زوجتي لـ تقترب أبدًا مف االنفصاؿ أو الطالؽ.
 .138إف زواجي يمكف أف يكوف أكثر سعادة مما ىو عميو اآلف.

 .139لقد كاف مما يحيرني في زواج والدي أنو كاف يمكف أف ينتيي بالطالؽ.
 .141إف مجادالتنا كثي اًر ما تنتيي بجرح مشاعر أو بكاء أحدنا.
 .141أشعر أننا نتجادؿ أكثر مما يجب.

 .142أحياناً يكوف حماس زوجتي لمجنس قميالً لمغاية.

 .143عمى المرأة أف تتوقع أف يساعدىا زوجيا في أعماؿ المنزؿ.
 .144إف زوجتي تشتري أشياء كثيرة دوف استشارتي أوالً.
 .145نتشارؾ أنا وزوجتي في مناقشة شئوف حياتنا.

 .146أعتقد أف زواجنا موفؽ مثؿ معظـ الناس الذيف أعرفيـ.
 .147ال شؾ أنني أتمنى أف يصير زواجنا أفضؿ مف زيجات بعض أقاربي.
 .148ىناؾ أوقات أشعر فييا بالشؾ والحيرة مما إذا كنت قد أحسنت االختيار في أمر مف األمور.
 .149ليس صعب ًا عمينا أف نتكمـ عف سموكنا الجنسي.

 .151ال أستطيع أنا وزوجتي أف نختمؼ مع بعضنا دوف أف نفقد أعصابنا في الغالب.
 .151لوال خوفي مف وقوع أذى أو ضرر بزوجتي لكنت قد تركتيا.
 .152ينبغي أف يكوف ىناؾ عػدد أكبػر مػف دور الحضػانة وريػاض األطفػاؿ حتػى يسػتطيع عػدد أكبػر مػف األميػات
أف يخرجف إلى العمؿ.
 .153أنا وزوجتي في تفاىـ كامؿ.
 .154إف زوجتي ناد اًر ما تنكد عمي.

 .155أتمنى لو أف زوجتي تعبر عف مزيد مف الرقة واإلحساس أثناء المعاشرة الجنسية.
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 .156أعتقد أف زواجنا أقؿ سعادة مف معظـ الزيجات.
 .157حينما تنشأ خالفات بيننا ,فدنيا تنتيي دائماً بسالـ وعدؿ وبأسموب ديمقراطي.
 .158لقد كنت أشعر  -قبؿ أف أتزوج – بعدـ – االرتياح في منزؿ والدي.
 .159مف السيؿ جدًا أف تجرح مشاعر زوجتي.
 .161إف زواجي زواج غير سعيد

 .161يعتمد استقرار معيشة األسرة في مكاف معيف عمى عمؿ الزوج غالب ًا.
 .162إف زوجتي ناد اًر ما ترفض الجماع الجنسي حينما أرغب ذلؾ.

 .163في بعض األحياف نظير وكأننا عاجزيف عف أف ننيي خالفاتنا – وحتى البسيط منيا – بيدوء وسالـ.
 .164غالباً ما كنت أطمب مف زوجتي أف نأخذ مشورة غيرنا بشأف ما نواجيو مف مشكالت في حياتنا الزوجية.
 .165إف زواجي ليس ناجحاً تماما.

 .166مف الطبيعي أف يتضايؽ الرجؿ إذا كانت زوجتو تكسب ماالً أكثر منو.
 .167إف زواجنا – بصراحة – ليس زواجاً ناجحاً.

 .168في معظـ األحياف أناقش أنا وزوجتي أمورنا معا قبؿ أف نتخذ ق ار ًار ىام ًا بخصوصيا.
 .169ليس ىناؾ ما أريد أف أغيره في حياتنا الجنسية.
 .171إف والداي كانا يحباف بعضيما البعض.
 .171إف أعماالً مثؿ غسيؿ المالبس ونظافة المنزؿ ورعاية األطفاؿ ىي أوال مسئولية الزوجة
 .172ىناؾ أشياء كثيرة سارة في زواجنا.

 .173إف زواجي مبعث رضا وارتياح كبيراف في نفسي.
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.1

أعتقد أف زواجنا سعيد بدرجة معقولة.

.2

ينبغي أف يكوف الزوج ىو وحده رأس العائمة.

.3

لقد كنت أتمتع بحياة سعيدة في منزؿ والدي.

.4
.5

ىناؾ بعض األشياء التي ال أستطيع أنا وزوجي التحدث فييا مع ًا.
لقد كنت أتمتع بحياة سعيدة في منزؿ والدي.

.6

ىناؾ بعض األشياء التي ال أستطيع أنا وزوجي التحدث فييا معاً.

.7
.8

حياتنا الجنسية مشبعة تماماً.

لـ أفكر أنني أو زوجي في حاجة إلى تدخؿ مف أحد بالنصح أو اإلرشاد.

.9

أنا وزوجي نبقى لفترات طويمة مف الوقت ال نتكمـ مع بعض حينما يغضب أحدنا مف اآلخر.

 . 11إف عمؿ األـ قد يؤدي إلى معاناة طفميا في سف ما قبؿ المدرسة.
 . 11أنا سعيدة في زواجي.
 . 12ال أشؾ أبدًا في أف زوجي يمكف أف يخونني.

 . 13لقد كانت ىناؾ عالقة طيبة في عائمتي بيف والدي وأخوتي.
 . 14أشعر بأف زواجنا اآلف أفضؿ مف أي وقت مضى.
 . 15أنا وزوجي نحتاج إلى أف نحسف مف الطريقة التي نحسـ بيا خالفاتنا.
 . 16يجب عمى الزوج أف يتحمؿ المسئولية في إطعاـ األطفاؿ والعناية بيـ مثمما تتحمؿ الزوجة.
 . 17في الواقع أف الجنس ىو الشيء الوحيد الذي ال أناقشو أنا وزوجي عمى اإلطالؽ.
 . 18زوجي ال تأخذ النقد عمى أنو ىجوـ موجو إلى شخصو.
 . 19إف كؿ جديد قد تعممتو مف شريؾ حياتي يبعث في نفسي سرو اًر.

 . 21يبدو لي أف كؿ الزيجات التي تمت في عائمتي ىي زيجات ناجحة إلى حد كبير.
 . 21ناد ًار ما يقوـ زوجي بعمؿ أشياء تغضبني.

 . 22غالب ًا ما تنتيي مناقشاتنا بتبادؿ الشتائـ واإلىانات.

 . 23إف معظـ النساء يكف أفضؿ إذا تفرغف لبيوتيـ مما لو تفرغف لعمميف.
 . 24فػػي بعػػض األحيػػاف ال يسػػتطيع زوجػػي أف يسػػتثار بدرجػػة كافيػػة لنحسػػاس باإلشػػباع الجنسػػي فػػي عمميػػة
الجماع.
 . 25ىناؾ بعض األمور اليامة في زواجنا تحتاج إلى حموؿ.
 . 26في بعض األحياف يقوـ زوجي بعمؿ بعض األشياء تجعمني غير سعيدة.
 . 27حينما نتجادؿ فدف زوجي كثي اًر ما يسيء تفسير حقيقة مشاعري.

 . 28في مقدور أي زوجيف أف يعمال عمى تحسيف حياتيما الزوجية أفضؿ مما فعمتو أنا وزوجي.
 . 29في بعض األحياف يحب زوجي أف تتـ الممارسة الجنسية بطريقة أعترض عمييا.
 . 31في أثناء المناقشة أو الجدؿ يعبر كؿ منا عف مشاعره تجاه اآلخر تماماً.
 . 31ىناؾ بعض األشياء ال تعجبني في زوجي.
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 . 32عمى المرأة أف تنقؿ والءىا مف عائمتيا إلى زوجيا بعد الزواج.
 . 33لقد حققت مف الزواج نجاحاً أكثر مما كنت أتوقع.

 . 34عندما أكوف في حالة مف الضيؽ ,فدف زوجي يفعؿ أحياناً بعض األشياء بغرض مضايقتي فقط.
. 35

لـ أشؾ أبدًا في خيانة زوجي لي .

 . 36يا حبذا لو كاف ىنػ اؾ بعػض مػف المسػاواة بػيف الػزوجيف ,ولكػف ينبغػي أف تكػوف لمػزوج الكممػة الرئيسػية فػي
األمور األسرية.
 . 37لقد أردت بشدة في بعض األحياف أف أنفصؿ عف زوجي.
 . 38لقد كانت طفولتي غالب ًا أسعد مف أشخاص كثيريف.
 . 39إف زوجي يتقبؿ النقد بصدر رحب.

 . 41لـ تتعرض حياتنا الزوجية ألي اضطراب بسبب عالقتنا الجنسية.
 . 41ناد ًار ما يوجد بيني وبيف زوجي خالفات جوىرية.

 . 42إذا حػػدث أف م ػػرض أح ػػد األطف ػػاؿ وكان ػػت الزوج ػػة م ػػف األمي ػػات الع ػػامالت ,ف ػػدف عم ػػى ال ػػزوج أف يك ػػوف
مستعداً  -مثؿ زوجتو – أف يغيب عف عممو ويبقى بالمنزؿ لرعاية طفمو.
 . 43يبدي زوجي تفيماً وتعاطفا كامميف إزاء أي مشاعر أو انفعاالت تبدو مني.
. 44

حينما نتجادؿ فدنني وزوجي كثي اًر ما نتمادى في استعادة وتكرار نفس األشياء القديمة .

 . 45عندي حاجات ىامة في زواجي لـ تجد إشباعاً بعد.

 . 46أعتقد أف زواج والدي يعتبر مثالً طيباً يمكف أف يحتذيو أي زوجيف.
 . 47أنا وزوجي ناد اًر ما نقوـ بعممية الجماع الجنسي.

 . 48حينما تنشأ خالفات بيني وبيف زوجي ,فدف زوجي يساعد عمى تقريب وجيات النظر بيننا.
 . 49كثي اًر ما أشعر – في ظروؼ عديدة – بالحيرة والدىشة مف أف زواجنا يمكف أف ينتيي بالطالؽ.

 . 51إذا كاف ىناؾ طفؿ صغير في األسرة ,فدف خروج األـ إلى العمؿ ال يكوف إال لمحاجة إلى النقود.
 . 51أشعر في كؿ لحظة بالحب الشديد لزوجي.
 . 52ىناؾ بعض الممارسات الجنسية التي أحبيا ولكف زوجي ال يستمتع بيا.
 . 53ىناؾ أشياء ييتـ أو يقوـ بيا زوجي استحي حتى مف ذكرىا.
 . 54إف زواجي كاف مخيب ًا آلمالي مف جوانب عديدة.

 . 55ال يػ ػزاؿ معظ ػػـ الرج ػػاؿ يرغب ػػوف ف ػػي أف تك ػػوف زوج ػػاتيف م ػػف الن ػػوع التقمي ػػدي ال ػػذي يعن ػػي فحس ػػب بش ػػئوف
األسرة.
 . 56ىناؾ بعض األشياء التي أود أف أغيرىا في زوجي لو أمكنني ذلؾ.
 . 57ىناؾ بعض المشكالت اليامة في زواجنا.
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 . 58غالب ًا ما يفشؿ زوجي في فيـ وجية نظري بشأف بعض األمور.

 . 59إف اتجاىات زوجي نحو الجنس مفرطة في االحتشاـ واالستحياء أكثر مف الالزـ.
 . 61إف المرأة التي ال ترغب في أف تكوف مطيعة لزوجيا ال تفيـ حقيقة معنى أف تكوف زوجة.
 . 61يمكف لزواجنا أف يكوف أكثر سعادة مما ىو عميو.
 . 62كثي اًر ما نصؿ في جدالنا إلى عدـ السيطرة عمى أنفسنا وعمى ما يصدر عنا مف كالـ ال نعنيو حقيقة.
 . 63لـ أشعر بأسؼ أبداً عمى زواجي ,حتى ولو لمحظة.
 . 64إف زواج والدي كاف أسعد مف معظـ الزيجات.

 . 65أحصؿ دائماً عمى إشباع جنسي كامؿ تقريباً حينما نقوـ بالجماع الجنسي.

 . 66إف مستقبؿ زواجنا مشكوؾ فيو إلى حد يصعب معو وضع أي خطط ىامة.
 . 67حينما نختمؼ في وجيات نظرنا ,فدننا نجمس سوي ًا ونناقشيا مع ًا.
 . 68إف أىـ شيء لممرأة أف تكوف زوجة جيدة وأماً جيدة
 . 69إني أثؽ في زوجي في أي شيء.

 . 71لقد عشت طفولة غير سعيدة لمغاية.
 . 71إف زواجي أقؿ سعادة مف الزيجات الناجحة جداً.
 . 72أود أف أحسف مف نوعية عالقتنا الجنسية.

 . 73إف كثي اًر مف المجادالت بيننا تظير وكأنيا تافية.

 . 74ىناؾ بعض األشياء في زواجي ال تسرني عمى اإلطالؽ.
 . 75إني أشعر بالوحدة معظـ الوقت حتى واف كنت مع زوجي.
 . 76إف زوجي يعترؼ عمى الفور بالخطأ حينما يكوف مخطئ.
 . 77إف زوجي يستمتع بالجنس بنفس القدر الذي أستمتع بو.
 . 78عمى الزوجة أف تسيـ في مساندة األسرة مادياً في حالة الطوارئ فقط.
 . 79إف زواجي ىو غالباً السبب في أتعس لحظات حياتي.

 . 81يبدي زوجي اىتماماً وجدية بمشاعري وأفكاري بشأف أي موضوع مف الموضوعات.
 . 81ىناؾ بعض األوقات التي ال أشعر فييا بالحب والعطؼ الكبيريف لزوجي.

 . 82لـ أشعر أبدًا أف مشكالتنا الزواجية قد تراكمت كثي ًار إلى حد لـ نستطيع معو التغمب عمييا.
 . 83إنني أفضؿ أف تكوف عالقتنا الجنسية أكثر مما ىي عميو اآلف.
 . 84إف زوجي يصر غالباً عمى أف يتخذ طريقيا في الحياة بغض النظر عما قد أريده.
 . 85عمى المرأة أف تكوف قادرة – مثؿ زوجيا – عمى اختيار مينة أو عمؿ خارج المنزؿ.
 . 86ىناؾ لحظات مف السعادة العظيمة في زواجي.
 . 87إف زوجي يتوفر فيو كؿ الصفات التي كنت أتمناىا دائماً في شريؾ حياتي.
 . 88قميالً ما كاف والدي يتشاجراف.

 . 89أحياناً يبدي زوجي اىتماماً قميالً جداً بدرضائي جنسياً.
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 . 91دائم ًا ما نتجادؿ أنا وزوجي معظـ الوقت.

 . 91الدور األساسي لمزوجة أف تكوف ربة بيت.
 . 92إف الخالفات البسيطة بيني وبيف زوجي غالباً ما تنتيي بمشادات كبيرة.
 . 93إننا متفقاف في الغالب عمى مقدار ما نمارسو مف المعاشرة الجنسية.
 . 94ربما كنت أكثر سعادة إف لـ أتزوج.
 . 95يبدو أف زوجي ال يعرؼ أىمية االدخار لبعض النقود.
 . 96إف مكاف الزوجة ىو أف تبقى بالمنزؿ.
 . 97أشعر أحيان ًا برغبتي في أف أصغي إلى حديث زوجي لي.
 . 98أشعر باألسؼ عمى زواجي أحيان ًا.

 . 99أنا وزوجي متوافقاف كأي شخصيف متوافقيف في ىذه الدنيا.
 .111عالقتنا الجنسية ال ينقصيا شيء.
 .111أستطيع أنا وزوجي أف نبقى أحياناً لعدة أياـ دوف أف يظير ما بيننا مف خالفات.
 .112يقوـ زوجي بعمؿ أشياء كثيرة لتجعمني مسرورة.
 .113إف والداي حقيقة لـ يفيماني أبداً.

 .114حينما نتجادؿ ,نستطيع أف نوجو الحديث إلى التركيز عمى األمور اليامة.
 .115ال يجب أف تتخمى الزوجة عف عمميا حتى إذا تعارض ىذا مع عمؿ زوجيا.
 .116أنا غير ارضػية إلػى حػد مػا عػف حػديثنا أنػا وزوجػي عػف أفضػؿ األسػاليب لكػي يرضػى كػؿ منػا عػف اآلخػر
جنسي ًا.

 .117أنا وزوجي أسعد مف كثير مف األزواج الذيف أعرفيـ.
 .118قد يغضب أحدنا مف اآلخر أحياناً.

 .119يبدو كما لو أف زوجي يقصد أحياناً أ ,يغير مف بعض جوانب شخصيتي.
 .111أحرص بقوة عمى استمرار حياتنا الزوجية.

 .111أرغب في بعض األحياف أف تأتي المبادرة في عالقتنا الجنسية مف جانب زوجي.
 .112كثي اًر ما يشكو زوجي مف أنني ال أفيمو.
 .113أشعر في العادة بأف زواجنا موفؽ.
 .114لـ أدخؿ أبدًا في عالقة غرامية.

 .115إف زوجي في كثير مف األمور يفيـ ما أحاوؿ قولو.
 .116ناد ًار ما يقوـ زوجي بعمؿ أشياء تجعمني غير سعيدة.

 .117إف والداي لـ يتفاعال ويتواصال فيما بينيما كما يجب لموصاؿ أف يكوف.
 .118يحرص زوجي عمى أف يحسـ ما قد ينشأ بيننا مف خالفات.
 .119نستمتع بعالقتنا الجنسية.
 .121أنا متأكدة مف أف القرار الذي اتخذناه بشأف زواجنا كاف ق ار اًر صحيحاً.
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 .121ربما كنت أكثر سعادة لو كنت قد تزوجت بزوج آخر.
 .122إف توفير الدخؿ لألسرة ىو مسئولية الزوج أساساً.
 .123إف زوجي يرغب في الجماع الجنسي بكثرة.
 .124إف حياتي الزوجية سعيدة في الغالب.
 .125أتجنب مناقشة أشياء معينة مع زوجي خوفاً مف أف أجرح شعوره.
 .126إف زوجي يجعمني في أحياف كثيرة أشعر بالتعاسة.
 .127إف مسئوليات األمومة عمؿ يستغرؽ كؿ الوقت.
 .128زواجي ناجح كأي زواج آخر أعرفو.
 .129لـ أفكر في خيانة زوجي.
 .131إف زوجي قادر عمى احتراـ وجيات نظري حتى إذا كاف غاضب مني.
 .131عندما كنت طفمةً ًً كاف يقمقني عدـ االستقرار في أسرتي.
 .132إف األشياء الحسنة في زواجنا تفوؽ كثي اًر األشياء السيئة.

 .133ال أعتقد أنو يوجد زوجاف يعيشاف في انسجاـ تاـ مثمما أعيش أنا وزوجي.
 .134إف الكثير مف مجادالتنا قد تنتيي إلى خالفات محزنة بيننا.
 .135في بعض األحياف أشعر بأنني غير سعيدة مف حيث عالقتنا الجنسية.
 .136إف عمؿ المرأة لو نفس أىمية عمؿ زوجيا.
 .137إف عالقتي مع زوجي لـ تقترب أبدًا مف االنفصاؿ أو الطالؽ.
 .138إف زواجي يمكف أف يكوف أكثر سعادة مما ىو عميو اآلف.

 .139لقد كاف مما يحيرني في زواج والدي أنو كاف يمكف أف ينتيي بالطالؽ.
 .141إف مجادالتنا كثي اًر ما تنتيي بجرح مشاعر أو بكاء أحدنا.
 .141أشعر أننا نتجادؿ أكثر مما يجب.

 .142أحياناً يكوف حماس زوجي لمجنس قميالً لمغاية.

 .143عمى المرأة أف تتوقع أف يساعدىا زوجيا في أعماؿ المنزؿ.
 .144إف زوجي يشتري أشياء كثيرة دوف استشارتي أوالً.
 .145نتشارؾ أنا وزوجي في مناقشة شئوف حياتنا.

 .146أعتقد أف زواجنا موفؽ مثؿ معظـ الناس الذيف أعرفيـ.
 .147ال شؾ أنني أتمنى أف يصير زواجنا أفضؿ مف زيجات بعض أقاربي.
 .148ىناؾ أوقات أشعر فييا بالشؾ والحيرة مما إذا كنت قد أحسنت االختيار في أمر مف األمور.
 .149ليس صعباً عمينا أف نتكمـ عف سموكنا الجنسي.

 .151ال أستطيع أنا وزوجي أف نختمؼ مع بعضنا دوف أف نفقد أعصابنا في الغالب.
 .151لوال خوفي مف وقوع أذى أو ضرر بزوجي لكنت قد تركتو.
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 .152ينبغ ػػي أف يك ػػوف ىن ػػاؾ ع ػػدد أكب ػػر م ػػف دور الحض ػػانة وري ػػاض األطف ػػاؿ حت ػػى يس ػػتطيع ع ػػدد أكب ػػر م ػػف
األميات أف يخرجف إلى العمؿ.
 .153أنا وزوجي في تفاىـ كامؿ.
 .154إف زوجي ناد اًر ما ينكد عمي.

 .155أتمنى لو أف زوجي يعبر عف مزيد مف الرقة واإلحساس أثناء المعاشرة الجنسية.
 .156أعتقد أف زواجنا أقؿ سعادة مف معظـ الزيجات.
 .157حينما تنشأ خالفات بيننا ,فدنيا تنتيي دائم ًا بسالـ وعدؿ وبأسموب ديمقراطي.
 .158لقد كنت أشعر  -قبؿ أف أتزوج – بعدـ – االرتياح في منزؿ والدي.
 .159مف السيؿ جداً أف تجرح مشاعر زوجي.
 .161إف زواجي زواج غير سعيد

 .161يعتمد استقرار معيشة األسرة في مكاف معيف عمى عمؿ الزوج غالباً.
 .162إف زوجي ناد اًر ما ترفض الجماع الجنسي حينما أرغب ذلؾ.

 .163في بعض األحياف نظير وكأننا عاجزيف عف أف ننيي خالفاتنا – وحتى البسيط منيا – بيدوء وسالـ.
 .164غالبػ ػاً م ػػا كن ػػت أطم ػػب م ػػف زوج ػػي أف نأخ ػػذ مش ػػورة غيرن ػػا بش ػػأف م ػػا نواجي ػػو م ػػف مش ػػكالت ف ػػي حياتن ػػا
الزوجية.

 .165إف زواجي ليس ناجحاً تماما.

ال أكثر منو.
 .166مف الطبيعي أف يتضايؽ الرجؿ إذا كانت زوجتو تكسب ما ً
 .167إف زواجنا – بصراحة – ليس زواج ًا ناجح ًا.

 .168في معظـ األحياف أناقش أنا وزوجي أمورنا معا قبؿ أف نتخذ ق ار ًار ىام ًا بخصوصيا.
 .169ليس ىناؾ ما أريد أف أغيره في حياتنا الجنسية.
 .171إف والداي كانا يحباف بعضيما البعض.
 .171إف أعماالً مثؿ غسيؿ المالبس ونظافة المنزؿ ورعاية األطفاؿ ىي أوال مسئولية الزوجة
 .172ىناؾ أشياء كثيرة سارة في زواجنا.

 .173إف زواجي مبعث رضا وارتياح كبيراف في نفسي.
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