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 :ملخص الدراسة

 ويالقتها ،الءوجات تعدد ين الناجمة واالجتمايية النفسية اآليار إلىالتعرف  الحالية هدفت الدراسة
ومعرفة الفروق ف  متوسطات درجات ، رهط مدينة ف  الءوجات من يينة لدى والتشاؤم التفاؤل بدرجة

ويالقتها بدرجة التفاؤل والتشاؤم لدى يينة من  ،اتآليار النفسية واالجتمايية الناجمة ين تعدد الءوجا
 للءوج، االقتةادي المستوىو  التعليم ، المستوى) :وف ًا لمتغيرات الدراسة الءوجات ف  مدينة رهط

 ا سرة أفراد يددو  الءواج، سنوات يددو  الءوجات، بين الءوجة ترتيبو  السكن، طبيعةو  ال رابة، ةلةو 
 (لءوجةا يمرو  الءوجات، لكل

 . والبالغ يددهاالءوجات ف  ا سر متعددة الءوجات ف  مدينة رهطمن وتكون مجتمع الدراسة 
 حسب إحةائية مركء المرأة اإليالم  ف  الن ب، ،البدوية العائالت من% 18.5 أي يائلة،( 6200)

 عددةمت ا سر ف  الءوجات من( 387)بلغ قوامها  ،يينة يشوائية ولتح يق أهداف الدراسة اختير منها
، وم ياس (2015للشمري ) واالجتمايية النفسية آليارم ياس ان ، وطبق يليهرهط مدينة ف  الءوجات
الوةف  المنهج  واستخدم بعد التح ق من ةدقهما ويباتهما.وذلك من إيداد الباحية،  التشاؤم التفاؤل

 :أسئلة الدراسة ينة اإلجاب بغيةاالرتباط ، وتم معالجة البيانات با ساليب اإلحةائية المناسبة 

أظهرت النتائج وجود يالقة طردية موجبة بين اآليار النفسية واالجتمايية وبين التفاؤل والتشاؤم إذ 
النتائج وجود يالقة يكسية سالبة بين اآليار النفسية واالجتمايية  أظهرتالدرجة الكلية، كما  يلى

يار النفسية واالجتمايية وبين التشاؤم، وجود يالقة طردية موجبة بين اآل بينت كماوبين التفاؤل، 
وجود يالقة طردية موجبة و النتائج وجود يالقة يكسية سالبة بين اآليار النفسية وبين التفاؤل،  وبينت

وجود يالقة يكسية سالبة بين اآليار االجتمايية وبين  وبينتبين اآليار النفسية وبين والتشاؤم، 
 موجبة بين اآليار االجتمايية وبين والتشاؤم.أظهرت وجود يالقة طردية و التفاؤل، 

 ف  مدينة رهط الدراسةالناجمة ين تعدد الءوجات لدى يينة واالجتمايية  اآليار النفسيةأن وتبين 
يدم وجود الدراسة  بينتو ، متوسطاً  كان الدراسةلدى يينة  والتشاؤم مستوى التفاؤلأن و  ،مرتفعةكانت 

تعءى  ولم تظهر فروق ف  أبعاد التفاؤل والتشاؤم فسية واالجتمايية،اآليار الن مجاالتفروق ف  جميع 
يلى متغير  اآليار النفسية واالجتمايية أبعادوجود فروق ف  جميع ظهرت أو ، المستوى التعليم إلى 
 شي ل 10 000)دخل أءواجهن  اللوات ف  ُبعد اآليار النفسية لةالح الءوجات الفروق  وكانت ،الدخل
دخل أءواجهن  اللوات فروق ف  متوسطات ُبعد اآليار االجتمايية لةالح الءوجات  ظهرتو ، (فأكير

ولم تظهر فروق ف  أبعاد التفاؤل والتشاؤم، حيث كان مستوى الداللة لهذه ، (فأكير شي ل 10 000)
 (، وه  غير دالة إحةائيًا.0.05ا بعاد أكبر من )



 ك

 

الت اآليار النفسية واالجتمايية، والدرجة يدم وجود فروق ف  جميع مجاأظهرت نتائج الدراسة و 
 للتفاؤل والتشاؤمبالنسبة أما  ،ال رابة ةلة لمتغير تعءى عينةال لدىالكلية لآليار النفسية واالجتمايية 

 مجاالت التفاؤل والتشاؤم.ظهر فروق ف  ُبعد فلم ت

طبيعة  لمتغير تعءى اآليار النفسية واالجتماييةيدم وجود فروق ف   أظهرت نتائج الدراسةو 
مجال إلى وجود  تشير النتائجيدم وجود فروق ف  مجال التشاؤم، و  نتائج الدراسة بينتكما  السكن،
وقد كانت الفروق لةالح  ،طبيعة السكن لمتغير تعءى  رهط مدينة ف  الءوجات من يينة لدى التفاؤل

 .السكن نفس ف الءوجات 

أبعاد و  اآليار النفسية واالجتمايية جاالتميدم وجود فروق ف  جميع نتائج الدراسة  وكشفت
اآليار  مجاالتيدم وجود فروق ف  جميع ، و الءوجات بين الءوجة ترتيبمتغير  وفق التفاؤل والتشاؤم

ولم تظهر فروق ف  أبعاد التفاؤل والتشاؤم، حيث كان مستوى الداللة لهذه ا بعاد  النفسية واالجتمايية،
 يدد سنوات الءواج. ( تعءى إلى متغير0.05أكبر من )

لةالح  ،وف ًا لمتغير يدد أفراد ا سرة اآليار االجتمايية مجالوجود فروق ف  بينت النتائج و   
( أفراد، 10-5لةالح يدد أفراد ا سرة )ف  ُبعد التفاؤل  وظهرفرد فأكير،  11ا سرة  اً يدد أفراد

 فأكير. اً فرد 11د أفراد ا سرة يد الالوات لةالح الءوجات  التشاؤمكذلك ظهرت فروق ف  ُبعد و 

االجتمايية تعءى إلى يمر  النفسية آليارل الكلية الدرجةوجود فروق ف  أظهرت النتائج و 
كذلك و ، فأكير  سنة 37ذوات ا يمار لةالح الءوجات  النفسيةُبعد اآليار الفروق ف  وكانت  ،الءوجة

فروق ف  و ، فأكير  سنة 37ات ا يمار ذو لةالح الءوجات  االجتماييةظهرت فروق ف  ُبعد اآليار 
لةالح التفاؤل فروق ف  ُبعد و . فأقل سنة 25ذوات ا يمار لةالح الءوجات التفاؤل متوسطات ُبعد 

لةالح الءوجات التفاؤل ظهرت فروق ف  متوسطات ُبعد و ، فأقل سنة 25ذوات ا يمار الءوجات 
ذوات ا يمار لةالح الءوجات التفاؤل فروق ف  متوسطات ُبعد و ، سنة 30-26 منذوات ا يمار 

  سنة 37ذوات ا يمار لةالح الءوجات التشاؤم فروق ف  متوسطات ُبعد و ، سنة 36-31 من
فروق ف  و ، فأكير  سنة 37ذوات ا يمار لةالح الءوجات التشاؤم فروق ف  متوسطات ُبعد و ، فأكير

وتم مناقشة النتائج ف  ضوء ، فأكير  سنة 37ذوات ا يمار لةالح الءوجات التشاؤم متوسطات ُبعد 
 وقدمت بعض التوةيات. ،اإلطار النظري والدراسات الساب ة

 تعدد الءوجات.  ،التفاؤل والتشاؤم  ،: اآليار النفسية واالجتماييةكلمات مفتاحية
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Abstract 
The study aimed to identify the psychological and social effects of polygamy and its 

relation to the degree of optimism and pessimism among a sample of wives in the city of 

Rahat and to know the differences in the average scores of psychological and social effects 

resulting from polygyny and its relation to the degree of optimism and pessimism among a 

sample of wives in the city of Rahat (The level of education, the economic level of the 

husband, the relationship of kinship, the nature of the residence, the arrangement of the 

wife between the wives, the number of years of marriage, the number of family members 

for all wives, 

The study population is a sample of wives in polygamous families in Rahat. According to 

the statistics of the Women's Media Center in the Negev, a random sample of 387 wives 

was found in polygamous families in Rahat. The psychological and social effects of the 

Samaritan (2015), and optimistic pessimism prepared by the researcher, after verifying 

their sincerity and persistence. The descriptive approach was used, and the data were 

processed in the appropriate statistical methods in order to answer the study questions: 

The results showed a positive relationship between the psychological and social effects and 

optimism and pessimism on the total score. The results also showed a negative correlation 

between psychological and social effects and optimism. It also showed a positive 

relationship between psychological and social effects and pessimism. Between the 

psychological effects and optimism, and the existence of a positive relationship between 

the psychological effects and pessimism, and showed a negative correlation between 

negative social effects and optimism, and showed a positive relationship between social 

effects and pessimism. 

It was found that the psychological and social effects of polygamy in the study sample in 

Rahat city were high, and that the level of optimism and pessimism among a sample of 

wives in the city of Rahat was average. 

There were no differences in the dimensions of optimism and pessimism due to the level of 

education. There were differences in all dimensions of the psychological and social effects 

on the income variable. Differences in psychological effects were in favor of wives whose 

husbands entered (10k NIS and more). There were no differences in the dimensions of 

optimism and pessimism, where the significance of these dimensions was greater than 

(0.05), which is not statistically significant. 

The results of the study showed that there were no differences in all areas of psychological 

and social effects, and the total degree of psychological and social effects in the sample 

due to the relative variable of kinship, and for optimism and pessimism, there were no 

differences in the areas of optimism and pessimism. 

The results of the study showed that there are no differences in the psychological and 

social effects due to the variable nature of housing. The results of the study also showed no 

differences in the area of pessimism. The results indicate that there is optimism in a sample 

of wives in Rahat city due to the variable nature of housing. Same housing. 

The results of the study showed that there are no differences in all areas of psychological 

and social effects, and the dimensions of optimism and pessimism according to the variable 

arrangement of wife between wives, and the absence of differences in all areas of 



 م

 

psychological and social effects, and showed no differences in the dimensions of optimism 

and pessimism, 0.05) attributed to variable years of marriage. 

And the existence of differences with a function in the field of social effects according to 

the variable number of family members, in favor of the number of family members 11 and 

more, and appeared after optimism for the benefit of the number of family members (5-10) 

individuals, and also emerged differences in the pessimism after the favor of wives who 

number family members 11 Individual and more. 

The results showed differences in the overall degree of psychosocial effects attributed to 

the age of the wife. Differences were found after the psychological effects in favor of 

wives aged 37 years and over, and there were differences in the social effects for wives 

aged 37 years and over, as well as differences in the average after optimism for wives aged 

25 years or less. There were also differences in optimism for the benefit of wives aged 25 

years and younger. Differences were also found in the average after optimism for wives 

aged 26-30 years. Differences in optimism were also found in favor of wives aged 31-36. 

Differences in post-pessimistic averages favoring wives aged 37 years and over. 

Differences in post-pessimistic averages were also found in favor of wives aged 37 years 

and over. Differences in post-pessimistic averages were also found in favor of wives aged 

37 years and over. Previous studies have made some recommendations. 

Keywords: psychological social,  optimism and pessimism, polygamy. 
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 المقدمةأواًل  

 ومن ،وت وية ديائمه المجتمع بناء ف  ا ساسية الركيءة تعد الت  الةالحة ا سرة بتكوين اإلسالم اهتم
 الءوجين، العالقة بين إلقامة وأسس التشريعات وضع أن ا سرة بناء يلى اإلسالم حرص جوانب
(. 21)سورة النساء:  ﴾غَِليًظا ِميثَاقًا ِمنُْكَْ َوَأَخْذنََ﴿ :تعالى ل وله الم دس ا سرة،وميياقها يماد فالءواج

 اهلل وجعله البشري ذ فجر التاريخوقد تعددت أشكاله وةوره، ف د يرف الءواج بين الرجل والمرأة من
 (.2 ،2011هذا )أبو يمرة،  يومنا دم يليه السالم إلىآ أبينا منذ ةمشروي ةلة

فا سرة ترتكء يلى الءواج الذي يعد ا ساس ف  تكوين ا سارة، واسات رار المجتماع يعتماد يلاى اسات رار 
، كماااا تعتبااار الركياااءة الدرجاااة ا ولاااىا سااارة وهاااذا كلاااه يعتماااد يلاااى العالقاااة باااين الاااءوجين واسااات رارهما ب

 (. 2010)محمود،  ا ساسية إلشباع حاجات الطفل ا ساسية

لحكم وغايات، ف د تف د النساء أءواجهن نتيجة الحروب أو  باحت الشريعة اإلسالمية تعدد الءوجاتف د أ
ن لام ينجاب مان الوفاة مما يءيد من يدد النساء،  وقد تكون فا  التعادد ضارورة حتمياة كطلاب النسال لما

ءوجته ا ولى، أو َمْن كان بءوجتاه مارض يةاعب يلياه معاشارتها، فيتاءوج ءوجهاا ليعاف باالحالل يان 
الحرام، ومن حكم تعدد الءوجات أنه بااب مان أباواب تكييار شاباب ا ماة، والت ليال مان ظااهرة العنوساة، 

 ،ذكورمان سان بلاول الا مبكرةيبلغن ف  سن  لنساءوا خالقية الت  تنشأ ف  المجتمعات، وحل للمشاكل ا
له بمجرد بلوغهن سن الحيض وهن  يتهيَّأنيةلحن للءواج  هن، كما أندن للءواج بمجرد بلوغهندعتويس

قد تعجء الءوجة يان أداء بعاض ا، و واإلدارة وغيرهغير مكلفات بما يكلف به الرجل من واجب اإليالة 
ا فاا  الوقاات نفسااه باإلب اااء يلااى الرابطااة واجباتهااا  ي ساابب كااان وحاادوث نفااور بااين الااءوجين ورغبتهماا

 (.2011)فياض،  حرةا يلى كيان ا سرة ورياية أبنائهما ،الءوجية

مجال  نفسية الحديية نسبيًا الت  دخلتيعد مفهوم التفاؤل والمفهوم الم ابل له التشاؤم من المفاهيم الو 
ى أنها متغيرات الشخةية ، وينظر إليها اليوم يلوالتخةةات النفسية ا خرى  الةح نفساليلم 

 (.54 ،2012ذات ا همية الت  تتمتع بيبات نسب  )محيسن، 

وتميلت هذه  ،تختلف من ءوج إلى آخروالتفاؤل، و  ،منها التشاؤم تتأير الحياة الءوجية بمتغيرات كييرةو 
االجتمايية، ووفرة المباهاة  المتغيرات ف  العادات والت اليد، والرغبة ف  التكاير وءيادة يدد أفراد ا سرة،
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التكيف بين  يظهر ،واست رارها فاستمرار الحياة الءوجية، والعمرالمستوى التعليم  و الحياة االقتةادية، 
وكذلك  ،والجنس  ،والت  من أهمها الجانب العاطف من خالل التفايل اإليجاب  فيما بينهما  ،الءوجين

جية، وللجانب الي اف  أهمية ف  ذلك )العنءي، و عب دورًا ف  است رار الحياة الء الذي يل مستوى الدخل
2011.) 

 ،ويعد التوافق النفس  من أهم أركان الءواج السعيد، ويرتبط هذا التوافق بالرغبة والةداقة بين الءوجين
ن هذا التوافق يتطلب توييق العالقة الحميمة  سلوب الحياة وطرق التعامل النفس وأ واالجتماي ، وا 

، وكذلك االبتعاد ين مما يح ق درجة من التفاؤل ف  الحياة الءوجيةءوجين، بشكل تدريج  بين ال
، مما يترك مجموية من ف  الحياة الءوجية ح ق بسبب يدم التوافق بين الءوجينالذي قد يت ،التشاؤم

 (. 2014، يودة)يار االجتمايية والنفسية يلى الحياة ا سرية اآل

بن يلو ادراسة كنفسية واالجتمايية لتعدد الءوجات  شارت بعض الدراسات إلى وجود آياروقد أ
ط، أما دراسة أن التماسك ا سري لدى كل من الءوجات وا ءواج متوسالت  توةلت إلى ( 2015)

خريات يعانين من ارتفاع أمن نساء  أن النساء اللوات  تءوج أءواجهن توةلت إلىف( 2015الشمري )
أظهرت أن ردود الفعل الت  ( 2005دراسة الشربين  )كذلك و  ،ف  مستوى االيار النفسية واالجتمايية

 الت  تشترك فيها النساء بعد الءواج اليان  يميل حالة مرضية نفسية. 

لما لهما من تأيير ف  سلوك  ،يعتبر موضوع التفاؤل والتشاؤم من الموضويات المهمة ف  يلم النفسو 
 ا سريةحاجات الفرد  ىفعندما تلب اة ا سرية،وهذا ينطبق يلى الحي وفى حالتهم النفسية؛ ا فراد
فيشعر وتح يق مستلءمات الحياة ا سرية أما إذا فشل ف  إشباع حاجاته ، يشعر بالتفاؤل جميعها
 ىوي بل يل ،ال يستطيع أن يح ق أهدافه مما يجعله يشعر باليأس وف دان ا مل واإلحباط، و بالتشاؤم

اضطرابه  ىي إلدو دائمًا متشكك ف  النجاح مما قد يؤ وه ،الحياة بفتور وتردد وتوقع الفشل
 (.2012)المجدالوي، 

 عالقاتالو  ا فراد وف  سلوكيات ،داخل ا سرويلعب التفاؤل دورًا بعيد المدى ف  حياتنا النفسية 
الحياة يجابية ف  اإل مجاالتجميع  كم أنالمست بل ال ريب والبعيد. ب يتم التخطيط لهوفيما الءوجية، 

والتشاؤم والحالة  تفاؤلالبترتبط )بشكل أو بآخر(  ،يةة أم يمليأم ياطف يةكانت فكر أ سواءً  سريةا 
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الحالة النفسية ، وما يدور من أفكار وما يشيع من مشاير، يؤير الى أبعد حد ف  النفسية واالجتمايية
 (.2010)يبد الكريم والدوري، لألسرة  واالجتمايية

كم من مدينة  11ت ع مدينة رهط ف  الن ب يلى مسافة نة رهط، وه  أما مجتمع الدراسة فكان مدي
قبيلة م بهدف تسكين البدو العرب الفلسطينيين ف  تجمعات يابتة ويسكنها 1972أقيمت يام  ،السبع
، ةهءيل، وال ريناوي، والعبر ال :ومنها ،سكان رهط إلى العديد من ال بائل والعائالت، وينتم  العبرة

م، ف  1994ف  يام  يبر لجنة محلية خاةة وتم إدارتها مديغم ، والءيادنة، والعمور.والطوري ، وأبو 
وتعتبر المدينة أكبر ، م1989أول رئيس منتخب هو الشيخ جمعة ال ةاة  إيالن ينها كبلدية، و 

 أبو حماد وآخرون) يها الت اليد والعادات العشائريةتمركء للبدو ف  ةحراء الن ب، ويغلب يلى أهال
،2007، 73). 

متعددة الءوجات، السر ا نفسية واجتمايية بدرجات مختلفة لدى  اً وقد الحظت الباحية أن هناك آيار 
اآلخر بالتشاؤم،  هنبعضلك يشعرن بالتفاؤل، ف  حين يشعر كما الحظت أن بعض الءوجات رغم ذ

الناجمة ين تعدد  اآليار النفسية واالجتماييةمما دفع الباحية لل يام بهذه الدراسة الت  تناولت 
 .ويالقتها بدرجة التفاؤل والتشاؤم لدى يينة من الءوجات ف  مدينة رهط ،الءوجات

 مشكلة الدراسةثانيًا 

لءوجات بين اتعدد  الحظت ظاهرة ف دياة ف  مدينة رهط طالع الباحية يلى واقع الحالنتيجة 
سرية، من حاالت المشاكل ا ُ  اً يدد لكون الباحية تتابع، و بدرجة يمكن أن يالحظها العيان ،المواطنين

وما يتركه  ،تعدد الءوجاتانعدام التوافق ف  الحياة الءوجية، وكيرة المشاكل وانتشار  وتالحظ أسباب
لل يام بدراسةوتحفيءها كل ذلك أدى الستشعار الباحية  يلى هذه الحاالت من آيار نفسية واجتمايية

ويالقتها بدرجة التفاؤل والتشاؤم لدى يينة من  ،تعدد الءوجاتاآليار النفسية واالجتمايية الناجمة ين 
 .  الءوجات ف  مدينة رهط

، الءوجات ةمتعددالسر ا ف  الم ابالت الت  أجريت اتضح أن هناك متفائلين ومتشائمين ومن خالل 
 هنبعض، ف  حين يشعر ءوجاتهذا التعدد للوأن بعض هذه الءوجات يشعرن با مل والتفاؤل رغم 

 دفع الباحية إلجراء هذه الدراسة. وهو ماآلخر بف دان ا مل والتشاؤم ا
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 الدراسة أسئلةثالثًا 

 الناجمة واالجتماعية النفسية اآلثارما عالقة : اآلت تحاول هذه الدراسة اإلجابة ين السؤال الرئيس 
لك من خالل وذ؟ رهط مدينة في الزوجات من عينة لدى والتشاؤم التفاؤل بدرجة الزوجات تعدد عن

 : اآلتيةاإلجابة يلى ا سئلة الفريية 

 فاا  الءوجاات مان ييناة لادى الءوجاات تعادد ياان الناجماة واالجتمايياة النفساية اآلياارماا درجاة  -1
 ؟  رهط مدينة

 ما درجة التفاؤل والتشاؤم الناجمة ين تعدد الءوجات لدى يينة من الءوجات ف  مدينة رهط؟ -2
النفسااية واالجتماييااة الناجمااة ياان تعاادد الءوجااات لاادى  هاال هناااك فااروق فاا  متوسااطات اآليااار -3

المساااتوى و )المساااتوى التعليمااا ،  :ييناااة مااان الءوجاااات فااا  مديناااة رهاااط، وف اااًا لمتغيااارات الدراساااة
يادد سانوات و ترتيب الءوجة بين الءوجاات، و طبيعة السكن، و ةلة ال رابة، و االقتةادي للءوج، 

 لءوجة(؟ا يمرو ، ةيدد أفراد ا سرة لكل الءوجو اج، الءو 
هل هنااك فاروق فا  متوساطات درجاة التفااؤل والتشااؤم الناجماة يان تعادد الءوجاات لادى ييناة  -4

المساااااتوى و )المساااااتوى التعليمااااا ، : مااااان الءوجاااااات فااااا  مديناااااة رهاااااط، وف اااااًا لمتغيااااارات الدراساااااة
يادد سانوات و ترتيب الءوجة بين الءوجاات، و طبيعة السكن، و ةلة ال رابة، و االقتةادي للءوج، 

 لءوجة(؟ايمر و ، ةيدد أفراد ا سرة لكل الءوجو  اج،الءو 

 فرضيات الدراسةرابعًا 

 اآلياربين متوسطات (   ≥ 0.05)يند مستوى الداللة ال توجد يالقة ذات داللة إحةائية  -1
 من يينة لدى والتشاؤم التفاؤل بدرجة الءوجات تعدد ين الناجمة واالجتمايية النفسية
 .رهط مدينة ف  الءوجات

 اآليارف  متوسطات (  ≥ 0.05) الداللة فروق ذات داللة إحةائية يند مستوى وجدتال  -2
 من يينة لدى الءوجات تعدد ين الناجمة والتشاؤم التفاؤل متوسطاتو  واالجتمايية النفسية
 .تعءى لمتغير المستوى التعليم  ،رهط مدينة ف  الءوجات
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 اآليارف  متوسطات (  ≥ 0.05) الداللة وجد فروق ذات داللة إحةائية يند مستوىتال  -3
 من يينة لدى الءوجات تعدد ين الناجمة والتشاؤم التفاؤل متوسطاتو  واالجتمايية النفسية
 .المستوى االقتةادي للءوجتعءى لمتغير   ،رهط مدينة ف  الءوجات

 اآليارف  متوسطات (  ≥ 0.05) الداللة وجد فروق ذات داللة إحةائية يند مستوىتال  -4
 من يينة لدى الءوجات تعدد ين الناجمة والتشاؤم التفاؤل متوسطاتو  االجتماييةو  النفسية
 .ةلة ال رابةتعءى لمتغير  ،رهط مدينة ف  الءوجات

 اآليارف  متوسطات (  ≥ 0.05) الداللة وجد فروق ذات داللة إحةائية يند مستوىتال  -5
 من يينة لدى الءوجات عددت ين الناجمة والتشاؤم التفاؤل متوسطاتو  واالجتمايية النفسية
 .طبيعة السكنتعءى لمتغير   ،رهط مدينة ف  الءوجات

 اآليارف  متوسطات (  ≥ 0.05) الداللة وجد فروق ذات داللة إحةائية يند مستوىتال  -6
 من يينة لدى الءوجات تعدد ين الناجمة والتشاؤم التفاؤل متوسطاتو  واالجتمايية النفسية
 .ترتيب الءوجة بين الءوجاتءى لمتغير تع ،رهط مدينة ف  الءوجات

 اآليارف  متوسطات (  ≥ 0.05) الداللة وجد فروق ذات داللة إحةائية يند مستوىتال  -7
 من يينة لدى الءوجات تعدد ين الناجمة والتشاؤم التفاؤل متوسطاتو  واالجتمايية النفسية
 .يدد سنوات الءواجتعءى لمتغير  ،رهط مدينة ف  الءوجات

 اآليارف  متوسطات (  ≥ 0.05) الداللة فروق ذات داللة إحةائية يند مستوىوجد تال  -8
 من يينة لدى الءوجات تعدد ين الناجمة والتشاؤم التفاؤل متوسطاتو  واالجتمايية النفسية
 .لكل الءوجات أفراد ا سرةيدد تعءى لمتغير  ،رهط مدينة ف  الءوجات

 اآليارف  متوسطات (  ≥ 0.05) الداللة وجد فروق ذات داللة إحةائية يند مستوىتال  -9
 من يينة لدى الءوجات تعدد ين الناجمة والتشاؤم التفاؤل متوسطاتو  واالجتمايية النفسية
 .لءوجةيمر اتعءى لمتغير   ،رهط مدينة ف  الءوجات
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 أهمية الدراسةخامسًا 

 األهمية النظرية

 تكمن أهمية هذه الدراسة بأهمية موضوعها وحداثته، حيث:

اآليار النفسية  من حيث تناولها منط ة الن بتعد الدراسة الحالية حسب يلم الباحية ا ولى ف   .1
ويالقتها بدرجة التفاؤل والتشاؤم لدى يينة من الءوجات  ،واالجتمايية الناجمة ين تعدد الءوجات

  .ف  مدينة رهط
ة ين تعدد الءوجات ويالقتها اآليار النفسية واالجتمايية الناجم إلىتفيد هذه الدراسة ف  التعرف  .2

 .بدرجة التفاؤل والتشاؤم لدى يينة من الءوجات ف  مدينة رهط
التفاؤل بما يتعلق باآليار النفسية واالجتمايية و  معرفة التأييرات الناجمة ين تعدد الءوجات .3

 .والتشاؤم
الجتمايية الناجمة اآليار النفسية وا من خالل معرفةالفلسطينية العربية اإلسهام ف  إيراء المكتبة  .4

 ين تعدد الءوجات ويالقتها بدرجة التفاؤل والتشاؤم
 األهمية التطبيقية

حول اآليار  تكمن أهمية هذه الدراسة بتءويد مؤسسات الةحة النفسية بالمعلومات الكافية .1
 .الءوجات ةالنفسية واالجتمايية الت  تعان  منها الءوجات ف  ا سر متعدد

مكانية تنفيذ برامج تسايد يلى تحسين ، سةموضوع الدرا إلىلتعرف ا .2 اآليار النفسية وا 
 . ومعالجتها واالجتمايية الناجمة ين تعدد الءوجات

 

 أهداف الدراسةسادسًا 

 تهدف هذه الدراسة إلى معرفة: 
 لاادى والتشاااؤم التفاااؤل بدرجااة الءوجااات تعاادد ياان الناجمااة واالجتماييااة النفسااية اآلياااريالقااة  -1

  رهط مدينة  ف الءوجات من يينة
  الءوجات تعدد ين الناجمة واالجتمايية النفسية اآلياردرجة معرفة  -2
 .التشاؤم الناجمة ين تعدد الءوجاتدرجة التفاؤل و معرفة  -3
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التشاااااؤم الناجمااااة ياااان تعاااادد فااااروق فاااا  اآليااااار النفسااااية واالجتماييااااة وفاااا  التفاااااؤل و معرفااااة ال -4
ةااالة و المسااتوى االقتةاااادي للااءوج، و يمااا ، )المسااتوى التعل: ، وف اااًا لمتغياارات الدراساااةالءوجااات
يدد أفاراد ا سارة و اج، يدد سنوات الءو و ترتيب الءوجة بين الءوجات، و طبيعة السكن، و ال رابة، 

 .لءوجة(ايمر و ، ةلكل الءوج

 حدود الدراسةسابعًا 

 لهذه الدراسة مجموية من الحدود، وه : 

 . ا سر متعددة الءوجات ف  مدينة رهط الءوجات ف  اقتةرت هذه الدراسة يلى المحدد البشري: -

-2018من العام الدراس   اليان الفةل الدراس   طب ت هذه الدراسة خالل المحدد الءمن : -
 م.2017

 . مدينة رهط اقتةرت هذه الدراسة يلىالمحدد المكان :  -
 

  والمصطلحات المفاهيمثامنًا 

 : النفسية اآلثار

الضغط و ال لق، و الشعور بالضيق، و رض للضغط التعجاة يان ه  تلك االستجابات النفسية النات
تترك ةداها يلى الحالة  ،و نفسيةأين ظاهرة اجتمايية  تنتجه  نتائج و ، والشعور بالتعب واإلجهاد

 . (8 ،2010)يوض،  لوجود العالقة المتفايلة بين الظاهرة االجتمايية والظاهرة النفسية ،النفسية للفرد

 ،جملة من المشاير وا حاسيس واالنفعاالت من قلق بأنهاإجرائيًا ار النفسية وتعرف الباحثة اآلث
وت اس ف  هذه الدراسة بالدرجة الت  تحةل يليها  ،والشعور بالضيق والتعب واإلجهاد ... ،وضغط

 . الفري  لآليار النفسية المستخدم ف  هذه الدراسةالءوجة يلى الم ياس 

 

 



9 

 

  :االجتماعية اآلثار

االجتماي  ميل اضطرارهم  تكيفالتؤير يلى و عادية الت  تحدث الغير لتغيرات السلبية و   تلك اه
لنتائج الت  ،  وه  اوتأير حياتهم ا سرية ،وت لايص يالقاتهم االجتمايية ،لتغيير مكان إقاامتهم

ر يمكن ياوهذه اآل ،والحياة االجتمايية نسان نتيجة وجود حوادث ووقائع تؤير ف  المجتمعيلتمسها اإل
 (.8 ،2010)يوض، حساس بها ومشاهدتها وتسجيلها اإل

الحياة الءوجية من جملة من الوقائع الت  تؤير ف   بأنهاإجرائيًا  االجتماعيةوتعرف الباحثة اآلثار 
وت اس ف  هذه الدراسة بالدرجة الت  تحةل يليها الءوجة يلى  ،...يادات وت اليد ويالقات اجتمايية

 . يار االجتمايية المستخدمة ف  الدراسةآلل الفري الم ياس 

 :تعدد الزوجات

)الشمري،  ءوجة ف  آن واحد هو النوع الذي بم تضاه يستطيع الءوج أن يحتفظ بعةمته بأكير من
2015، 1473.) 

ر من ءوجة، وأن تجتمع ءوجتان أو الرجل من أكي اقتران بأنهإجرائيًا  تعدد الزوجاتوتعرف الباحثة 
 ف  وقت واحد.كير ف  حياته أ

 : التفاؤل

توقع الفرد من خالل  ،توقع قةير المدى بالنجاح ف  تح يق بعض المتطلبات ف  المست بليبارة ين 
 (.10 ،2008)نةراهلل،  العام لوقوع ا حداث اإليجابية بداًل من حدوث ا حداث السلبية

حداث : أمن ،نب الحياة ا سريةلجوااإليجابية  الءوجةتوقعات  بأنه التفاؤلإجرائيًا وتعرف الباحثة 
وت اس ف  هذه الدراسة بالدرجة الت  تحةل يليها الءوجة يلى  ،وتوقعات المست بل والنجاح ،سارة

 .الفري  المستخدم ف  الدراسةالم ياس 
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 : شاؤمالت

قع ويتو  ،توقعات الفرد السلبية لألحداث الهامة ف  حياتاه الماست بلية تجعلاه ينظر لألسوأيبارة ين 
 (.57 ،2012)محيسن،  حدوث الفشل وخيبة ا مل

حداث : من ألجوانب الحياة ا سريةالسلبية  الءوجةتوقعات  بأنهإجرائيًا  التشاؤموتعرف الباحثة 
وت اس ف  هذه الدراسة بالدرجة الت  تحةل يليها  ،وسوء التوافق ا سري ،وتوقعات المست بل ،مؤلمة

 .تخدم ف  الدراسةالفري  المسالءوجة يلى الم ياس 
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 النظري اإلطار

 مقدمة 

الءواج، الذي ي دم تعريفًا يامًا بمفهوم  ،يشتمل هذا الفةل من الدراسة يلى ا دب النظري
لءواج، وأسباب تعدد وتم استعراض تعدد الءوجات ف  الديانات اليالث، وأشكال ا ،وتعدد الءوجات

، للتفاؤل والتشاؤم يامٍ يم تعريٍف يار االجتمايية والنفسية لتعدد الءوجات، وكذلك تم ت دلءوجات، واآلا
وينته  هذا الفةل بعرض أبرء الدراسات الساب ة  والعوامل المؤيرة فيهما، والنظريات المفسرة لهما،
 العربية وا جنبية ذات العالقة بموضوع الدراسة.

 الزواج واألسرة

ب  نه سبيه؛ يء وجل يل  سبحانه وتعالى الءواج الطريق لتكاير بن  البشر، وقد حث المولىجعل اهلل
ذَْانطالقا من قولاة تعاالى: ﴿ ل يام اإلنسانية  بخالفة ا رض

ِ
ُّكََ قَالََ َوإ َ ِللَْمََلئَِكةَِ َرب ّنِ

ِ
 ﴾  َخِليَفةةًَ إْْلَْرِضَ ِفَ َجاِعلَ  إ

يليه، ويديو إلاى التكااير، مرغبًا بالءواج وحاضًا وي الشريف الحديث النب جاء(، و 30 سورة الب رة )آية،
من استطاع منكم الباءة فليتءوج" )رواه  ،ةلى اهلل يلية وسلم: "يا معشر الشباب -كما ف  قول الرسول

تكامااال باااين الرجااال والمااارأة، وذلاااك يناياااة اإلساااالم باااالءواج إنماااا جااااءت لتح ياااق الو (، 4/128مسااالم ، 
 (. 2011، ءيدانوحفاظًا يلى النوع والب اء ) ،سان لألرضستمرار يمارة اإلنال

ورفااع ماان شااأنها،  ،ا ساسااية فاا  بناااء المجتمااع، وقااد حاارص اإلسااالم يلااى ا ساارة الركيااءةفا ساارة تمياال 
ورأى ف  الحياة الءوجية العالقة الشريية الوحيدة الت  تجمع بين المرأة والرجال، وقاد بارء اهتماام ال ارآن 

َ َخلَةَ َ َأنَْ أ ََيِتة َِ َوِمة َْ قاال تعاالى : ﴿ ،اإلنساان هياأوي إليا وملجاأً  اً الءوجياة وجعلهاا مساكن الكريم بالعالقاة لَةُكْ

لَْْيَةا ِلتَْسةُكنُاإ َأْزَوإًجةا َأنُْفِسُكَْ ِم َْ
ِ
ةةًَ َمةَاَّة ًَ بَيْةنَُكَْ َوَجَعةلََ إ ِلََََوَرْْحَ َِفََذَٰ نة

ِ
ونََ ِلقَةْا َ  َْل ََيت ََإ ُُ (، 21ياة ﴾ ساورة الاروم )آيَتََفكةة

فا سرة ترتكء يلى الءواج الذي يعد ا ساس ف  تكوين ا سارة، واسات رار المجتماع يعتماد يلاى اسات رار 
 (. 2010وهذا كله يعتمد يلى العالقة بين الءوجين واست رارهما بالدرجة ا ولى )محمود،  ،ا سرة
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 الشاعور يليهاا يترتاب لتا وا ،الاءوجين باين الم دساة ( الاءواج بأناه العالقاة2011ويعارف أباو يمارة )
 بين يجمع وهو ي د .اآلخر تجاه وواجباته لمسئولياته ءوج كل معرفة مع ،اآلخر تجاه با من والسعادة

 ح اوق   منهماا لكال ويترتاب أسااس أسارة، منهماا ويجعال ،واإلنجااب اعتاالساتم بينهماا فيحل ،المتعاقدين
 جاناب يميال إحاداهما ،اجتمااع إرادتاين ىيلا فيهاا االلتاءام يتوقاف الع اود كساائر وهاو اآلخار، يلاى

 .ال بول يميل واآلخر ،اإليجاب

سرية الت  ن الحياة ا أفه  ترى  ،وما تتكبد به من متايب ،الرغم مما تعيشه المرأة من ةعوباتب
الرغم مما تعانيه بو  ،ك  تعيش دور ا مومة ،تدخلها بعد اختيار الءوج المناسب ه  الحلم الح ي   لها

ال ديمة  ف  مةر، فن لكل مجتمع أسلوب بالتعامل معهاف د كا ،ف  الماض  والحاضر مةايبمن 
 .(2013)الخفاف،  وغيرها و الةين ال ديمة أو يند العرب ف  الجاهليةأختلف ين بالد النهرين ا

حيث كانت حبيسة البيت وه   ة منذ ي ود خلت من تعسف المجتمع وياداته وت اليده،أل د يانت المر و 
نهم  ، خرى تباع وتشترى بل ايتبرتها بعض المجتمعات ال ديمة سلعة كحال السلع ا حرة، طلي ة
 ة،أليدحض النظرة السلبية تجاه المر  سالموقد جاء اإل، نجابوا تواجدها ف  الحياة بالجنس واإلربط

 (.2009جودة، بالمرأة )ويةحح االفكار والت اليد والعادات الت  تربط 

  من أهم أركان الءواج السعيد، ويرتبط هذا التوافق بالرغبة والةداقة بين الءوجين ويعد التوافق النفس
ا التوافق يتطلب هذماي ، وهو غاية الءواج السعيد، و وأسلوب الحياة وطرق التعامل النفس ، واالجت

ذا لم يتح ق ذلك تحدث مشكالت واضطرابات  ميمة بشكل تدريج  بين الءوجين،حتوييق يالقة  وا 
، يودة) وما يتبعها من مشكالت نفسية واجتمايية ،إلى فشل الءواج وتوتر العالقات الءوجيةتؤدي 
2014 .) 

االختيااار الم يااد، ب( أن يمليااة االختيااار الءواجاا  بالنساابة للرجاال إمااا أن تااتم ياان 2011وياارى العنااءي )
يار الفتاة الت  سيتءوجها جباري وفيه ت وم العائلة باختاالختيار اإلكأن يتم ترشيح ءوجة من العائلة، أو 

ما أن يكون االختيار فيه حرياة ،الشاب أن يختاار الشااب الءوجاة التا  ، كاوليس له الحق ف  الرفض، وا 
فيتميال  ،وليس للعائلاة حاق فا  ال باول أو الارفض، أماا دور المارأة فا  يملياة االختياار الءواجا  ،يريدها

هنااااك بعاااض و نح المااارأة الحاااق فااا  ذلاااك، فااا  يملياااة ال باااول أو الااارفض، وفااا  بعاااض العاااائالت ال تمااا
ساالوب االختيااار الءواجاا  ياانعكس بشااكل أ، و العااائالت تماانح الماارأة الحريااة فاا  يمليااة االختيااار الءواجاا 
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اجتمايية ونفسية الت  من خاللها يتح اق التفااؤل  اً ويترك آيار  ،الءوجية للءوج والءوجةفعال يلى الحياة 
 .والتشاؤم ف  الحياة ا سرية

الميل  :أبرءها ،( مجموية من العوامل الت  تؤير ف  اختيار شريك الحياة2014أبو أسعد ) كما أضاف
ياة التا  إلى االيتماد يلى الذات أو االيتماد يلى اآلخرين ف  يملية االختياار، وكاذلك ا وضااع المال

والظااروف  ن الت ااارب فاا  المسااتوى االجتماااي  والي اااف  والمسااتوى التعليماا تلعااب دورًا فاا  ذلااك، كمااا أ
ومسااتوى  ةا ساارية التاا  يعيشااها الفاارد يااؤير بشااكل فاياال فاا  اختيااار شااريك الحياااة، وكااذلك حااب الشااهر 

ع ، وجمياختيار الءواج ، وكذلك لالضطرابات والمتايب أير فا  ذلاكاالالذكاء يؤير ف  درجة و الطموح 
 .هذه العوامل تتحكم ف  مستوى التفاؤل والتشاؤم ف  الحياة ا سرية

 عدد الزوجاتتأواًل 

ه للءوجاات السااب ات فا  ئاماع إب ا ،و رابعاة لسابب مان ا سابابوهو ءواج الرجل بءوجة يانية أو يالياة أ
 (.2015بن يلو، ا) أو مسكن منفرد لكل ءوجة ،ذمته، ف د يتم الجمع بينهن ف  مسكن واحد

 خاذأ وقاد وجاة،ء  مان أكيار يةامته فا  تكاون أن للرجال بم تضااه يبااح نظاام هاو الءوجاات تعدد نظامو 
 ومان ،إلاى يومناا هاذا مطب ااً  ياءال وال ،العةاور مختلاف فا  اإلنساانية المجتمعاات من كيير   النظام بهذا
 وبعااض ةبوالةاا ال الجاهليااة فاا  والعاارب العبريااون ال ديمااة العةااور فاا  بااه أخااذت التاا  الشااعوب أشااهر

)محماااود،  والياباااان والةاااين والهناااد افري ياااا ساااكان مااان وكييااار االساااالمية وا ماااة السكساااونية، الشاااعوب
والفراينااااة، إذ كااااان  شااااهر فااااراينتهم "رمساااايس اليااااان " يمااااان  ءوجااااات والعديااااد ماااان  ، وكااااذلك(2008

ا سار المالكاة فا  مةار ال ديماة، ولادى ا شاراف وا غنيااء  لدى الجواري. وقد كان هذا النظام معروفاً 
حتاى  اً ة وماا ياءال هاذا النظاام منتشار وبين ياماة الشاعب أحياناا، كماا أخاذت باه بعاض الشاعوب الجرمانيا
 .(2014)شتوي وكرادشة،  اآلن  لدى كيير من الشعوب؛ بما فيها الشعوب العربية واإلسالمية

حياث  ،وبدون حاد ا رباع مساموحا باه حتاى العةاور الوساطىيند الديانة اليهودية ظل تعدد الءوجات و 
جااااء و  ،بداياااة ال ااارن الحاااادي يشااارالتحاااريم فااا  ( 1040- 960) (غرشاااوم االشاااكناءي)أةااادر الحبااار 

كيرياااة أيليهااا  أجمعاات ،فاا  ال ااوانين اليهوديااة (غرشااوم)ةااالحات التاا  قااام بهاااا التحااريم فاا  سااياق اإل
ي اليهود الذين ياشوا أاليهودية بما ف  ذلك الطوائف الت  تتبع المذاهب اليهودية السفاردية ) التجمعات
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يمكن للرجل التاءوج مان امارأة حيث حسب تعليمات غرشوم ب ،ف  البلدان االسالمية( ما يدا يهود اليمن
ماام أوتكاون الظاروف التا  يمكان ايرادهاا  ،ن الظروف تلءماه باذلكأة من الحاخامين بئذا اقتنع مإخرى أ

و مارض تمناع منهاا أ ،غيااب المارأة لمادة طويلاة، ونحاو رفض الءوجة غيار المبارر للطاالقكالحاخامين 
 ،تعادد الءوجاات يحتارم الحاخاامون اليهاود المحلياة التا  تحظار قوانينهااالمواف ة يلى الطالق ف  الادول 

مناااع الطوائاااف المسااايحية كماااا ت .لل اااانون المحلااا  اً اذا كاااان مخالفااا ،ج مااان امااارأة يانياااةاالاااءو وال يسااامحون 
ورون ف  تعدد الءوجات بينما قامت طائفة الم( الكبرى )الكايوليكية وا ريوذكسية والبروتستانتية الت ليدية

 (.2015)الشمري،  ي حد من ناحية يدد الءوجاتأامريكا بالسماح به دون 

لام يةادر أي ناص فا  اإلنجيال ففحساب المةاادر التاريخياة حاول تعادد الءوجاات  المسيحيةأما الديانة 
مارتن ولوير مؤسس كان يحرم تعدد الءوجات، ف د كان يمارس من طرف الملوك والرؤساء وا غنياء، و 

"إن الارب لام  وي ول: ،ئيسية ف  المسيحية ينظر إلى تعدد الءوجات بش ء من التسامحأحد المذاهب الر 
 .(2015)بن يلو،  "براهيم يليه السالم كان له ءوجتانوا   ،يحرمه

وكذلك ف  معظم الشعوب ال ديمة البدائية، وكان  ،وكان تعدد الءوجات موجودًا يند العرب قبل اإلسالم
ويحااق  ،اء االقتةااادية، وفاا  اإلسااالم كااان التعاادد حكمااه كحكاام الااءواجالتعاادد سااببه التغلااب يلااى ا يباا

تعادد للشخص أن يتءوج بأربع نساء، وهناك من يرى أن ا ةل ف  الءواج الواحادة، ويساول للشاخص ال
وتعادد ه،  ن هذه ا مة مأمورة بتكيير نسالها، رط  من العدل متى تح ق شَ يند الحاجة ووجود المبرر، وأ

حد مان أخالف فيه ولم ي أجمعون،ن والسنة وذكره الف هاء آالءوج وهذا ما نطق به ال ر من حق الءوجات 
 (.2016)منةور،  المسلمين

 أن المضاااااامون الي اااااااف  إال ،أن الشااااااريعة االسااااااالمية تباااااايح تعاااااادد الءوجااااااات بالنساااااابة للرجاااااال المساااااالمو 
ياااار تكااااامال ماااان أجاااال إنجاااااء أفضاااال وأك ،حااااادي للااااءواجيؤكااااد ويشااااجع يلااااى الشااااكل ا  واالجتماااااي 

كيار مان واحادة قليلاة جادا نتيجاة للضاغوط الي افياة واالجتمايياة أونسبة مان يتءوجاون  ،تياجات الفردالح
وتكشاف التعاددات التا  أجريات  ،وتحبذ الوحدانية فا  الاءواج ات،واالقتةادية الت  تستنكر تعدد الءواج

ن ي اال ألدرجاة التا  يمكان لاى اإحتى اآلن ف  المجتمع ين تناقص مستمر ف  حااالت تعادد الءوجاات 
 ،و لام يعاد يشاكل ظااهرة جاديرة بالبحاثأ ،للحيااة ا سارية معها ان تعدد الءوجات لم يعد مشاكلة بالنسابة

ساااهمت بشاااكل حاسااام فااا  أمايياااة والي افياااة واالقتةاااادية قاااد ولااايس هنااااك شاااك فااا  أن التغيااارات االجت
ه التوساااع المساااتمر فااا  تعلااايم المااارأة ويعاااءء مااان هاااذا االتجاااا ،االختفااااء التااادريج  لحااااالت التعااادد هاااذه
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نتيجة اللتحاقها بالعمل ف  مختلف ميادين ا يمال يلى المستوى العاام  ،واست اللها من الناحية المادية
 (.2012)الخول ،  والخاص

 :أشكال الزواج التعددي

ءواج الرجال  ويعن  ،يعتبر من أكير أشكال الءواج التعددي انتشارا بعد الءواج ا حادي: تعدد الزوجات
أي ءوجاة  وبالم ابال ينبغا  أن تكاون جمايعهن، ءوجااتال حياث يكاون فياه الرجال وفيااً  ،من ءوجة بأكير

 ،ا ول المتاءامن تعادد الءوجاات، أشاكال ويمكن أن نميء ف  هاذا الناوع مان الاءواج شاكلين مان، وفية له
االقتااران  ن يلجااأ الرجاال إلااىأي أ ،أي االقتااران بااأكير ماان ءوجااة فاا  نفااس الوقاات، واليااان  هااو المتتااابع

 sylla et) سواء بسبب وفاتها أو طالقها منه ،بءوجة أخرى بعد انتهاء يالقته الءوجية بءوجته الساب ة
al., 2009.) 

أشاكال الاءواج  أكيارويعتبار مان  نفساه، ن ءوج ف  نفاس الوقاتاقتران المرأة بأكير م هوو : تعدد األزواج
شاعب  كلمجتمعاات اإلنساانية هاذا الناوع مان الاءواج فا  الماضايوقد يرفت بعاض ا ،يلى اإلطالقندرة 

مااا تعاادد ا ءواج المتتااابع فهااو شااكل واسااع االنتشااار فاا  الماضاا  والحاضاار أ فاا  ساايبيريا ، (الشااوكس)
 (.2012)شكري،  ومعناه أن تتءوج المرأة بعد وفاة ءوجها من أخيه أو ابن يمه ،يلى السواء

ويةابح الرجال فياه ءوجاا لكال  ،جال من يدة نساء ف  الوقت نفساهوفيه يتءوج يدة ر : زواج المجموعة
هااذا النااوع ماان الااءواج ينتشاار فاا  المجتمعااات التاا  و  ،وتةاابح الءوجااة فيااه ءوجااة لكاال الااذكور ،اإلناااث

)الاااداهري،  ويكااااد ال يكاااون لاااه وجاااود هاااذا الناااوع مااان الاااءواج،  بائااال اإلساااكيموكتماااارس تعااادد ا ءواج 
2008.) 

 :أسباب تعدد الزوجات

 (:2011)فياض،  سباب ومنها ما يأت لى جملة من ا إبعض يلماء الشريعة اباحة التعدد  ايء 

 و أماااان الشااااباب العااااءاب  اً كبياااار  اً التاااا  تفناااا  ياااادد ،قلااااة الرجااااال وكياااارة النساااااء نتيجااااة الحااااروب
كماا أن الرجاال أكيار يرضاة للهاالك والوفااة  ،ويتركاون خلفهام ءوجاات أرامال ،متءوجين حديياال

 .يفتهم ف  الحياةظلمل اة يلى يات هم حسبما ت تضيه و انما للمش ة ا  و  ،جة للحروب ف طليس نتي
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 نااث يابلغن ن اإل  ،د الاذكور الةاالحين للاءواجكير من يادأت للءواج الةالحا اإلناثن يدد إ
خةاب يند ان مدة اإلو  ،ن للءواج بمجرد بلوغهنو عدتويس ،من سن بلول الذكور مبكرةف  سن 
 . ا ه  يليه يند المرأةطول ممأالرجل 

  ن يبلغاوا درجاة مان الرشاد أن ذلاك ال يكفا  بال يلايهم إفا ،سن البلاول اإن الرجال حتى لو وةلو
ويلاايهم أيضااا أن يحةاالوا يلااى يماال أو  ،إدارة البياات وتربيااة ا طفااال لااهيسااتطيعون  ،والتع اال

ن له و واج ويستعدبخالف النساء فأنهن يةلحن للء  ،مهنة يكسبون منها ما يكف  إليالة ا سرة
وهن غير مكلفات بما يكلف به الرجل من واجاب اإليالاة واإلدارة  ،بمجرد بلوغهن سن الحيض

ماا ماا يخاتص أ ،ن ذلاك لايس مان واجابهن  ،و يمالألحةول يلى مهنة ل ال يحتجنو  ،وغيرها
وي اادرن يليااه  ،ن لااه بمجاارد البلااولو بااه النساااء ماان االنجاااب والرضاااية والحضااانة فااأنهن يسااتعد

 .وهذه ه  سنة الحياة والواقع لذي اتف ت يليه البشرية منذ وجودها ،بعد الءواج مباشرة

 وحاااادوث نفااااور بااااين الااااءوجين  ،قااااد تعجااااء الءوجااااة ياااان أداء بعااااض واجباتهااااا  ي ساااابب كااااان
حرةااا يلااى كيااان ا ساارة وريايااة  ،ورغبتهمااا فاا  الوقاات نفسااه باإلب اااء يلااى الرابطااة الءوجيااة

 .أبنائهما

 لتعدد الزوجات ار االجتماعية والنفسيةاآلثثانيًا: 

يجابياة وساالبية، فاالنعكاساات االيجابياة تتميال فاا  أن د الءوجاات لااه انعكاساات اجتمايياة إإن نظاام تعاد
وذلك لما ف  الطاالق  ،هذا النظام يتيح للرجل الفرةة ان ال يطلق الءوجة الت  قبلها أو الءوجة ا ولى

وماان ياام يلااى المجتمااع ككاال  ن ا ساارة هاا   ،ءبناااأو يلااى ا  مساااوس سااواء يلااى الماارأة المطل ااةماان 
 النظااام هااذا ويتاايح،ساارة يانعكس يلااى المجتمااع ككاليياار فا  هااذه ا فااأي تغ ،سااس فاا  بناااء المجتماعا 

 أخاارى ويتااءوج ينايتااه وتحاات ،ريايتااه فاا  منهااا أوالده  ويسااتب   ،بءوجتااه يحااتفظ أن يلااى ال اادرة للااءوج
 الفساوق فا  يتاورط أن دون ،نفساه إلياه تةابو ماا يح اق وبهاذا ،والادين شرعال ي رها ييشة معها ويعيش

 .(2008)محمود،  العام الطريق إلى وأوالده بءوجته يل   أو
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يعتبر الءواج المتعدد إحدى الظواهر الهامة الت  تتميء بها الي افة العربية فيما يتعلق با نماط النفسية و 
نااااك يااادد قليااال مااان الدراساااات حاااول الجواناااب النفساااية للاااءواج االجتمايياااة فااا  المجتمعاااات العربياااة، وه

 .(2005)الشربين ، المتعدد 

كيياار ماان النساااء العاايش معااه، ويخلااو التسااتطيع  التعاادد الءوجااات أن يااؤدي إلااى ضاارر لماان الممكاان 
الشخةااية الفلسااطين  وكااذلك قااانون ح ااوق العائلااة المطب ااان فاا  فلسااطين ماان أي ت ييااد  ا حااوالقااانون 
الااذي تاام ت ييااده فاا   ا ماارنساااء،  المطلااق للااءوج فاا  الااءواج ماان أربااع الءوجااات، ويعطيااان الحااقلتعاادد 
الشخةااية لااابعض البلااادان العربيااة، وفاااى بلااادان يربيااة أخااارى تااام منااع تعااادد الءوجاااات.  ا حاااوالقااوانين 

الااذي  ،فاا  الحيااة الءوجيااة مااع ءوجهااا االسااتمراربااين  باالختياااريعطاا  الحااق للءوجاة  الال اانون الحااال  
 (.2015)يابد،  الءوجية إذا تضررت من ذلك العالقةتءوج من يانية وبين حرية إنهاء 

منحت وءارة ال ضاء النيابة العامة الضوء ا خضر لمحاربة ظاهرة تعدد الءوجات بالداخل الفلسطين  و 
العالية الدة الطبيعية والمنتشرة بشكل خاص ف  أوساط البدو بالن ب، وذلك بهدف الحد من نسب الو 

طار مكافحة ، وف  إ%18العربية بأن النسب ال تتعدى  كما تفيد معطيات الجمعياتو ، لدى العرب
سمح بالءواج من امرأة أخرى بمةادقة  ال انونأن  ظهر اخل المحتلدالظاهرة تعدد الءوجات ف  

 .(2017)وتد،  ف  حاالت استينائية ف ط لشرييةالمحكمة الدينية ا

إهدار كرامتها، والنءاع ، نحو السلبية يلى الءوجة االنعكاساتف  دراسته ( 2008) ويظهر يونس
، وما ا سرةمن جهة أخرى كيرة يدد أفراد وجاته والءوجات أنفسهن من جهة، و الدائم بين الءوج وء 

مما يسبب ظهور مجموية من  يترتب يلى ذلك من انخفاض ف  مستوى التربية والتغذية والرياية،
كما أن الغيرة بين الضرائر والعداوة تؤدي إلى البغضاء  واالجتمايية ف  الحياة ا سرية،اآليار النفسية 

دها؛ نتيجة لعدم تطبيق الءوج للءوجة وأوال االقتةاديةيؤير يلى المةالح وهذا والتفنن ف  الكيد، 
ة للمجتمع هو ءيءي تها، وءيءيا سرةوهذا بدوره يؤير يلى است رار  ،واإلنفاقالعدالة ف  المعاملة 

 .، وهذا يترك آياره النفسية واالجتمايية يلى بنية الحياة ا سريةبأكمله

بل ترك أيضا  ،ياره االجتمايية والنفسية يلى االسرة والمجتمع فحسبآم يترك تعدد الءوجات لو 
والنفسية  االجتمايية ن البحث يهتم باآليارأب يلماً  ،آياره االجتمايية والنفسية السلبية يلى نفسية المرأة

يار تركت بةماتها ومعوقاتها يلى ن ميل هذه اآل  ؛سرهأطفال والمجتمع بالمرأة وا  ىالسلبية يل
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لذا يتطلب تحديد ماهية هذه اآليار االجتمايية العرب ،  ت بل ا طفال وا سرة ف  المجتمعفايلية ومس
ن التعدد أب ،ع آيار تعدد الءوجاتموضو  ف ية بحاث العلمتشير الدراسات وا للتغلب يليها، و والنفسية 

وهذه  ،مهمة من شرائح المجتمع وه  النساءشريحة ترك العديد من اآليار االجتمايية السلبية يلى ي
 (:2015)الشمري، ه   ،اآليار االجتمايية السلبية ت ع ف  ن اط رئيسة

 العديد من  وروظه ،وف  تدمير بيوتهم ،ير التعدد ف  إنفةال العديد من ا ءواج ين بعضهمأ
 .المشكالت ا سرية

   بسبب المشاكل الت  تتعرض لها ا سرة ف   والعءلةأير التعدد ف  ف دان التفايل االجتماي
 .حياتها اليومية

   تسربهم منه وأألطفال وان طايهم ين المدرسة ل ضعف التحةيل الدراس أير التعدد ف. 

  بسبب انشغالهم بالءواج اليان  ،البيت ين ءمنية طويلة ةباء العديد من ا طفال لمدآغياب. 

 ف  ءيادة وجود حالة ف  نهأ هو النظام لهذا خرىا  يجابيةاإل االجتمايية االنعكاسات ومن
 وه  ،(العنوسة)  ظاهرة منع إلى يؤدي الءوجات تعدد نظام نفإ ،المجتمع ف  الذكور يلى ناثاإل

 السلبية االجتمايية االنعكاسات أما، ككل المجتمع ويلى ا سرة ويلى الفرد يلى سلبية آيار لها ظاهرة
 من منعوا والدوا  ميرايهم، من حرمواالذين  وريةوال ،هدمتالت   عوائلال يدد تتميل فه  النظام لهذا

 من يمليات التءوير وكم ،وقعت الت  تسممالو   تلال حوادثو  اليانية، ءوجةلل مراياة آبائهم يطف
 السلبية االنعكاسات ومن، آبائهم ديار خارج ربوا أوالد من وكم خوانهم،ا يلى اإلخوة لت لب ارتكبت

 بعضهن وكيد أنفسهن الءوجات وبين ،وءوجته الءوج بين الدائم والنءاع ،الءوجة كرامة إهدار خرىا 
، والرياية والتغذية التربية مستوى انخفاض من ذلك يلى يترتب وما ،والدا  كيرة إلى باإلضافة لبعض،
 بناء،ا  وبكيرة يباءا  وي ل ،الحياة تكاليف ي ل منها ،الءوجات تعدد لنظام جسام اتيتبع كوهنا
 بين الخالفات وفض ،بناءا  لتربية المطلوبة الكييرة التربوية يمالا  بسبب العةب  رهاقواإل

 غير ءوجاتبال اإلهمال وألوان الجديدة، بالءوجة المتعل ة التفضيل وألوان الغيرة، نتيجة الءوجات
 ككل المجتمع يلى وبالتال  سرةا  يلى يم ومن ،الفرد يلى سلباً  ينعكس كله وهذا ،الجديدات
 .(2008)محمود، 
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 الءواج يلى الءوج إقدام تع ب الت  والمشكالت المتعدد الءواج يلى تترتب الت  للنتائج وبالنسبة
 الت  النفسية ياراآل بعض يوجد نأ قعالمتو  من فإنه ولىا  الءوجة فعل برد يتعلق ما ةةاخ اليان 
 الءوجة ضافةإ بعد والءوجة الءوج بين الساب ة الءواجية العالقة ف  المفاجئ للتغيير نتيجة تحدث

 الت  والعداء الغضب مشاير إلى باإلضافة ،العالقة هذه ينتظر ما يلى المسبق والحءن الجديدة،
 ف  ا ولى للءوجة السلبية االنفعاالت هذه وتسهم ة،الجديد والءوجة الءوج نحو ا ولى الءوجة تمتلك

 واالجتمايية المالية الةعوبات بعض ذلك إلى ضيفأ إذا ةةاخ ،النفس  باالضطراب إةابتها
)الشربين ،  اليان  الءواج ي ب الجديد للوضع االولى الءوجة م اومة خالل من ،ال انونية والمسائل
2005.) 

أن تعدد الءوجات يؤدي إلى تدمير الذات والنفس اإلنسانّية  (2014أبو شارب )دراسة تشير و 
بما ف  ذلك الرجال ف  غياب العدل وشح المساواة وانعدام ال درة  ،للمرأة وأطفالها ويهدم المجتمع كافة

مع ذلك هناك ممن ما ءالوا يتشبيون بهذه الظاهرة، لخدمة أةحاب الرؤية الضي ة و االقتةادية. 
 العرب  ف  المجتمعه ف  ظل غياب حوار مجتمع  نة الذين ينادون بالتعدد ويؤيدو ومحب  الذات ا ناني

 الن ب بسبب ظاهرة تعدد الءوجات. ف 
 

 والتشاؤم التفاؤلثالثًا: 

التشاؤم من الواقع الحاةل بعد الءواج  ارتبط مفهوم التوقعات من الحياة الءوجية بالتفاؤل أو
 من ويءيد ،المتءوجين لدى التشاؤم من ي لل مما ،الءوجين كالل نفس  سكن فيه الءواج، فا سرةوبناء 
 كما ،فريدة اجتمايية هالة به وتحيط واالجتماي ، والعاطف  النفس  الفرال يمأل فالءواج تفاؤلهم،
 ناشئة النفس  واالست رار والهدوء والرحمة فالمودة الةعبة، ا يمال إنجاء يلى قدرة أكير تجعلهما
 .(2012سن، )محي الءواج بفعل

 لما لهما من تأيير ف  ،يعتبر موضوع التفاؤل والتشاؤم من الموضويات المهمة ف  يلم النفس
وبأنه  ،يشعر بالتفاؤل جميعها حالتهم النفسية؛ فعندما تلبى جميع حاجات الفرد  سلوك ا فراد وف

 الحياة يلىأن ي بل يحفءه يل   مما ،أن يح ق أهدافه مما يجعله يشعر بالسعادة واالنبساط يستطيع
فانه  بهمة وميابرة ورغبة؛ ويضع ف  ايتباره احتماالت النجاح ، أما إذا فشل الفرد ف  إشباع حاجاته
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واإلحباط وي بل  أهدافه مما يجعله يشعر باليأس وف دان ا مل ، ويدم ال درة يلى تح يقيشعر بالتشاؤم
اضطرابه  ىإل كك ف  النجاح مما قد يؤذيوهو دائمًا متش ،الحياة بفتور وتردد وتوقع الفشل ىيل

 (.2012)المجدالوي، 

إن جميع  :وال نبالغ إذا قلنا، يالقاتنايلعب التفاؤل دورًا بعيد المدى ف  حياتنا النفسية سلوكياتنا و 
إنما ترتبط )بشكل أو بآخر( بما  ،يةيمل وة أيياطف وأ يةكانت فكر أ اءً االيجابية ف  حياتنا سو  ح المنا

 وما يشيع ف  قلوبنا من مشاير، ،، وما يدور ف  خلدنا من أفكارجهاءنا النفس  من تفاؤل يعمل ف 
نما يؤير و  وكذلك مستوى  ،، والعالقات ا سرية داخل ا سرةأبعد حد ف  إدراكنا للواقع الخارج  إلىا 

 (.2010)يبد الكريم والدوري،  التوافق الءواج  بين الءوجين

من  اتخاذهم هذين المفهومين بوةفهما ية بالتفاؤل والتشاؤم ف ويتجلى اهتمام يلماء الشخة
متأيرًا  يتبار ف  التةور العام حول طبيعة اإلنسان مخيارًا أو مسايراً الجوانب الت  توضع ف  اال

اهلل،  )نةر ى أن يكون متفائاًل أو متشاائماً أو أن اإلنسان يميل بطبيعته إل ،بالعوامل البيئة أو الورايية
2008). 

 وف يعد ينةرًا أساسيًا ف  تكوين شخةيته، حيث يميل الشخص الناجح إلى التفاؤل، كما  
، وف  ف دان ا ملف  النجاح أكير من  والتفكير شياء،  يند التعامل مع اإليجابيةبالناحية  هتمسك

بما يفعل،  والويوقالميل إلى جانب التردد  ميل إلى جانب الي ة أكير منالو  ،الت دم أكير من التأخر
يمانه بأن  (.2010)يبد الكريم والدوري،  تفاؤل منبع نشاطه وقوتهال وا 

تباين ي فال نستطيع أن نفضل بينها، ولكن قد ،إن مالمح الشخةية المتفائلة متشابكة ومترابطة
باإليجابية ف  الحياة يلى مستوى ا سرة المتفائل يتةف  ويجمل ذلك بأن، ن ف  هذه المالمحو المتفائل

 (.2008)نةر اهلل، لعالم الخارج  من خالل تكوين العالقات االجتمايية وا

 العوامل المؤثرة في التفاؤل و التشاؤم

وبما أن للتفاؤل والتشاؤم  ،له يالقة بطبيعة المجتمع وياداته وت اليدهالتشاؤم موضوع التفاؤل و 
لعوامل البيولوجية واالجتمايية، وله مجموية من ا ،يالقة بالظروف االقتةادية واالجتمايية والي افية

 :وتتميل
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ير كبير ف  نشأة حالة االستعدادات الموروية ذات أتعتبر المحددات الورايية و  العوامل البيولوجية:
هذا الرأي  ير الوراية  ف ( Freudمع فرويد  ) (Erikson)ويتفق أريكسون، وتكوينها التفاؤل والتشاؤم

رة الرضاية وما يليها من فطام متأخر، أو ف  الرضاية وما يليها ف  التفاؤل الفم  المتميل ف  غءا
من فطام مبكر، وكييرًا ما ينشأ التفاؤل ين نشاط الشخص وقوته الع لية والعةبية، ف د تعود أن يءود 

ن إينشأ من ضعف النشاط وضعف ال وة العةبية، إذ فنفسه با فكار الةحيحة السارة، أما التشاؤم 
ر إلى الناحية السارة يءيل التشاؤم والهموم وا حءان الت  تسيطر يلى أنفسهم )يبد ضبط النفس والنظ

 (.2009الم ةود، 

فالناس  للفرد؛الخبرات االنفعالية اليومية الت  تؤير ف  الحالة المءاجية  ومنها العوامل االجتماعية:
لك من خالل رسم الخطط وذ ،يمومًا هم ف  حالة نفسية جيدة لهم ميل للتفكير اإليجاب  والتفاؤل

وذلك من خالل  ،تلعب دورًا هامًا ف  إبراء التفاؤل والتشاؤمفواتخاذ ال رارات، أما المعاملة الوالدية 
ن الفشل والنجاح وكيفية تفسيرهما، كما تلعب التنشئة ا سرية دورًا ف  االطري ة الت  ي ّيم بها الوالد

كان أكير هميته وقيمته واحترامه وت ديره، شعر الطفل بأتربية ا بناء من خالل النمو السليم وكلما 
ف   مما يؤير ذلك ،توقعًا للتفاؤل، لكن المواقف االجتمايية المفاجئة تؤير ف  الحالة المءاجية للشخص
 (.2015درجة التفاؤل والتشاؤم وهذا بدوره ييير المواقف العةبية المفاجئة )سبع ويتمان، 

ن، ف د يفالمتدينون يكونون أكير تفاؤاًل من غير المتدين ،حالة المءاجية للفردكما للتدين دور كبير ف  ال 
وسلبية بين التشاؤم والتدين  ،كشفت نتائج الدراسات ين وجود يالقة دالة إيجابية بين التفاؤل والتدين

ودراسة ال بيس   ،(Bailey,2005ودراسة ) ،(naceure, 2007ودراسة ) ،(Lester, 2006كدراسة )
(2007.) 

 التفاؤل والتشاؤم وعالقته بالتوجه إلى الحياة:

فا شخاص المست رون ف  ءواجهم ولاديهم يمال  ،ن ظروف الحياة تؤير يلى التوجه نحو الحياةإ
مشاوق وةاحتهم جيادة أكيار ساعادة، لاذا فهاو يتضامن ةافات متنوياة كالتفااؤل، توقاع الخيار، 

 بل النفس واحترامها، واالست الل المعرف  والوجدان ، فإذا تح  ت هذه االستبشاار، الرضاا ين الواقع، ت
يلاى العالقاات  هاالحيااة والنظارة التفاؤلياة ل التوجاه نحاو هذا انعكسا الةفات لدى اإلنسان،

 (.2016)جاب اهلل،  اات باين الاءوجينوبةاورة خاةاة يلاى العالق ،االجتمايياة
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ين أسرة قوية و لتك الضامان وفها ،غاياة يساعى الفارد والمجتماع إلاى تح ي هاا لءواجا  هاوافاالسات رار  
تساايد يلاى إشاباع  تنشائة ا بنااء الةاالحين، ومان مظااهر الساعادة تمتاع الفارد بحيااة ءوجياة ساعيدةل

دل فيماا ت تضايه الحيااة التا  ت اوم يلاى ا خاذ والعطااء والتعااون المتباا ،العدياد مان حاجاات الاءوجين
والتا  تعتماد يلاى التفااهم والتعااطف والماودة واالحتارام المتبادل  ،مان ممارساة للح اوق والمساؤوليات

 (.2012)يل ،  والمواجهة الموضويية للمشكالت الءوجية المختلفة

السوداوية،  فكارا ن السعادة ه  التحرر من الشعور باليأس، والتخلص من أ (2011بيون  ) ويرى
نها تكمن ف  إلى تح ي ه، حيث إسعى يالهدف الذي ين التفكير التشاؤم  فالسعادة ه   واالبتعاد
التشاؤم يحجب جمال السعادة، ويجردنا من حالة الحياة، فالتفاؤل هو   نلى الحياة، إالتفاؤلية  نظرتها

 .فلسفة الحياة السعيدة ف  حاضر سعيد ومست بل مشرق

 :تفاؤل والتشاؤملالمفسرة لالنظريات 

إلى أن [ 1913-1990]( Murray Bowen)موراي بووين لةاحبها تشير نظرية ا سر الكبيرة 
بر وأقوى، يلى يكس ا سرة ذات الطفل الواحد، حيث كهناك يالقات وتفايالت بين ا بناء بشكل أ

يوجد بينهم روح التنافس، وقد يتوفر لدى ا خوة ا ةغر سنًا الديم العاطف  والمسايدة، وغالبا ما 
التفايالت اإليجابية الت  تحدث بين فيةل بهم ا مر إلى التنافس يلى االهتمام والرياية بالوالدين. 

ير من ءواج فتشير إلى كأما نظرية ا سر الممءوجة من أ، ا خوة تساهم ف  النضج ا خالق  والكفاءة
ف  قبول ا بناء من الءواج اليان ، وهذا يؤير بشكل أن هناك ةعوبة لدى ا بناء ف  الءواج ا ول 

 (2014)الجوارنة،  ملحوظ يلى مختلف ممارسات التربية لألبناء

:يل النفسيلنظرية التح

 ف  ي ع م الالتشاؤ  نوأ حياةلل العامة ال ايدة هو التفاؤل نأ [1889-1939( ]Freud) فرويد ايت د
 يجعلحادث  هي ع ف  حيات مإذا لا الً يعتبر الفرد فردا متفائسية، و ي دة نف هتكونت لديإذا الإ الفرد حياة
 هناك أن  ذكركما  ،ممتشائ شخص إلى لتحولممكنا، ولو حدث العكس  أمراً  هالع دة النفسية لدي نشوء
 ،شخةية قيمة مرتبطة بتلك المرحلة الناتجة ين يملية التيبيت ف  هذه المرحلة اً طأنما أو سمات

 (.2015)نهدي،  أو إلى اإلحباط والعدوان ه،التدليل واإلفراط ف  إشباي والت  ترجع إلى
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ف  أن المرحلة الفمية الحسية قد تشكل لدى ( Freud) مع فرويد  (Erikson)ويتفق أريكسون  
والذي بدوره يظل المةدر الذات  لكل من ا مل والتفاؤل أو اليأس  ،الرضيع اإلحساس بالي ة أو يدمها

 (.2009)يبد الم ةود، ب ية الحياة والتشاؤم خالل

 النظرية السلوكية:

ى لأو ي اإلقتران خالل من همتعل يمكن وكاتلالس من همكغير  والتشاؤم أن التفاؤل السلوكيونيرى 
الشرطية المكتسبة ،  االستجابات من والتشاؤم التفاؤلإيتبار  مالشرط  و بحك المنعكس الفعلأساس 

، ف  مقد يؤدي إلى التشاؤ ذا الميير هتكرار ، و بحادث س ء لشخص ما مام ترنًا ور ميير هفتكرار ظ
)محيسن،  اآلخر الشخص ني التفاؤلذا الميير هى لرتباط ميير ما بش ء سار يترتب يا أن نحي

2012). 

 النظرية المعرفية:

 بشكلإيجابية  نالتفكير تكو غة والتذكر و لال أن إلى (Stang, Multinأشار كل من مارتن وستنغ )
 اإليجابيةى لمات الدالة يلالك منى لنسبة أي نو لالمتفائ ا فراد ميستخد إذ ،المتفائلين لدى إنت ائ 

 قبل اإليجابية ا حداث نيتذكرو  فهم المواء أكانت ف  الكتابة أو ف  الكبية سلالسمات لم ارنة بالك
 (.2015)نهدي، ةبيلالس

ضمن النظريات الخاةة بالتوقعات من ءاوية  تةانيفهويمكان ال اول ان فايلياة التفااؤل الاذي يمكان 
فاالفرد الاذي يعت اد أو الذي لديه ي ة ب دراته يلى تح يق الهدف  ،تأيير االيت اد الشخةا  يلاى السالوك

فإنه ال يتوانى ف  بذل الجهد تجاه ذلاك الهادف يلاى نحاو ممايال اذ ايت اد أن الهادف خاارج إمكاناتاه، 
اء الةاالبة النفساية يلاى االيت ااد الشخةا  بالكفااءة فا  تح ياق الهادف وتركاء سامة وميلماا ترك

أن الفارد الاذي يتسام ( Kefir and Cher)ويباين كاافر وشاير  ،التفااؤل يلاى االيت ااد بالنتاائج السالبية
مااع الموقااف الضاااغطة م ارنااة  امتالكااه وسااائل للتفاياال ، يكونباالسااتعداد أو النءيااة التفاؤليااة

ونفسااية  جسميةوكمااا أن أةااحاب النظاارة التفاؤليااة ياادخرون أيراضااا  ،بةاااحب النظاارة التشاااؤمية
ها، وف  مجال العمل تبارء أهمياة الشخةاية المتفائلاة فا  االتجاهاات نقاال م ارنااة بالااذين يفت دو أساالبية 

 (.2012)يل ،  ابياة التا  يتبناهاا الفرد نحو منظمته ونحو العالقات االجتمايية فيهاالنفساية االيج



24 

 

 التعقيب على اإلطار النظري 

 ماع ،اآلخار تجااه باا من والساعادة الشاعور يليهاا يترتاب التا  ،الاءوجين باين الم دساة الاءواج العالقاة
ة مناذ ي اود خلات مان تعساف المجتماع أيانات المار  إذ .اآلخار تجااه وواجباتاه لمسئولياته ءوج كل معرفة

باال ايتبرتهااا بعااض المجتمعااات ال ديمااة  حيااث كاناات حبيسااة البياات وهاا  طلي ااة حاارة، وياداتااه وت اليااده،
 تكون أن للرجل بم تضاه يباح نظام هو الءوجات تعدد نظام، و خرى تباع وتشترى سلعة كحال السلع ا

 مختلااف فاا  اإلنسااانية المجتمعاات ماان كيياار امالنظا بهااذا اخااذ وقاد واحاادة، ءوجااة مان أكياار يةاامته فا 
 ال ديماااة العةاااور فااا  باااه أخاااذت التااا  الشاااعوب أشاااهر ومااان ،إلاااى يومناااا هاااذا مطب ااااً  ياااءال وال العةاااور
 .االسالمية وا مة السكسونية، الشعوب وبعض الجاهلية ف  والعرب ،العبريون

ن نظام تعدد الءوجات له انعكاساات اجتمايياة ايجابياة وسالبية، فاو  ن النعكاساات االيجابياة تتميال فا  أا 
وذلك لما ف  الطاالق  ،ن ال يطلق الءوجة الت  قبلها أو الءوجة ا ولىهذا النظام يتيح للرجل الفرةة أ

تعادد لمان الممكان و ومن يم يلى المجتماع ككال،  ،ءبنامساوس سواء يلى المرأة المطل ة أو يلى ا من 
 ،وجاتااهإهاادار كرامتهااا، والنااءاع الاادائم بااين الااءوج وء  مياال يلااى الءوجااةالءوجااات أن يااؤدي إلااى ضاارر 
ي إلااى البغضاااء ، والعااداوة تااؤدا ساارةماان جهااة أخاارى كياارة ياادد أفااراد والءوجااات أنفسااهن ماان جهااة، و 

وهذا بدوره يؤير يلى اسات رار  ،واإلنفاق؛ نتيجة لعدم تطبيق الءوج العدالة ف  المعاملة والتفنن ف  الكيد
، وهاذا يتارك آيااره النفساية واالجتمايياة يلاى بنياة الحيااة ءيءية للمجتماع بأكملاه ا سرة، وءيءية ا سرة

 ا سرية.

 تعددف المجتمع ف  الذكور يلى ناثاإل ف  ءيادة وجود يجابيةاإل االجتمايية االنعكاسات ومن
 من مك نهأ ف  تتميلف السلبية االجتمايية االنعكاسات أما، (العنوسة)  ظاهرة منع إلى يؤدي الءوجات
 لءوجةل مراياة آبائهم يطف من منعوا أوالد من وكم ،وريهم من حرموا ورية من وكم ،هدمت يوائل
، والرياية والتغذية التربية مستوى انخفاض ذلك يلى يترتب وما ،والدا  كيرة إلى باإلضافة اليانية،
 ،ا بناء وبكيرة ،باءيا  وي ل ،الحياة تكاليف ي ل :منها الءوجات تعدد لنظام جسام تبعات وهناك

ويهدم  ،تعدد الءوجات يؤدي إلى تدمير الذات والنفس اإلنسانّية للمرأة وأطفالها، و العةب  واإلرهاق
 وشح المساواة وانعدام ال درة االقتةادية.  ،المجتمع كافة بما ف  ذلك الرجال ف  غياب العدل
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لديهم خاص المست رون ف  ءواجهم فا ش، ًا بعيد المدى ف  حياتنا النفسيةيلعب التفاؤل دور و 
السوداوية،  ا فكاروالتخلص من ل النفس واحترامها، الرضاا ين الواقع، ت بّ و التفااؤل، درجة من 
نها تكمن ف  إلى تح ي ه، حيث إالهدف الذي سعى ين التفكير التشاؤم  فالسعادة ه   واالبتعاد
حياة، فالتفاؤل هو فلسفة الحياة السعيدة ف  حاضر التشاؤم يجردنا ال  نلى الحياة، إالتفاؤلية  نظرتها

 .سعيد ومست بل مشرق

وتعدد الءوجات هو اقتران الرجل من أكير من ءوجة، وأن تجتمع ءوجتان أو أكير ف  حياته ف  وقت 
قلق وضغط والشعور  جملة من المشاير وا حاسيس واالنفعاالت من وتميل االيار النفسيةواحد، 

جملة من الوقائع الت  تؤير ف  الحياة الءوجية من  تميلف ،ا اآليار االجتماييةأمبالضيق والتعب، 
 .يادات وت اليد ويالقات اجتمايية

وتوقعات  ،حداث سارةجابية لجوانب الحياة ا سرية من أأما التفاؤل يعبر ين توقعات الءوجة اإلي
حداث مؤلمة الحياة ا سرية من أسلبية لجوانب المست بل والنجاح، والتشاؤم يميل توقعات الءوجة ال

 .وتوقعات المست بل وسوء التوافق ا سري
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 السابقة الدراسات

الحالية،  الدراسة بموضوع تتعلق الت  وا جنبية العربية الدراسات من مجموية الباحية تناولت
 من يينة لدى والتشاؤم التفاؤل بدرجة ويالقتها الءوجات تعدد ين الناجمة واالجتمايية النفسية اآليار

 لها من ا حدث إلى ا قدم. الدراسات وفق الترتيب الءمن  ترتيب تم رهط، وقد مدينة ف  الءوجات

 :العربية الدراساتأواًل 

هدفت إلى التعرف إلى فايلية برنامج إرشادي ف  تحسين التوافق بدراسة  (2017محمد ) قامت
مدينة يطا، وكذلك تحديد الفروق بينهما بحسب  باء متعددي الءوجات ف آلبناء ا  واالجتماي النفس  

طالبة من ( 30)تكونت يينة الدراسة من  ،ويدد أفرادها لألسرة االقتةاديالمجموية، والمستوى 
اختيارهن بطري ة قةدية بعد تطبيق  حيث، واالجتماي اللوات  لديهن درجة متدنية من التوافق النفس  

أن الدرجة الكلية للتوافق النفس   وخلةت الدراسة إلى هن،يلي واالجتماي م ياس التوافق النفس  
جاءت بدرجة منخفضة قبل تطبيق البرنامج، بينما جاءت بعد تطبيق البرنامج بدرجة  واالجتماي 

الذي  (التوافق الدراس )قبل تطبيق البرنامج ف   واالجتماي تميلت أهم أبعاد التوافق النفس  ، مرتفعة
بعد تطبيق البرنامج تميل ف   واالجتماي ا تبين أن أهم أبعاد التوافق النفس  جاء بدرجة متوسطة، بينم

فروق ف  متوسطات فايلية  وأظهرت الدراسة يدم، ، والذي جاء بدرجة مرتفعة(ا سريالتوافق )بعد 
باء متعددي الءوجات، بين أفراد آلبناء ا  واالجتماي برنامج إرشادي ف  تحسين التوافق النفس  

، ا سرةيدد أفراد ، و لألسرة االقتةاديتعءى لمتغير المستوى  (قبل  وبعدي)ية التجريبية المجمو 
البعدي، حيث تبين وجود فروق لةالح  االختباراستيناء بعد التوافق الدراس  والتوافق النفس  يلى ب

 .)قلأأفراد ف 9)يدد أفراد أسرهن  الالت الطالبات 

العالقة بين التفاؤل والتشاؤم والرضا ين الحياة لدى  إلى رفالتع بدراسة هدفت (2016قنيطة ) وقام
( مطل ة، وقد توةلت الدراسة إلى أن 464المطل ات ف  محافظات غءة، وقد شملت يينة الدراسة )

مستوى التفاؤل والرضا جاء مرتفعًا، كما توةلت إلى وجود يالقة بين التفاؤل والرضا ين الحياة 
( 30حافظة، والمؤهل العلم ، والمستوى االقتةادي، لةالح ا قل من)تعءى للمتغيرات العمر، والم

 ( شي ل فأكير.1000سنة ومحافظة رفح، والشهادات الجامعية، والمستوى االقتةادي )
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تم و  ،سري تعدد الءوجات وأيره ف  التماسك ابدراسة هدفت إلى معرفة أير  (2015بن علو ) وقام
تم اختيارهم و ( اً معدد اً ءوج 23ءوجة و  28) 51ى يينة قوامها التماسك ا سري يل ةتطبيق استبيان

استخلص من الدراسة أن التماسك ا سري لدى كل من  ، حيثبةورة م ةودة من والية وهران
واستنتج أيضا أن الجنس ال يؤير بايتباره متغيرا مست ال ف  التماسك  ،الءوجات وا ءواج متوسط

ق بين ا ءواج والءوجات ف  متوسطات أبعاد التماسك ا سري فرو  يدم وجودا سري، كما استنبط 
 )بعد العالقات بين الءوجين، المشاركة بين الءوجين، البيئة ا سرية( . 

العوامل المؤيرة يلى تعدد الءوجات ف  ا راض  إلى هدفت التعرف دراسة  (2015عابد ) وأجرى
شاااااارت ، أحالة 4972طبيق الدراسة يلى ، وتم تالمنهج الوةف  التحليل  استخدمتالفلسطينية، 
 ،يلى حالة تعدد الءوجات ف  المجتمع الفلسااطين  ا كبرن العوامل الت  كان لها التأيير أالنتائج إلى 

وجود أبناء و يدد مرات الءواج للسااااايدة، و مدة الحياة الءوجية، و ، ا وليمر الساايدة يند الءواج  :وه 
 سرة.با و بنات يعيشااون أ

اآليار النفسية واالجتمايية الناجمة ين تعدد الءوجات، إلى هدفت التعرف  (2015دراسة الشمري )
م اختيار وتايتمد الباحث المنهج الوةف  الذي يسعى إلى تحديد الوضع الحال  للظااهرة المدروساة، و 

 أةمر ا( 100) الدراسة وبلغت يينة ،يينة البحث بالطري ة ال ةدية ف  قضاء الحلة مركء محافظة بابل
أداة لآليار النفسية واالجتمايية الناجمة ين تعدد ، وقام الباحث ببناء خرىأتءوج يليها ءوجها ءوجة 

 لى نتيجة مفادها أن النساء اللوات  تءوج أءواجهنإتوةل الباحث ، و ف رة( 44تألفت من ) الءوجات 
يدم وجود العدل ، وتبين سية واالجتماييةيار النفات يعانين من ارتفاع ف  مستوى اآلمن نساء اخري

ريه ال لق النفس  الذي يوظهور االنفاق  يلىويدم ال درة ،ف  التعامل مع الءوجات من قبل الرجل
 .جبار الءوج ءوجتيه يلى أن يعيشا ف  بيت واحدإكيرة المشاكل كذلك لا بناء 

الجتمايية االقتةادية تمحورت حول كشف المحددات ادراسة  (2014شتوي وكرادشة ) وأجرى
استخدمت الدراسة مجموية و المختلفة لنمط تعدد الءوجات وآياره يلى ممارسات ا ءواج ف  ا ردن، 

( 10876المعتمدة يلى المنهج الوةف ، وتم إجراء الدراسة يلى يينة بلغت )من الطرق اإلحةائية 
مستويات الءواج المتعدد ف  المجتمع بينت نتائج الدراسة أن و داة الم ابلة، سيدة من خالل استخدام أ

ما ءالت محافظة يلى مستوياتها المعهودة خالل الع دين اآلخرين، رغم بعض االنخفاضات  ،ا ردن 
الت  برءت ضمن بعض شرائح ا ءواج ا كير تعليما وا ءواج وفئة سكان المناطق الحضرية، ولدى 
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 راب ، ولدى السيدات ا ةغر يمرا يند الءواج، السيدات العامالت والالت  تءوجن من خارج النسق ال
الالت  تميءن بوجود فوارق يمرية كبيرة مع أءواجهن، كما أظهرت نتائج الدراسة وجود تأيير هام لنمط 
تعدد الءوجات يلى حجم الخةوبة الءوجية، واستخدام الءوجين لوسائل تنظيم ا سرة، وف  يدد 

 .اء ف  ا سرة، وف  حدوث وفيات ا طفال ف  ا سرةا طفال الذكور واإلناث المنجبين أحي

ات للمرة إلى معرفة مستوى الرضا الءواج  لدى المتءوج (2011)والشريف الطالع دراسة  تهدف
درجة اختالف الفروق ف  الرضا الءواج  باختالف كل من  إلى، مع التعرف اليانية ف  محافظات غءة

الماستوى و يدد ا بناء، و ، يدد سنوات الءواج اليان و ، مستوى دخل ا سرةو يمل الءوجة، و  العمر،
متءوجة للمرة ( 100، )من المتءوجات( 200التعليم  للءوجة، وأجريت الدراسة يلى يينة من )

ن، وتوةلت يمتءوجة للمرة اليانية، واستخدام م ياس الرضا الءواج : إياداد الباحي( 100ا ولى، و)
 ىيل وتاله ،65.21%قتةادي حةل يلى أيلاى ناسبة قادرها الدراسة إلى: أن مجال الرضا اال

مجاال الرضا الجنس  كما توةلت نتائج الدراسة  ،%64.46التوال  مجال التواةل الوجدان ، بنسبة 
وجود فروق دالاة باين الءوجات المتءوجات للمرة اليانية والمتءوجات للمرة ا ولى، لةالح  ىإل

لةالح قضاء الوقت و  التواةل الوجدان ،و االت: الرضا االقتةادي، المتءوجات للمرة ا ولى ف  مج
وجود فروق دالة إحةائيًا لدى الءوجات المتءوجات للمارة  ىتوةلت نتائج الدراسة إلو ، ىالءوجة ا ولا

سنة فأقل، والماشكالت 35اليانياة، تعءى لمتغير العمر ف  مجالين، هما: الرضا الجنس  لةالح العمر 
سنة، وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحاةائيا لدى 35الح العمر أكبر من ا سرية لة

الءوجات المتءوجات للمرة اليانية، تعءى لمتغير يمل الءوجة ف  مجال : الرضا االقتةادي ذلك 
لةالح الءوجة العاملة والرضا الجنس  لةالح المرأة الت  ال تعمل، كما بينت نتائج الدراسة وجود 

ق دالة إحةائيًا لدى الءوجات المتءوجات للمرة اليانية، تعءى لمتغير دخل ا سرة ف  مجال الرضا فرو 
، كذلك أشارت نتائج الدراسة إلاى وجاود فروق دالة إحةائيًا ةادي والجنس  لةالح ا كير دخالً االقت

  ف  مجاالت: الرضا لدى الءوجات المتءوجات للمرة اليانية، تعءى لمتغير يدد سانوات الاءواج اليان
 3لةالح أكير من و التواةل الوجدان ، والمشكالت ا سرية وف  الدرجاة الكلية للم ياس،  االقتةادي،

سنوات، وبينت النتائج الدراسة وجود فروق دالة إحاةائيًا لدى الءوجات المتءوجات للمرة اليانية، تعءى 
أبناء فأقل، والمشكالت  3ضاء الوقت لةالح وق ،لمتغير يدد ا بناء ف  مجال : التواةل الوجدان 

أبناء فأقل، كما أشارت نتائج الدراسة إلى  3أبناء، وقضاء الوقت لةالح  3ا سرية لةالح أكير من 
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وجود فروق دالة إحةائيًا لادى الءوجاات المتءوجات للمرة اليانية تعءى لمتغير المستوى التعليم  
وقضاء الوقت  ،المشكالت ا سريةو  التواةل الوجدان ،و  للءوجة ف  مجاالت: الرضا االقتةادي،

 .لةالح المؤهل العلم  بكالوريوس

 الرضا انخفاض من كل ف  الجنسين بين الفروق ين الكشفإلى  (2010هدفت دراسة الباشا )
 الرضا انخفاض بين العالقة فحصو  والتفاؤل ،لألسباب السبب  والعءو ،الضغوط وادراك ،الءواج 
 (296) من البحث يينة، وتكونت والتفاؤل لألسباب ب السب والعءو الضغوط دراكإ من كلو  الءواج 

نايا ذكورا المتءوجين من  فروق توجد الوأظهرت النتائج أنه ( الذكور من 150 - اإلناث من 146) وا 
 دراكوا   الءواج  الرضا انخفاض من كل ف  ناياوا   ذكورا المتءوجين درجات متوسطات بين دالة

 ف  ناثواإل الذكور المتءوجين درجات متوسطات بين احةائيا دالة فروق توجد بينما والتفاؤل طالضغو 
 درجات بين احةائيا دالة موجبة يالقه ناكهو  ،الءوجات اتجاه ف  والفروق لألسباب ب السب العءو

، نالمتءوجي لدى لألسباب ب السب والعءو الضغوط إدراك من كال ودرجات الءواج  الرضا انخفاض
 ىلد التفاؤل ودرجات الءواج  الرضا انخفاض درجات بين احةائيا دالة سالبه يالقه هناكو 

 .المتءوجين

والتعرف إلى  ،ف  مدينة الموةل لتعرف إلى دوافع ظاهرة تعدد الءوجاتبدراسة ا (2008)قام يونسو 
، االجتماي المسح منهج بية للظاهرة، وقد استخدم الباحث والسل اإليجابية االجتمايية االنعكاسات

الت   ا دواتا، ومن شخةً ( 50)وكانت العينة قةدية من متعددي الءوجات وبلغ حجم العينة 
للءواج المتعدد، والذي  نتائج الدراسة أن الدافع الرئيس والم ابلة، وأظهرت ةاالستباناستخدمها الباحث 

، ويليها ا بناءبة اليانية الرغبة ف  كيرة هو إشباع الرغبة الجنسية، ويليها ف  المرت ا ولىاحتل المرتبة 
لتعدد الءوجات ف د أظهرت  اإليجابية لآليارتغير العاطفة من قبل الءوج نحو ءوجته، أما بالنسبة 
كما أظهرت النتائج أن التعدد يؤدي %، 100 النتائج أن جميع أفراد العينة قد احتفظوا بءوجاتهم بنسبة

لتعدد الءوجات أنه يؤدي إلى  اإليجابيةومن النتائج ، الخيانة الءوجيةو  الجنس ، االنحرافإلى الحد من 
أقروا بانعدام العدالة  هؤالءمن % 90 السلبية كان بنسبة لآليارأما بالنسبة ، الت ليل من ظاهرة العنوسة

كان لهم رد % 74 وأن نسبة ،ا سرةوهذا أدى لحدوث مشاكل مستمرة داخل  ،بين ءوجاتهم وأبنائهم
أن تعدد الءوجات أدى إلى ت ةير واضح ف  التربية من قبل ءوجاتهم و  ا ءواج لب  تجاهفعل س
 .المنءلية
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يالقة التفاؤل بالرضا ين الحياة والتوافق الءواج  لدى  وانهاراسة يند (2008) أبو تركيوأجرى 
 ذكراً ( 231تكونت من )يينة طب ية  طب ت الدراسة يلىحيث ا ءواج والءوجات ف  فلسطين، 

وجود يالقة ارتباط بين التفاؤل والرضا ين الحياة لدى ا ءواج  الدراسة إلىأنيى، وتوةلت ( 220و)
ف  جانب  الرغبة أو ا همية، والرضا، بينما ال توجد يالقة ف  مستوى الرضا ودرجة التوافق بالنسبة 

أكير توف ًا لتال  هم كان أيلى من غيرهم، وبامستوى الرضا ين الحياة يند المتءوجين لإلناث. وأن 
 .من غيرهم

هدفت إلى دراسة حالة الءوجة ا ولى ف  الءواج اليان  وف  هذه  بدراسة (2005الشربيني ) وقام
سيدة  (50)من السيدات ف  مجمويتين تتكون ا ولى من  (100)ها يلى ؤ الدراسة العملية تم إجرا

سيدة متءوجة من ءواج واحد، وقد ( 50)تكون الءوجة ا ولى من ءواج متعدد، ومجموية ضابطة من 
واستمارة حول الءوج واالتجاهات حول الءواج، وتم تحديد  ،الةحة العامة استمارةتم استخدام 

ا يراض النفسية من خالل الم ابلة اإلكلينيكية، حيث تبين أن الشكاوى الجسدية وال لق تحدث بةورة 
أن ردود الفعل الت  تشترك فيها النساء بعد إلى  تفوق االكتئاب وسوء التوافق، كما أظهرت النتائج

 الءواج اليان  يميل حالة مرضية نفسية.

 األجنبية:  الدراساتثانيًا 

هدفت التعرف إلى المتغيرات النفسية،  دراسة ((Al Sharfi et al., 2015 الشرفي وآخرون أجرى
 ،وا حاديةمتعددة الءوجات  ا سرن من والمراه ي ا طفالوالبيانات الم ارنة ين  ا وليةوجمع البيانات 
 البحوث الت  بحيت ين آيار تعدد الءوجات، حيث أجريت مراجعة منهجية للبحوث وذلك باستعراض

من المشاكل  ا طفال الضارة يلى اآلياروأظهرت النتائج أن تعدد الءوجات له مجموية واسعة من 
والمراه ين من  لألطفال، ى التحةيل الدراس ، وانخفاض مستو االجتماييةالةحة النفسية، والمشاكل 

والمراه ين  ا طفالبين وهناك أيضًا أوجه الشبه  .ا حاديةم ارنة مع أطفال أسر  ،متعددي الءوجات
 .يلى ت دير الذات ا حاديةالمتعددة الءوجات والءوجات  ا سرمن 

أير تعدد لى إهدفت التعرف حيث  (Khasawne & Hijazi, 2014) قام خصاونة وحجازيو 
وتعليمهم، و كذلك يلى مدى فائدتها وضررها يليهم؛ وكان مجتمع  ا طفال الءوجات يلى تنشئة
الت  تم استخدامها  ا دواتيائلة، ومن ( 24) حيث تكونت العينة من ا ردن  الدراسة من المجتمع
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هو  اإلجرائ المنهج  كان لتحليل البيانات، االست راءواستخدمت استراتيجيات ، والم ابلة المالحظة
يرون أن تعدد  ا ءواجأن  التح يق النوي . حيث كان من أبرء النتائج الت  توةلت إليها الدراسة

والمالية، وأنهم  االجتماييةالرياية  وأنهم مسئولون ينهم من ناحيةسلبًا يلى أسرهم،  يؤيرال الءوجات 
وكانت هناك آراء أخرى معاكسة  اتهم؛هم مع ءوجؤ حيث اتف ت آرا ،ما يحتاجون  بنائهمي دمون 

والءوجات، نتيجة جهل  ا بناءيلى  للءوجات حيث أظهرت أن تعدد الءوجات له آيار سلبية متعدد
، وجاءت آراء وا بناءبين الءوجات  بالعدل والمساواة اإلسالميةبعدم تطبيق أحكام الشريعة  ا ءواج
يلى سلبًا  أن التعدد يؤيرأيضًا  أظهرت النتائجحين ، ف  فمنهم من لم يجده مشكلة ،مختلفة ا طفال
 .ذوي الدخل المنخفض من ا ءواجوتظهر المشاكل يندما يكون  ،العائلة

هدفت إلى م ارنة النجاح بدراسة  (Bamgbade & Salovita, 2014) وقام بامغباد و سالوفييتا
 ،راسة يلى المجتمع النيجيريمن أسر متعددة الءوجات وأسر أحادية. وطب ت الد لألطفالالدراس  

جة، من أسر أحادية الءو  طفالً  156و ،من أسر متعددة الءوجات طفالً  50وكانت العينة مكونة من 
وجود فروق بين المجمويتين يبر متغيرات الخلفية السكانية،  يالحظوتوةلت النتائج إلى أنه لم 

هناك فروق ف  درجات امتحانات ال بول ف   تكنللتعليم. ولم  ا سرةوتعليم الوالدين ومهنهم، أو ديم 
المتعددة الءوجات ين ةعوبات أكير  ا سرمن  ا طفالالمدارس اليانوية بين المجمويات. ولكن أفاد 

 .ا حادية ا سرمن نظرائهم من  اإلنجليءيةف  الرياضيات واللغة 

الم ارنة بين السيدات  لىإدفت هدراسة  (al- Kernawi & Graham, 2010) وجراهامالقريناوي أجرى 
ال يام و النفسية،  ا يراضية محاور: السيدات ف  ءواج أحادي وكانت يلى يف  ءواج متعدد وال

تم قياسها بواسطة مجموية من المعايير  منها كل المحورو الرضا ين الءواج. و ، ا سريةبالوظائف 
امرأة من ءواج ( 122)مكونة من العلمية الدقي ة، البحث تم ف  الضفة الغربية ف  فلسطين. والعينة

معيار ت دير الذات و قائمة للةحة النفسية،  وتم استخدام ،امرأة( 187) أحادي ومن ءواج متعدد
للرضا ين الحياة، وم ياس أضافته الباحية لتحديد  (Diner) معيار داينرو ، (Lrosenberg) لروءنبرج

والنساء ف   ،ا حاديةبين النساء ف  الءواجات مواف ة المرأة يلى فكرة التعدد، وأظهرت النتائج فرقا 
كما  ،الرضا ين الءواج، وت دير الذات، والرضا ين الحياة ،ا سريةالءواج المتعدد ف  ال يام بالوظائف 

النساء ف  الءواجات المتعددة، وأهمها  يندبشكل أكبر  النفسية ظهرت ا يراضمن يددًا  أن
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النساء و  ،العداء الذهان ، والضيق والحءن العامو ، الكتئاباو الجسدية بسبب مرض نفس ،  ضاا ير 
 .ا حاديةلفكرة التعدد من النساء ف  الءواجات  الً الءواجات المتعددة كانت أكير ت بف  

أير تعدد  إلىدفت للتعرف هدراسة ( al- Kernawi & Slonim, 2010) وأجرى القريناوي وسالونيم
بين الطفل  العالقة، وت ييم وا كاديمية واالجتماييةنفسية، من الناحية ال ا طفالالءوجات يلى 

لت ييم مستوى  قائمة معاييراستخدم  ،بدوياً  يربياً  طفالً  352ووالديه، وكانت العينة مكونة من 
والطفل،  ا ببين  والعالقات، االجتماي  وا داءالمشاركين ف  ت دير الذات، والةحة الع لية، 

 لديهمالمتعددة الءوجات  ا سر. وكشفت النتائج أن أطفال ا سرةطفل، وأداء وال ا مبين  والعالقات
 والعالقاتين ضعف التحةيل الدراس   فضالً ، االجتماييةةعوبات الةعوبات النفسية، و  العديد من

من  ا طفالإلى ذلك، ةنف  وباإلضافة. ا حادية ا سرالضعيفة مع آبائهم أكير من نظرائهم من 
أقل مما هو الحال بالنسبة  يلى أنهما  االقتةاديددة الءوجات أداء أسرهم ووضعهم المتع ا سر

، لألسرة واالقتةادي، االجتماي سلبا يلى الوضع  تعدد الءوجات وأيضا يؤيرلألسر ا حادية، 
 .واالجتماي الشخةية، ويضعف أداء الطفل النفس   والعالقات

دراسة أير كل مان العمر والجنس ب (Oranthinkal& Alfons, 2007) أورنثنكال والفونسكما قام 

من الراشدين المتءوجين ) 787ومدة الءوج ويدد ا طفال يلى الرضا الءواج  ، وذلك يلى يينة مان )

مدة الءواج و ف  بلجيكا ، وقد بينت نتائج الدراسة وجود فاروق دالاة فا  الرضاا الءواج  تبعا للعمر، 

طول مدة الاءواج، وءيادة يدد ا طفال كما تبين وجود فروق و ف  العمر،  ويدد ا طفال، لةالح الت دم

 .دالة ف  الرضا الءواج  بين الجنسين لةالح اإلناث
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 التعقيب على الدراسات السابقة:ثالثًا 

 الءوجات تعدد ين الناجمة واالجتمايية النفسية اآليار معرفة هدفت الدراسة الحالية إلى
وتتحدد الدراسة الحالية رهط،  مدينة ف  الءوجات من يينة لدى والتشاؤم لالتفاؤ  بدرجة ويالقتها

 بالنسبة للدراسات الساب ة من حيث:

  من حيث الهدف:

إلى التعرف إلى فايلية برنامج إرشادي ف  تحسين التوافق النفس  ( 2017دراسة محمد )هدفت 
العالقة بين  إلى ( التعرف2016) وهدفت دراسة قنيطةباء متعددي الءوجات آلبناء ا  واالجتماي 

( هدفت إلى التعرف 2015، أما دراسة بن يلو )م والرضا ين الحياة لدى المطل اتالتفاؤل والتشاؤ 
لعوامل اإلى ( هدفت التعرف 2015ودراسة يابد ) ،سري تعدد الءوجات وأيره ف  التماسك ا يلى

فت إلى التعرف يلى اآليار النفسية ( هد2015، أما دراسة الشمري )المؤيرة يلى تعدد الءوجات
تمحورت حول كشف ( 2014واالجتمايية الناجمة ين تعدد الءوجات، ودراسة شتوي وكرادشة )

هدف و  ،المحددات االجتمايية االقتةادية المختلفة لنمط تعدد الءوجات وآياره يلى ممارسات ا ءواج
، لدى المتءوجات للمرة اليانية واج إلى معرفة مستوى الرضا الء  (2011الطالع والشريف )دراسة 

 دراكإ من وكل الءواج  الرضا انخفاض بين العالقة ( إلى فحص2010وهدفت دراسة الباشا )
للتعرف إلى دوافع ظاهرة ( 2008)يونس والتفاؤل، كما هدفت دراسة لألسباب ب بالس والعءو الضغوط

( هدفت إلى 2008) دراسة أبو ترك و ، للظاهرة االجتمايية االنعكاساتتعدد الءوجات والتعرف إلى 
( هدفت 2005ودراسة الشربين  ) ،يالقة التفاؤل بالرضا ين الحياة والتوافق الءواج  التعرف يلى

التعرف ( (Al Sharfi et al., 2015إلى دراسة حالة الءوجة ا ولى ف  الءواج اليان ، وهدفت دراسة 
هدفت دراسة و  ،وا حاديةمتعددة الءوجات  ا سر والمراه ين من لألطفال إلى المتغيرات النفسية

(Khasawne & Hijazi, 2014(و )al- Kernawi & Slonim, 2010(و )Bamgbade & Salovita, 

 & al- Kernawi) أجرىو ، وتعليمهم ا طفال أير تعدد الءوجات يلى تنشئةإلى التعرف ( 2014

Graham, 2010ف  ءواج متعدد والسيدات ف  ءواج أحادي دفت الى الم ارنة بين السيداته ( دراسة.
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 من حيث المنهج: 

( ودراسة بن يلو 2016دراسة قنيطة )المنهج شبه التجريب ، أما  (2017استخدمت دراسة محمد )
دراسة و  (2014( ودراسة شتوي وكرادشة )2015( ودراسة الشمري )2015( ودراسة يابد )2015)

 al- Kernawi( ودراسة )2008) دراسة أبو ترك ( و 2010ا )ودراسة الباش (2011الطالع والشريف )

& Graham, 2010(ودراسة )al- Kernawi & Slonim, 2010 ودراسة ) (Oranthinkal& Alfons, 

( 2008)يونس ، أما دراسةالمنهج الوةف  التحليل (Bamgbade & Salovita, 2014( ودراسة)2007
( تم استخدام المنهج 2005وف  دراسة الشربين  )،  االجتماياستخدم الباحث المنهج المسح  ف د

( المنهج النوي  من خالل مجموية Khasawne & Hijazi, 2014التجريب ، واستخدمت دراسة )
 من الم ابالت والمالحظة.

  أما من حيث النتائج

جاءت بدرجة  واالجتماي أن الدرجة الكلية للتوافق النفس   إلى( 2017توةلت دراسة محمد )
، كما توةلت دراسة فضة قبل تطبيق البرنامج، بينما جاءت بعد تطبيق البرنامج بدرجة مرتفعةمنخ

( إلى وجود يالقة بين التفاؤل والرضا ين الحياة تعءى للمتغيرات العمر، والمحافظة، 2016قنيطة )
( سنة ومحافظة رفح، والشهادات 30والمؤهل العلم ، والمستوى االقتةادي، لةالح ا قل من)

أن إلى ( 2015( شي ل فأكير، وتوةلت دراسة بن يلو )1000الجامعية، والمستوى االقتةادي )
ن أاارت إلى شااااأف( 2015ط، أما دراسة يابد )التماسك ا سري لدى كل من الءوجات وا ءواج متوس

مدة الحياة و ، ا وليمر الساايدة يند الءواج )يلى حالة تعدد الءوجات  ا كبرالعوامل الت  لها التأيير 
دراسة الشمري توةلت . و (با سرةو بنات يعيشااون أوجود أبناء و الءواج للسااااايدة، يدد مرات و الءوجية، 

خريات يعانين من ارتفاع ف  مستوى االيار أمن نساء  أن النساء اللوات  تءوج أءواجهن ( إلى2015)
توةلت الدراسة إلى وجود فروق باين ف (2011الطالع والشريف )دراسة أما . و النفسية واالجتمايية

الءوجات المتءوجات للمرة اليانية والمتءوجات للمرة ا ولى، لةالح المتءوجات للمرة ا ولى ف  
وتوةلت ، ىقضاء الوقت لةالح الءوجة ا ولاو  التواةل الوجدان ،و مجاالت: الرضا االقتةادي، 

 التفاؤل ودرجات الءواج  الرضا انخفاض اتدرج بين سالبة يالقة ( إلى وجود2010دراسة الباشا )
الذي احتل  للءواج المتعدد أن الدافع الرئيس( إلى 2008)يونسالمتءوجين. وتوةلت دراسة  لدى
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دراسة أما ، ا بناءهو إشباع الرغبة الجنسية، ويليها ف  المرتبة اليانية الرغبة ف  كيرة  ا ولىالمرتبة 
القة ارتباط بين التفاؤل والرضا ين الحياة لدى ا ءواج توةلت إلى وجود ي( 2008) أبو ترك 

( أن ردود الفعل الت  تشترك فيها النساء بعد الءواج اليان  يميل 2005دراسة الشربين  )أظهرت و 
أن تعدد الءوجات له مجموية واسعة ( (Al Sharfi et al, 2015دراسة كشفت حالة مرضية نفسية. و 

، وانخفاض مستوى االجتماييةمن المشاكل الةحة النفسية، والمشاكل  ا طفال الضارة يلى اآليارمن 
يرون أن  ا ءواجأن إلى توةلت ف( Khasawne & Hijazi, 2014، أما دراسة )التحةيل الدراس 
فرقا بين ( al- Kernawi & Graham, 2010دراسة )أظهرت سلبًا يلى أسرهم، و  يؤيرال تعدد الءوجات 

الرضا ين و  ،ا سريةوالنساء ف  الءواج المتعدد ف  ال يام بالوظائف  حاديةا النساء ف  الءواجات 
 ا سركشفت أن أطفال ف( al- Kernawi & Slonim, 2010أما دراسة ) ،الءواج، والرضا ين الحياة

ضعف التحةيل الدراس  و ، االجتماييةةعوبات النفسية، وةعوبات لديهم المتعددة الءوجات 
 كما توةلت دراسة. ا حادية ا سرآبائهم أكير من نظرائهم من  الضعيفة مع والعالقات

(Oranthinkal& Alfons, 2007إلى )  ،مدة الءواج ويدد و وجود فاروق فا  الرضاا الءواج  تبعا للعمر
 .طول مدة الاءواجو ا طفال، لةالح الت دم ف  العمر، 

 يمكن االستنتاج من الدراسات السابقة:

 ؤل والرضا ين الحياة تعءى للمتغيرات العمر، والمحافظة، والمؤهل وجود يالقة بين التفا

( سنة ومحافظة رفح، والشهادات 30العلم ، والمستوى االقتةادي، لةالح ا قل من)

 ( شي ل فأكير1000وى االقتةادي )الجامعية، والمست

  ا ولالءواج  يمر الساايدة يند)يلى حالة تعدد الءوجات  ا كبران العوامل الت  لها التأيير ،

 . (با سرةو بنات يعيشااون أالءواج للسااااايدة، وجود أبناء مدة الحياة الءوجية، يدد مرات 

 خريات يعانين من ارتفاع ف  مستوى االيار أمن نساء  أن النساء اللوات  تءوج أءواجهن

 . النفسية واالجتمايية
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 ءوجات للمرة ا ولى، لةالح وجود فروق باين الءوجات المتءوجات للمرة اليانية والمت

قضاء الوقت و  التواةل الوجدان ،و المتءوجات للمرة ا ولى ف  مجاالت: الرضا االقتةادي، 

  .ىلةالح الءوجة ا ولا

  ،ا بناءالرغبة ف  كيرة  يمأن الدافع الرئيس للءواج المتعدد هو إشباع الرغبة الجنسية. 

  الءواج اليان  يميل حالة مرضية نفسية. أن ردود الفعل الت  تشترك فيها النساء بعد 

  مشاكل الةحة من  ا طفال الضارة يلى اآليارأن تعدد الءوجات له مجموية واسعة من

الضعيفة مع  والعالقات ،، وانخفاض مستوى التحةيل الدراس االجتماييةالنفسية، والمشاكل 

 . ا حادية ا سرآبائهم أكير من نظرائهم من 
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 الفصل الثالث

 الطريقة واالجراءات

 مقدمة 

وطري ة اختيارهما، كما يتضمن وةفًا  ،يشمل هذا الفةل وةفًا لمنهجية الدراسة، والمجتمع، والعينة
 دوات الدراسة ودالالت ةدقها ويباتها، واالجراءات الت  تم اتبايها ف  تطبيق أدوات الدراسة 

المستخدمة ف  تحليل البيانات للتوةل إلى للحةول يلى البيانات، وانتهاًء بالمعالجات اإلحةائية 
 النتائج. 

 دراسةمنهج الأواًل: 

ومنهج تحليل المحتوى باستخدام  االرتباط  المنهج الوةف  ف  هذه الدراسة الباحية تاستخدم
الذي يعتمد يلى  ها باستخدام المنهج الوةف يلإللتح ق من دقة النتائج الت  تم التوةل  ،الم ابلة

، وهو المنهج ويبين العالقة بين متغيرات الدراسة ة ف  الوقت الحاضر وكما ه  ف  الواقعدراسة الظاهر 
 .ومنهج تحليل المحتوى الدراساتالمناسب لميل هذه 

  دراسةمجتمع الثانيًا: 

 ،الءوجات ف  ا سر متعددة الءوجات ف  مدينة رهطي تةر مجتمع الدراسة الحالية يلى يينة من 
حسب إحةائية  البدوية، العائالت من% 18.5 أي ءوجات، تعدد فيها يائلة( 6200) نوالبالغ يدده

كمجتمع للدراسة الحالية  الءوجات ف  مدينة رهطوقد اختيرت هذه  مركء المرأة اإليالم  ف  الن ب،
  نها من المدن الت  يكير فيها تعداد الءواج.

 دراسةعينة الثالثًا: 
، وذلاك للتأكاد الءوجاات فا  ا سار متعاددة الءوجااتمان ( 50: تم اختياار )العينة االستطالعية - أ

، (2015مان إياداد الشامري ) واالجتمايياة النفسايةم يااس اآلياار )من ةالحية أدوات الدراسة 
 .( من حيث دالالت ةدقها ويباتهامن إيداد الباحية والتشاؤم التفاؤلوم ياس 
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التاا  أجرياات يليهااا يمليااات التحلياال الفعليااة  تكوناات يينااة الدراسااة: للدراســة األساســيةالعينــة  - ب
تااام  ، وقااادرهاااط مديناااة فااا  الءوجاااات متعاااددة ا سااار فااا  الءوجاااات مااان( 387مااان ) اإلحةاااائ 
 يوضح خةائص العينة الديموغرافية. اآلت ، والجدول العشوائيةبالطري ة  اختيارهن

خصائص العينة الديموغرافية (: 1جدول )  

 النسبة % العدد مستويات المتغير المتغير

 المستوى التعليمي

 9.8 38 غير متعلمة
يدادي             38.5 149 تعليم ابتدائ  وا 

 20.9 81 يانوي      
 14.7 57 دبلوم
 16.0 62 كيرأبكالوريوس ف
 100.0 387 المجموع

 المستوى االقتصادي للزوج

(     شي ل فأقل 5000) متدنٍ   64 16.5 
 45.2 175 ( لشي 10 000آالف  -5001)  متوسط

 38.3 148 (        شي ل فأكير 10 000) يالٍ 
 100.0 387 المجموع

 صلة القرابة
 31.0 120 يوجد ةلة قرابة
 69.0 267 ال يوجد ةلة قرابة

 100.0 387 المجموع

 طبيعة السكن
 69.5 269 لكل ءوجة سكن منفرد
 30.5 118 جميعهم ف  نفس السكن

 100.0 387 المجموع

 ترتيب الزوجة بين الزوجات

 21.7 84 ولىأ
 38.8 150 يانية
 33.3 129 يالية
 6.2 24 رابعة
 100.0 387 المجموع

 عدد سنوات الزواج

 35.4 137 سنوات فأقل 5
 45.5 176   سنوات 6-15
 19.1 74            سنة فأكير 16

 100.0 387 المجموع

 عدد أفراد األسرة لكل الزوجات
 14.2 55  أفراد 5قل من أ

 41.1 159 أفراد 5-10
 44.7 173            فأكير اً فرد 11
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 100.0 387 المجموع

 العمر للزوجة

 15.5 60     سنة فأقل 25
 18.1 70 سنة 30-26من 
 28.7 111 سنة 36-31من 
 37.7 146        فأكير  سنة 37

 100.0 387 المجموع
الءواجات %(، وبلغت نسبة 9.8بلغت ) الءوجات غير المتعلماتأن نسبة  (1)يتضح من الجدول 

يدادي ابتدائ  تعليمذات  ، %(20.9) ات التعليم اليانويو الءواجات ذ%(، وبلغت نسبة 38.5) وا 
الءواجات حملة درجة بكالوريوس وبلغت نسبة ، %(14.7)الءواجات حملة درجة الدبلوم وبلغت نسبة 

 وه  متدنٍ  ،فتوءع أفراد العينة يلى الفئات للمستوى االقتةادي للءوجا بالنسبة وأم، %(16.0)فأكير 
بنسبة  (شي ل 10 000 آالف -5001)  المتوسط%(، والفئة 16.5بنسبة ) (فأقل شي ل 5000) من
فتوءع  لةلة ال رابة%(، وأما بالنسبة 38.3بنسبة )( فأكير شي ل 10 000)  يالٍ %(، والفئة 45.2)

 اللوات الءواجات %(، وبلغت نسبة 31.0)ات ةلة ال رابة بالءوج بلغتو بنسبة الءوجات ذنة أفراد العي
بنسبة الءوجات فتوءع أفراد العينة  لطبيعة السكنوأما بالنسبة  %(،69.0) ليس لها ةلة قرابة بالءواج

 السكن نفس ف  تعيشاللوات  جات الءو %(، وبلغت نسبة 69.0)لكل ءوجة بلغت منفرد سكنذات 
بين  %(21.7)، فترتيب الءوجة ا ولى بلغ نسبته الءوجات بين الءوجة ترتيبأما بالنسبة  %(،30.0)

والترتيب اليالية بلغ نسبته  بين أفراد العينة، %(38.8)أفراد العينة، والترتيب اليانية بلغ نسبته 
لعينة، أما بالنسبة يدد بين أفراد ا %(6.2)والترتيب الرابعة بلغ نسبته  بين أفراد العينة، %(33.3)

 15-6)%(، والفئة 35.4بنسبة ) سنوات فأقل( 5)يلى الفئات سنوات الءواج فتوءيت أفراد العينة 
 لكل ا سرة أفراد يدد بالنسبة أما %(،19.1بنسبة )سنة فأكير(  16)%(، والفئة 45.5بنسبة )سنة( 

 أفراد( 10-5) والفئة ،%(14.2) سبةبن أفراد 5أقل من  الفئات يلى العينة أفراد الءوجات فتوءيت
 أفراد فتوءيت لعمر الءوجة بالنسبة أما ،%(44.7) بنسبة (فأكير فرد 11) والفئة ،%(41.1) بنسبة
 ،%(18.1) بنسبة (سنة 30-26 من) والفئة ،%(15.5) بنسبة سنة فأقل( 25) الفئات يلى العينة
 .%(37.7) بنسبة (فأكير  ةسن 37) والفئة ،%(28.7) بنسبة (سنة 36-31 من) والفئة
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 :الدراسةأدوات رابعًا: 

 واالجتماعية النفسية اآلثارمقياس  .1

 (.2015للشمري ) واالجتمايية النفسية اآليارم ياس  استخدم ف  الدراسة

 وصف المقياس: 

موءية يلى مجالين هما اآليار  ،واالجتمايية النفسية اآليار( ف رة، ت يس 37يتكون الم ياس من )
( ف رة، ويتم اإلجابة يلى الف رات 14( ف رة، واآليار النفسية وخةص له )23ية وخةص له )النفس

الخاةة بهذه المجاالت ين طريق اختيار المستجيب لإلجابة يلى سلم االستجابة الذي يتبع الف رة 
 (5)ه : موافق بشدة ، ( درجات5وفق تدريج ليكرت الخماس ، حيث تكون سلم االستجابة من )

( درجة، حيث 1( درجة، معارض بشدة )2( درجات، معارض )3( درجات، محايد)4، موافق )درجات
 (.185=5×37( أما الدرجة العليا بلغت )37=1×37بلغت الدرجة الدنيا )

 واالجتماعية النفسية اآلثارالخصائص السيكومترية لمقياس 

 صدق المقياس . أ

 ةدق المحكمين )الةدق الظاهري( .1

( بعرض الم ياس يلى مجموية من يمانية 2015الشمري  )ري للم ياس قام للتح ق من الةدق الظاه
محكمين من المتخةةين ف  مجال يلم النفس والتربية للحكم يلى مدى ةالحية الف رات ف  قياس 
الخاةية المراد قياسها، وذلك من أجل التوةل إلى الةدق الظاهري للم ياس وقد كانت درجة تواف هم 

هذا الم ياس  البناء تم حساب ةدق كما(، 2015%( )الشمري، 80.0بنسبة )يلى ف رات الم ياس 
ارتباط  لالعالقة بين الف رة والدرجة الكلية للمجال الذي تنتم  إليه باستخدام معام بطري ة إيجاد

بيرسون، وكذلك إيجاد العالقة بين الدرجة الكلية للمجال مع درجة الم ياس الكلية، حيث تبين أن هناك 
، ومن خالل هذه (0.859 – 0.355ارتباط موجب، وقد تراوحت معامالت االرتباط بين ) معامل

 متعددة ا سر ف  الءوجاتبأن الم ياس ةالح للتطبيق يلى مجتمع الدراسة ) ةالباحي تالنتائج تأكد
 .(الءوجات
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 : الةدق التالءم  .2

معامل ارتباط الدرجة الكلية  باستخراج الةدق المرتبط بمحك من خالل استخراج( 2015الشمري )قام 
لكل مجال مع المجال اآلخر فكان معامل االرتباط بين مجال اآليار النفسية ومجال اآليار االجتمايية 

(، وقد أشارت النتائج إلى أن هناك ارتباطًا موجبًا ذا داللة إحةائية بين اآليار النفسية 0.791)
 (.2015واآليار االجتمايية )الشمري، 

 اس على البيئة الفلسطينيةمقيالصدق 

 أ. صدق المحكمين 

للتح ق من ةدقه  ،المحكمينمجموية من بعرض الم ياس يلى  ةالباحي قامت ولغايات هذه الدراسة
ضافة وتعديل بعض الف رات بناًء يلى طلب المحكمين. الظاهري،  حيث تم حذف وا 

 صدق االتساق الداخلي:

لم ياااس يلااى البيئااة الفلسااطينية بتطبيااق الم ياااس يلااى وقاماات الباحيااة و غااراض التوةاال إلااى ةاادق ا
تاام التح ااق ماان ةاادق ، الءوجااات فاا  ا ساار متعااددة الءوجاااتماان ( 50يينااة اسااتطاليية تكوناات ماان )

( لف ارات كال ُبعاد ماع الدرجاة الكلياة Pearson correlationا داة بحسااب معامال االرتبااط بيرساون )
 (.2للُبعد، وذلك كما هو واضح ف  الجدول )

لمصفوفة ارتباط كل فقرة من فقرات  (Pearson correlationاالرتباط بيرسون )(: نتائج معامل 2جدول )

 مع الدرجة الكلية للبعد. واالجتماعية النفسية اآلثارمن أبعاد كل بعد 

رقم 
معامل ارتباط  الفقرة الفقرة

 بيرسون )ر(

القيمة 

االحتمالية 

(Sig.) 

 يةاآلثار النفس المجال األول:

 0.011 **0.355 نتيجة وجودي كءوجة أخرى شعر بغيرة مفرطةأ  .1
 0.007 **0.375 بسبب تعدد الءوجات ن هناك ما ين ةن أشعر أ  .2
 0.000 **0.737 ت ديري لذات  متدن  بسبب ءواج ءوج  من أخرى  .3
 0.000 **0.846 لدي أفكار غريبة ال ي النية بسبب تعدد الءواج  .4
 0.000 **0.821 ذاء نفس تراودن  أفكار حول إي  .5

6.  
بسبب الضغوط النفسية من  يان  من حاالت غضب وانهيار يةب أ

 الءواج
0.822** 0.000 
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 0.000 **0.813 لكونه متءوج أكير من ءوجة تعامل بشكل غير ي الن  مع ءوج أ  .7
 0.000 **0.783 بسبب المشكالت الءوجية تنتابن  نوبات من الضيق والتوتر  .8
 0.000 **0.859 ف  ظل ءواج ءوج  من يانية الجدوىحيات  يديمة   .9

 0.000 **0.819 ال أنام بشكل ةح  بسبب التفكير ف  تعامل ءوج  مع ءوجاته  .10
 0.000 **0.849 الطالق ف  المست بل شعر بخوف منأ  .11
 0.000 **0.799 بأي طري ة وأسلوب رغب ف  معاقبة ءوج أ  .12
 0.000 **0.840 دد الءوجاتسببها تع حالم مءيجةأيان  من كوابيس و أ  .13

14.  
وبين  يندما يفرق ءوج  )ال يعدل( بين    البكاءفتنتابن  رغبة شديدة 

 ءوجاته
0.714** 0.000 

 0.000 **0.810 حاول الهروب من الواقعأ  .15
 0.000 **0.737 كرهت جميع الرجال  .16
 0.000 **0.564 من الءوجات السعيدات ف  حياتهن أغار  .17
 0.000 **0.678 بنائ أدم سعادة سباب يأسبب من  أنا  .18
 0.000 **0.525 يءيجن  التحدث ين الءوجة اليانية لءوج   .19
 0.000 **0.818 امرأة يانية ف  حياة والدهم لوجودلى وضع  إطفال  أحتمل نظرة أال   .20
 0.000 **0.873 أشعر بالحءن ف  معظم ا وقات  .21
 0.000 **0.833 ا خرى ف  تعامله مع  م ارنة بءوجته ن ءوج  يظلمن أشعر أ  .22
 0.000 **0.767 طفال  بسبب وضع  النفس أتةرف بعنف مع أ  .23

 اآلثار االجتماعيةالمجال الثاني: 
 0.000 **0.793 البناء ا سري مفكك بسبب ءواج ءوج   .24
 0.000 **0.768 خوفًا من ن دهم ل  خرينلى تجنب اآلإميل أ  .25
 0.000 **0.801 لرجل متعدد الءوجاتالمرأة ل لى وضعإحتمل نظرة المجتمع أال   .26
 0.000 **0.855 بسبب تعدد الءواج يواجهن  من مشكالت يجء ين حل ماأ  .27
 0.000 **0.810 سرت أتجاه  بناء يالقات إيجابيةم ةرة ف   أنا  .28
 0.000 **0.842 ف  معظم ا حيان يالقت  مع ءوج  مضطربة وغير مست رة  .29
 0.000 **0.800 الءوجة اليانية ال أت بل  .30
 0.000 **0.678 نهاء حيات  الءوجيةإرغب ف  أ  .31
 0.000 **0.785 كءوجة يانية ءوج  ال يحترم وجودي  .32
 0.000 **0.777 ينظر الناس إل  بعطف وشف ة  .33
 0.000 **0.753 فاشلة ف  الحياةن الناس يرون  أينتابن  شعور ب  .34
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 0.000 **0.740 بعد ءواجه تجاه ءوج شعر بالكره أ  .35
 0.000 **0.817 به من ظروف يائلية يؤير يلى حياات  بشكل يام أمرّ ما   .36
 0.000 **0.602 بسبب وجود ءوجة أخرى ف  حياة ءوج   ن حيات  حءينةأشعر أ  .37

 (α=0.05* دالة إحصائيًا عند ))(، α=0.01** دالة إحصائيًا عند )) 

رتباط كل ف رة من ف رات كل بعد مع ( إلى أن جميع قيم مةفوفة ا2تشير البيانات الواردة ف  الجدول )
 اآلياار أبعاادمان الدرجة الكلية للبعد دالة إحةائيًا، مما يشير إلى قوة االتساق الاداخل  لف ارات كال بعاد 

من أبعاد الم ياس  بعدةدق ف رات كل  مما يدل يلى، الءوجات تعدد ين الناجمة واالجتمايية النفسية
 .بيئة الفلسطينية، ومناسبة للما وضعت ل ياسهف  قياس 

بيرساون باين الدرجاة الكلياة  طاااتبار االمعام بسااابح ةحيلباا تمااق ةدق االتساق الداخل  انموللتح ق 
مااع الدرجااة الكليااة، وكااذلك  الءوجااات تعاادد ياان الناجمااة واالجتماييااة النفسااية اآليااارلكاال بعااد ماان أبعاااد 

مااع الدرجااة  الءوجااات تعاادد ياان الناجمااة ييااةواالجتما النفسااية اآليااارالدرجااة الكليااة لكاال بعااد ماان أبعاااد 
( 3الكلية، وكذلك الدرجة الكلية لكل مجال من مجاالت الم ياس مع الدرجاة الكلياة للم يااس، والجادول )

 يوضح ذلك.

الدرجة الكلية لكل لمصفوفة ارتباط  (Pearson correlationاالرتباط بيرسون )(: نتائج معامل 3جدول )

مع الدرجة الكلية، وكذلك الدرجة الكلية  الزوجات تعدد عن الناجمة واالجتماعية نفسيةال اآلثاربعد من أبعاد 

 .لكل مجال من مجاالت المقياس مع الدرجة الكلية للمقياس

معامل ارتباط  المجال
 بيرسون )ر(

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 
 0.000 **0.916 النفسية اآلثار: األول المجال
 0.000 **0.892 االجتماعية اآلثار: الثاني المجال

 (α =0.05* دالة إحصائيًا عند مستوى داللة ))(، α=0.01** دالة إحصائيًا عند ))

درجااة كاال بعااد ماان أن جميااع قاايم مةاافوفة ارتباااط ( 3يتضااح ماان خااالل البيانااات الااواردة فاا  الجاادول )
ن معامال ارتبااط بيرساون كاان حيث إ مع الدرجة الكلية دالة إحةائيًا، واالجتمايية النفسية اآليارأبعاد 
 النفساااية اآلياااارا داة وأنهاااا تشااترك معاااا فااا  قياااس  مماااا يشاااير إلااى قاااوة االتسااااق الااداخل  لف ااارات قويااًا،

 ت.الءوجا تعدد ين الناجمة واالجتمايية



44 

 

 الثبات -ب

معامالت يبات للم ياس بطري ة معامل ألفا كرونباخ بحساب  (2015الشمري ) قام معد الم ياس
 .لليباتوقد ايتبر ذلك مؤشرًا مالئمًا  ،(0.88بلغ معامل االرتباط للدرجة الكلية )الداخل  وقد  لالتساق

 

 :الفلسطينية ةعلى البيئ مقاييس اآلثار النفسية واالجتماعيةثبات 

 غراض التوةل إلى يبات الم ياس يلى البيئة الفلسطينية بتطبيق الم ياس يلى يينة  ةالباحي تقام
وحسبت معامالت يبات هذا ، الءوجات ف  ا سر متعددة الءوجاتمن ( 50ونت من )استطاليية تك

الم ياس بطري ة التجءئة النةفية باستخدام معامل ارتباط سبيرمان براون المةحح، حيث بلغ اليبات 
(، وهذا 0.983، والذي بلغ )كرونباخ (، كذلك تم حساب معامل اليبات بطري ة معامل ألفا0.919)

مؤشرًا يلى أن الم ياس يتمتع بدرجة يالية من اليبات، ويةلح للتطبيق يلى مجتمع  ةحيأيطى البا
جاهءًا للتطبيق  الءوجات تعدد ين الناجمة واالجتمايية النفسية اآليار الدراسة، وبذلك أةبح م ياس

 (.2يلى العينة ا ساسية والفعلية للدراسة أنظر ملحق)

 

 دراسة:ثبات المقياس ضمن العينة الكلية لل

 ألفا كرونباخ معامل الثبات بطريقة - أ

 ،كرونباخلفا أ معامل وبحساب معادلة اليبات ،حساب اليبات بطري ة االتساق الداخل قامت الباحية ب
 .(4وذلك كما هو موضح ف  الجدول )

 دراسةال أداةخ لثبات كرو نباألفا (: نتائج معامل 4جدول )

 لفاة أمقي عدد الفقرات عدد الحاالت األبعاد
 0.964 23 387 ا يار النفسية

 0.946 14 387 اآليار االجتمايية

 0.972 37 387 (اآلثار النفسية واالجتماعيةالدرجة الكلية )جميع فقرات 

جميع قيم معامالت يبات ألفا كرونباخ لجميع أبعاد الدراسة  ( أن4تشير البيانات الواردة ف  الجدول )
(، ولمجال 0.964كرونباخ بالنسبة لمجال اآليار النفسية )ألفا لمعامل  مرتفعة، حيث بلغت قيمة اليبات

( 0.972(، وبلغت قيمة معامل يبات ألفا كرونباخ للدرجة الكلية )0.946اآليار االجتمايية بلغت )
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، وهذا يعط  الباحية من اليباتيالية بدرجة  الم ياس يتمتع وه  قيمة يبات مرتفعة، مما يشير إلى أن
 .لى أن الم ياس يح ق ا هداف الت  وضع من أجله وأنه ةالح للتطبيق ف  البيئة الفلسطينيةمؤشرًا ي

 الثبات بطريقة التجزئة النصفية -ب

تجءئة الم ياس إلى نةفين  من خاللحساب معامل االرتباط بين درجات نةف  الم ياس،  تم 
 ياس، يم حساب معامل االرتباط إيجاد مجموع درجات المبحويين لكل نةف من الم ومن يممتكافئين، 

 :يوضح ذلك اآلت والجدول بينهما، وتم استخدام معادلة سبيرمان براون للتةحيح، 

 دراسةال أداةلثبات  سبيرمان براون المصحح ارتباط (: نتائج معامل5جدول )

معامل االرتباط المصحح  معامل االرتباط عدد الفقرات األبعاد
 لسبيرمان براون

 0.937 23 387 سيةا يار النف

 0.898 14 387 اآليار االجتمايية

 0.893 37 387 (اآلثار النفسية واالجتماعيةالدرجة الكلية )جميع فقرات 

معامالت االرتباط لكل مجاالت الدراسة وكذلك لجميع ف رات ا داة أن  (5) يتضح من الجدول 
 .اتيشير إلى أن الم ياس يلى درجة يالية من اليب مرتفعة، مما

 :اآلثار النفسية واالجتماعيةتصحيح مقياس 

 ،اآليار النفسية واالجتماييةتم حساب فئات م ياس بما أن الم ياس يتكون من سلم استجابة خماس ، 
لتحديد مستوى الحكم يلى متغيرات الدراسة، هل ه  مرتفعة أم منخفضة، أم متوسطة؟ وفق المعادلة 

 التالية:

 4( = 5-1الحد ا دنى للم ياس = )-للم ياس مدى الم ياس = الحد ا يلى

 0.80=  5|4قسمة المدى يلى الحد ا يلى = 

( يكون وءنها النسب  معارض بشدة%(، بمعنى أن )20.0ويكون الوءن النسب  لكل درجة )
%(، ليةار بعد ذلك إلى حساب المتوسط 100)يكون وءنها النسب  ( بشدة %(، بينما )موافق20.0)

( فإنه يتم تحديد االتجاه حسب قيم 0.80ن طول الفترة يساوي )إوسط المرجح(، وحيث الحساب  )المت
(، واالستجابة 1.80-1.00حيث تأخذ االستجابة )معارض بشدة( متوسط مرجح)المتوسط المرجح 

(، 3.42-2.62(، واالستجابة )محايد( متوسط مرجح )2.61-1.81)معارض( متوسط مرجح )
-4.24(، واالستجابة )موافق بشدة( متوسط مرجح)4.23-3.43مرجح)واالستجابة)موافق( متوسط 
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 كما يل : اآليار النفسية واالجتمايية( وبناء يليه يكون مفتاح التةحيح لم ياس 5.00

 اآلثار النفسية واالجتماعية(: مفتاح تصحيح مقياس 6)جدول 

 واالجتماعية النفسية اآلثار درجة الوزن النسبي )%( المتوسط الحسابي
 منخفض % 46.6 -% 20.0  1.00-2.33
 متوسط % 73.3 -%  46.7 2.34-3.67
 مرتفع % 100 -%  73.4 3.68-5.00

 التفاؤل التشاؤم )إعداد الباحثة(مقياس   .2

 وصف المقياس:

قامت الباحية بمراجعة  ، غراض تطوير م ياس ل ياس التفاؤل والتشاؤم يالئم البيئة الفلسطينية
وتم تحديد مفهوم التفاؤل والتشاؤم،  ،النظري المتةل بمفهوم التفاؤل والتشاؤما دب السيكولوج  

بالرجوع إلى يدة م اييس استخدمت ف  دراسات ساب ة حول التفاؤل والتشاؤم ميل م ياس)محيسن، 
( ف رة، موءية يلى مجالين 48تكون الم ياس ف  ةورته ا ولية من )و (، 2016 ،قنيطة، و 2012

ابة يلى الف رات جويتم اإل( ف رة، 24( ف رة، ومجال التشاؤم ويضم)24ؤل ويضم)هما: مجال التفا
االت ين طريق اختيار المستجيب لإلجابة يلى سلم االستجابة الذي يتبع الف رة الخاةة بهذه المج
 (5)ه : موافق بشدة  ،( درجات5حيث تكون سلم االستجابة من )، الخماس وفق تدريج ليكرت 
 ( درجة،1( درجة، معارض بشدة )2( درجات، معارض )3( درجات، محايد)4درجات، موافق )

 (.3أنظر الملحق)(. 240=5*48بلغت )ف( أما الدرجة العليا 48=1*48بلغت الدرجة الدنيا )و 

 :التفاؤل والتشاؤمالخصائص السيكومترية لمقياس 

 الصدق . أ

 الصدق الظاهري -1

حكمين ذوي االختةاص ف  يلم اإلرشاد تم يرض الم ياس بةورته ا ولية يلى مجموية من الم
النفس ، ويلم النفس التربوي، ويلم النفس اإلكلينيك  والةحة النفسية، وال ياس والت ويم، ويلم 

(، وذلك لتحديد مدى وضوح الف رات، ودقة 4( محكمين، أنظر الملحق )7)االجتماع، والبالغ يددهم 
إبداء أية مالحظات حول الف رات بالحذف أو الةياغة اللغوية، وانتمائها للمجال، وطلب منهم 
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%( من المحكمين، 95.5التعديل، أو المواف ة يلى ةحتها، وتم ا خذ بالمالحظات الت  اتفق يليها )
ويدلت بعض الف رات بإيادة وف  ضوء مالحظات المحكمين يلى الف رات تم حذف ف رة واحدة، 

 ةياغتها. 

يادة الةياغة أةبح  وف  ضوء تعديالت المحكمين الت  تضمنت الحذف واإلضافة والتعديل وا 
 ( ف رة، موءية يلى مجالين.48من ) اً الم ياس مكون

 صدق االتساق الداخلي  -2

قامت الباحية  غراض التوةل إلى ةدق الم ياس بتطبيق الم ياس يلى  يينة استطاليية 
ث تم حساب ةدق هذا حي، رهط مدينة ف  الءوجات متعددة ا سر ف  الءوجات من( 50تكونت من )

 لباستخدام معام ،تنتم  إليه العالقة بين الف رة والدرجة الكلية للمجال الذي الم ياس بطري ة إيجاد
ارتباط بيرسون، وكذلك إيجاد العالقة بين الدرجة الكلية للمجال مع درجة الم ياس الكلية، حيث تبين 

، ومن خالل (0.700 – 0.227رتباط بين )، وقد تراوحت معامالت االاً أن هناك معامل ارتباط موجب
 ا سر ف  الءوجاتبأن الم ياس ةالح للتطبيق يلى مجتمع الدراسة ) ةالباحي تهذه النتائج تأكد

 .(الءوجات متعددة

 Pearsonتم التح ق من ةدق ا داة بحساب معامال االرتبااط بيرساون ) للدراسة وضمن العينة الكلية

correlation ) (.7، وذلك كما هو واضح ف  الجدول )مع الدرجة الكليةلف رات كل مجال 

لمصفوفة ارتباط كل فقرة من فقرات  (Pearson correlationاالرتباط بيرسون )(: نتائج معامل 7جدول )

 مجاالت التفاؤل والتشاؤم مع الدرجة الكلية.

رقم 
معامل ارتباط  الفقرة الفقرة

 بيرسون )ر(

القيمة 

االحتمالية 

(Sig.) 

التفاؤل: األولال المج  
 0.009 **0.364- . أفضلأشعر أن الغد سيكون   .1
 0.002 **0.430- أفكر ف  المست بل بكل تفاؤل  .2
 0.005 **0.395- (.تفاءلوا بالخير تجدوهأؤمن بال ول)   .3
 0.003 **0.414- يليهمأتعرف  مع كل الناس الذين أكون سعيد    .4
 0.022 **0.323- . أمل وتفاؤل وبكلأنا م بل يلى الحياة   .5
 0.002 **0.423- يموماً  تبدو ل  الحياة جميلة  .6
 0.009 **0.366- فيه أتوقع النجاح  ءيندما أبدأ ف  يمل ش  .7



48 

 

 0.001 **0.448- ف  تحسن دائم ومستمر  ظروف  .8
 0.000 **0.485- ةف  الحيا طموحات أتوقع أن أح ق معظم   .9

 0.001 **0.464- الت  تحدث ل  مواقف الفشلأتجاهل يادة   .10
 0.009 **0.365- .تنته  ا مور يلى ما يرام بةفة يامة  .11
 0.002 **0.420- "ن بعد العسر يسرالدي إيمان بالم ولة "إ  .12
 0.006 **0.385- أتوقع ا فضل دائماً   .13
 0.010 **0.363- أؤمن بال ول )الحياة سفينة شرايها ا مل(  .14
 0.001 **0.472- أتوقع تحسن ا حوال مست بالً   .15
 0.000 **0.518- الناس ذوي نوايا حسنة  .16
 0.001 **0.460- أرى الجانب اإليجاب  ف  كل مشكلة  .17
 0.001 **0.456- أرى أن كفة الخير أرجح من الشر  .18
 0.001 **0.456- أفكر دائمًا ولدي تفاؤل بالنجاح  .19
 0.001 **0.452- ا هداف إذا لم تتح ق اليوم ستتح ق ف  الغد  .20
 0.000 **0.549- ءمن يخبئ ل  مفاجآت سارةال أفكر ف  أن  .21
 0.000 **0.496- الحياة حلوة بالرغم من المةايب فيها  .22
 0.013 0.227- أتوقع أنن  ا فضل ف  كل مفاضلة )م ارنة( أدخل فيها بالنسبة للمست بل  .23
 0.060 0.268- أحسن الظن ف  جميع من أتعامل معهم  .24

 التشاؤم: الثانيالمجال 
 0.005 **0.387   سوء الحظ ف  كل المواقفيالءمن  .25
 0.002 **0.423 أرى أن الحياة سلسلة ال متناهية من المةايب  .26
 0.000 **0.650 أشعر بالتشاؤم من حيات  ا سرية  .27
 0.000 **0.626  ء س ء يحدث مع أبالغ ف  كل ش  .28
 0.000 **0.639 ل  غير حسنةأتوقع حدوث أشياء   .29
 0.000 **0.620 الحياةال يوجد أمل مرجو من   .30
 0.000 **0.635 ، سريان ما أتوقع لها أن تءداد سوءاةحسنالحياة ذا سارت أمور إ  .31
 0.000 **0.569 اتخذت قرارا ما سيتضح فيما بعد أنه قرار خاطئ ذاإ  .32
 0.000 **0.618 لى تضخيم مشكالت  لدرجة تفوق حجمها الح ي  إأميل   .33
 0.000 **0.639  الوقت بمرور سوءاً  حيات  تءداد أمور  .34
 0.000 **0.700 حتى ال أةدم بشدة يند وقويه الفشلمن ا فضل أن أتوقع   .35
 0.000 **0.662 يبدو أن مةائب الحياة لن تفارقن   .36
 0.000 **0.639 لك  أخطط لحيات  المست بلية المست بل غير مضمون  .37
 0.000 **0.618 أشعر أنن  دائمًا فاشل ف  كل ما أقوم به  .38
 0.000 **0.684 أشعر بالعجء إءاء أي مهمة اقوم بها  .39
 0.000 **0.665 غالبا ما تأت  ف  أي اب ا حداث السارة ا حداث المؤلمة  .40
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 0.000 **0.687 من هذه الحياة ةأنا يائس  .41
 0.000 **0.612 الماض  محءن والحاضر تعيس والمست بل أكير تعاسة  .42
 0.000 **0.640 من أجل  وجدتأشعر كأن المةائب   .43
 0.000 **0.647 . فا  هاذه الحياة هشخص ال قيمة ل أنا  .44
 0.000 **0.603 أكون ناجحًا ف  حيات ال أن  أتوقع  .45
 0.000 **0.518 ن  أموت ف  اليوم مئة مرةأكيرة الهموم تجعلن  أشعر ب  .46
 0.000 **0.621 سيكون مست بل  مظلماً   .47
 0.000 **0.623 ُكتب يلّ  الش اء ف  الحياة  .48

 (α=0.05* دالة إحصائيًا عند ))(، α=0.01** دالة إحصائيًا عند )) 

( إلى أن جميع قيم مةفوفة ارتباط كال ف ارة مان ف ارات كال مجاال 7تشير البيانات الواردة ف  الجدول )
ماان مااع الدرجااة الكليااة للمجااال دالااة إحةااائيًا، ممااا يشااير إلااى قااوة االتساااق الااداخل  لف اارات كاال مجااال 

 مما يدل يلى انتماء كل ف رة إلى المجال والم ياس ككل.، لتفاؤل والتشاؤمامجاالت 

 

 صدق البناء لمقياس التفاؤل والتشاؤم: -3

بيرسااون بااين الدرجااة الكليااة لكاال مجااال ماان  طااااتبار ااالمعام بساااابح ةحياالباا تمااااااق اكلااذ ااانمللتح ااق 
 ( يوضح ذلك.8ل )مجاالت م ياس التفاؤل والتشاؤم مع الدرجة الكلية للم ياس والجدو 

لمصفوفة ارتباط درجة كل مجال من  (Pearson correlationاالرتباط بيرسون )(: نتائج معامل 8جدول )

 مع الدرجة الكلية للمقياس. التفاؤل والتشاؤممجاالت 

معامل ارتباط  المجال الرقم
 بيرسون )ر(

القيمة االحتمالية 
(Sig.) 

 0.001 **0.473- التفاؤل  .1
 0.000 **0.685 التشاؤم  .2

 (α =0.05* دالة إحصائيًا عند مستوى داللة ))(، α=0.01** دالة إحصائيًا عند ))

درجاة كال مجاال مان أن جمياع قايم مةافوفة ارتبااط ( 8يتضح من خاالل البياناات الاواردة فا  الجادول )
ارتباااط  ن معاماالإحيااث  دالااة إحةااائيًا، للم ياااسمااع الدرجااة الكليااة  مجاااالت م ياااس التفاااؤل والتشاااؤم

مماا يشاير إلاى قاوة االتسااق  بيرسون للعالقة بين درجة كل مجال والدرجة الكلية للم ياس جاء متوسطًا،
مااان لدددعية مددد  ددد التفااااؤل والتشااااؤم وأنهاااا تشاااترك معاااا فااا  قيااااس  ،ا داةومجااااالت  الاااداخل  لف ااارات

 .الءوجات ف  ا سر متعددة الءوجات
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 :الثبات - ب

إلى يبات الم ياس بتطبيق الم ياس يلى يينة استطاليية تكونت من  غراض التوةل قامت الباحية 
معامالت يبات هذا الم ياس بطري ة التجءئة  ، وحسبتالءوجات ف  ا سر متعددة الءوجاتمن ( 50)

(، كذلك تم 0.867النةفية باستخدام معامل ارتباط سبيرمان براون المةحح، حيث بلغ اليبات )
مما يدل يلى تمتع الم ياس (، 0.988كرونباخ ، والذي بلغ )ألفا معامل حساب معامل اليبات بطري ة 

(.5نظر الملحق)للتطبيق بةورته النهائية، ا بدرجة مناسبة من اليبات، وبهذا أةبح الم ياس جاهءاً 

 

 للدراسة:  الكليةثبات المقياس ضمن العينة 

 الثبات بطريقة معامل ألفا كرونباخ - أ

وذلك كما هو موضح ف  الجدول  ،كرونباخ لفا أاليبات  معامل من خالل حساب اليباتقامت الباحية ب
(9). 

 دراسةال أداةخ ألفا لثبات كرو نبا(: نتائج معامل 9جدول )

 ة ألفامقي عدد الفقرات عدد الحاالت المجال
 0.992 24 387 التفاؤل

 0.992 24 387 التشاؤم

 0.988 85 387 الدرجة الكلية

جميع قيم معامالت يبات ألفا كرونباخ لجميع مجاالت  أنإلى ( 9ردة ف  الجدول )تشير البيانات الوا
(، كذلك للدرجة الكلية جاءت قيمة اليبات مرتفعة، حيث بلغت 0.992الدراسة مرتفعة، حيث بلغت )

، وهذا تعط  الباحية من اليباتيالية بدرجة  الم ياس يتمتع (، مما يشير إلى أن0.988قيمة الفا )
 .يلى أن أداة الدراسة تح ق ا هداف الت  وضعت من أجلها وقابلة للتطبيق مؤشراً 

 الثبات بطريقة التجزئة النصفية - ب

تجءئة الم ياس إلى نةفين  من خاللحساب معامل االرتباط بين درجات نةف  الم ياس،  تم
الرتباط ا وحساب معاملإيجاد مجموع درجات المبحويين لكل نةف من الم ياس، ومن يم متكافئين، 

 :يوضح ذلك اآلت والجدول بينهما، وتم استخدام معادلة سبيرمان براون للتةحيح، 
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 طريقة التجزئة النصفيةالثبات ب( 10جدول )

عدد  المجال
 الفقرات

معامل 
 االرتباط

معامل االرتباط المصحح 
 لسبيرمان براون

 0.992 24 387 التفاؤل

 0.992 24 387 التشاؤم

 0.853 85 387 الدرجة الكلية

ت اليبات لكل مجاالت الدراسة وكذلك معامالمعامالت االرتباط وكذلك أن  (10)الجدول يتضح من و 
  ى درجة يالية من اليبات، وهو يعطيشير إلى أن الم ياس يل لجميع ف رات الم ياس يالية، مما

 .درجة من الي ة يند استخدام الم ياس كأداة لل ياس ف  البحث الحال 

 :التفاؤل والتشاؤماس تصحيح مقي

لتحديد  التفاؤل والتشاؤمتم حساب فئات م ياس بما أن الم ياس يتكون من سلم استجابة خماس ، 
 :اآلتيةمستوى الحكم يلى متغيرات الدراسة، هل ه  مرتفعة أم منخفضة، أم متوسطة؟ وفق المعادلة 

 4( = 5-1الحد ا دنى للم ياس = )-مدى الم ياس = الحد ا يلى للم ياس

 0.80=  5|4قسمة المدى يلى الحد ا يلى = 

( يكون وءنها النسب  معارض بشدة%(، بمعنى أن )20.0ويكون الوءن النسب  لكل درجة )
توسط %(، ليةار بعد ذلك إلى حساب الم100)يكون وءنها النسب  ( بشدة %(، بينما )موافق20.0)

( فإنه يتم تحديد االتجاه حسب قيم 0.80ي )ن طول الفترة يساو إحيث الحساب  )المتوسط المرجح(، 
(، واالستجابة 1.80-1.00)ًا مرجح اً حيث تأخذ االستجابة )معارض بشدة( متوسطالمتوسط المرجح 
(، 3.42-2.62)ًا مرجح اً (، واالستجابة )محايد( متوسط2.61-1.81)ًا مرجحًا )معارض( متوسط

-4.24االستجابة )موافق بشدة( متوسط مرجح)(، و 4.23-3.43)ًا مرجح اً واالستجابة)موافق( متوسط
 :يأت ( وبناء يليه يكون مفتاح التةحيح لم ياس التفاؤل والتشاؤم كما 5.00

 التفاؤل والتشاؤم(: مفتاح تصحيح مقياس 11)جدول 

 والتشاؤم التفاؤل درجة الوزن النسبي )%( المتوسط الحسابي
 منخفض % 46.6 -% 20.0  1.00-2.33
 متوسط % 73.3 -%  46.7 2.34-3.67
 مرتفع % 100 -%  73.4 3.68-5.00
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 إجراءات الدراسةخامسًا 

 وه : ،لتح يق أهداف الدراسة تم إجراء الدراسة وفق يدد من المراحل

 متعددة ا سر ف  الءوجاتتجهيء م اييس الدراسة، وتطبي ها يلى يينة استطاليية من  .1
وجة، بهدف احتساب الةدق واليبات  دوات ( ء 50)، بلغ قوامها  رهط مدينة ف  الءوجات
 الدراسة.

، حيث الءوجات ف  ا سر متعددة الءوجات ف  مدينة رهطمن توءيع الم اييس يلى أفراد العينة  .2
(، التفاؤل والتشاؤموم ياس  ،اآليار النفسية واالجتماييةم ياس )وءيت الم اييس كحءمة واحدة 

 (.7)أنظر الملحق 

( نسخة، استعيد 400غ يدد النسخ من حءمة الم اييس الت  تم توءيعها )جمع البيانات؛ حيث بل .3
( نسخة منها لعدم اكتمال اإلجابة فيها، ولوجود بعضها قد تم 8( نسخة، تم استبعاد )395منها )

اإلجابة يلى جميع ف رات الم ياسين بإجابة موحدة، ليةبح يدد النسخ الت  كانت ةالحة 
 سخة.( ن387) للمعالجة اإلحةائية

دخالها ،قامت الباحية بترقيم االستمارات ومتغيراتها .4  تمهيدًا إلجراء المعالجات اإلحةائية يليها وا 
 :االجتماييةحةائية للعلوم استخدام حءمة البرامج اإلب

 SPSS: (Statistical Package for the Social Sciences), Version (24). 

تم و  ،ات ف  ا سر متعددة الءوجات ف  مدينة رهطالءوجتم إجراء م ابالت مع مجموية من  . 5
إجراء الم ابلة يلى شكل حوار بين الباحية والءوجات ومن خالل هذا الحوار تم التطرق إلى اآليار 

 النفسية واالجتمايية ودرجة التفاؤل والتشاؤم لدى هذه الفئة من الءوجات.

 متغيرات الدراسة:سادسًا 

، ال رابة ةلةو ، للءوج االقتةادي المستوىو ، التعليم  المستوى(: المتغيرات التصنيفية)المستقلة
، الءوجات لكل ا سرة أفراد يددو ، الءواج سنوات يددو ، الءوجات بين الءوجة ترتيبو ، السكن طبيعة

 .لءوجةا يمرو 
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 :اآليار النفسية واالجتمايية، والتفاؤل والتشاؤم. المتغيرات التابعة 

 األساليب اإلحصائية:سابعًا 

 :اآلتيةاالختبارات اإلحةائية استخدمت الباحية 

 التكرارات والنسب المئوية لمعرفة خةائص العينة الديموغرافية. - أ

 :اآلتيةاستخدمت الباحية االختبارات  ويباتها لفحص ةدق أدوات الدراسة - ب

 كرونباخ لمعرفة يبات ف رات الم اييس.ألفا اختبار  -1

 يبات( للتأكد من Split half methodsمعامل اليبات بطري ة التجءئة النةفية ) -2
 اييس.الم 

 لمعرفة ةدق ف رات الم اييس. (Pearson correlationمعامل االرتباط بيرسون ) -3

 Pearsonمعامل االرتباط بيرسون )استخدمت الباحية  ،لإلجابة ين سؤال الدراسة الرئيس -ج

correlation) وبين متوسطات التفاؤل والتشاؤم  إليجاد العالقة بين اآليار النفسية واالجتمايية
 ودرجته الكلية.

لإلجابة يلى سؤال الدراسة الفري  ا ول واليان : استخدمت الباحية اختبار )ت( لعينة واحدة -د
(One Sample T test)  والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وا وءان النسبية والمتوسط

 جتمايية لدى أفراد يينة الدراسة.الفرض ، لمعرفة اآليار النفسية واال

 واالجتمايية النفسية اآليارلإلجابة يلى سؤال الدراسة الفري  الرابع المتعلق بمعرفة الفروق ف  -ه
 :اآلتيةوف ًا لمتغيرات الدراسية ف د تم استخدام االختبارات  والتشاؤم التفاؤل، وف  الناجمة

( Independent samples t test) المست لة للعيناتاختبار )ت(  ةالباحي تاستخدم -1
والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمعرفة الفروق ف  متوسطات درجات اآليار النفسية 

 (السكن طبيعةو ، ةواالجتمايية و التفاؤل والتشاؤم وف ًا للمتغيرات )ةلة ال راب

عرفة الفروق ف  ( لمOne Way Anovaاختبار تحليل التباين ا حادي ) ةالباحي تاستخدم -2
متوسطات أفراد العينة يلى م ياس اآليار النفسية واالجتمايية ويلى م ياس التفاؤل والتشاؤم، وف ًا 
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 يددو ، الءوجات بين الءوجة ترتيبو ، للءوج االقتةادي المستوىو ، التعليم  المستوىللمتغيرات: )
 (.لءوجةا يمرو ، الءوجات لكل ا سرة أفراد يددو ، الءواج سنوات

  ( للم ارنات المتعددة، لمعرفة مةدر الفروق.Tukey Testاستخدمت الباحية اختبار توك  ) -3
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة

 :مقدمة

 ويالقتها ،الءوجات تعدد ين الناجمة واالجتمايية النفسية اآليارهدفت الدراسة إلى معرفة 
، ومعرفة الفروق ف  متوسطات درجات رهط مدينة ف  الءوجات من يينة لدى والتشاؤم التفاؤل بدرجة

آليار النفسية واالجتمايية الناجمة ين تعدد الءوجات ويالقتها بدرجة التفاؤل والتشاؤم لدى يينة من ل
 يرض للنتائج: يأت وف ًا لمتغيرات الدراسة، وفيما  الءوجات ف  مدينة رهط

 سؤال الدراسة الرئيس:

 عينة لدى والتشاؤم التفاؤل بدرجة الزوجات تعدد عن الناجمة واالجتماعية النفسية اآلثارقة ما عال
 ؟رهط مدينة في الزوجات من

 الت  تنص يلى أنه: اآلتيةتم تحويله إلى الفرضية الةفرية  السؤاللإلجابة ين هذا 
 اآلياردرجات توسطات بين م(   ≥ 0.05)يند مستوى الداللة ال توجد يالقة ذات داللة إحةائية 

 ف  الءوجات من يينة لدى والتشاؤم التفاؤل بدرجة الءوجات تعدد ين الناجمة واالجتمايية النفسية
 .رهط مدينة

 والتشاؤم التفاؤلوبين  واالجتمايية النفسية اآليارمعامل ارتباط بيرسون إليجاد العالقة بين استخدم 

 ودرجته الكلية.

 والدرجة الكلية والتشاؤم التفاؤل وبين واالجتماعية النفسية اآلثار ين(: يبين العالقة ب12جدول )

 (378)ن=

الرتبة

 واالجتماعية النفسية اآلثار

 الدرجة الكلية   االجتماعية اآلثار النفسية اآلثار

 )ر(
مستوى 

 الداللة
 )ر(

مستوى 

 الداللة
 مستوى الداللة )ر(

ؤم
شا

لت
وا

ل 
ؤ
فا

لت
ا

 

0.299- التفاؤل
**

 0.000 -0.297
**

 0.000 -0.320
**

 0.000 

0.342 التشاؤم
**

 0.000 0.330
**

 0.000 0.363
**

 0.000 

الدرجة 

 الكلية
-0.104

*
 0.041 0.085 0.095 0.102

*
 0.046 

  (0.05دالة إحصائياً عند مستوى ) *)(، 0.01** دالة إحصائياً عند مستوى )) ، ر: قيمة معامل ارتباط بيرسون
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 :الكلية والدرجة والتشاؤم التفاؤلوبين  واالجتماعية النفسية اآلثارين أواًل: العالقة ب

أظهرت النتائج وجود يالقة طردية موجبة بين اآليار  :الدرجة الكلية لآلثار النفسية واالجتماعية -
 النفسية واالجتمايية وبين التفاؤل والتشاؤم يند الدرجة الكلية.

أظهرت النتائج وجود يالقة يكسية سالبة بين اآليار  :عيةالدرجة الكلية لآلثار النفسية واالجتما -
 يينة لدىكلما ءادت اآليار النفسية واالجتمايية قل التفاؤل و النفسية واالجتمايية وبين التفاؤل، 

 والعكس ةحيح ،رهط مدينة ف  الءوجات من

وجبة بين اآليار أظهرت النتائج وجود يالقة طردية م الدرجة الكلية لآلثار النفسية واالجتماعية: -
 يينة لدىكلما ءادت اآليار النفسية واالجتمايية ءاد التشاؤم و النفسية واالجتمايية وبين التشاؤم، 

 والعكس ةحيح. ،رهط مدينة ف  الءوجات من

كلما و أظهرت النتائج وجود يالقة يكسية سالبة بين اآليار النفسية وبين التفاؤل،  :اآلثار النفسية -
والعكس ةحيح، كما  ،رهط مدينة ف  الءوجات من يينة لدىية قل التفاؤل ءادت اآليار النفس

كلما ءادت اآليار و أظهرت النتائج وجود يالقة طردية موجبة بين اآليار النفسية وبين والتشاؤم، 
 والعكس ةحيح. ،رهط مدينة ف  الءوجات من يينة لدىالنفسية ءاد التشاؤم 

ود يالقة يكسية سالبة بين اآليار االجتمايية وبين التفاؤل، أظهرت النتائج وج :اآلثار االجتماعية -
والعكس  ،رهط مدينة ف  الءوجات من يينة لدىبحيث كلما ءادت اآليار االجتمايية قل التفاؤل 

ةحيح، كما أظهرت النتائج وجود يالقة طردية موجبة بين اآليار االجتمايية وبين والتشاؤم، 
والعكس  ،رهط مدينة ف  الءوجات من يينة لدىية ءاد التشاؤم بحيث كلما ءادت اآليار االجتماي

 ةحيح.

 نتائج األسئلة الفرعية للدراسة:

 في الزوجات من عينة لدى الزوجات تعدد عن الناجمة واالجتماعية النفسية اآلثارما درجة أواًل: 
 ؟ رهط مدينة
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آليار النفسية الناجمة لالمعيارية  تم حساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات السؤاللإلجابة يلى هذا 
 .ين تعدد الءوجات لدى يينة من الءوجات ف  مدينة رهط

المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لآلثار النفسية الناجمة عن تعدد الزوجات لدى عينة من (: 13جدول )
 (378)ن= .مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابيةالزوجات في مدينة رهط 

رقم 
 الفقرة

 الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التوقع

 مرتفعة 0.83 4.47 نتيجة وجودي كءوجة أخرى شعر بغيرة مفرطةأ 1ف

 مرتفعة 0.83 4.36 بسبب تعدد الءوجات ن هناك ما ين ةن أشعر أ 2ف

 مرتفعة 0.95 4.28 بسبب ءواج ءوج  من أخرى ت ديري لذات  متدنٍ  3ف

 مرتفعة 0.87 4.28 من الءوجات السعيدات ف  حياتهن غارأ 17ف

 مرتفعة 0.88 4.23 يءيجن  التحدث ين الءوجة اليانية لءوج  19ف

 مرتفعة 0.95 4.22 ف  ظل ءواج ءوج  من يانية حيات  يديمة الجدوى 9ف

 مرتفعة 0.96 4.21 سببها تعدد الءوجات حالم مءيجةأيان  من كوابيس و أ 13ف

 مرتفعة 1.03 4.18 كار غريبة ال ي النية بسبب تعدد الءواجلدي أف 4ف

 مرتفعة 0.95 4.18 أكير من ءوجة اً لكونه متءوج تعامل بشكل غير ي الن  مع ءوج أ 7ف

 مرتفعة 0.94 4.18 بسبب المشكالت الءوجية تنتابن  نوبات من الضيق والتوتر 8ف

 مرتفعة 0.95 4.18 بأي طري ة وأسلوب رغب ف  معاقبة ءوج أ 12ف

 مرتفعة 0.99 4.17 تراودن  أفكار حول إيذاء نفس  5ف

 مرتفعة 0.97 4.17 حاول الهروب من الواقعأ 15ف

 مرتفعة 0.89 4.17 كرهت جميع الرجال 16ف

 6ف

بسبب الضغوط النفسية  يان  من حاالت غضب وانهيار يةب أ
 0.95 4.16 من الءواج

 مرتفعة

 مرتفعة 0.95 4.16 لتفكير ف  تعامل ءوج  مع ءوجاتهال أنام بشكل ةح  بسبب ا 10ف

 مرتفعة 0.98 4.15 الطالق ف  المست بل شعر بخوف منأ 11ف

 14ف

يندما يفرق ءوج  )ال يعدل( بين    البكاءفتنتابن  رغبة شديدة 
 0.89 4.15 وبين ءوجاته

 مرتفعة

 مرتفعة 0.97 4.15 أشعر بالحءن ف  معظم ا وقات 21ف

 20ف

امرأة يانية ف  حياة  لوجودلى وضع  إطفال  أمل نظرة حتأال 
 0.97 4.12 والدهم

 مرتفعة

 مرتفعة 1.03 4.11 ف  تعامله مع  م ارنة بءوجته ا خرى ن ءوج  يظلمن أشعر أ 22ف
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 مرتفعة 1.15 4.11 أتةرف بعنف مع اطفال  بسبب وضع  النفس  23ف

 مرتفعة 1.02 4.09 بنائ أة سباب يدم سعادأسبب من  أنا 18ف
 مرتفعة 0.71 4.20 الدرجة الكلية 

 

اآليااار النفسااية الناجمااة ياان تعاادد الءوجااات لاادى يينااة ماان الءوجااات فاا  ( أن 13يتضااح ماان الجاادول )
 ،فا  المرتباة ا ولاى تجااءالتا  ( 1الف ارة )كانات أكيار الف ارات أهمياة  ، حياثمرتفعةكانت  مدينة رهط

(، تالهاا 4.47)بلاغ (، بمتوساط حسااب  وجاودي كءوجاة أخارى أشعر بغيارة مفرطاة نتيجاةالت  نةها )و 
(، بمتوساط أشعر أن هناك ماا ين ةان  بسابب تعادد الءوجاات( الت  نةها )2المرتبة اليانية الف رة ) ف 

بساابب  نٍ ت ااديري لااذات  متااد( التاا  نةااها )3(، وجاااءت فاا  المرتبااة الياليااة الف اارة )4.36) بلااغ حساااب 
( التاا  18، وحلاات فاا  المرتبااة ا خياارة الف اارة )(4.28)بلااغ حساااب   ( بمتوسااطءواج ءوجاا  ماان أخاارى

 .(4.09بمتوسط حساب  بلغ )و (، أنا سبب من أسباب يدم سعادة أبنائ نةها )

 آلثار االجتماعيةا

 االجتماييااةآليااار لتاام حساااب المتوساطات الحسااابية، واالنحرافااات المعيارياة  الساؤاللإلجاباة يلااى هااذا و 
 .ءوجات لدى يينة من الءوجات ف  مدينة رهطالناجمة ين تعدد ال

آلثار االجتماعية الناجمة عن تعدد الزوجات لدى عينة ل واالنحرافات المعيارية المتوسطات الحسابية،: (14جدول )
 (378)ن= مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية. من الزوجات في مدينة رهط

رقم 
 الفقرة

 الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

ف االنحرا
 المعياري

درجة 
 التوقع

 1ف
 البناء ا سري مفكك بسبب ءواج ءوج 

4.33 0.99 
 مرتفعة

 2ف
 خوفًا من ن دهم ل  خرينميل الى تجنب اآلأ

4.28 0.99 
 مرتفعة

 3ف
 المرأة للرجل متعدد الءوجات لى وضعإحتمل نظرة المجتمع أال 

4.26 0.98 
 مرتفعة

 7ف
 الءوجة اليانية ال أت بل

4.26 0.91 
 رتفعةم

 12ف
 بعد ءواجه شعر بالكره تجاه ءوج أ

4.21 0.98 
 مرتفعة

 8ف
 نهاء حيات  الءوجيةإرغب ف  أ

4.19 1.01 
 مرتفعة

 11ف
 فاشلة ف  الحياةن الناس يرون  أينتابن  شعور ب

4.18 0.91 
 مرتفعة

 14ف
 بسبب وجود ءوجة أخرى ف  حياة ءوج   ن حيات  حءينةأشعر أ

4.18 1.06 
 مرتفعة

 4ف
 بسبب تعدد الءواج يواجهن  من مشكالت يجء ين حل ماأ

4.17 0.91 
 مرتفعة
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 9ف
 كءوجة يانية ءوج  ال يحترم وجودي

4.17 0.96 
 مرتفعة

 10ف
 ينظر الناس إل  بعطف وشف ة

4.17 0.93 
 مرتفعة

 13ف
 به من ظروف يائلية يؤير يلى حياات  بشكل يام ما أمرّ 

4.17 0.91 
 مرتفعة

 6ف
 ف  معظم ا حيان ج  مضطربة وغير مست رةيالقت  مع ءو 

4.16 0.92 
 مرتفعة

 5ف
 سرت أتجاه  بناء يالقات إيجابيةم ةرة ف   أنا

4.12 0.93 
 مرتفعة

 مرتفعة 0.73 4.20 الدرجة الكلية 
 

الناجمة ين تعدد الءوجات لدى يينة من الءوجات ف   جتماييةار االاآلي( أن 14يتضح من الجدول )
 ،فا  المرتباة ا ولاى تجااءالتا  ( 1الف ارة )كانات أكيار الف ارات أهمياة  ، حياثمرتفعةت كان مدينة رهط

 (، تالهاااا فااا 4.33)بلاااغ بمتوساااط حسااااب   (البنااااء ا ساااري مفكاااك بسااابب ءواج ءوجااا التااا  نةاااها )و 
 (، بمتوساط حسااب أميل الى تجنب اآلخارين خوفاًا مان ن ادهم لا ( الت  نةها )2المرتبة اليانية الف رة )

ال أحتماال نظاارة المجتمااع إلااى وضااع ( التاا  نةااها )3(، وجاااءت فاا  المرتبااة الياليااة الف اارة )4.28) بلااغ
( التا  5، وحلت ف  المرتبة ا خيرة الف ارة )(4.26)بلغ ( بمتوسط حساب  المرأة للرجل متعدد الءوجات

 .(4.12(، بمتوسط حساب  بلغ )أنا م ةرة ف  بناء يالقات إيجابية تجاه أسرت نةها )

استخدم اختبار )ت(  اآليار النفسية واالجتمايية وف ًا لف رات الم ياس تمف  فروق ال لمعرفةو 
وذلك لبيان الفروق بين المتوسط الحساب  المتح ق  ،(One Sample T Testللعينة الواحدة )

 ( يوضح ذلك.15لدرجات أفراد العينة والجدول )

ابي، واالنحراف المعياري، وقيمة )ت( لعينة واحدة، (: يبين الفروق بين درجات المتوسط الحس15)جدول 

 النفسية آلثار، وللدرجة الكلية ل واالجتماعية النفسية اآلثاروالوزن النسبي لكل مجال من مجاالت 

 .واالجتماعية

 اآلثار النفسية واالجتماعية
عدد 
 الفقرات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الفرضي

الوزن 
النسبي 
% 

 قيمة )ت(
مستوى 
 الداللة

 0.000 32.892 84.0% 3 0.71 4.20 23 اآلثار النفسية 
 0.000 32.221 84.2% 3 0.73 4.21 14 اآلثار االجتماعية

الدرجة الكلية لآلثار النفسية 
 0.000 35.048 84.0% 3 0.67 4.20 37 واالجتماعية

 (.2.56= ) 0.01)) ت" الجدولية يند مستوى، وقيمة "(1.96)( = 0.05قيمة "ت" الجدولية يند مستوى )
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 واالجتمايية النفسية اآليار( وجود فروق دالة إحةائيًا ف  درجات 15يتضح من الجدول )
بين المتوسط الحساب  والمتوسط  رهط مدينة ف  الءوجات من يينة لدى الءوجات تعدد ين الناجمة

واالجتمايية وف  الدرجة الكلية  النفسية آليارالفرض  ولةالح المتوسط الحساب  ف  جميع مجاالت ل
 النفسية آليارالمتوسط الحساب  ف  جميع مجاالت اواالجتمايية، حيث إن قيمة  النفسية آليارل

واالجتمايية كانت أكبر من قيمة المتوسط الفرض ، وقد كانت قيمة )ت( المحسوبة أكبر من قيمة 
 آليارلن خالل ا وءان النسبية أن الدرجة الكلية (، ويالحظ م0.05)ت( الجدولية يند مستوى داللة )

كانت بدرجة  رهط مدينة ف  الءوجات من يينة لدى الءوجات تعدد ين الناجمة واالجتمايية النفسية
%(، وقد جاء ف  المركء ا ول مجال 84( وبوءن نسب  بلغ )4.20مرتفعة بمتوسط حساب  بلغ )

%(، تاله ف  المركء اليان  84.2بوءن نسب  بلغ )( و 4.20بمتوسط حساب  ) االجتمايية اآليار
 %(.84بوءن نسب  بلغ )( 4.20بمتوسط حساب  بلغ ) النفسية اآليارمجال 

 مدينة في الزوجات من عينة لدى الزوجات تعدد عن الناجمةالتفاؤل والتشاؤم  ما درجة: ثانياً  
 ؟رهط

لادى  مساتوى التفااؤللنحرافاات المعيارياة تم حساب المتوساطات الحساابية، واال السؤاللإلجابة يلى هذا 
 .يينة من الءوجات ف  مدينة رهط

 لدى عينة من الزوجات في مدينة رهطمستوى التفاؤل ل واالنحرافات المعيارية المتوسطات الحسابية،: (16جدول )

 .مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية

رقم 
 الفقرة

 الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 اريالمعي

درجة 
 التوقع

 5ف
 . أمل وتفاؤل وبكلأنا م بل يلى الحياة 

2.84 1.33 
 متوسطة

 1ف
 . أفضلأشعر أن الغد سيكون 

2.83 1.35 
 متوسطة

 6ف
 يموماً  تبدو ل  الحياة جميلة

2.82 1.32 
 متوسطة

 3ف
 (.تفاءلوا بالخير تجدوهأؤمن بال ول) 

2.81 1.31 
 متوسطة

 14ف
 نة شرايها ا مل(أؤمن بال ول )الحياة سفي

2.81 1.31 
 متوسطة

 2ف
 بكل تفاؤلو أفكر ف  المست بل 

2.8 1.29 
 متوسطة

 4ف
 يليهمأتعرف  أكون سعيدًا مع كل الناس الذين

2.8 1.34 
 متوسطة

 21ف
 أفكر ف  أن ءمن يخبئ ل  مفاجآت سارة

2.8 1.31 
 متوسطة

 13ف
 أتوقع ا فضل دائماً 

2.79 1.33 
 متوسطة
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 20ف
 ذا لم تتح ق اليوم ستتح ق ف  الغدا هداف إ

2.79 1.32 
 متوسطة

 22ف
 الحياة حلوة بالرغم من المةايب فيها

2.79 1.3 
 متوسطة

 7ف
 فيه أتوقع النجاح  ءيندما أبدأ ف  يمل ش

2.78 1.32 
 متوسطة

 8ف
 ف  تحسن دائم ومستمر  ظروف

2.78 1.33 
 متوسطة

 11ف
 .تنته  ا مور يلى ما يرام بةفة يامة

2.78 1.34 
 متوسطة

 24ف
 أحسن الظن ف  جميع من أتعامل معهم

2.78 1.31 
 متوسطة

 9ف
 ةف  الحيا طموحات ظم أتوقع أن أح ق مع

2.77 1.36 
 متوسطة

 10ف
 الت  تحدث ل  مواقف الفشلأتجاهل يادة 

2.77 1.34 
 متوسطة

 12ف
 "ن بعد العسر يسرالدي إيمان بالم ولة "إ

2.77 1.36 
 متوسطة

 18ف
 أن كفة الخير أرجح من الشر أرى

2.77 1.32 
 متوسطة

 15ف
 أتوقع تحسن ا حوال مست بالً 

2.75 1.32 
 متوسطة

 17ف
 أرى الجانب اإليجاب  ف  كل مشكلة

2.74 1.31 
 متوسطة

 19ف
 أفكر دائمًا ولدي تفاؤل بالنجاح

2.74 1.32 
 متوسطة

 16ف
 الناس ذوي نوايا حسنة

2.73 1.36 
 متوسطة

 23ف

نن  ا فضل ف  كل مفاضلة )م ارنة( أدخل فيها بالنسبة أتوقع أ
 1.31 2.72 للمست بل

 متوسطة

 متوسطة 1.21 2.78 الدرجة الكلية 
 

، متوسااطا كااان لاادى يينااة ماان الءوجااات فاا  مدينااة رهااط مسااتوى التفاااؤل( أن 16يتضااح ماان الجاادول )
أناا م بال يلاى الت  نةها )و  ،ولىف  المرتبة ا  تجاءالت  ( 5الف رة )كانت أكير الف رات أهمية  حيث

( التاا  1المرتبااة اليانيااة الف اارة ) (، تالهااا فاا 2.84)بلااغ (، بمتوسااط حساااب  الحياااة وبكاال أماال وتفاااؤل
(، وجاءت فا  المرتباة اليالياة الف ارة 2.83) بلغ (، بمتوسط حساب أشعر أن الغد سيكون أفضلنةها )

، وحلاات فاا  المرتباااة (2.82)بلاااغ متوسااط حساااب  ( بتباادو لااا  الحياااة جميلااة يمومااااً ( التاا  نةااها )6)
أتوقااع أنناا  ا فضاال فاا  كاال مفاضاالة )م ارنااة( أدخاال فيهااا بالنساابة ( التاا  نةااها )23ا خياارة الف اارة )

 .(2.72بمتوسط حساب  بلغ ) (للمست بل
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 التشاؤم

لادى شااؤم مساتوى التلتم حساب المتوسطات الحساابية، واالنحرافاات المعيارياة  السؤاللإلجابة يلى هذا 
 .يينة من الءوجات ف  مدينة رهط

 مستوى التشاؤم لدى عينة من الزوجات في مدينة رهط واالنحرافات المعيارية المتوسطات الحسابية،: (17جدول )
 (387)ن= مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية.

رقم 
 الفقرة

 الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التوقع

 5ف
 ل  غير حسنةوقع حدوث أشياء أت

3.53 1.38 
 متوسطة

 13ف
 لك  أخطط لحيات  المست بلية المست بل غير مضمون

3.51 1.34 
 متوسطة

 7ف
 ، سريان ما أتوقع لها أن تءداد سوءاةحسنالحياة ذا سارت أمور إ

3.49 1.38 
 متوسطة

 9ف
 أميل الى تضخيم مشكالت  لدرجة تفوق حجمها الح ي  

3.48 1.34 
 توسطةم

 19ف
 من أجل  وجدتأشعر كأن المةائب 

3.48 1.39 
 متوسطة

 22ف
 ن  أموت ف  اليوم مئة مرةأكيرة الهموم تجعلن  أشعر ب

3.48 1.41 
 متوسطة

 6ف
 الحياةال يوجد أمل مرجو من 

3.47 1.44 
 متوسطة

 15ف
 أشعر بالعجء إءاء أي مهمة اقوم بها

3.47 1.36 
 متوسطة

 18ف
 اضر تعيس والمست بل أكير تعاسةالماض  محءن والح

3.46 1.35 
 متوسطة

 23ف
 سيكون مست بل  مظلماً 

3.46 1.32 
 متوسطة

 14ف
 أشعر أنن  دائمًا فاشل ف  كل ما أقوم به

3.45 1.35 
 متوسطة

 20ف
 . فا  هاذه الحياة هشخص ال قيمة ل أنا

3.45 1.38 
 متوسطة

 24ف
 ُكتب يلّ  الش اء ف  الحياة

3.44 1.38 
 طةمتوس

 10ف
  الوقت بمرور سوءاً  حيات  تءداد أمور

3.43 1.37 
 متوسطة

 12ف
 يبدو أن مةائب الحياة لن تفارقن 

3.43 1.41 
 متوسطة

 4ف
  ء س ء يحدث مع أبالغ ف  كل ش

3.42 1.41 
 متوسطة

 11ف
 حتى ال أةدم بشدة يند وقويه الفشلمن ا فضل أن أتوقع 

3.42 1.37 
 متوسطة

 8ف
 را ما سيتضح فيما بعد أنه قرار خاطئرااتخذت ق ذاإ

3.41 1.38 
 متوسطة

 16ف
 غالبا ما تأت  ف  أي اب ا حداث السارة ا حداث المؤلمة

3.41 1.38 
 متوسطة
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 21ف
 أكون ناجحًا ف  حيات ال أن  أتوقع

3.41 1.36 
 متوسطة

 17ف
 أنا يائس من هذه الحياة

3.4 1.34 
 متوسطة

 3ف
  سريةأشعر بالتشاؤم من حيات  ا 

3.39 1.42 
 متوسطة

 2ف
 أرى أن الحياة سلسلة ال متناهية من المةايب

3.34 1.27 
 متوسطة

 1ف
 يالءمن  سوء الحظ ف  كل المواقف

3.21 1.32 
 متوسطة

 متوسطة 1.26 3.43 الدرجة الكلية 
 

، متوسااطا كااان لاادى يينااة ماان الءوجااات فاا  مدينااة رهااط مسااتوى التشاااؤم( أن 17يتضااح ماان الجاادول )
أتوقاع حادوث ) :الت  نةهاو  ،ف  المرتبة ا ولى تجاءالت  ( 5الف رة )كانت أكير الف رات أهمية  حيث

( الت  نةها 13المرتبة اليانية الف رة ) (، تالها ف 3.53)بلغ (، بمتوسط حساب  أشياء غير حسنة ل 
، وجااءت فا  (3.51) بلاغ (، بمتوساط حسااب المست بل غيار مضامون لكا  أخطاط لحياات  المسات بلية)

إذا سااارت أمااور الحياااة حساانة، سااريان مااا أتوقااع لهااا أن تااءداد ) :( التاا  نةااها7المرتبااة الياليااة الف اارة )
يالءمنا  ساوء ( التا  نةاها )1، وحلات فا  المرتباة ا خيارة الف ارة )(3.49)بلغ ( بمتوسط حساب  سوءا

 .(3.21(، بمتوسط حساب  بلغ )الحظ ف  كل المواقف

استخدم اختبار )ت( للعينة  وف ًا لف رات الم ياس تم والتشاؤم التفاؤل درجة  ولمعرفة الفروق ف
( وذلك لبيان الفروق بين المتوسط الحساب  المتح ق لدرجات أفراد One Sample T Testالواحدة )

 ( يوضح ذلك.18العينة والجدول )

ري، وقيمة )ت( لعينة واحدة، (: يبين الفروق بين درجات المتوسط الحسابي، واالنحراف المعيا18)جدول 

 (387)ن= .والتشاؤم لتفاؤلل، وللدرجة الكلية والتفاؤل التشاؤموالوزن النسبي لكل مجال من مجاالت 

عدد  والتشاؤم التفاؤل
 الفقرات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الفرضي

الوزن 
النسبي 
% 

مستوى  قيمة )ت(
 الداللة

 0.000 45.036 55.6% 3 1.21 2.78 24  التفاؤل
 0.000 53.362 68.6% 3 1.26 3.43 24 التشاؤم

 0.000 181.239 62.2% 3 0.33 3.11 48 والتشاؤم لتفاؤللالدرجة الكلية 
 (.2.56= ) 0.01)) ، وقيمة "ت" الجدولية يند مستوى(1.96)( = 0.05قيمة "ت" الجدولية يند مستوى )
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 ين الناجمة والتشاؤم التفاؤلالة إحةائيًا ف  درجات ( وجود فروق د18يتضح من الجدول )
بين المتوسط الحساب  والمتوسط الفرض   رهط مدينة ف  الءوجات من يينة لدى الءوجات تعدد

، حيث إن قيمة والتشاؤم التفاؤلوف  الدرجة الكلية  التشاؤم مجالولةالح المتوسط الحساب  ف  
من قيمة المتوسط الفرض ، وقد كانت قيمة )ت(  أقلكانت مجال التفاؤل  المتوسط الحساب  ف 

(، ويالحظ من خالل ا وءان النسبية 0.05المحسوبة أكبر من قيمة )ت( الجدولية يند مستوى داللة )
 رهط مدينة ف  الءوجات من يينة لدى الءوجات تعدد ين ةالناجموالتشاؤم  للتفاؤلأن الدرجة الكلية 

%(، وقد جاء ف  المركء 62.2( وبوءن نسب  بلغ )3.11  بلغ )بمتوسط حساب متوسطةكانت بدرجة 
%(، تاله ف  المركء اليان  68.6( وبوءن نسب  بلغ )3.43بمتوسط حساب  ) التشاؤما ول مجال 

 %(.55.6( وبوءن نسب  بلغ )2.78بمتوسط حساب  بلغ ) التفاؤلمجال 

 التفاؤل درجةمتوسطات و  االجتماعيةاآلثار النفسية و متوسطات درجات  بينهل هناك فروق ثالثًا: 
، وفقًا لمتغيرات الدراسة رهط مدينة في الزوجات من عينة لدى الزوجات تعدد عن الناجمة والتشاؤم

ترتيب الزوجة بين ، طبيعة السكن، صلة القرابة، المستوى االقتصادي للزوج، المستوى التعليمي)
 ؟(ل الزوجات، العمر للزوجةلك أفراد األسرةعدد ، عدد سنوات الزواج، الزوجات

 :اآلتيةالسابق، قامت الباحية بتحويله للفرضيات الةفرية  السؤالمن أجل اإلجابة ين 

 اآلثارفي متوسطات (  ≥ 0.05) الداللة وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوىتال  .1
 من عينة لدى الزوجات تعدد عن الناجمة والتشاؤم التفاؤل ومتوسطات واالجتماعية النفسية
 .تعزى لمتغير المستوى التعليمي  رهط مدينة في الزوجات

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية تم استخدام  ةالساب  يةللتح ق من ةحة الفرض
 واالجتمايية النفسية اآلياردرجات ( للفروق ف  One Way Anovaاختبار تحليل التباين ا حادي )و 

 ف  الءوجات من يينة لدى الءوجات تعدد ين الناجمة والتشاؤم التفاؤل درجات والفروق ف  متوسطات
 .(20، 19) ولا، وذلك كما هو موضح ف  الجدالمستوى التعليم لمتغير  تبعاً   رهط مدينة

، واالجتماعية النفسية اآلثار(: يبين األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 19جدول )

 تبعاً لمتغير المستوى التعليمي والتشاؤم لتفاؤلول

 المقاييس
 العدد التعليمي المستوى المجاالت 

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

ار
آلث

ا
ية 

س
نف

ال
 

ية
ع

ما
جت

ال
وا

 

 اآلثار

  النفسية

 0.93 4.00 38 غير متعلمة

يدادي             0.76 4.19 149 تعليم ابتدائ  وا 

 0.65 4.18 81 يانوي      
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 المقاييس
 العدد التعليمي المستوى المجاالت 

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 0.56 4.35 57 دبلوم

0.65 4.22 62 كيرأبكالوريوس ف

 0.71 4.20 387 المجموع

 اآلثار

 االجتماعية

 0.83 4.08 38 غير متعلمة

يدادي             0.74 4.19 149 تعليم ابتدائ  وا 

 0.72 4.20 81 يانوي      

0.64 4.35 57 دبلوم

 0.74 4.17 62 كيرأبكالوريوس ف

 0.73 4.21 387 لمجموعا

 النفسية آلثارلالدرجة الكلية 

 واالجتماعية
 0.82 4.04 38 غير متعلمة

يدادي             0.69 4.19 149 تعليم ابتدائ  وا 

 0.65 4.19 81 يانوي      

0.58 4.35 57 دبلوم

 0.61 4.19 62 كيرأبكالوريوس ف

 0.67 4.20 387 المجموع

ل
ؤ
فا

لت
ا

 
ؤم

شا
لت

وا
 

  التفاؤل

 2.690.82 38 غير متعلمة

يدادي            1.20 2.68 149 تعليم ابتدائ  وا 

 1.15 2.91 81 يانوي      

2.641.21 57 دبلوم

 1.32 3.03 62 كيرأبكالوريوس ف

 1.21 2.78 387 المجموع

 التشاؤم

 3.411.33 38 غير متعلمة

يدادي        1.18 3.55 149     تعليم ابتدائ  وا 

 3.441.21 81 يانوي      

3.481.31 57 دبلوم

 1.42 3.12 62 كيرأبكالوريوس ف

 1.26 3.43 387 المجموع

 3.050.29 38 غير متعلمة للتفاؤل والتشاؤمالدرجة الكلية 

يدادي            0.36 3.12 149 تعليم ابتدائ  وا 

 3.180.32 81 يانوي      

3.060.23 57 دبلوم

 0.37 3.07 62 كيرأبكالوريوس ف

 0.33 3.11 387 المجموع
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 النفسية اآلثارلفروق في ا إلى( للتعرف One Way Anova) ( نتائج اختبار تحليل التباين األحادي20جدول )

 (387مي.  )ن= تبعاً لمتغير المستوى التعلي والتشاؤم التفاؤلالفروق في  إلى، والتعرف  واالجتماعية

 مجموع المربعات مصدر التباين المجال
درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

مستوى الداللة 

 اإلحصائية

ية
ع

ما
جت

ال
وا

ة 
سي

نف
ال
ر 

ثا
آل

 ا

 اآلثار النفسية

 0.747 4 2.987 ب  المجموةات

1.452 0.216 
غ ر

 دال 
0.514 196.392382 داخلالمجموةات

 ------ 199.379386 وعالمجم

 اآلثار االجتماعية

 0.460 4 1.840 ب  المجموةات

0.845 0.497 
غ ر

 دال 
 0.544 207.809382 داخلالمجموةات

 ------ 209.648386 المجموع

الدرجة الكلية 

لآلثار النفسية 

 واالجتماعية

 0.579 4 2.316 بين المجموعات

1.270 0.281 
غ ر

  دال
 0.456 382 174.099 داخل المجموعات

 ------ 386 176.415 المجموع

ؤم
شا

لت
وا

ل 
ؤ
فا

لت
ا

 

 التفاؤل

 2.044 4 8.175 ب  المجموةات

1.385 0.238 
غ ر

 دال 
 1.476 382 563.740 داخلالمجموةات

 ------ 386 571.915 المجموع

 

 التشاؤم

 2.082 4 8.239 ب  المجموةات

1.300 0.270 
غ ر

 دال 
 1.602 612.050382 داخلالمجموةات

 ------ 620.379386 المجموع

الدرجة الكلية 

 للتفاؤل والتشاؤم

 0.185 4 0.740 ب  المجموةات

1.630 0.166 
غ ر

 دال 
 0.113 43.341382 داخلالمجموةات

 ------ 44.081386 المجموع

 (0.05* دالة إحصائياً عند مستوى داللة ))  (.0.01إحصائياً عند مستوى داللة )لة * دا*)

يدم وجود فروق ذات داللة إحةائية يند مستوى الداللة ( 20الجدول )يتضح من خالل 
(α≥0.05 ف  جميع )اآليار النفسية واالجتمايية، وكذلك ف  الدرجة الكلية لآليار النفسية  مجاالت

لجميع مجاالت اآليار النفسية  (0.05أكبر من )يث كانت الداللة اإلحةائية حواالجتمايية، 
 دالة إحةائيا.  غير وه واالجتمايية وللدرجة الكلية لآليار النفسية واالجتمايية، 

ن ولم تظهر فروق ف  أبعاد التفاؤل والتشاؤم، حيث كان مستوى الداللة لهذه ا بعاد أكبر م
 ئيًا، وبذلك يتم قبول الفرضية.(، وه  غير دالة إحةا0.05)

 اآلثارفي متوسطات (  ≥ 0.05) الداللة وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوىتال  .2
 من عينة لدى الزوجات تعدد عن الناجمة والتشاؤم التفاؤل متوسطاتو  واالجتماعية النفسية
 .المستوى االقتصادي للزوجتعزى لمتغير   رهط مدينة في الزوجات

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية تم استخدام  ،ةالساب  يةمن ةحة الفرض للتح قو 
 واالجتمايية النفسية اآلياردرجات ( للفروق ف  One Way Anovaاختبار تحليل التباين ا حادي )و 

 ف  الءوجات من يينة لدى الءوجات تعدد ين الناجمة والتشاؤم التفاؤل درجات والفروق ف  متوسطات
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، 22،21ول )ا، وذلك كما هو موضح ف  الجدللءوج االقتةادي المستوىلمتغير  تبعاً   رهط دينةم
23). 

، واالجتماعية النفسية اآلثار(: يبين األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 21جدول )

للزوج االقتصادي المستوىتبعاً لمتغير  والتشاؤم لتفاؤلول  

 المقاييس
 العدد للزوج االقتصادي المستوى المجاالت 

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

ار
آلث

ا
 

ية
س

نف
ال

 
ية

ع
ما

جت
ال
وا

 

 اآلثار

  النفسية

 0.94 4.02 64 (     فأقل شي ل 5000) متدنٍ 

 0.70 4.18 175 (شي ل 10 000 آالف -5001)  سطمتو 

0.59 4.29 148 (        فأكير شي ل 10 000) يالٍ 

 0.71 4.20 387 موعالمج

 اآلثار

 االجتماعية

 0.85 4.05 64 (     فأقل شي ل 5000) متدنٍ 

 0.72 4.16 175 (شي ل 10 000 آالف -5001)  سطمتو 

 0.68 4.32 148 (        فأكير شي ل 10 000) يالٍ 

 0.73 4.21 387 المجموع

 آلثارلالدرجة الكلية 

 واالجتماعية النفسية
 0.83 4.04 64 (     فأقل شي ل 5000) متدنٍ 

 0.67 4.17 175 (شي ل 10 000 آالف -5001)  سطمتو 

 0.58 4.31 148 (        فأكير شي ل 10 000) يالٍ 

 0.67 4.20 387 المجموع

ل
ؤ
فا

لت
ا

 
ؤم

شا
لت

وا
 

  التفاؤل

2.851.23 64 (     فأقل شي ل 5000) متدنٍ 

1.18 2.87 175 (شي ل 10 000 آالف -5001)  سطمتو 

 1.24 2.65 148 (        فأكير شي ل 10 000) يالٍ 

 1.21 2.78 387 المجموع

 التشاؤم

 3.371.30 64 (     فأقل شي ل 5000) متدنٍ 

1.25 3.33 175 (شي ل 10 000 آالف -5001)  سطمتو 

 3.581.26 148 (        فأكير شي ل 10 000) يالٍ 

 1.26 3.43 387 المجموع

للتفاؤل الدرجة الكلية 

 والتشاؤم
 3.110.28 64 (     فأقل شي ل 5000) متدنٍ 

0.36 3.10 175 (شي ل 10 000 آالف -5001)  سطمتو 

 0.32 3.12 148 (        فأكير شي ل 10 000) يالٍ 

 0.33 3.11 387 المجموع
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 النفسية اآلثارلفروق في ا إلى( للتعرف One Way Anova) ( نتائج اختبار تحليل التباين األحادي22جدول )

.  )ن= للزوج االقتصادي المستوىتبعاً لمتغير  والتشاؤم التفاؤلالفروق في  إلى، والتعرف  واالجتماعية

387) 

 مجموع المربعات مصدر التباين المجال
درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

مستوى الداللة 

 اإلحصائية

ار
آلث

ا
 

ية
ع

ما
جت

ال
وا

ة 
سي

نف
ال

 

 اآلثار النفسية

 1.750 2 3.500 ب  المجموةات

0.510 195.879384 داخلالمجموةات دال  *0.033 3.430

 ------ 199.379386 المجموع

 اآلثار االجتماعية

 1.895 2 3.790 ب  المجموةات

 0.536 205.858384 داخلالمجموةات دال  *0.030 3.535

 ------ 209.648386 المجموع

الدرجة الكلية 

لآلثار النفسية 

 واالجتماعية

 1.785 2 3.571 بين المجموعات

 0.450 384 172.844 داخل المجموعات دال  *0.020 3.967

 ------ 386 176.415 المجموع

ؤم
شا

لت
وا

ل 
ؤ
فا

لت
ا

 

 التفاؤل

 2.228 2 4.456 ب  المجموةات

1.508 0.223 
غ ر

 دال 
 1.478 384 567.460 داخلالمجموةات

 ------ 386 571.915 المجموع

 

 التشاؤم

 2.700 2 5.400 ب  المجموةات

1.686 0.187 
غ ر

 دال 
 1.602 614.979384 داخلالمجموةات

 ------ 620.379386 المجموع

الدرجة الكلية 

 للتفاؤل والتشاؤم

 0.007 2 0.015 المجموةاتب  

0.064 0.983 
غ ر

 دال 
 0.115 44.066384 داخلالمجموةات

 ------ 44.081386 المجموع

 (0.05* دالة إحصائياً عند مستوى داللة )  (.0.01إحصائياً عند مستوى داللة )* دالة *

ستوى الداللة وجود فروق ذات داللة إحةائية يند م( 22الجدول )يتضح من خالل 
(α≥0.05 ف  جميع )اآليار النفسية واالجتمايية، وكذلك ف  الدرجة الكلية لآليار النفسية  مجاالت

لجميع مجاالت اآليار النفسية  (0.05أقل من )حيث كانت الداللة اإلحةائية واالجتمايية، 
 . دالة إحةائيا وه واالجتمايية وللدرجة الكلية لآليار النفسية واالجتمايية، 

ولم تظهر فروق ف  أبعاد التفاؤل والتشاؤم، حيث كان مستوى الداللة لهذه ا بعاد أكبر من 
 (، وه  غير دالة إحةائيًا.0.05)

( للم ارنات الينائية البعدية للفروق Tukey Testوإليجاد مةدر الفروق استخدم اختبار توك  )
، وذلك كما هو واضح للءوج االقتةادي لمستوىا لمتغير تبعاً  واالجتمايية النفسية اآليارمتوسطاتف  

 (.23من خالل الجدول )

 



70 

 

 اآلثار( للمقارنات الثنائية البعدية للفروق في متوسطات Tukey Testنتائج اختبار توكي ) :(23جدول )

 للزوج االقتصادي المستوى لمتغير تبعاً  واالجتماعية النفسية

المتوسط  المقارنات المجال
 عال   سطتو م   متدني الحسابي

عية
تما
الج
 وا
سية

النف
ار 
اآلث

 

 اآلثار 
 النفسية

 *0.276348- 0.162675-  4.02 (     فأقل شي ل 5000) متدنٍ 

 0.113673-  0.162675 4.18 (شي ل 10 000 آالف -5001)  سطمتو 

  0.113673 *0.276348 4.29 (        فأكير شي ل 10 000) يالٍ 

اآلثار 
 االجتماعية

 *0.265173- 0.102889-  4.05 (     فأقل شي ل 5000) متدنٍ 

 0.162284-  0.102889 4.16 (شي ل 10 000 آالف -5001)  سطمتو 

  0.162284 *0.265173 4.32 (        فأكير شي ل 10 000) يالٍ 

 الدرجة الكلية
 *0.270427- 0.132535-  4.04 (     فأقل شي ل 5000) متدنٍ 

 0.137892-  0.132535 4.17 (شي ل 10 000 آالف -5001)  سطمتو 

  0.137892 *0.270427 4.31 (        فأكير شي ل 10 000) يالٍ 
 

اآليار النفسية متوسطات إلى أن الفروق ف   (23وفق الجدول ) تشير الم ارنات الينائية البعدية
اجهن متدن  المستوى االقتةادي وكان ف  ُبعد اآليار النفسية كانت الفروق بين الذين أءو واالجتمايية 

 10 000)شي ل فأقل(  وبين الذين أءواجهن يال  المستوى االقتةادي وكان دخلهم  5000دخلهن )
،  (فأكير شي ل 10 000)دخل أءواجهن  ت الال، حيث كانت الفروق لةالح الءوجات (فأكير شي ل

شي ل فأقل(، وهذا يشير  5000هن )دخل أءواجت  الال( 4.02( م ابل )4.29بمتوسط حساب  بلغ )
 لديهن آيار النفسية أكير من الءوجات الذين دخلهن متدن . جهن يالٍ و دخل أء  اللوات إلى الءوجات 

كذلك ظهرت فروق ف  متوسطات ُبعد اآليار االجتمايية كانت الفروق بين الذين أءواجهن 
أءواجهن يال  المستوى الآلت  ين شي ل فأقل(  وب 5000وكان دخلهم ) ،متدن  المستوى االقتةادي

دخل  اللوات ، حيث كانت الفروق لةالح الءوجات (فأكير شي ل 10 000)وكان دخلهم  ،االقتةادي
( للذين دخل أءواجهن 4.05( م ابل )4.32،  بمتوسط حساب  بلغ )(فأكير شي ل 10 000)أءواجهن 

لديهن آيار اجتمايية أكير  هن يالٍ جو دخل أء  الآلت شي ل فأقل(، وهذا يشير إلى الءوجات  5000)
 من الءوجات الذين دخلهن متدن .

وكان  ،أءواجهن متدن  المستوى االقتةادي اللوات أما بالنسبة للدرجة الكلية كانت الفروق بين 
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 10 000)أءواجهن يال  المستوى االقتةادي وكان دخلهم  اللوات شي ل فأقل(  وبين  5000دخلهم )
،  (فأكير شي ل 10 000)دخل أءواجهن  اللوات انت الفروق لةالح الءوجات ، حيث ك(فأكير شي ل

شي ل فأقل(، وهذا يشير  5000دخل أءواجهن ) اللوات ( 4.04( م ابل )4.31بمتوسط حساب  بلغ )
كير من الءوجات الذين دخلهن جهن يال  لديهن آيار نفسية واجتمايية أو دخل أء  اللوات إلى الءوجات 

 .متدنٍ 

 اآلثارفي متوسطات (  ≥ 0.05) الداللة د فروق ذات داللة إحصائية عند مستوىوجتال  .3
 من عينة لدى الزوجات تعدد عن الناجمة والتشاؤم التفاؤل متوسطاتو  واالجتماعية النفسية
 .صلة القرابةتعزى لمتغير   ،رهط مدينة في الزوجات

 Independent-Sample) ات المست لةللعين لإلجابة ين الفرضية الساب ة تم استخدام اختبار )ت(

T-Test التفاؤل درجات متوسطات وف  واالجتمايية النفسية اآلياردرجات ف  متوسطات ( للفروق 
 .ال رابة ةلة لمتغير تعءى رهط مدينة ف  الءوجات من يينة لدى الءوجات تعدد ين الناجمة والتشاؤم

لفروق في متوسطات ا إلىللتعرف ( Independent- Sample T-Test))ت( ( نتائج اختبار 24جدول )

 .القرابة صلةتبعاً لمتغير  والتشاؤم التفاؤلالفروق في متوسطات  إلى، والتعرف واالجتماعية النفسية اآلثار

 (267) قرابة صلة يوجدال (، 120) قرابة صلة يوجد، 387)ن=

 المتغير المقياس
 صلة

 القرابة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

مة ت قي

 المحسوبة
 الداللة اإلحصائية

ة 
سي

نف
 ال

ار
آلث

ا

ية
ع

ما
جت

ال
وا

 

 اآلثارالمفس  
 4.140.75يوجع

-1.001 0.317 
غ ر

دال   0.70 4.22 اليوجع

 اآلثاراالجتماة  
 4.130.76يوجع

1.235- 0.217 
غ ر

دال   0.72 4.23 اليوجع

لآلثار النفسية الدرجة الكلية 

 يةواالجتماع

 0.68 4.14 يوجد
1.206- 0.229 

غ ر

دال   0.67 4.23 ال يوجد

ؤم
شا

لت
وا

ل 
ؤ
فا

لت
ا

 

 التفاؤل
 1.19 2.76يوجع

-0.178 0.780 
غ ر

دال   1.22 2.79 اليوجع

 التشاؤم
 1.24 3.49يوجع

0.161 0.583 
غ ر

دال  1.28 3.41 اليوجع

للتفاؤل والتشاؤمالدرجة الكلية 
 0.42 3.12 يوجد

0.060 0.600 
غير 

 0.29 3.10 ال يوجد دالة

 1165(، درجات الحرية = 0.05(، * دالة إحصائياً عند مستوى داللة )0.01* *دالة إحصائياً عند مستوى داللة )

 2.58 =( 0.01، قيمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة )1.96 =( 0.05قيمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة )
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( إلى يدم وجود فروق ذات داللة إحةائية ف  مجاالت 24ير النتائج كما هو موضح ف  الجدول )تش
 الءوجات من يينة لدى، والدرجة الكلية لآليار النفسية واالجتمايية جميعها اآليار النفسية واالجتمايية

ن قيمة )ت( ، حيث كانت جميع قيم )ت( المحسوبة أقل مال رابة ةلة لمتغير تعءى  رهط مدينة ف 
 (. 0.005( يند مستوى داللة )2.58الجدولية )

، حيث بلغت )ت( مجاالت التفاؤل والتشاؤمظهر فروق ف  ُبعد فلم ت للتفاؤل والتشاؤمبالنسبة و 
 (. 0.005( يند مستوى داللة )2.58من قيمة )ت( الجدولية ) أقلوه   ،(7.060المحسوبة )

 اآلثارفي متوسطات (  ≥ 0.05) الداللة توىوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستال  .4
 من عينة لدى الزوجات تعدد عن الناجمة والتشاؤم التفاؤل متوسطاتو  واالجتماعية النفسية
 .طبيعة السكنتعزى لمتغير   رهط مدينة في الزوجات

 Independent-Sample) للعينات المست لة تم استخدام اختبار )ت( ،لإلجابة ين الفرضية الساب ة

T-Test التفاؤل درجات متوسطات وف  واالجتمايية النفسية اآلياردرجات ف  متوسطات ( للفروق 
طبيعة  لمتغير تعءى رهط مدينة ف  الءوجات من يينة لدى الءوجات تعدد ين الناجمة والتشاؤم
 .السكن

وسطات لفروق في متا إلىللتعرف ( Independent- Sample T-Test))ت( ( نتائج اختبار 25جدول )

طبيعة تبعاً لمتغير  والتشاؤم التفاؤلالفروق في متوسطات  إلى، والتعرف  واالجتماعية النفسية اآلثار

 ((118) جميعهم في نفس السكن(، 269) لكل زوجة سكن منفرد، 387)ن= .السكن

 طبيعة السكن المتغير المقياس
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة ت 

 المحسوبة
 إلحصائيةالداللة ا

ية
ع

ما
جت

ال
وا

ة 
سي

نف
ال
ر 

ثا
آل

ا
 

اآلثار

المفس  

لكل ءوجة 
سكن منفرد

4.190.75 

-0.438 0.661 
غ ر

دال  ف   نجميعه
 نفس السكن

4.22 0.63 

اآلثار

 االجتماة  

لكل ءوجة 
سكن منفرد

4.220.76 

0.782 0.435 
غ ر

دال  ف   نجميعه
 نفس السكن

4.16 0.66 

لآلثار لية الدرجة الك

 النفسية واالجتماعية

لكل ءوجة 
سكن منفرد

4.20 0.70 

0.188 0.851 
غ ر

دال  ف   نجميعه
 نفس السكن

4.19 0.61 



73 

 

 طبيعة السكن المتغير المقياس
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة ت 

 المحسوبة
 إلحصائيةالداللة ا

ؤم
شا

لت
وا

ل 
ؤ
فا

لت
ا

 

 التفاؤل

لكل ءوجة 
سكن منفرد

2.70 1.20 

دال  0.039 *2.070-
ف   نجميعه

 نفس السكن
2.97 1.23 

 التشاؤم

لكل ءوجة 
سكن منفرد

3.51 1.27 

1.757 0.080 
غ ر

دال  ف   نجميعه
 نفس السكن

3.26 1.24

للتفاؤل الدرجة الكلية 

والتشاؤم

لكل ءوجة 
سكن منفرد

3.10 0.30 

-0.424 0.672 
غير 

ف   نجميعه دالة
 نفس السكن

3.12 0.41 

 1165(، درجات الحرية = 0.05ة )(، * دالة إحصائياً عند مستوى دالل0.01* *دالة إحصائياً عند مستوى داللة )

 2.58 =( 0.01، قيمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة )1.96 =( 0.05قيمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة )

اآليار ( إلى يدم وجود فروق ذات داللة إحةائية ف  25تشير النتائج كما هو موضح ف  الجدول )
  رهط مدينة ف  الءوجات من يينة لدى واالجتمايية النفسية آليارل، والدرجة الكلية النفسية واالجتمايية

طبيعة السكن، حيث كانت جميع قيم )ت( المحسوبة أقل من قيمة )ت( الجدولية  لمتغير تعءى
 (. 0.005( يند مستوى داللة )2.58)

( إلى يدم وجود فروق ذات داللة إحةائية ف  25تشير النتائج كما هو موضح ف  الجدول )كما 
طبيعة  لمتغير تعءى  رهط مدينة ف  الءوجات من يينة لدىلتشاؤم لالتشاؤم، والدرجة الكلية مجال 

( يند مستوى داللة 2.58السكن، حيث كانت جميع قيم )ت( المحسوبة أقل من قيمة )ت( الجدولية )
(0.005 .) 

 التفاؤل مجال( إلى وجود فروق ذات داللة إحةائية 25تشير النتائج كما هو موضح ف  الجدول )
، حيث كانت جميع قيم )ت( طبيعة السكن لمتغير تعءى  رهط مدينة ف  الءوجات من يينة لدى

(. وقد كانت الفروق 0.005( يند مستوى داللة )2.58المحسوبة أكبر من قيمة )ت( الجدولية )
كير الءوجات اللوات  جميعهن ف  نفس السكن لديهن تفاؤل أ، أي أن السكن نفس ف الءوجات لةالح 

 .من الءوجات اللوات  يسكن ف  سكن منفرد
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 اآلثارفي متوسطات (  ≥ 0.05) الداللة وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوىتال  .5
 من عينة لدى الزوجات تعدد عن الناجمة والتشاؤم التفاؤل متوسطاتو  واالجتماعية النفسية
 .زوجاتترتيب الزوجة بين التعزى لمتغير   رهط مدينة في الزوجات

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية تم استخدام  ةالساب  يةللتح ق من ةحة الفرض
 واالجتمايية النفسية اآلياردرجات ( للفروق ف  One Way Anovaاختبار تحليل التباين ا حادي )و 

 ف  الءوجات من يينة لدى الءوجات تعدد ين الناجمة والتشاؤم التفاؤل درجات والفروق ف  متوسطات
 .( 27، 26)ولا، وذلك كما هو موضح ف  الجدالءوجات بين الءوجة ترتيبلمتغير  تبعاً   رهط مدينة

، واالجتماعية النفسية اآلثار(: يبين األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 26جدول )

 (387)ن= الزوجات بين الزوجة ترتيبتبعاً لمتغير  والتشاؤم لتفاؤلول

 المقاييس
 المجاالت 

 بين الزوجة ترتيب

 الزوجات
 العدد

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

ار
آلث

ا
 

ية
س

نف
ال

 
ية

ع
ما

جت
ال
وا

 

  النفسية اآلثار

 0.76 4.16 84 اولى

 0.78 4.17 150 يانية

 0.62 4.25 129 يالية

0.57 4.23 24 ةرابع

 0.71 4.20 387 المجموع

 اآلثار

 عيةاالجتما

 0.79 4.09 84 اولى

 0.73 4.25 150 يانية

0.69 4.23 129 يالية

 0.74 4.12 24 ةرابع

 0.73 4.21 387 المجموع

 النفسية آلثارلالدرجة الكلية 

 واالجتماعية
 0.72 4.12 84 اولى

 0.69 4.21 150 يانية

 0.62 4.24 129 يالية

 0.62 4.18 24 ةرابع

 0.67 4.20 387 المجموع

ل
ؤ
فا

لت
ا

 
ؤم

شا
لت

وا
 

  التفاؤل

 2.811.26 84 اولى

1.18 2.71 150 يانية

2.891.21 129 يالية

 1.23 2.55 24 ةرابع

 1.21 2.78 387 المجموع

 3.471.27 84 اولى التشاؤم
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 المقاييس
 المجاالت 

 بين الزوجة ترتيب

 الزوجات
 العدد

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

1.25 3.44 150 يانية

3.341.27 129 يالية

 1.25 3.78 24 ةرابع

 1.26 3.43 387 المجموع

 3.140.35 84 اولى للتفاؤل والتشاؤمالدرجة الكلية 

0.30 3.07 150 يانية

3.120.37 129 يالية

 0.27 3.16 24 ةرابع

 0.33 3.11 387 المجموع

 

 اآلثارلفروق في ا ( للتعرف علىOne Way Anova) ( نتائج اختبار تحليل التباين األحادي27جدول )

.  الزوجات بين الزوجة ترتيبتبعاً لمتغير  والتشاؤم التفاؤل، والتعرف على الفروق في  اعيةواالجتم النفسية

 (387)ن= 

 مجموع المربعات مصدر التباين المجال
درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

مستوى الداللة 

 اإلحصائية

ية
ع

ما
جت

ال
وا

ة 
سي

نف
ال
ر 

ثا
آل

 ا

 اآلثار النفسية

 0.222 3 0.666 ب  المجموةات

0.428 0.733 
غ ر

 دال 
0.519 198.713383 داخلالمجموةات

 ------ 199.379386 المجموع

 اآلثار االجتماعية

 0.535 3 1.606 ب  المجموةات

0.985 0.400 
غ ر

 دال 
 0.543 208.043383 داخلالمجموةات

 ------ 209.648386 المجموع

الكلية الدرجة 

لآلثار النفسية 

 واالجتماعية

 0.243 3 0.728 بين المجموعات

0.529 0.663 
غ ر

 دال 
 0.459 383 175.687 داخل المجموعات

 ------ 386 176.415 المجموع
ؤم

شا
لت

وا
ل 

ؤ
فا

لت
ا

 

 التفاؤل

 1.276 3 3.892 ب  المجموةات

0.861 0.462 
غ ر

 دال 
 1.483 383 568.086 داخلالمجموةات

 ------ 386 571.915 المجموع

 

 التشاؤم

 1.390 3 4.170 ب  المجموةات

0.864 0.460 
غ ر

 دال 
 1.609 616.209383 داخلالمجموةات

 ------ 620.379386 المجموع

الدرجة الكلية 

 للتفاؤل والتشاؤم

 0.126 3 0.378 ب  المجموةات

1.103 0.348 
غ ر

ال د  
 0.114 43.703383 داخلالمجموةات

 ------ 44.081386 المجموع

 (0.05* دالة إحصائياً عند مستوى داللة )  (.0.01إحصائياً عند مستوى داللة )* دالة *

يدم وجود فروق ذات داللة إحةائية يند مستوى الداللة ( 27الجدول )يتضح من خالل 
(α≥0.05  ف )وكذلك ف  الدرجة الكلية لآليار النفسية هاجميع النفسية واالجتمايية اآليار مجاالت ،

لجميع مجاالت اآليار النفسية  (0.05أكبر من )حيث كانت الداللة اإلحةائية واالجتمايية، 
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 دالة إحةائيا.  غير وه واالجتمايية وللدرجة الكلية لآليار النفسية واالجتمايية، 

ؤل والتشاؤم، حيث كان مستوى الداللة لهذه ا بعاد أكبر من ولم تظهر فروق ف  أبعاد التفا
 (، وه  غير دالة إحةائيًا.0.05)

 اآلثارفي متوسطات (  ≥ 0.05) الداللة وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوىتال  .6
 من عينة لدى الزوجات تعدد عن الناجمة والتشاؤم التفاؤل ومتوسطات واالجتماعية النفسية
 .عدد سنوات الزواجتعزى لمتغير   ،رهط مدينة يف الزوجات

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية تم استخدام  ،للتح ق من ةحة الفرض السابق
 واالجتمايية النفسية اآلياردرجات ( للفروق ف  One Way Anovaاختبار تحليل التباين ا حادي )و 

 ف  الءوجات من يينة لدى الءوجات تعدد ين لناجمةا والتشاؤم التفاؤل درجات والفروق ف  متوسطات
 .(29،28ول )ا، وذلك كما هو موضح ف  الجدالءواج سنوات يددلمتغير  تبعاً   رهط مدينة

، واالجتماعية النفسية اآلثار(: يبين األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 28جدول )

 الزواج واتسن عددتبعاً لمتغير  والتشاؤم لتفاؤلول

 المقاييس
 العدد الزواج سنوات عدد المجاالت 

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

ار
آلث

ا
 

ية
س

نف
ال

 
ية

ع
ما

جت
ال
وا

 

  النفسية اآلثار

 0.72 4.17 137 سنوات فأقل 5

 0.72 4.20 176   سنوات 6-15

0.69 4.24 74            سنة فأكير 16

 0.71 4.20 387 المجموع

 آلثارا

 االجتماعية

 0.80 4.15 137 سنوات فأقل 5

0.72 4.20 176   سنوات 6-15

 0.62 4.31 74            سنة فأكير 16

 0.73 4.21 387 المجموع

 النفسية آلثارلالدرجة الكلية 

 واالجتماعية
 0.70 4.16 137 سنوات فأقل 5

 0.67 4.20 176   سنوات 6-15

 0.61 4.28 74            سنة فأكير 16

 0.67 4.20 387 المجموع

ل
ؤ
فا

لت
ا

 
ؤم

شا
لت

وا
 

  التفاؤل

 2.861.35 137 سنوات فأقل 5

1.14 2.78 176   سنوات 6-15

 1.10 2.65 74            سنة فأكير 16

 1.21 2.78 387 المجموع

 التشاؤم
 3.311.33 137 سنوات فأقل 5

3.441.44 176   سنوات 6-15
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 المقاييس
 العدد الزواج سنوات عدد المجاالت 

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 1.10 3.64 74            سنة فأكير 16

 1.26 3.43 387 المجموع

 3.080.38 137 سنوات فأقل 5 للتفاؤل والتشاؤمالدرجة الكلية 

0.30 3.11 176   سنوات 6-15

 0.30 3.15 74            سنة فأكير 16

 0.33 3.11 387 المجموع

 

 النفسية اآلثارلفروق في ا إلى( للتعرف One Way Anova) ين األحادي( نتائج اختبار تحليل التبا29جدول )

 (387.  )ن= الزواج سنوات عددتبعاً لمتغير  والتشاؤم التفاؤلالفروق في  إلى، والتعرف  واالجتماعية

 مجموع المربعات مصدر التباين المجال
درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

مستوى الداللة 

 ئيةاإلحصا

ية
ع

ما
جت

ال
وا

ة 
سي

نف
ال
ر 

ثا
آل

 ا

 اآلثار النفسية

 0.138 2 0.277 ب  المجموةات

0.267 0.766 
غ ر

 دال 
0.518 199.102384 داخلالمجموةات

 ------ 199.379386 المجموع

 اآلثار االجتماعية

 0.565 2 1.129 ب  المجموةات

1.040 0.354 
غ ر

 دال 
 0.543 208.519384 داخلالمجموةات

 ------ 209.648386 المجموع

الدرجة الكلية 

لآلثار النفسية 

 واالجتماعية

 0.314 2 0.628 بين المجموعات

0.686 0.504 
غ ر

 دال 
 0.458 384 175.787 داخل المجموعات

 ------ 386 176.415 المجموع

ؤم
شا

لت
وا

ل 
ؤ
فا

لت
ا

 

 التفاؤل

 0.994 2 1.987 ب  المجموةات

0.670 0.513 
غ ر

 دال 
 1.484 384 569.928 داخلالمجموةات

 ------ 386 571.915 المجموع

 

 التشاؤم

 2.651 2 5.301 ب  المجموةات

1.655 0.192 
غ ر

 دال 
 1.602 615.078384 داخلالمجموةات

 ------ 620.379386 المجموع

الدرجة الكلية 

 للتفاؤل والتشاؤم

 0.100 2 0.201 ب  المجموةات

0.878 0.417 
غ ر

 دال 
 0.114 43.880384 داخلالمجموةات

 ------ 44.081386 المجموع

 (0.05* دالة إحصائياً عند مستوى داللة )  (.0.01إحصائياً عند مستوى داللة )* دالة *

ذات داللة إحةائية يند مستوى الداللة  يدم وجود فروق( 29الجدول )يتضح من خالل 
(α≥0.05 ف  جميع )اآليار النفسية واالجتمايية، وكذلك ف  الدرجة الكلية لآليار النفسية  مجاالت

لجميع مجاالت اآليار النفسية  (0.05أكبر من )حيث كانت الداللة اإلحةائية واالجتمايية، 
 دالة إحةائيا.  غير وه جتمايية، واالجتمايية وللدرجة الكلية لآليار النفسية واال

ولم تظهر فروق ف  أبعاد التفاؤل والتشاؤم، حيث كان مستوى الداللة لهذه ا بعاد أكبر من 
 (، وه  غير دالة إحةائيًا.0.05)
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 اآلثارفي متوسطات (  ≥ 0.05) الداللة وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوىتال  .7
 من عينة لدى الزوجات تعدد عن الناجمة والتشاؤم لتفاؤلا متوسطاتو  واالجتماعية النفسية
 .لكل الزوجات أفراد األسرةعدد تعزى لمتغير  ،رهط مدينة في الزوجات

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية تم استخدام  ،ةالساب  يةللتح ق من ةحة الفرض
 واالجتمايية النفسية اآلياررجات د( للفروق ف  One Way Anovaاختبار تحليل التباين ا حادي )و 

 ف  الءوجات من يينة لدى الءوجات تعدد ين الناجمة والتشاؤم التفاؤل درجات والفروق ف  متوسطات
، 30) ولا، وذلك كما هو موضح ف  الجدالءوجات لكل ا سرة أفراد يددلمتغير  تبعاً   رهط مدينة
31 ،32). 

، واالجتماعية النفسية اآلثارابية واالنحرافات المعيارية (: يبين األعداد والمتوسطات الحس30جدول )

 (387. )ن= الزوجات لكل األسرة أفراد عددتبعاً لمتغير  والتشاؤم لتفاؤلول

 المقاييس
 العدد الزوجات لكل األسرة أفراد عدد المجاالت 

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

ار
آلث

ا
 

ية
س

نف
ال

 
ية

ع
ما

جت
ال
وا

 

 اآلثار

  النفسية

 0.72 4.18 55  أفراد 5أقل من 

 0.76 4.15 159 أفراد 5-10

0.67 4.25 173            فأكير اً فرد 11

 0.71 4.20 387 المجموع

 اآلثار

 االجتماعية

 0.88 4.00 55  أفراد 5أقل من 

 0.78 4.16 159 أفراد 5-10

 0.61 4.30 173            فأكير اً فرد 11

 0.73 4.21 387 المجموع

 النفسية آلثارلالدرجة الكلية 

 واالجتماعية
 0.76 4.09 55  أفراد 5أقل من 

 0.71 4.16 159 أفراد 5-10

 0.59 4.28 173            فأكير اً فرد 11

 0.67 4.20 387 المجموع

ل
ؤ
فا

لت
ا

 
ؤم

شا
لت

وا
 

  التفاؤل

3.091.43 55  أفراد 5أقل من 

1.21 2.95 159 أفراد 5-10

 1.52 2.52 173            فأكير اً فرد 11

 1.21 2.78 387 المجموع

 التشاؤم

 3.051.48 55  أفراد 5أقل من 

1.27 3.31 159 أفراد 5-10

 3.671.28 173            فأكير اً فرد 11

 1.26 3.43 387 المجموع
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 المقاييس
 العدد الزوجات لكل األسرة أفراد عدد المجاالت 

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 3.070.47 55  أفراد 5أقل من  للتفاؤل والتشاؤمالدرجة الكلية 

0.32 3.13 159 أفراد 5-10

 0.10 3.10 173            فأكير اً فرد 11

 0.33 3.11 387 المجموع



 النفسية اآلثارلفروق في ا لمعرفة( One Way Anova) ( نتائج اختبار تحليل التباين األحادي31جدول )

 (387.  )ن= الزوجات لكل األسرة دأفرا عددتبعاً لمتغير  والتشاؤم التفاؤل، و واالجتماعية

 مجموع المربعات مصدر التباين المجال
درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

مستوى الداللة 

 اإلحصائية

ية
ع

ما
جت

ال
وا

ة 
سي

نف
ال
ر 

ثا
آل

 ا

 اآلثار النفسية

 0.425 2 0.849 ب  المجموةات

0.822 0.441 
غ ر

 دال 
0.517 198.529384 داخلالمجموةات

 ------ 199.379386 المجموع

 اآلثار االجتماعية

 2.206 2 4.413 ب  المجموةات

 0.534 205.236384 داخلالمجموةات دال  *0.017 4.128

 ------ 209.648386 المجموع

الدرجة الكلية 

لآلثار النفسية 

 واالجتماعية

 1.004 2 2.009 بين المجموعات

1.211 0.111 
غ ر

 دال 
 0.454 384 174.406 داخل المجموعات

 ------ 386 176.415 المجموع

ؤم
شا

لت
وا

ل 
ؤ
فا

لت
ا

 

 التفاؤل

 10.720 2 21.440 ب  المجموةات

 1.434 384 550.476 داخلالمجموةات دال  **0.001 7.478

 ------ 386 571.915 المجموع

 

 التشاؤم

 9.957 2 19.915 وةاتب  المجم

 1.564 600.464384 داخلالمجموةات دال  *0.002 6.368

 ------ 620.379386 المجموع

الدرجة الكلية 

 للتفاؤل والتشاؤم

 0.100 2 0.200 ب  المجموةات

0.876 0.417 
غ ر

 دال 
 0.114 43.880384 داخلالمجموةات

 ------ 44.081386 المجموع

 (0.05* دالة إحصائياً عند مستوى داللة )  (.0.01إحصائياً عند مستوى داللة )* دالة *

وجود فروق ذات داللة إحةائية يند مستوى الداللة ( 31الجدول )يتضح من خالل 
(α≥0.05  ف )(، ويدم 0.05أقل من )حيث كانت الداللة اإلحةائية  اآليار االجتمايية، مجال

ف  الدرجة الكلية لآليار النفسية ( α≥0.05داللة إحةائية يند مستوى الداللة )وجود فروق ذات 
للدرجة  (0.05أكبر من )حيث كانت الداللة اإلحةائية واالجتمايية، وكذلك ف  مجال اآليار النفسية 

 دالة إحةائيا. غير  وه الكلية لآليار النفسية واالجتمايية ولآليار النفسية، 

لدرجة الكلية  بعاد التفاؤل والتشاؤم، حيث كان مستوى الداللة لهذه ا بعاد ولم تظهر فروق ف  ا
وجود فروق ذات داللة إحةائية يند (، وه  غير دالة إحةائيًا، كما تبين 0.05مجتمعة أكبر من )
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 وه  (0.05أقل من )حيث كانت الداللة اإلحةائية  التفاؤل، مجال( ف  α≥0.05مستوى الداللة )
 مجال( ف  α≥0.05وجود فروق ذات داللة إحةائية يند مستوى الداللة )،  وكذلك ادالة إحةائي

 .دالة إحةائيا وه  (0.05أقل من )حيث كانت الداللة اإلحةائية  التشاؤم،

( للم ارنات الينائية البعدية للفروق Tukey Testوإليجاد مةدر الفروق استخدم اختبار توك  )
 لكل ا سرة أفراد يدد لمتغير تبعاً متوسطات التفاؤل والتشاؤم و  االجتمايية اآليارمتوسطاتف  

 (.32، وذلك كما هو واضح من خالل الجدول )الءوجات

 اآلثار متوسطات( للمقارنات الثنائية البعدية للفروق في Tukey Testنتائج اختبار توكي ) :(32جدول )

 (387)ن=  الزوجات لكل سرةاأل أفراد عدد لمتغير تبعاً  والتشاؤم التفاؤلو االجتماعية

 المقارنات المجال
المتوسط 
            فأكثر فرد 11 أفراد 10-5 أفراد 5 من أقل الحسابي

 

 اآلثار 
 االجتماعية

 *0.309249- 0.167565-  4.00  أفراد 5أقل من 

 0.141683-  0.167565 4.16 أفراد 5-10

  0.141683 *0.309249 4.30            فأكير اً فرد 11

 التفاؤل
 *0.569377 0.141433 3.09  أفراد 5أقل من 

 *0.427944  0.141433- 2.95 أفراد 5-10

  *0.427944- *0.569377- 2.52            فأكير اً فرد 11

 التشاؤم
 *0.619176- 0.265366- 3.05  أفراد 5أقل من 

 *0.353810-  0.265366 3.31 أفراد 5-10

  0.353810* *3.670.619176            فأكير اً فرد 11
 

ُبعد اآليار متوسطات إلى أن الفروق ف   (32وفق الجدول ) تشير الم ارنات الينائية البعدية
فأكير، فردًا  11أفراد وبين يدد أفراد ا سرة  5االجتمايية كانت الفروق بين يدد أفراد ا سرة أقل من 

فأكير، بمتوسط حساب  بلغ فردًا  11لءوجات الذين يدد أفراد ا سرة حيث كانت الفروق لةالح ا
يدد ت  الالأفراد فأقل، وهذا يشير إلى الءوجات  5يدد أفراد ا سرة  ( للءوجات4.00( م ابل )4.30)

فأكير لديهن آيار اجتمايية أكير من الءوجات الذين يدد افراد ا سرة فردًا  11أفراد ا سرة لديهن 
 أفراد. 5ل من لديهن أق

 5يدد أفراد ا سرة أقل من كانت الفروق بين  ،كذلك ظهرت فروق ف  متوسطات ُبعد التفاؤل
يدد أفراد ت  الالفأكير، حيث كانت الفروق لةالح الءوجات فردًا  11أفراد وبين يدد أفراد ا سرة 
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 11دد أفراد ا سرة ي ( للءوجات2.52( م ابل )3.09أفراد، بمتوسط حساب  بلغ ) 5ا سرة أقل من 
أفراد لديهن تفاؤل أكير  5يدد أفراد ا سرة لديهن أقل من ت  الالفأكير، وهذا يشير إلى الءوجات فردًا 

 فأكير.فردًا  11يدد افراد ا سرة لديهن ت  الالمن الءوجات 

( 10-5يدد أفراد ا سرة )كانت الفروق بين  ،كذلك ظهرت فروق ف  متوسطات ُبعد التفاؤلو 
يدد أفراد ت  الالفأكير، حيث كانت الفروق لةالح الءوجات فردًا  11راد وبين يدد أفراد ا سرة أف

 11يدد أفراد ا سرة  ( للءوجات2.52( م ابل )2.95( أفراد، بمتوسط حساب  بلغ )10-5ا سرة )
هن تفاؤل أكير ( أفراد لدي10-5يدد أفراد ا سرة لديهن )ت  الالفأكير، وهذا يشير إلى الءوجات فردًا 

 فأكير.فردًا  11يدد افراد ا سرة لديهن ت  الالمن الءوجات 

 5يدد أفراد ا سرة أقل من كانت الفروق بين  ،التشاؤمكذلك ظهرت فروق ف  متوسطات ُبعد 
يدد أفراد ت  الالفأكير، حيث كانت الفروق لةالح الءوجات فردًا  11أفراد وبين يدد أفراد ا سرة 

يدد أفراد ا سرة أقل  ( للءوجات3.05( م ابل )3.67فأكير، بمتوسط حساب  بلغ )دًا فر  11ا سرة 
فأكير لديهن تشاؤم أكير فردًا  11أفراد، وهذا يشير إلى الءوجات الذين يدد أفراد ا سرة لديهن  5من 

 أفراد. 5من الءوجات الذين يدد افراد ا سرة لديهن أقل من 

( 10-5يدد أفراد ا سرة )كانت الفروق بين  التشاؤمعد كذلك ظهرت فروق ف  متوسطات بُ و 
يدد أفراد ت  الالفأكير، حيث كانت الفروق لةالح الءوجات فردًا  11أفراد وبين يدد أفراد ا سرة 

-5يدد أفراد ا سرة ) ( للءوجات3.31( م ابل )3.67فأكير، بمتوسط حساب  بلغ )فردًا  11ا سرة 
فأكير لديهن تشاؤم أكير فردًا  11يدد أفراد ا سرة لديهن ت  الالالءوجات ( أفراد، وهذا يشير إلى 10

 ( أفراد.10-5فراد ا سرة لديهن )ت  يدد أالالمن الءوجات 

 اآلثارفي متوسطات (  ≥ 0.05) الداللة وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوىتال  .8
 من عينة لدى الزوجات تعدد عن الناجمة والتشاؤم التفاؤل متوسطاتو  واالجتماعية النفسية
 .عمر لزوجةتعزى لمتغير   رهط مدينة في الزوجات

اختبار المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية و تم استخدام  ةيللتح ق من ةحة الفرض
 واالجتمايية النفسية اآلياردرجات لفروق ف  معرفة ا( لOne Way Anovaتحليل التباين ا حادي )
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 ف  الءوجات من يينة لدى الءوجات تعدد ين الناجمة والتشاؤم التفاؤل درجات توسطاتوالفروق ف  م
 .(35، 34، 33)ولا، وذلك كما هو موضح ف  الجديمر لءوجةلمتغير  تبعاً   رهط مدينة

، واالجتماعية النفسية آلثارل(: يبين األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 33جدول )

 (387)ن=  عمر لزوجةتبعاً لمتغير  والتشاؤم لتفاؤلول

 المقاييس
 العدد للزوجة العمر المجاالت 

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

ار
آلث

ا
 

ية
س

نف
ال

 
ية

ع
ما

جت
ال
وا

 

 اآلثار

  النفسية

 0.74 4.06 60     سنة فأقل 25

 0.83 4.00 70 سنة 30-26من 

 0.65 4.23 111 سنة 36-31من 

0.66 4.32 146        فأكير  سنة 37

 0.71 4.20 387 المجموع

 اآلثار

 االجتماعية

 3.900.90 60     سنة فأقل 25

 0.68 4.10 70 سنة 30-26من 

 0.73 4.21 111 سنة 36-31من 

 0.63 4.37 146        فأكير  سنة 37

 0.73 4.21 387 المجموع

 النفسية آلثارلالدرجة الكلية 

 جتماعيةواال
 3.980.78 60     سنة فأقل 25

 0.68 4.05 70 سنة 30-26من 

 0.63 4.22 111 سنة 36-31من 

 0.61 4.35 146        فأكير  سنة 37

 0.67 4.20 387 المجموع

ل
ؤ
فا

لت
ا

 
ؤم

شا
لت

وا
 

  التفاؤل

3.351.33 60     سنة فأقل 25

1.20 3.10 70 سنة 30-26من 

1.08 2.82 111 سنة 36-31من 

 1.12 2.37 146        فأكير  سنة 37

 1.21 2.78 387 المجموع

 التشاؤم

 2.901.39 60     سنة فأقل 25

1.29 3.02 70 سنة 30-26من 

1.24 3.37 111 سنة 36-31من 

 3.901.04 146        فأكير  سنة 37

 1.26 3.43 387 المجموع

 3.130.36 60     سنة فأقل 25 تفاؤل والتشاؤمللالدرجة الكلية 

0.33 3.06 70 سنة 30-26من 
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 المقاييس
 العدد للزوجة العمر المجاالت 

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

0.33 3.10 111 سنة 36-31من 

 0.32 3.13 146        فأكير  سنة 37

 0.33 3.11 387 المجموع



 اآلثارلفروق في ا ( للتعرف علىOne Way Anova) ( نتائج اختبار تحليل التباين األحادي34جدول )

 (387.  )ن= عمر لزوجةتبعاً لمتغير  والتشاؤم التفاؤلو،  واالجتماعية فسيةالن

 مجموع المربعات مصدر التباين المجال
درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

مستوى الداللة 

 اإلحصائية

ية
ع

ما
جت

ال
وا

ة 
سي

نف
ال
ر 

ثا
آل

 ا

 اآلثار النفسية

 2.139 3 6.416 ب  المجموةات

0.504 192.962383 داخلالمجموةات دال  *0.006 4.245

 ------ 199.379386 المجموع

 اآلثار االجتماعية

 3.429 3 10.288 ب  المجموةات

 0.521 199.361383 داخلالمجموةات دال  **0.000 6.588

 ------ 209.648386 المجموع

الدرجة الكلية 

لآلثار النفسية 

 ماعيةواالجت

 2.563 3 7.689 بين المجموعات

 0.441 383 168.726 داخل المجموعات دال  0.001 5.818

 ------ 386 176.415 المجموع

ؤم
شا

لت
وا

ل 
ؤ
فا

لت
ا

 

 التفاؤل

 17.537 3 52.611 ب  المجموةات

 1.356 383 519.304 داخلالمجموةات دال  **0.000 12.934

 ------ 386 571.915 المجموع

 

 التشاؤم

 20.435 3 61.305 ب  المجموةات

 1.460 599.074383 داخلالمجموةات دال  **0.000 13.999

 ------ 620.379386 المجموع

الدرجة الكلية 

 للتفاؤل والتشاؤم

 0.096 3 0.289 ب  المجموةات

0.842 0.472 
غ ر

 دال 
 0.114 43.792383 داخلالمجموةات

 ------ 44.081386 المجموع

 (0.05* دالة إحصائياً عند مستوى داللة )  (.0.01** دالة إحصائياً عند مستوى داللة )

وجود فروق ذات داللة إحةائية يند مستوى الداللة ( 34الجدول )يتضح من خالل 
(α≥0.05  ف )أقل من نت الداللة اإلحةائية حيث كا االجتمايية، النفسية آليارل الكلية الدرجة
ف  ( α≥0.05وجود فروق ذات داللة إحةائية يند مستوى الداللة )و ، دالة إحةائيا وه  (0.05)

من  أقلحيث كانت الداللة اإلحةائية  االجتمايية، وكذلك ف  مجال اآليار مجال االيار النفسية
 دالة إحةائيا.  وه (، 0.05)

 بعاد التفاؤل والتشاؤم، حيث كان مستوى الداللة لهذه ا بعاد  ولم تظهر فروق ف  الدرجة الكلية
وجود فروق ذات داللة إحةائية يند (، وه  غير دالة إحةائيًا، كما تبين 0.05مجتمعة أكبر من )
 وه  (0.05أقل من )حيث كانت الداللة اإلحةائية  التفاؤل، مجال( ف  α≥0.05مستوى الداللة )
 مجال( ف  α≥0.05د فروق ذات داللة إحةائية يند مستوى الداللة )وجو وكذلك  ،دالة إحةائيا
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 .دالة إحةائيا وه  (0.05أقل من )حيث كانت الداللة اإلحةائية  التشاؤم،

( للم ارنات الينائية البعدية للفروق Tukey Testوإليجاد مةدر الفروق استخدم اختبار توك  )
وذلك كما هو  للءوجة العمر لمتغير تبعاً اؤل والتشاؤم التفو  االجتمايية النفسية اآليارمتوسطاتف  

 (.35واضح من خالل الجدول )

 اآلثار متوسطات( للمقارنات الثنائية البعدية للفروق في Tukey Testنتائج اختبار توكي ) :(35جدول )

 (387)ن= عمر لزوجة لمتغير تبعاً  والتشاؤم التفاؤلو االجتماعية

المتوسط  المقارنات المجال
 30-26 من     فأقل سنة 25 الحسابي

 سنة
 36-31 من

        فأكثر  سنة 37 سنة

 

 اآلثار 
 النفسية

 0.262488- 0.173658- 0.064493  4.06     سنة فأقل 25

 *0.326980- 0.238151-  0.064493- 4.00 سنة 30-26من 

 0.088829-  0.238151 0.173658 4.23 سنة 36-31من 

  0.088829 0.326980* 0.262488 4.32        كيرفأ  سنة 37

 اآلثار 
 االجتماعية

 *0.467189- *0.301544- 0.192517- 3.90     سنة فأقل 25

 *0.274672- 0.109027-  0.192517 4.10 سنة 30-26من 

 0.165644-  0.109027 *0.301544 4.21 سنة 36-31من 

  0.165644- *0.274672 *0.467189 4.37        فأكير  سنة 37

 التفاؤل

 *0.990183 *0.533634 0.249405 3.35     سنة فأقل 25

 *0.740778 0.284229  0.249405- 3.10 سنة 30-26من 

 *0.456549  -0.284229 *533634 .0- 2.82 سنة 36-31من 

  *0.456549- *0.740778- *0.990183- 2.37        فأكير  سنة 37

 التشاؤم 

 *0.997203- 0.466291- 0.113690- 2.90     سنة فأقل 25

 -0.883513* 0.352601-  0.113690 3.02 سنة 30-26من 

 -0.530912*  0.352601 0.466291 3.37 سنة 36-31من 

  0.530912* 0.883513* *3.900.997203        فأكير  سنة 37
 

ُبعد اآليار متوسطات إلى أن الفروق ف   (35وفق الجدول ) ديةتشير الم ارنات الينائية البع
، حيث سنة 30-26 منذوات ا يمار وبين   فأكير  سنة 37ذوات ا يمار كانت بين  ،النفسية

( م ابل 4.32، بمتوسط حساب  بلغ )فأكير  سنة 37ذوات ا يمار كانت الفروق لةالح الءوجات 
 اللوات  أيمارهن الءوجات  أن ، وهذا يشير إلىسنة 30-26 نذوات ا يمار م( للءوجات 4.06)
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 .سنة 30-26 ناللوات  أيمارهن مأكير من الءوجات لديهن آيار نفسية  فأكير  سنة 37

ذوات ا يمار كانت الفروق بين و  ،االجتماييةكذلك ظهرت فروق ف  متوسطات ُبعد اآليار 
ذوات ث كانت الفروق لةالح الءوجات ، حيسنة فأقل 25ذوات ا يمار وبين   فأكير  سنة 37

 25ذوات ا يمار ( للءوجات 3.90( م ابل )4.37، بمتوسط حساب  بلغ ) فأكير  سنة 37ا يمار 
أكير لديهن آيار اجتمايية  فأكير  سنة 37 اللوات  أيمارهن الءوجات  أن، وهذا يشير إلى سنة فأقل

 .سنة فأقل 25اللوات  أيمارهن من الءوجات 

ذوات ا يمار كانت الفروق بين و  ،االجتماييةرت فروق ف  متوسطات ُبعد اآليار كذلك ظه
ذوات ، حيث كانت الفروق لةالح الءوجات سنة 30-26 منذوات ا يمار وبين   فأكير  سنة 37

 منذوات ا يمار ( للءوجات 4.10( م ابل )4.37، بمتوسط حساب  بلغ ) فأكير  سنة 37ا يمار 
لديهن آيار اجتمايية  فأكير  سنة 37 اللوات  أيمارهن الءوجات  أنيشير إلى ، وهذا سنة 26-30

 .سنة 30-26 مناللوات  أيمارهن أكير من الءوجات 

 منذوات ا يمار كانت الفروق بين  ،االجتماييةكذلك ظهرت فروق ف  متوسطات ُبعد اآليار 
ذوات ا يمار لةالح الءوجات ، حيث كانت الفروق سنة فأقل 25ذوات ا يمار وبين  سنة 31-36
سنة  25ذوات ا يمار ( للءوجات 3.90( م ابل )4.21، بمتوسط حساب  بلغ )سنة 36-31 من
أكير من لديهن آيار اجتمايية  سنة 36-31 من اللوات  أيمارهن الءوجات  أن، وهذا يشير إلى فأقل

 .سنة فأقل 25اللوات  أيمارهن الءوجات 

 سنة فأقل 25ذوات ا يمار كانت الفروق بين  ،التفاؤلت ُبعد كذلك ظهرت فروق ف  متوسطا
 سنة 25ذوات ا يمار ، حيث كانت الفروق لةالح الءوجات سنة 36 – 31ذوات ا يمار من وبين 
، وهذا سنة 36 -31ذوات ا يمار من ( للءوجات 3.10( م ابل )3.35، بمتوسط حساب  بلغ )فأقل

اللوات  أكير من الءوجات لديهن تفاؤل  سنة فأقل 25 ارهن اللوات  أيمالءوجات  أنيشير إلى 
 .سنة 36-31أيمارهن 

 سنة فأقل 25ذوات ا يمار كانت الفروق بين  ،التفاؤلكذلك ظهرت فروق ف  متوسطات ُبعد 
 سنة 25ذوات ا يمار ، حيث كانت الفروق لةالح الءوجات فأكير  سنة 37ذوات ا يمار وبين 
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، وهذا فأكير  سنة 37ذوات ا يمار ( للءوجات 2.37( م ابل )3.35بلغ )، بمتوسط حساب  فأقل
اللوات  أكير من الءوجات لديهن تفاؤل  سنة فأقل 25 اللوات  أيمارهن الءوجات  أنيشير إلى 
 .فأكير  سنة 37أيمارهن 

 30-26 منذوات ا يمار كانت الفروق بين  ،التفاؤلكذلك ظهرت فروق ف  متوسطات ُبعد 
 منذوات ا يمار ، حيث كانت الفروق لةالح الءوجات فأكير  سنة 37ذوات ا يمار بين و  سنة
، فأكير  سنة 37ذوات ا يمار ( للءوجات 2.37( م ابل )3.10، بمتوسط حساب  بلغ )سنة 26-30

أكير من الءوجات لديهن تفاؤل  سنة 30-26 من اللوات  أيمارهن الءوجات  أنوهذا يشير إلى 
 .فأكير  سنة 37ارهن اللوات  أيم

 36-31 منذوات ا يمار كانت الفروق بين  ،التفاؤلكذلك ظهرت فروق ف  متوسطات ُبعد 
 منذوات ا يمار ، حيث كانت الفروق لةالح الءوجات فأكير  سنة 37ذوات ا يمار وبين  سنة
، فأكير  سنة 37ذوات ا يمار ( للءوجات 2.37( م ابل )2.82، بمتوسط حساب  بلغ )سنة 31-36

أكير من الءوجات لديهن تفاؤل  سنة 36-31 من اللوات  أيمارهن الءوجات  أن وهذا يشير إلى
 .فأكير  سنة 37اللوات  أيمارهن 

 سنة فأقل 25ذوات ا يمار كانت الفروق بين  ،التشاؤمكذلك ظهرت فروق ف  متوسطات ُبعد 
  سنة 37ذوات ا يمار لح الءوجات ، حيث كانت الفروق لةافأكير  سنة 37ذوات ا يمار وبين 
، وهذا سنة فأقل 25ذوات ا يمار ( للءوجات 2.90( م ابل )3.90، بمتوسط حساب  بلغ )فأكير
اللوات  أكير من الءوجات لديهن تشاؤم  فأكير  سنة 37 اللوات  أيمارهن إلى الءوجات  أنيشير 

 .سنة فأقل 25أيمارهن 

 سنة 30-26ذوات ا يمار كانت الفروق بين  ،تشاؤمالكذلك ظهرت فروق ف  متوسطات ُبعد 
  سنة 37ذوات ا يمار ، حيث كانت الفروق لةالح الءوجات فأكير  سنة 37ذوات ا يمار وبين 
، وهذا سنة 30-26ذوات ا يمار ( للءوجات 3.02( م ابل )3.90، بمتوسط حساب  بلغ )فأكير

اللوات  أيمارهن أكير من الءوجات لديهن تشاؤم  يرفأك  سنة 37 اللوات  أيمارهن يشير إلى الءوجات 
 .سنة 26-30
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 سنة 36-31ذوات ا يمار كانت الفروق بين  ،التشاؤمكذلك ظهرت فروق ف  متوسطات ُبعد 
  سنة 37ذوات ا يمار ، حيث كانت الفروق لةالح الءوجات فأكير  سنة 37ذوات ا يمار وبين 
، وهذا سنة 36-31ذوات ا يمار ( للءوجات 3.37ل )( م اب3.90، بمتوسط حساب  بلغ )فأكير

اللوات  أكير من الءوجات لديهن تشاؤم  فأكير  سنة 37 اللوات  أيمارهن الءوجات  أن يشير إلى
 .سنة 36-31أيمارهن 

 التفاؤلو  الزوجات تعدد عن الناجمة واالجتماعية النفسية اآلثارنتائج السؤال: ما درجة 
 ؟رهط مدينة في لزوجاتا من عينة لدى والتشاؤم

 نتائج التحليل الكيفي للمقابالت:

يدخل الرجل إلى رأس ءوجته.  ؟ل د أقنعن ، تعرفين كيف يحدث ذلك:1ت ول الءوجة يائشة
واف ت. ذهب لطلب يد فاطمة ]ليس إسمها الح ي  [ للءواج، وذهبت معه. أنا من رتب حفل الءفاف. 

دأ بضربنا ]أنا وأطفال [. وضعن  ف  شاحنته وسحبن  إلى قمت بكل ش ء بعد شهرين ف د ي له معنا ب
نجحت ف  ت ديم شكوى ضد ءوج  بتهمة تعدد الءوجات، وه  حالة واحدة ، و منءل أهل  ورمان  هناك

بالنسبة لعائشة، بعد  من بين يدة حاالت من تعدد الءوجات الت  وجدت طري ها إلى النظام ال ضائ .
من المنءل للعيش ف  كوخ ي ع يلى نفس الع ار. أخذ ءوجها كل أغراضه الءواج اليان  لءوجها إنت لت 

وياد ف ط لإليتداء يلى يائشة وأطفالها بالضرب. يائلتها وبختها لتوجهها للسلطات يندما كانت ف  
أحيانا ي وم  يجب تسويتها بين ا ش اء.” مشكلة يائلية داخلية“فى، وقالت إن هذه المشكلة ه  شتالمس

انية ويجبرهم يلى بحبسها ه  وأوالدها داخل المرحاض الخارج  الخاص بءوجته اليءوج يائشة 
اليوم، يائشة منفةلة ين ءوجها، ولكنها غير مطل ة بحسب ال انون. رفعت قضية ضد  تنظيفه.

ءوجها، متهمة إياه بتعدد الءوجات، وربحت ال ضية. دخل الءوج السجن لبضعة أشهر، وحةلت يلى 
مع ذلك، ت ول يائشة بأنها تشعر بالكيير من الندم:  نها واف ت يلى السماح  تعويض مال  ةغير.

لءوجها بالءواج مجددا، و نها كانت مطيعة إلى درجة أنها ذهبت مع ءوجها لتطلب له يد فاطمة 
ل د رمانا من دون أي ش ء. من دون مال. من “، وتضيف، ”أحيانا أتمنى الموت“وت ول،  للءواج.

من دون حياة جيدة. مالبس  أةبحت بالية وممءقة. ال يمكنن  أن أشتري اليياب  دون طعام جيد.
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أريد “ف  حياتها. ” كل ش ء“ت ول يائشة بأنها ستغير و لنفس . حذائ  ممءق. ال يمكنن  شراء حذاء. 
كل حيات  لم أخرج يوما ل ضاء “، كما ت ول. ”الخروج والتمتع بالحياة، ربما حتى السفر، ميل البشر

أنا … ممتع، أو للسفر. ]أرغب بالذهاب إلى[ طبريا. أو البحر الميت. ةحت  سيئة. أنا مريضة وقت
أرجو أال توافق أي من “وتضيف يائشة،  ”.مريضة جسديا ونفسيا. ل د تعبت. الحياة ةعبة للغاية

 ”.أتمنى أال يحدث ذلك لبنات “، وتتابع، ”بنات  بأن يتءوج ءوجها امرأة أخرى

ن هناك معاناة تعانيها الزوجة عائشة مما سبب لها بعض المشكالت النفسية ترى الباحثة أ
نها غير سعيدة في حياتها نتيجة بعض الممارسات التي مارسها زوجها بعد ، حيث إواالجتماعية

 زواجه عليها وهي تتمتع بدرجة من التشاؤم في حياتها اليومية.

من  –شهادة الدكتوراة. تءوجت مرتين ه  يان  إمرأة بدوية تحةل يلى  ،1أما الءوجة أمل
محاضرة جامعية متخةةة ف   أملوترملت مرتين، تعمل  –ش ي ين ف  بلدة ةفيح ف  ةحراء الن ب

ياما(  47ا مراض الورايية الناتجة ين ءواج ا قارب. ءوجها ا خير، يع وب موسى أبو ال يعان )
هدم ف  أم الحيران ف  الشهر الماض ، ف  ُقتل بعد أن أطل ت الشرطة النار يليه خالل يمليات ال

 أحداث راح ضيحتها أيضا شرط  إسرائيل  ال تءال ظروف وفاته غامضة.

ف  المرة ا ولى الت  قررت فيها أن تةبح ءوجة يانية، يندما تءوجت ءوجها ا ول محمد أبو 
كنت أخشى من أن “وقالت ال يعان، فعلت ذلك لتحافظ يلى الحرية ف  متابعة أهدافها ا كاديمية، 

اآلن أنت ءوجت ، ’أتءوج شخةا ال أيرف ح ا كل ش ء ينه. بعد الءواج، كان بإمكانه أن ي ول ل ، 
الشخص الوحيد الذي قال ل  إنه معن  بدراست  واستكمال  لرسالة الدكتوراه هو … اجلس  ف  البيت

 ”.ويدن  بالحرية. هذا كان ]الش ء[ ا هم“، ءوجها ا ول. ”محمد

ءوجة يانية لش ي ه )الذي تءوج من ءوجة يالية الح ا( للضمان  أملوفاة محمد، أةبحت بعد 
ا طفال “وخوفا من أن ت وم العائلة الموسعة بأخذ أطفالها بعيدا ينها إذا قامت بتركها.  االجتماي 

 ، كما قالت.”ينتمون  سرة ا ب. بهذا الشكل تسير ا مور

رة العدل وتبدو كغير ضارة ه  محاولة للحد من معدالت ت ول أن الخطوات الت  تتخذها وءا
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 البدو، حتى ح وق النساء الحكومة ال تعطيها لكل امرأه بسهوله. العربالوالدة ف  ةفوف 

ألنها كانت  ،ترى الباحثة أن أمل لم يكن لديها أثار نفسية واجتماعية بسبب الزواج المتعدد
 شكل الطبيعي.مخيرة في هذا الزواج وهي تمارس حياتها بال

لما كان يمري ف  العشرين ف الت  ،1الت  قابلتها الباحية بشكل شخة  أما الءوجة خديجة
لخ.. يكنت بحلم ءي كل بنت بشاب ملتءم ذ  خلق وكنت أبن  افكار وامال وا 

ستنى فارس احالم ، استنيته ، مرت االيام وانا بتعدد الءوجات واحارب هذه الفكرة كنت ضد
ا قرب يمري للياليين، ةرت اقول يا رب ايش اسوي يوم بعد يوم بكبر ف  السن وما خر لحد مأتلكنه 

يام، وبيوم كنت جالسه مع فتت يمر الياليين ومرت ا  ب در اطلع اقول ودي يريس الن هاذ ييب!!
مجموية نساء وسمعت وحده من الموجودات بت ول: )فالنه ينست(، قلت بين  وبين نفس  مسكينه 

 ولكن فالنه!!! انه اسم  ، يا رب ايش اسوي ةرت تحت مسمى اسم يانس!.فالنه ينست، 

ر ان الغلط ف  شخةيت  وكان بديت انعءل مع نفس  وفتت بحالة اكتئاب واراجع نفس  وافك
ةرخ بةوت يال : ودي ءلمه اوقف بظله يعاونن  واقض  معه وقت ، ودي اجيب والد أنفس  

 م يانس.واةير ام واتمتع بحيات  وارتاح من اس

يومها جاء اخوي وقال ل : اليوم ت دم ليك  يريس وانا رفضته، ومن غير شعور من  قلت له: 
متءوج وطلبك ءوجه يانيه يلى ءوجته وانا بعرف انك بتحارب  فكرة   نهليه؟ حرام يليك، قال ل : 

ءوجة يانية  التعدد وما بتواف  ، قاطعت حدييه وةرخت: احك  معه وقول انك موافق انا راضية اكون
 او يالية او رابعة. 

  ارجع احك  معه؟ قلت من كالم ةكدأالةدمة وقال: متدون وال رمشة يين من باخوي وقف 
له: اه ارجع، انا فهمت وادركت حكمة اهلل ف  انه سمح تعدد الءوجات وطلبت من اهلل يغفر ل  ذنب  

 كنت معارضة كنت جاهله .   ن 

والد وبنات ومستورة ف  دار ءوج  وساكنه مع ءوجته أ 5يه( ام ل واليوم انا متءوجه )ءوجة يان
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 االولى ف  نفس البناية كل ءوجة ف  طابق. 

اخترت رغما ين  ان يسبق اسم  ل ب "ءوجة يانية" افضل واحسن بكيير من انه يكون مسمى 
لك ف ط "يانس" قبل اسم ، تناءلت ين يدة احالم كنت بتمناها وين ح وق  كءوجه وكإمرأة، كل ذ

 ك  ال تب ى كلمة يانس ملتة ه بإسم .

ترى الباحثة أن الزوجة خديجة لم يترك الزواج المتعدد عليها أي آثار نفسية واجتماعية 
 سلبية، وهي تتمتع بدرجة من التفاؤل.

سنة اجبرون   15اتءوجت مرتين، وانا بعمر  الت  قابلتها الباحية بشكل شخة  1وقالت جاءية
ان ةعب ات بله كءوج كنت حاطيته بمكانة اخو بأي مكانة اال انه يكون ءوج وكان اتجوء ولد يم  ك

سنة وظليت قايدة يند اهل  ف   17ةعب يل  الموضوع وما قدرت اكمل معه، اتطل ت وانا يمري 
الدار وطبعا ما ظل اشاية اال وحكوها يل ، واهل  ناس ةعبين فالتعامل منعون  اطلع ومنعون  من 

بسبب ان  إمرأه مطل ة. ما تحملت الوضع ف  البيت والمشاكل والجدال والحةار، بديت التعليم كله 
اتعرف ع شباب ين طريق التلفون واحك  معاهم واقابلهم يلى أمل انه تءبط مره مع حدا منهم ويطيح 

 ف  المةيدة واتءوجه وارتاح من مشاكل العيلة.

بءلمة ف  البنك وتعرفنا ع بعض واخذنا سنين، لحد بيوم الت يت  7ظليت يلى هالحال ت ريبا 
والد وقتها كان يمري  10الحديث واتف نا نتواةل مع بعض واخذنا ارقام بعض ، طلع متجوء وينده 

سنة. قلت وماله المهم ءلمة يتجوءن  وينده بيت ومعه مةاري،  11ت ريبا وهو اكبر من  ب  24
 . ةيوةارت ال سمة واتجوءنا وكنت انا الءوجة اليان

تمام واسمع كلمات همعها وكنت ةغيره ومحتاجه لدلع واا كنت بتحمل انه ب اسمن  الليال  م
حب  كل الوقت ويسال يل  ويالحظ كل تغيير بسويه بحال  يشانه لكن هو ما كان بالحظ، حسيت 
ان  غير مرغوبة ولحتى احس ان  مرغوبة ولحتى ارجع اييش ايام مراه ت  الل  انحرمت منها بديت 

 ماكن بعيدة... أ  ع شباب وانا متءوجة والموضوع بدا يتطور من تعارف يالتلفون لل اءات ف اتعرف
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اليوم انا ع وشك افوت االربعين بس هالطبع مكمل مع  ةار بدم  الخيانة ، البس احلى لبس 
واتءبط واتمكيج واطلع، وكل ما كان ف  معجبين اكير كل ما بشعر ان  اجمل واكير شباب، لما 

نات شابات بغار ولما اسمع كل وحده بتحك  ين ءوجها وبتشكره بتضايق وبةير ادور شاب بشوف ب
 من الموجودين وبتغءل فيه لحتى هو يتغءل فين  ... بلجأ ليهم لحتى يعوضون  الل  ناقةن .

تعاني من آثار نفسية بسبب تعدد الزواج وكذلك من آثار اجتماعية، ترى الباحثة أن جازية 
جة من التشاؤم لكونها تزوجت من زوجها وهي صغيرة في العمر، مما جعلها تمارس وهي تتمتع بدر 

  بعض األخطاء في حياتها وال تستطيع التخلص من هذه المشكالت.

: انا كنت شايلة ءوج  ع كفوف الراحة ما الت  قابلتها الباحية بشكل شخة  1ت ول سالمهو 
ب وانتبه لالوالد والدار واربيهم وواف ت الن  كان ناقةة ش ، طلب من  اخل  شغل  وشهادات  ع جن

بحبه ومتمسكه فيه، مرت االيام وانطرد ءوج  من الشغل وقعد ف  البيت طلب من  ابيع سلسال ذهب 
لحتى نةرف يالبيت لحد ما تءبط االمور وتتيسر ، ةار الحبل يالجرار كل شهر ابيع قطعة ذهب 

ر شغل، وب ض  وقته سهران ف  الشق مع ءالم لحد ما خلص الذهب وهو ف  البيت مو راض  يدو 
يحكوله انت  بيت الشعرالعيلة.  اتءوجوا اخوانه اكير من ءوجة اال هو، مع االيام ظلوا كل ليلة ف  

ضعيف شخةية وما بت در تتجوء وانت محكوم من مرتك. اول مره اتحمل هالكالم ويان  مره بس بعد 
انه ءلمة وبي در يسوي اي ش  وقف ف  الشق وطلب  ما ةار يتكرر ع مسمعه ما قدر ولحتى ييبت

بنت الشيخ فالن وكان الشيخ من الجالسين وتةافحوا ووافق الشيخ وءوجة البنت، من بعدها انا 
اتدمرت راحت حيات  وخرب بيت ، انا الل  كل يمري اخدمه وشايليته بعيون  اخرتها ي لل من قيمت  

ءوج  ةافح الشيخ فالن وطلب بنته، ةابن  انهيار  ويمس كرامت !! ما اتحملت لما خبرون  ان
كسرت كل البيت وةرخت ةرخت يومها كل الحاره سمعت ةريخ  مءيت مالبس  الل  ع جسم  

 وقةيت شعري. كنت منهاره ومنةدمة. 

طردته من الدار ما قدرت اشوفه، وهو راح واتءوجها وتركن  وال بيسال ين ، رفعت قضية خلع 
ومشيت يند اهل  ولحسن حظ  اهل  كانوا واقفين مع  وساندون ، بنوا إل  يليه واخذت اوالدي 

 ولالوالد غرفتين بجنب الدار وهين  ساكنه فيهن. 
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ين  ة  تعبان وبطلت اهتم بنفس  ومنعءلمش ع طبيعت  وجه ةمن يومها لليوم وانا مش كويس
 لىخاص بعد ما كنت ي الناس واهملت اوالدي. من شهر وانا بمش  لجلسات نفسية يند طبيب نفس 

وشك احرق حال ، بس شافن  واحد من والدي وطلع ينادي برا ام  انحرقت ام  انحرقت ولح ون  
 قبل الروح ف  النار. 

خلص انا ما ظل لي  حياة ما ظل قيمة لوجودي ف  الدنيا . كل الحارة بتنادين  المجنونة ما حد 
 حاس بالنار ال  جوات .

 ،وعة من اآلثار النفسية واالجتماعية التي تعاني منها سالمةى الباحثة أن هناك مجمتر 
جة من ر وهي منبوذة بين أفراد المجتمع الذي تعيش فيه وهي تتمتع بد، بسبب تعدد الزوجات

ألوالدها، عند قبول أهلها بزواجها أصيبت باإلنهيار العصبي، كما أنها  هماالً ، كما أن هناك إالتشاؤم
ن، فهي تعاني من لتي يتم توجيهها له من قبل اآلخروا ،لطابع السيءتتحمل بعض الكلمات ذات ا

 .حاولت االنتهار ألنها اً المتاعب في حياتها اليومية وهي تعالج نفسي

: غضبت، ما ودي ءوجة يانيه ودي اياه يكون ل  لحال   45البالغة من العمر  1ت ول امتياءو 
ارادته وما ب در امنعه وال ب در اسوي ش ، حتى لو ما ودي وحده تشاركن  فيه، لكن هذا كان اختياره و 

ه ال ويارضت يالءواج كيف وقتها راح اضمن انه ما راح يطلع يسهر مع آوجهه وقلت   وقفت ف
 بنات الليل ، كل الل  ما يندهم قدرة يتءوجوا اليانية بيختاروا انهم يطلعوا مع بنات الليل. 

يونا ويريى يياله ويهتم فيهم وكمان ما يضطر كذي احسن يتجوء ويظل يندنا فالبيت قدام ي
 يسوي ش  حرام.

اليوم احنا يالث نسوان ينده وانا االولى، ساكنين بنفس المبنى كل وحدة لها ش ة ه  واوالدها 
 وقايدين فيه اغلب الوقت.    مشترك للجميع بنطبخ فيه مع بعضوالطابق االرض

س  اةرخ بةوت يال  كان نفس  حد ي ول ل  لما اتجوء اليانيه اتوجعت قلب  مءين ، كان نف
ان هاذ حلم وراح اةحا منه بس ما ةار هالش ، وات بلت الواقع وكملت حيات  معه ومع اوالدي، بس 
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 لما اتجوء اليانية ما تألمت ءي لما اتجوء االولى كان ف  الم ووجع بس بشكل خفيف .

ب زواج زوجها ولكن هذه اآلثار ترى الباحثة أن امتياز عانت من بعض اآلثار النفسية بسب
 تغلبت عليها وهي تعيش مع أسرتها وتتمتع بدرجة من التفاؤل.

الموضوع قبل   سنه وانا الءوجة اليالية الحمد، فكرت ف 19: تءوجت وانا ف  يمر 1ت ول ختام
ده ما اوافق وقلت خلص الحياة ماشية قعدت معاه لما ت دم لطلب  وحكينا وبعدها واف ت يليه قلت ين

م كل ءوجاته هاد سبب كاف . اذا كنت ءوجة واحدة و ء تغل وينده االمكانية انه ي وم بلمةاري وبيش
 مكملة ما بتوقف يندنا وال بتستنانا.و لرجل او شراكه مع امرأتين اخريات الحياة هيك هيك ماشيو 

ما تخيلت الموضوع ةعب هيك، كنت شابه بعء مراحل شباب  وءوج  كبير، حتى ءوجاته 
سنين من ءواج   10بر من  وكان ف  نوع ةعوبة بان  اتعامل معهن لتبايد االجيال، اليوم بعد اك
تحك  ان  مبسوطه معاهن، بنسايد بعض واذا وحده بتمرض اليانية بتوقف لها وبتسايدها. ما  هفي

م ةر  نهم اخوان واتف نا مع بعض من البداية، والءلمة مشبعضنا. ءرينا الحب بين اوالدنا  بنخل  
 اهنا مو موفر ش  يلينا.جت

كان الكل ب ول انو اهل  غةبون  بس ال ما غةبون  اخذه، شفته وحبيته وحبيت ي له وفكره 
وانسان ةاحب تجربه بالحياة وله مكانته، القيت انو افضل اخذه بدال ما اخذ شاب ةغير مش 

 ماسس حالو وال جاهء الش .

من أي آثار نفسية  تفاؤل نتيجة الزواج وهي لم تعان  ترى الباحثة أن ختام تتمتع بدرجة من ال
 واجتماعية بسبب تعدد الزوجات.

ش  بينا منيح ومتف ين لحد ما بيوم اجا  ، كان كلسنة 50ول مريم البالغة من العمر ت و 
بعد شهر بفتح ، و انا ودي اتجوء واتعةبنت وةرخت يليه وحكال  انو بيمءح مع  مبيحكيل  يا مري
وج  فايت وبايده ةبيه وماسكها وحامل شنتتها وبيحكيلها تفضل  ع بيتك ال تستح ، ما الباب اال وء 

، سكتت ديدة وخالها تسكن بالطابق اليان يرفت كيف اتةرف من الةدمة وفاتت يروسته الج
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وت بلت الموضوع وخبيت حءن  ب لب  لحتى ما يحكوا ان  ضعيفه وان  ما قدرت اكون قوية، وال مره 
ل  افنيته لءوج  إبروح كل ش  من حيات  وكل يمري  نو اذا بتطلقطلب الطالق،  ر ببال  اطخ

وبياخذ من  اوالدي، واهل  ما فيهم حدا دايم إلل ، القيت انو االفضل ات بل الموضوع وما احسس حدا 
 حرام ه  شو ذنبها ما ،انا ما يملت مشاكل مع البنتد،   يايشه مع هاالوالان  متوجعه وت بلته وهين

ها واغراها بالمةاري، هو السبب هو الل  راح وطلب هنمع ءوج    ت، انا مشاكل  كانلها ذنب
 . و شغل منيح ومست لديندو بيت كبير وين هوحكالها ان

ت من العمر غلترى الباحثة أن مريم تعاني من آثار نفسية بسبب زواج زوجها عليها ألنها ب
 في حياة اآلن وهي اخل بسبب زواج زوجها عليها،، حيث أنها كانت تشعر باأللم من الدالكبر
 وتسعى إلى إرضاء زوجها. سعيدة زوجية

ت دم لخطبت  اسعد كنت بعمر العشرين وهو كان بالخمسين، بس شكليًا  1كما قالت فاطمة
سنه وكيير حبوب وحلو، ارتحت له بس قعدت معه وحكينا  50مظهره الخارج  مبين يمره اةغر من 

كون يندي بيت لحال  وبعيد ين الءوجة االولى واوالدها، واتجوءت اسعد وكانت وقال  انو راح ي
الةدمة الكبيرة انو جابن  اسكن بنفس دار ءوجته االولى، يكس اتفاقنا.  وكان الموضوع جدا ةعب 

لى ي ادول  سم باالكل او راح يبعيوا حطان  مرات كنت بتخيل انهم راح يح وما كانوا بحبون  لدرجة
سرق ويضربن ... وةلت مع  ان  كنت مترددة بفكرة الحمل اول اكم سنة من ءواج  منه . البيت ي

ومع مرور الوقت يدت سنه سنتين واكير واستسلمت للواقع، شفت انو ما ف  امكانية نسكن بمكان 
ءوجته االولى ضعيفة شخةية، بس اوالدها الشر طالع من ، وجبت ولدين وبنتيان  وحملت منه 

 وال يمرهم هضمون  وال بحبوا يشوفون .، وا بغاروا ع والدهمييونهم وكان

وهذه  ،ترى الباحثة أن فاطمة تعاني من مشكالت نفسية واجتماعية بسبب زواج زوجها عليها
وكذلك تتمتع بدرجة من التشاؤم بسبب المعاملة السيئة  مشكالت بسبب العنف الذي تتعرض لهال

 التي يعاملها زوجها.

نالحظ أن هناك بعض اآلثار النفسية واالجتماعية تسبب بدرجة من من خالل ما سبق 
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الزوجات وتمثلت  ةالتشاؤم وهي تحد من درجة التفاؤل لدى مجموعة من الزوجات في األسر متعدد
 :يأتيهذه اآلثار بما 

 نتيجة بعض الممارسات  ،أن هناك مجموية من الءوجات غير سعيدات ف  حياتهن
  سوة ف  التعامل.كواجه يليها الت  مارسها ءوجها بعد ء 

  بسبب ءواج  يمارسنهاهناك مجموية من الممارسات الخاطئة الت  أةبحت الءوجات
 ال تستطيع التخلص من هذه المشكالت.  وأكدت بعض النساء أنها ،ءوجها يليها

 وه   ،منبوذة بين أفراد المجتمع الذي تعيش فيه الءوجات أنها أةبحت أكدت إحدى
 والدها، كما أنها تتحمل بعض الكلمات  إهماالً ن التشاؤم، كما أن هناك تتمتع بدرجة م

ذات الطابع الس ء الت  يتم توجيهها له من قبل اآلخرين، فه  تعان  من المتايب ف  
 ه  حاولت االنتهار.و نفسيًا، ليومية وه  تعالج حياتها ا

 ن يليهنجهبا لم من الداخل بسبب ءواج ءو  شعورهنظهرت بعض الءوجات وقد أ. 

 المعاملة السيئة الت  و  ،بسبب العنف الذي تتعرض له تمس الءوجات مشكالت وهناك
 يعاملها ءوجها.
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 ملخص النتائج:

وجود يالقة طردية موجبة بين اآليار النفسية واالجتمايية وبين التفاؤل والتشاؤم يلى الدرجة  .1
يار النفسية واالجتمايية وبين النتائج وجود يالقة يكسية سالبة بين اآل أظهرتالكلية، كما 

وجود يالقة طردية موجبة بين اآليار النفسية واالجتمايية وبين التشاؤم،  بينت كماالتفاؤل، 
النتائج وجود يالقة يكسية سالبة بين اآليار النفسية وبين التفاؤل، ووجود يالقة طردية  وأظهرت

يالقة يكسية سالبة بين اآليار االجتمايية موجبة بين اآليار النفسية وبين والتشاؤم، وبينت وجود 
 وبين التفاؤل، وأظهرت وجود يالقة طردية موجبة بين اآليار االجتمايية وبين والتشاؤم.

كانت  ف  مدينة رهط الدراسةالناجمة ين تعدد الءوجات لدى يينة واالجتمايية  اآليار النفسيةن إ .2
 متوسطا. كان الءوجات ف  مدينة رهط لدى يينة من مستوى التفاؤل والتشاؤمأن و  ،مرتفعة

ولم تظهر فروق ف  أبعاد التفاؤل  اآليار النفسية واالجتمايية، مجاالتيدم وجود فروق ف  جميع  .3
اآليار النفسية  أبعادوجود فروق ف  جميع وظهرت ، المستوى التعليم والتشاؤم تعءى إلى 

يار النفسية لةالح الءوجات الذين دخل ف  ُبعد اآلالفروق  وكانت واالجتمايية يلى متغير الدخل،
، كذلك ظهرت فروق ف  متوسطات ُبعد اآليار االجتمايية (فأكير شي ل 10 000)أءواجهن 

، ولم تظهر فروق ف  أبعاد (فأكير شي ل 10 000)دخل أءواجهن  اللوات لةالح الءوجات 
(، وه  غير دالة 0.05التفاؤل والتشاؤم، حيث كان مستوى الداللة لهذه ا بعاد أكبر من )

 إحةائيًا.

يدم وجود فروق ف  جميع مجاالت اآليار النفسية واالجتمايية، والدرجة الكلية لآليار النفسية  .4
ظهر فروق ف  فلم ت للتفاؤل والتشاؤمبالنسبة و  ،ال رابة ةلة لمتغير تعءى عينةال لدىواالجتمايية 

 مجاالت التفاؤل والتشاؤم.ُبعد 

أظهرت نتائج كما  طبيعة السكن، لمتغير تعءى يار النفسية واالجتماييةاآليدم وجود فروق ف   .5
 من يينة لدى مجال التفاؤلإلى وجود  تشير النتائجيدم وجود فروق ف  مجال التشاؤم، و  الدراسة
 نفس ف الءوجات وقد كانت الفروق لةالح  ،طبيعة السكن لمتغير تعءى  رهط مدينة ف  الءوجات
 .السكن

 وفق أبعاد التفاؤل والتشاؤمو اآليار النفسية واالجتمايية،  مجاالتف  جميع  يدم وجود فروق .6
اآليار النفسية  مجاالتيدم وجود فروق ف  جميع ، و الءوجات بين الءوجة ترتيبمتغير 

ولم تظهر فروق ف  أبعاد التفاؤل والتشاؤم، حيث كان مستوى الداللة لهذه ا بعاد  واالجتمايية،
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 ى إلى متغير يدد سنوات الءواج.( تعء 0.05أكبر من )

لةالح يدد  اآليار االجتمايية وف ًا لمتغير يدد أفراد ا سرة، مجالوجود فروق ذات دالة ف  و  .7
كذلك ( أفراد، و 10-5لةالح يدد أفراد ا سرة )ف  ُبعد التفاؤل  فرد فأكير، وظهر 11أفراد ا سرة 

 فرد فأكير. 11د أفراد ا سرة لةالح الءوجات الذين يد التشاؤمظهرت فروق ف  ُبعد 

الفروق وكانت  ،االجتمايية تعءى إلى يمر الءوجة النفسية آليارل الدرجة الكليةوجود فروق ف   .8
، كذلك ظهرت فروق ف  فأكير  سنة 37ذوات ا يمار لةالح الءوجات  النفسيةُبعد اآليار ف  

ظهرت فروق ف  و ، فأكير  سنة 37ذوات ا يمار لةالح الءوجات  االجتماييةُبعد اآليار 
ظهرت فروق ف  ُبعد . و فأقل سنة 25ذوات ا يمار لةالح الءوجات التفاؤل متوسطات ُبعد 

التفاؤل ظهرت فروق ف  متوسطات ُبعد و ، فأقل سنة 25ذوات ا يمار لةالح الءوجات التفاؤل 
فاؤل التظهرت فروق ف  متوسطات ُبعد ، و سنة 30-26 منذوات ا يمار لةالح الءوجات 
كذلك ظهرت فروق ف  متوسطات ُبعد و ، سنة 36-31 منذوات ا يمار لةالح الءوجات 

ظهرت فروق ف  متوسطات ُبعد و ، فأكير  سنة 37ذوات ا يمار لةالح الءوجات التشاؤم 
ظهرت فروق ف  متوسطات ُبعد و ، فأكير  سنة 37ذوات ا يمار لةالح الءوجات التشاؤم 
 .فأكير  سنة 37ات ا يمار ذو لةالح الءوجات التشاؤم 
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الخامسالفصل   

 مناقشة النتائج والتوصيات

 :تمهيد

يتناول هذا الفةل مناقشة نتائج الدراسة، باإلضافة إلى التوةيات الت  ت دمها الدراسة ف  
 تعدد ين الناجمة واالجتمايية النفسية اآليارإلى هدفت الدراسة التعرف ضوء تلك النتائج، ف د 

ومعرفة الفروق ف  ، رهط مدينة ف  الءوجات من يينة لدى والتشاؤم التفاؤل بدرجة ويالقتها الءوجات
ويالقتها بدرجة التفاؤل  ،آليار النفسية واالجتمايية الناجمة ين تعدد الءوجاتمتوسطات درجات ا

راسة إلى ، ول د خلةت هذه الدوف ًا لمتغيرات الدراسة والتشاؤم لدى يينة من الءوجات ف  مدينة رهط
 يدد من النتائج قامت الباحية بمناقشتها ضمن المحاور التالية:

 التفاؤل بدرجة الزوجات تعدد عن الناجمة واالجتماعية النفسية اآلثارما عالقة السؤال الرئيس: 
 ؟رهط مدينة في الزوجات من عينة لدى والتشاؤم

واالجتمايية وبين التفاؤل والتشاؤم يند أظهرت النتائج وجود يالقة طردية موجبة بين اآليار النفسية 
 الدرجة الكلية.

ترى الباحية أن اآليار النفسية واالجتمايية تؤير بشكل فايل ف  درجة التفاؤل والتشاؤم يند الءوجات 
ينعكس ذلك إيجابيًا  ابعضأن الءوجات خالل التعامل مع بعضهن ف  ا سرة متعددة الءوجات حيث 

 جانب النفس  واالجتماي  بشكل فعال.الؤم  ن الحياة ا سرية تتأير بيلى درجة التفاؤل والتشا

 الرضا انخفاض درجات بين احةائيا دالة موجبة يالقه وجود ( يلى2010كدت دراسة الباشا )وقد أ
  .المتءوجين لدى لألسباب ب السب والعءو الضغوط ادراك من كال ودرجات الءواج 

سالبة بين اآليار النفسية واالجتمايية وبين التفاؤل، بحيث كلما النتائج وجود يالقة يكسية  وأظهرت
 .والعكس ةحيح ،رهط مدينة ف  الءوجات من يينة لدىءادت اآليار النفسية واالجتمايية قل التفاؤل 

ؤير بشكل يكس  يلى درجة التفاؤل،  ن يار النفسية واالجتمايية للءوجة تترى الباحية أن اآل
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ت  تمر بها الءوجة تسبب لها درجة من ال لق والتوتر خالل الحياة اليومية وهذا المشكالت النفسية ال
ي لل من مستوى التوافق الءواج  مما يسبب خفض مستوى التفاؤل لدى الءوجات، وتتفق هذه النتيجة 

 انخفاض درجات بين احةائيا دالة سالبة ةيالق هناكالت  أظهرت أن  ،(2010مع دراسة الباشا )
وجود ( الت  اظهرت 2008، وكذلك دراسة أبو ترك  )المتءوجين لدى التفاؤل ودرجات واج الء  الرضا

 .يالقة ارتباط بين التفاؤل والرضا ين الحياة لدى ا ءواج ف  جانب  الرغبة أو ا همية، والرضا

كلما فأظهرت النتائج وجود يالقة طردية موجبة بين اآليار النفسية واالجتمايية وبين التشاؤم،  كما
 والعكس ةحيح. رهط مدينة ف  الءوجات من يينة لدىءادت اآليار النفسية واالجتمايية ءاد التشاؤم 

 ةةاترى الباحية أن اآليار النفسية واالجتمايية تسبب توتر ف  العالقات الءوجية بين الءوجين وخو 
حداث الءوجات لديها أ أن ا سر متعددة مما يءيد من درجة التشاؤم، كما ،الءوجات ةسر متعددا ف  

لكل ومدى التءام الءوج ف  متطلبات الحياة ءوجة  ،كييرة ف  الحياة اليومية من ةرايات يلى الءوج
 اً مما يسبب ارتفاي ،نفسية واجتمايية يلى الءوجات اً يات تترك آيار ادون ا خرى، وهذه الةر ءوجة 

 ف  مستوى التشاؤم.

بين اآليار النفسية وبين التفاؤل، بحيث كلما ءادت اآليار  النتائج وجود يالقة يكسية سالبة وأظهرت
والعكس ةحيح، كما أظهرت النتائج وجود  ،رهط مدينة ف  الءوجات من يينة لدىالنفسية قل التفاؤل 

 لدىكلما ءادت اآليار النفسية ءاد التشاؤم فيالقة طردية موجبة بين اآليار النفسية وبين والتشاؤم، 
 والعكس ةحيح. رهط مدينة  ف الءوجات من يينة

تؤير بشكل الت  ترى الباحية أن هناك بعض اآليار النفسية يتركها تعدد الءوجات يلى نفسية الءوجة و 
ولكن كلما  ،ل الءواج المتعدد لدى الءوجات يترك آياره يلى الءوجاتفت بّ  ؛فايل ف  درجة التفاؤل

جميعها ب النفس  يؤير يلى جوانب الحياة كانت اآليار كبيرة كان درجة التفاؤل أقل،  ن الجان
ودرجة التوافق والتأقلم مع هذه المشكالت حيث كلما  ،للءوجات من خالل درجة التفكير ف  المشكالت

كانت اآليار النفسية أكير حدة كانت درجة التفاؤل أقل لدى الءوجات، وقد اظهرت دراسة الشربين  
 .نساء بعد الءواج اليان  يميل حالة مرضية نفسيةأن ردود الفعل الت  تشترك فيها ال (2005)

بشكل  النفسية ظهرت ا يراضمن يددًا  أن (al- Kernawi & Graham, 2010) كما أكدت دراسة 
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، والضيق والحءن العام. والنفسية ،الجسدية ضاا ير أكبر ف  النساء ف  الءواجات المتعددة، وأهمها 
 .ا حاديةلفكرة التعدد من النساء ف  الءواجات  ير ت بالً النساء ف  الءواجات المتعددة كانت أك

وأظهرت النتائج وجود يالقة يكسية سالبة بين اآليار االجتمايية وبين التفاؤل، كلما ءادت اآليار 
والعكس ةحيح، كما أظهرت النتائج  ،رهط مدينة ف  الءوجات من يينة لدىاالجتمايية قل التفاؤل 

بين اآليار االجتمايية وبين والتشاؤم، كلما ءادت اآليار االجتمايية ءاد وجود يالقة طردية موجبة 
 .والعكس ةحيح ،رهط مدينة ف  الءوجات من يينة لدىالتشاؤم 

وهذه اآليار تؤير  ،ترى الباحية أن تعدد الءوجات يترك مجموية من اآليار االجتمايية يلى الءوجاتو 

ن العالقات إحيث  ،تشاؤم وت ليل مستوى التفاؤلمما تسبب ءيادة مستوى ال ،ف  درجة التفاؤل

يره أءواجهن يترك ، كما ان تفايل الءوجات مع أاالجتمايية بين الءوجات تتأير ف  مجريات ا حداث

راده شكل الءواج ا حادي، لذا تشعر أفمن افراد المجتمع ينتشر بين  اً يلى الءوجات، وان هناك كيير 

كما أنه من  ف  المجتمع، أنهن أقل حظًا من الءوجات ا خريات تالءوجا ةالءوجات ف  ا سر متعدد

الةعب يلى ا ءواج العدل بين الءوجات وأبنائهن ف  نظام تعدد الءوجات، وأكدت دراسة يونس 

وهذا أدى لحدوث  ،أقروا بانعدام العدالة بين ءوجاتهم وأبنائهم % من مجتمع الدراسة90أن ( 2008)

من قبل ءوجاتهم  ا ءواج كان لهم رد فعل سلب  تجاه% 74 وأن نسبة ةا سر مشاكل مستمرة داخل 

 ,Al Sharfi et alدراسة وأظهرت  .وأن تعدد الءوجات أدى إلى ت ةير واضح ف  التربية المنءلية

مشاكل الةحة من  ا طفال الضارة يلى اآليارأن تعدد الءوجات له مجموية واسعة من  ((2015

( Khasawne & Hijazi, 2014) دراسة وتعارضت هذه النتيجة مع مايية.االجتالنفسية، والمشاكل 

الرياية  مسئولون ينهم من ناحية ا ءواج وأنسلبًا يلى أسرهم،  يؤيرال أن تعدد الءوجات كدت الت  أ

 .والمالية االجتمايية
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 عينة لدى الزوجات تعدد عن الناجمة واالجتماعية النفسية اآلثارالسؤال الفرعي األول: ما درجة 
 ؟ رهط مدينة في الزوجات من

اآليار النفسية الناجمة ين تعدد الءوجات لدى يينة من الءوجات ف  أن أظهرت نتائج الدراسة 
 ،ف  المرتبة ا ولى تجاءالت  ( 1الف رة )كانت أكير الف رات أهمية  ، حيثمرتفعةكانت  مدينة رهط

(، تالها 4.47)بلغ ( بمتوسط حساب  جة أخرىأشعر بغيرة مفرطة نتيجة وجودي كءو ) :الت  نةهاو 
بمتوسط  (أشعر أن هناك ما ين ةن  بسبب تعدد الءوجات) :( الت  نةها2المرتبة اليانية الف رة ) ف 

بسبب  ت ديري لذات  متدنٍ ( الت  نةها )3(، وجاءت ف  المرتبة اليالية الف رة )4.36) بلغ حساب 
( الت  18، وحلت ف  المرتبة ا خيرة الف رة )(4.28)بلغ ( بمتوسط حساب  ءواج ءوج  من أخرى

 .(4.09(، بمتوسط حساب  بلغ )أنا سبب من أسباب يدم سعادة أبنائ نةها )

ف  ت اسم الءوجات  ةةاءواج الءوج من ءوجة أخرى يسبب حالة نفسية للءوجات وخترى الباحية أن و 
وأن  ،عى إلى توفيرها لجميع الءوجاتيةبح لديه كيير من المتطلبات ويس ،حياة الءوج وأن الءوج
ف  أسلوب التعامل وما يوفره الءوج لكل ءوجة دون ا خرى  اً بعضمن بعضهن  ةالءوجات لديهن غير 

فق الءواج  وهذا يؤير بدرجة يالية ف  نفسية الءوجة ويترك ا يار النفسية الت  تؤير بدورها يلى التوا
 (2005دراسة الشربين  )و(2015مع دراسة الشمري )وجودة الحياة ا سرية، تتفق هذه النتيجة 

بشكل  النفسية ظهرت ا يراضمن يددًا  أن( al- Kernawi & Graham, 2010)وأكدت دراسة 
 .أكبر ف  النساء ف  الءواجات المتعددة

الناجمة ين تعدد الءوجات لدى يينة من الءوجات ف  مدينة  جتماييةار االاآليأن أظهرت النتائج  كما
الت  و  ،ف  المرتبة ا ولى تجاءالت  ( 1الف رة )كانت أكير الف رات أهمية  ، حيثمرتفعةكانت  طره

المرتبة  (، تالها ف 4.33)بلغ (، بمتوسط حساب  البناء ا سري مفكك بسبب ءواج ءوج نةها )
 بلغ  (، بمتوسط حسابأميل الى تجنب اآلخرين خوفًا من ن دهم ل ( الت  نةها )2اليانية الف رة )

ال أحتمل نظرة المجتمع إلى وضع المرأة ( الت  نةها )3(، وجاءت ف  المرتبة اليالية الف رة )4.28)
( الت  نةها 5، وحلت ف  المرتبة ا خيرة الف رة )(4.26)بلغ ( بمتوسط حساب  للرجل متعدد الءوجات

 .(4.12(، بمتوسط حساب  بلغ )أنا م ةرة ف  بناء يالقات إيجابية تجاه أسرت )

 ،اآليار االجتمايية تظهر بشكل مرتفع بين الءوجات ف  ا سر متعددة الءوجاتترى الباحية أن و 
أن  ةةاوخ ،التءامات أكير من غيرها من ا سر ا خرى نلكون الءوجات ف  هذه ا سر يةبح لديه

 بعض المشكالتمن ا حداث الت  تسبب  اً هذه ا سر تتسع العالقات االجتمايية فيها وهذا يسبب كيير 
، (2015تتفق هذه النتيجة مع دراسة الشمري )و  ،تنعكس يلى الءوجات ف  الجانب االجتماي  الت 
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ل مي أن تعدد الءوجات أدى إلى ت ةير واضح ف  التربية المنءلية( 2008وأظهرت دراسة يونس )
 تسرب ا طفال من المدارس وتدن  التحةيل الدراس .

 

 من عينة لدى الزوجات تعدد عن الناجمةدرجة التفاؤل والتشاؤم السؤال الفرعي الثاني: ما 
 ؟رهط مدينة في الزوجات

 ، حياثمتوساطا كاان لادى ييناة مان الءوجاات فا  مديناة رهاط مستوى التفااؤلأن أظهرت نتائج الدراسة 
لحياة أنا م بل يلى االت  نةها )و  ،ف  المرتبة ا ولى تجاءالت  ( 5الف رة )كانت أكير الف رات أهمية 

 :( التاا  نةااها1المرتبااة اليانيااة الف اارة ) (، تالهااا فاا 2.84)بلااغ بمتوسااط حساااب   .(وبكاال أماال وتفاااؤل
( 6(، وجاااءت فا  المرتبااة الياليااة الف اارة )2.83) بلااغ (، بمتوساط حساااب أشاعر أن الغااد ساايكون أفضاال)

  المرتباة ا خيارة ، وحلات فا(2.82)بلاغ ( بمتوساط حسااب  تبدو ل  الحياة جميلة يمومااً ) :الت  نةها
(، أتوقع أنن  ا فضل ف  كل مفاضلة )م ارناة( أدخال فيهاا بالنسابة للمسات بل) :( الت  نةها23الف رة )

 .(2.72بمتوسط حساب  بلغ )

 ،تاارى الباحيااة أن الءوجااات فاا  ا ساار متعااددة الءوجااات تعماال يلااى التااأقلم مااع الواقااع الااذي تعاايش فيااه
ل مان مساتوى التفااؤل لادى الءوجاات لاذلك ظهار مساتوى متوساط ولكن تظهر بعض المشكالت الت  ت ل

 .(2016قنيطة )، وتختلف هذه النتيجة مع دراسة من التفاؤل

 ، حيااثمتوسااطا كااان لاادى يينااة ماان الءوجااات فاا  مدينااة رهااط كمااا أظهاارت النتااائج أن مسااتوى التشاااؤم
أتوقاع حادوث أشاياء لتا  نةاها )او  ،ف  المرتبة ا ولى تجاءالت  ( 5الف رة )كانت أكير الف رات أهمية 

( التااا  نةاااها 13المرتباااة اليانياااة الف ااارة ) (، تالهاااا فااا 3.53)بلاااغ (، بمتوساااط حسااااب  غيااار حسااانة لااا 
(، وجااءت فا  3.51) بلاغ (، بمتوساط حسااب المست بل غيار مضامون لكا  أخطاط لحياات  المسات بلية)

ساانة، سااريان مااا أتوقااع لهااا أن تااءداد إذا سااارت أمااور الحياااة ح( التاا  نةااها )7المرتبااة الياليااة الف اارة )
يالءمنا  ساوء ( التا  نةاها )1، وحلات فا  المرتباة ا خيارة الف ارة )(3.49)بلغ ( بمتوسط حساب  سوءا

 .(3.21(، بمتوسط حساب  بلغ )الحظ ف  كل المواقف

 ترجاع هاذه النتيجاة إلاى أن الءوجاات ،ترى الباحية أن هناك درجة متوسطة من التشااؤم لادى الءوجااتو 
 ةتواجااه بعااض المشااكالت فاا  الحياااة ا ساارية تساابب ظهااور درجااة ماان التشاااؤم، كمااا أن ا ساار متعاادد

أفااراد أكياار ماان غيرهااا يااادًة وهااذا يساابب ظهااور بعااض المشااكالت التاا  تساابب ظهااور الءوجااات لااديها 
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 (2010دراساة الباشاا )مستوى معين من التشاؤم، كما ان المعاملاة الءوجياة لهاا أكيار فا  ذلاك، واكادت 
 .انخفاض الرضا الءواج 

هل هناك فروق في متوسطات درجات اآلثار النفسية واالجتماعية وفي السؤال الفرعي الثالث:  .3
 في الزوجات من عينة لدى الزوجات تعدد عن الناجمة والتشاؤم التفاؤل درجةمتوسطات درجات

، صلة القرابةو ، تصادي للزوجالمستوى االقو ، المستوى التعليمي)، وفقًا لمتغيرات الدراسة رهط مدينة
لكل  أفراد األسرةعدد و ، عدد سنوات الزواجو ، ترتيب الزوجة بين الزوجاتو ، طبيعة السكنو 

 ؟(لزوجةالزوجات، عمر ا

 .تم اإلجابة ينها ةفرية بتحويله إلى فرضيات ةالباحي تلإلجابة يلى هذا التساؤل قام

 

 .تعليميالمستوى المناقشة نتائج الفرضية الخاصة بمتغير  .1

( ف  α≥0.05يدم وجود فروق ذات داللة إحةائية يند مستوى الداللة )أظهرت نتائج الدراسة 
حيث اآليار النفسية واالجتمايية، وكذلك ف  الدرجة الكلية لآليار النفسية واالجتمايية،  مجاالتجميع 

تمايية وللدرجة الكلية لجميع مجاالت اآليار النفسية واالج (0.05أكبر من )كانت الداللة اإلحةائية 
 دالة إحةائيا.  غير وه لآليار النفسية واالجتمايية، 

آيار اجتمايية ونفسية ف المستوى التعليم  لديهن أن الءوجات يلى اختال ذلك إلى الباحية تعءو
بسبب ييشهن ف  أسر متعددة الءوجات لذا فإن المشكالت الت  تظهر ف  هذه ا سر تترك اآليار 

 فق هذهتوت جتمايية لدى الءوجات بغض النظر ين المستوى التعليم  لدى الءوجاتاالو النفسية 
 .(2011دراسة الطالع والشريف )النتيجة مع 

(، 0.05ولم تظهر فروق ف  أبعاد التفاؤل والتشاؤم، حيث كان مستوى الداللة لهذه ا بعاد أكبر من )
 وه  غير دالة إحةائيًا.

من التفاؤل لديهن فهن يتمتعن بمستوى متوسط اختالف مستوى التعليم ترى الباحية أن الءوجات يلى و 
والتشاؤم ويظهر ذلك بسبب البيئة ا سرية الت  يمكن ان تعةف فيها مجموية من المشكالت الت  

وتختلف هذه النتيجة مع  بغض النظر ين المستوى التعليم  للءوجة ،تؤير ف  مستوى التفاؤل والتشاؤم
 الت  أظهرت فروقًا لةالح حملة الشهادات الجامعية.   (2016دراسة قنيطة )
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 .المستوى االقتصادي للزوجمناقشة نتائج الفرضية الخاصة بمتغير  .2

( ف  α≥0.05وجود فروق ذات داللة إحةائية يند مستوى الداللة )أظهرت نتائج الدراسة 
حيث يار النفسية واالجتمايية، اآليار النفسية واالجتمايية، وكذلك ف  الدرجة الكلية لآل مجاالتجميع 

وللدرجة الكلية  جميعها، مجاالت اآليار النفسية واالجتمايية (0.05أقل من )كانت الداللة اإلحةائية 
 دالة إحةائيا.  وه لآليار النفسية واالجتمايية، 

ين اآليار النفسية واالجتمايية وف  ُبعد اآليار النفسية كانت الفروق بمتوسطات أن الفروق ف  و 
أءواجهن اللوات  وبين  شي ل فأقل( 5000) موكان دخله ،اديأءواجهن متدن  المستوى االقتة اللوات 

، حيث كانت الفروق لةالح الءوجات (فأكير شي ل 10 000)يال  المستوى االقتةادي وكان دخلهم 
لللوات   (4.02( م ابل )4.29،  بمتوسط حساب  بلغ )(فأكير شي ل 10 000)دخل أءواجهن اللوات  

لديهن آيار  اجهن يالٍ و دخل أء اللوات  شي ل فأقل(، وهذا يشير إلى الءوجات  5000دخل أءواجهن )
 .نفسية أكير من الءوجات الذين دخلهن متدنٍ 

أءواجهن اللوات  كانت الفروق بين و  ،كذلك ظهرت فروق ف  متوسطات ُبعد اآليار االجتمايية
المستوى  أءواجهن يالٍ اللوات  شي ل فأقل(  وبين  5000) وكان دخلهم ،المستوى االقتةادي دنٍ مت

دخل اللوات  ، حيث كانت الفروق لةالح الءوجات (فأكير شي ل 10 000)وكان دخلهم  ،االقتةادي
دخل أءواجهن للوات  ( 4.05( م ابل )4.32بمتوسط حساب  بلغ ) ،(فأكير شي ل 10 000)أءواجهن 

كير لديهن آيار اجتمايية أ جهن يالٍ و دخل أء اللوات  لءوجات شي ل فأقل(، وهذا يشير إلى ا 5000)
 .من الءوجات الذين دخلهن متدنٍ 

أن اآليار النفسية واالجتمايية لدى ذوي الدخل ا كير تظهر بشكل أكبر لدى ذلك إلى  تعءو الباحية
من  لهن الكيير ونأءواجهن يوفر وذلك  ن تأير الءوجات يكون أكير من غيرهن  ن  ،الءوجات
لذا نجد أن الطلبات تكون بشكل أكبر وال بد أن يكون هناك مفاضلة بين ءوجة وأخرى لذا  ،المتطلبات

 & Khasawne) دراسة االجتمايية بشكل أكير، وتختلف هذه النتيجة معو تظهر اآليار النفسية 
Hijazi, 2014) دراسة ع الت  أظهرت فروقًا لةالح ذوي الدخل ا قل، كما تختلف هذه النتيجة م

 الت  لم تظهر فروقًا تبعًا لمتغير المستوى االقتةادي. (2017محمد )

(، 0.05ولم تظهر فروق ف  أبعاد التفاؤل والتشاؤم، حيث كان مستوى الداللة لهذه ا بعاد أكبر من )
 وه  غير دالة إحةائيًا.

اختالف المستوى أن مستوى التفاؤل والتشاؤم لدى الءوجات ال يختلف بذلك إلى الباحية  تعءو
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 ن ا ءواج يعملون يلى توفير مستلءمات ا سرة من أجل الوةول إلى مستوى من  ،االقتةادي
لذا نجد أن مستوى التفاؤل والتشاؤم يتحكم فيه مجموية من العوامل لها يالقة  ،التشاؤمأو التفاؤل 

الت   (2016قنيطة ) ةدراس وتختلف هذه النتيجة مع ،بدرجة ال ناية والرضا ين الحياة الءوجية
 .   أظهرت فروقًا لةالح ذوي الدخل ا قل

 .صلة القرابةمناقشة نتائج الفرضية الخاصة بمتغير  .3

 يدم وجود فروق ذات داللة إحةائية ف  مجاالت اآليار النفسية واالجتماييةأظهرت نتائج الدراسة 
 تعءى  رهط مدينة ف  الءوجات نم يينة لدى، والدرجة الكلية لآليار النفسية واالجتمايية جميعها
( يند 2.58، حيث كانت جميع قيم )ت( المحسوبة أقل من قيمة )ت( الجدولية )ال رابة ةلة لمتغير

 (. 0.005مستوى داللة )

الءوجات ال يتم التحكم فيها بةلة ال رابة لدى ترى الباحية أن اآليار النفسية واالجتمايية الت  تظهر 
الحةول يلى درجة من التوافق الءواج  بغض النظر ين ةلة ال رابة  حيث أن الءوجة تسعى إلى

 بينها وبين ءوجها.

، حيث بلغت )ت( المحسوبة التفاؤل والتشاؤمظهر فروق ف  ُبعد فلم ت للتفاؤل والتشاؤمبالنسبة و 
 (. 0.005( يند مستوى داللة )2.58من قيمة )ت( الجدولية ) أقل( وه  7.060)

ض غلحةول إلى درجة من التفاؤل واالست رار ا سري بلأن كل ءوجة تسعى ى تعءو الباحية ذلك إل
النظر ين ةلة ال رابة الت  تربطها بءوجها ولكن هناك مجموية من العوامل الت  تؤير ف  مستوى 

  .التفاؤل تسبب ظهور درجة من التشاؤم وهذه العوامل لها يالقة با سرة والحياة ا سرية

 .طبيعة السكنة الخاصة بمتغير مناقشة نتائج الفرضي .4

، والدرجة اآليار النفسية واالجتماييةيدم وجود فروق ذات داللة إحةائية ف   الدراسةأظهرت نتائج 
طبيعة السكن،  لمتغير تعءى  رهط مدينة ف  الءوجات من يينة لدى واالجتمايية النفسية آليارلالكلية 

( يند مستوى داللة 2.58)ت( الجدولية )حيث كانت جميع قيم )ت( المحسوبة أقل من قيمة 
(0.005 .) 

بسبب  ،آيار نفسية واجتمايية يعانين من ة الءوجاتمتعدد ترى الباحية أن الءوجات ف  ا سرو 
بنفس الدرجة ت ريبًا لكون هذه  جميعها سلبيات تعدد الءوجات وهذه اآليار ظهرت لدى جميع الءوجات

 ة السكن.اآليار ال تفرق بين الءوجات حسب طبيع



106 

 

لتشاؤم ليدم وجود فروق ذات داللة إحةائية ف  مجال التشاؤم، والدرجة الكلية  أظهرت نتائج الدراسة
طبيعة السكن، حيث كانت جميع قيم )ت(  لمتغير تعءى  رهط مدينة ف  الءوجات من يينة لدى

 (.0.005( يند مستوى داللة )2.58المحسوبة أقل من قيمة )ت( الجدولية )

درجة من التشاؤم لذا نجد أن هذه الدرجة ال تختلف  لديهناحية أن الءوجات ف  هذه ا سر ترى البو 
وهذا  ،مستوى من التشاؤم ف  الحياة ا سرية هابين ءوجة وأخرى فا سر الت  لديها مشكالت تظهر لدي

 ينعكس يلى جميع الءوجات بغض النظر ين طبيعة السكن.

 ف  الءوجات من يينة لدى مجال التفاؤلف  اللة إحةائية إلى وجود فروق ذات د تشير النتائجو 
، حيث كانت جميع قيم )ت( المحسوبة أكبر من قيمة )ت( طبيعة السكن لمتغير تعءى  رهط مدينة

، السكن نفس ف الءوجات (. وقد كانت الفروق لةالح 0.005( يند مستوى داللة )2.58الجدولية )
السكن لديهن تفاؤل أكير من الءوجات اللوات  يسكن ف   الءوجات اللوات  جميعهن ف  نفسأي أن 

 .سكن منفرد

 نلذا نجد أنهن يعمل ؛يباء الحياةآلت  يسكن ف  نفس السكن يت اسمن أترى الباحية أن الءوجات ال
بشكل جماي  لذا نجد أن مستوى التفاؤل لديهن أكير  ةلتغلب يلى المشكالت الت  تعةف با سر ل

 باء الحياة.لكونهن يتشاركن ف  أي

 

 .ترتيب الزوجة بين الزوجاتمناقشة نتائج الفرضية الخاصة بمتغير  .5

( ف  α≥0.05يدم وجود فروق ذات داللة إحةائية يند مستوى الداللة )أظهرت نتائج الدراسة 
، وكذلك ف  الدرجة الكلية لآليار النفسية واالجتمايية، هاجميع اآليار النفسية واالجتمايية مجاالت
 جميعها، مجاالت اآليار النفسية واالجتماييةل (0.05أكبر من )ت الداللة اإلحةائية حيث كان

 دالة إحةائيا.  غير وه وللدرجة الكلية لآليار النفسية واالجتمايية، 

المشكالت ا سرية الت  تترك اآليار النفسية واالجتمايية تعةف با سرة بشكل كامل ترى الباحية أن و 
يب الءوجة كما نجد أن الءوجات بعد فترة من الءمن تأقلمن مع الحياة ا سرية دون التفريق بين ترت

 وتعمل كل ءوجة يلى التغلب يلى اآليار النفسية واالجتمايية الت  سببها تعدد الءوجات. 

ولم تظهر فروق ف  أبعاد التفاؤل والتشاؤم، حيث كان مستوى الداللة لهذه ا بعاد أكبر من 
 .لة إحةائياً (، وه  غير دا0.05)
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ترى الباحية أن مستوى التفاؤل والتشاؤم لدى الءوجات يتبع إلى شخةية الءوجة وقدرتها يلى التغلب و 
يلى ي بات الحياة لذا نجد أن مستوى التفاؤل والتشاؤم يتم التحكم فيه من قبل الءوجة نفسها وقدرتها 

 يلى التأقلم ف  أسرة متعدد الءوجات.

 .عدد سنوات الزواجلخاصة بمتغير مناقشة نتائج الفرضية ا .6

( ف  α≥0.05يدم وجود فروق ذات داللة إحةائية يند مستوى الداللة ) أظهرت نتائج الدراسة
حيث اآليار النفسية واالجتمايية، وكذلك ف  الدرجة الكلية لآليار النفسية واالجتمايية،  مجاالتجميع 

ت اآليار النفسية واالجتمايية وللدرجة الكلية لجميع مجاال (0.05أكبر من )كانت الداللة اإلحةائية 
 دالة إحةائيا.  غير وه لآليار النفسية واالجتمايية، 

ترى الباحية أن اآليار النفسية واالجتمايية الت  يعكسها تعدد الءوجات ال تختلف باختالف يدد و 
ن خالل نمط الحياة فاالست رار النفس  واالجتماي  لدى الءوجات يتم التحكم فيه م ؛سنوات الءواج

 الذي تأقلمت معه الءوجات لذلك ظهرت هذه النتيجة. 

ولم تظهر فروق ف  أبعاد التفاؤل والتشاؤم، حيث كان مستوى الداللة لهذه ا بعاد أكبر من 
 (، وه  غير دالة إحةائيًا.0.05)

نعكس يلى لذي تعيشه الءوجات ف  هذه ا سر يترى الباحية أن المستوى النفس  واالجتماي  او 
كما ان يدد سنوات الءواج ال يؤير ف  مستوى التفاؤل والتشاؤم بل أن  ،مستوى التفاؤل والتشاؤم

تؤير ف  ذلك، وتختلف هذه النتيجة مستوى الرضا الءواج  يتحكم ف  ذلك وكذلك جودة الحياة الءوجية 
لةالح أكير  ى الءوجاتوجاود فروق دالة إحةائيًا لدالت  أظهر  (2011الطالع والشريف )مع دراسة 

 .سنوات 3من 

 

 .لكل الزوجات أفراد األسرةعدد مناقشة نتائج الفرضية الخاصة بمتغير  .7

 اآليار االجتمايية، مجال( ف  α≥0.05وجود فروق ذات داللة إحةائية يند مستوى الداللة )
ات داللة وجود فروق ذ، ويدم دالة إحةائيا وه  (0.05أقل من )حيث كانت الداللة اإلحةائية 
ف  الدرجة الكلية لآليار النفسية واالجتمايية، وكذلك ف  ( α≥0.05إحةائية يند مستوى الداللة )

للدرجة الكلية لآليار النفسية  (0.05أكبر من )حيث كانت الداللة اإلحةائية مجال اآليار النفسية 
ُبعد اآليار وسطات متأن الفروق ف  و ، دالة إحةائياغير  وه واالجتمايية ولآليار النفسية، 
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 .فرد فأكير 11ن يدد أفراد ا سرة االجتمايية كانت الفروق لةالح الءوجات الذي

ن إلتءامات وأيباء أكير من يهفرد لد 11ت  لديهن أفراد أسرة أكير من الءوجات الالترى الباحية أن و 
لذا نجد ان  ؛لةغيرةا كير من ا سرة ا ا سرة الكبيرة لذا نجد أن مستلءمات ؛غيرهن من الءوجات

حيث  تترك اآليار االجتمايية،و  تظهر وخارجها هناك مجموية من المشكالت االجتمايية داخل ا سرة
 الالت التوافق الدراس  والتوافق النفس  لةالح الطالبات ف   وجود فروق (2017بينت دراسة محمد )
لةالح ُبعد التفاؤل كانت الفروق كذلك ظهرت فروق ف  متوسطات ، )أفراد فاقل 9)يدد أفراد أسرهن 

 أفراد. 5الءوجات الذين يدد أفراد ا سرة أقل من 

 ،للءوجات بالنسبةكانت درجة التفاؤل أفضل أقل ترى الباحية أنه كلما كان يدد أفراد ا سرة و 
وهذا يعن  أن ءيادة يدد أفراد ا سرة يءيد من مستوى تحمل المسؤولية يلى حساب درجة التفاؤل لدى 

 .الءوجة

ن يدد أفراد لةالح الءوجات الذيكانت الفروق  التشاؤمكذلك ظهرت فروق ف  متوسطات ُبعد 
 .فرد فأكير 11ا سرة 

ترى الباحية أنه كلما ءاد يدد أفراد ا سرة كان هناك ءيادة ف  المشكالت الت  تعان  منها و 
كبير يحتاج إلى رياية ومتابعة ا سرة مما يسبب ءيادة ف  درجة التشاؤم وخاةة أن حجم ا سرة ال
 أكير من ا سر ا خرى وهذا ينعكس يلى مستوى التشاؤم ف  ا سرة.



 .لزوجةعمر امناقشة نتائج الفرضية الخاصة بمتغير  .8

 الدرجة( ف  α≥0.05وجود فروق ذات داللة إحةائية يند مستوى الداللة )أظهرت النتائج 
وجود ، دالة إحةائيا وه  (0.05أقل من )داللة اإلحةائية حيث كانت ال االجتمايية،و  النفسية آليارل

، وكذلك ف  مجال ف  مجال االيار النفسية( α≥0.05فروق ذات داللة إحةائية يند مستوى الداللة )
أن الفروق ف  ، دالة إحةائيا وه (، 0.05من ) أقلحيث كانت الداللة اإلحةائية  االجتماييةاآليار 

 .فأكير  سنة 37ذوات ا يمار لةالح الءوجات  سيةالنفُبعد اآليار متوسطات 

ترى الباحية أن اآليار النفسية للءوجات ا كبر سنًا يظهر بدرجة أكير لكون الءوجة ذات السن ا كبر و 
 . سناً  ا قل ور بأن ءوجها يفضل الءوجات ا خرياتيكون لديها شع
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ذوات الفروق لةالح الءوجات  كانت االجتماييةكذلك ظهرت فروق ف  متوسطات ُبعد اآليار و 
 .فأكير  سنة 37ا يمار 

ذوات كانت الفروق لةالح الءوجات  االجتماييةظهرت فروق ف  متوسطات ُبعد اآليار و 
كانت لةالح و  االجتماييةظهرت فروق ف  متوسطات ُبعد اآليار ، و فأكير  سنة 37ا يمار 
 .سنة 36-31 منذوات ا يمار الءوجات 

النساء ذات ا يمار سنًا لديهن آيار اجتمايية أكير من  ا كبرالءوجات ذات  ترى الباحية أنو 
ين  نويبحي ،يتحملن مسؤولية ا سرة أكير من غيرهن السن ا كبر  ن الءوجات ذات سنًا، ا قل

دراسة الطالع والشريف راحة جميع أفراد ا سرة أكير من الءوجات ا خريات، وتتفق هذه النتيجة مع 
  دراسةبينت نتائج و  ،سنة 35الماشكالت ا سرية لةالح العمر أكبر من الت  أظهرت أن  (2011)
(Oranthinkal& Alfons, 2007)  لةالح الت دم ف  العمر وجود فاروق دالاة فا  الرضاا الءواج. 

د ولم تظهر فروق ف  الدرجة الكلية  بعاد التفاؤل والتشاؤم، حيث كان مستوى الداللة لهذه ا بعا
وجود فروق ذات داللة إحةائية يند (، وه  غير دالة إحةائيًا، كما تبين 0.05مجتمعة أكبر من )
 وه  (0.05أقل من )حيث كانت الداللة اإلحةائية  التفاؤل، مجال( ف  α≥0.05مستوى الداللة )
 مجال( ف  α≥0.05وجود فروق ذات داللة إحةائية يند مستوى الداللة )وكذلك  ،دالة إحةائيا

 .دالة إحةائيا وه  (0.05أقل من )حيث كانت الداللة اإلحةائية  التشاؤم،

ذوات ا يمار كانت الفروق لةالح الءوجات التفاؤل كذلك ظهرت فروق ف  متوسطات ُبعد 
 .فأقل سنة 25

ذوات ا يمار كانت الفروق لةالح الءوجات التفاؤل كذلك ظهرت فروق ف  متوسطات ُبعد 
ذوات ا يمار كانت الفروق لةالح الءوجات التفاؤل فروق ف  متوسطات ُبعد ظهرت ،و فأقل سنة 25
 .سنة 30-26 من

 منذوات ا يمار كانت الفروق لةالح الءوجات التفاؤل كذلك ظهرت فروق ف  متوسطات ُبعد 
 .سنة 31-36

لءوجات لكون ا ،ترى الباحية أن الءوجات اللوات  لديهن أيمار أقل لديهن درجة من التفاؤل أكيرو 
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اللوات  لديهن أيمار أقل لديهن حيوية أكير من الءوجات ذات العمر المت دم لذا نجدهن يبحين ين 
سعاد أنفسهن، وتتفق هذه النتيجة مع   .  (2016دراسة قنيطة )التفاؤل وا 

 37ذوات ا يمار كانت الفروق لةالح الءوجات التشاؤم ظهرت فروق ف  متوسطات ُبعد و 
 .فأكير  سنة

ذوات ا يمار كانت الفروق لةالح الءوجات التشاؤم ظهرت فروق ف  متوسطات ُبعد كذلك 
ذوات كانت الفروق لةالح الءوجات التشاؤم ظهرت فروق ف  متوسطات ُبعد ، و فأكير  سنة 37

 .فأكير  سنة 37ا يمار 

الءوجات  ن  ،أكير التشاؤملديهن درجة من  أكبرترى الباحية أن الءوجات اللوات  لديهن أيمار و 
وهذا ينعكس  ،ا يمار الكبيرة لديهن كيير من المشكالت ا سرية الت  يسعين إلى التغلب يليها ذوات

 .  (2016دراسة قنيطة )، وتتفق هذه النتيجة مع يلى درجة التشاؤم ف  الحياة الءوجية

 التوصيات:

 باالستناد إلى نتائج الدراسة ومناقشتها، توصي الباحثة باآلتي:

 ون هناك يدل بين الءوجات ف  الجانب المادي والجوانب ا خرى ميل المعاملةأن يك 
 . والنفس  ف  الجانب الدراس  وخاةةا بناء بويدم تعنيف الءوجات وااليتناء  الحسنة،

 .أن يت بل أفراد المجتمع تعدد الءوجات إذا كانت الظروف الءواج ضرورية 

  من خالل نشرات  ،جات بالجانب النفس الءو  ةتعددمأن يتم ديم الءوجات ف  ا سر
تويوية وجلسات ارشادية للتغلب يلى اآليار النفسية واالجتمايية الت  يمكن أن يتسببه 

 تعدد الءوجات.

  أن تعمل الجمعيات النسوية ف  رهط يلى تنظيم فعاليات يتم من خاللها التخفيف من
 الءوجات. ةتعددمت ع يلى أسر  الذيالضغط النفس  



111 

 

 مؤسسات ح وق اإلنسان يلى دراسة ا وضاع االجتمايية والنفسية للءوجات  أن تعمل
 ومحاسبة الم ةرين ف  الح وق والواجبات ا سرية. ،الءوجات ةف  أسر متعدد

  أن تعمل المؤسسات النسوية يلى دراسات حالة الءوج الذي يرغب ف  تعدد الءوجات
 والتأكد من مدى ضرورة ذلك.

 اقتراحات:

 :إجراء الدراسات المستقبلية اآلتية ةثقترح الباحت

 ويالقته بالةحة النفسية  لدى يينة من الءوجاتالناجمة ين تعدد الءوجات  الضغوط النفسية
 للءوج.

   وتأييره يلى التوافق النفس   الءوجات ةتعددمسر ا مستوى التوافق الءواج  لدى الءوجات ف
 لدى ا بناء.

 ويالقتها بالسعادة  الءوجات ةتعددمسر ا ى الءوجات ف  المشكالت الت  يواجهها ا بناء لد
 العائلية والتحةيل الدراس .
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 (2015مقياس اآلثار النفسية واالجتماعية: إعداد )الشمري، 
 xتية بعناية واإلجابة يليها بوضع إشارة)قراءة الف رات اآل نرجو منك   القسم الثاني : فقرات االستبانة .
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موافق  مؤشرات اآلثار النفسية واالجتماعية 

 بشدة
 معارض معارض محايد موافق

 بشدة
 اآلثار النفسية المجال األول:

      نتيجة وجودي كءوجة أخرى شعر بغيرة مفرطةأ  .1
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      أفكار غريبة ال ي النية بسبب تعدد الءواج لدي  .4
      تراودن  أفكار حول إيذاء نفس   .5
بسبب الضغوط النفسية  يان  من حاالت غضب وانهيار يةب أ  .6

 من الءواج
     

      لكونه متءوج أكير من ءوجة تعامل بشكل غير ي الن  مع ءوج أ  .7
      كالت الءوجيةبسبب المش تنتابن  نوبات من الضيق والتوتر  .8
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يندما يفرق ءوج  )ال يعدل( بين    البكاءفتنتابن  رغبة شديدة   .14

 وبين ءوجاته
     

      حاول الهروب من الواقعأ  .15
      كرهت جميع الرجال  .16
      من الءوجات السعيدات ف  حياتهن أغار  .17
      بنائ أة سباب يدم سعادأسبب من  أنا  .18
      انية لءوج يءيجن  التحدث ين الءوجة الي  .19
      امرأة يانية ف  حياة والدهم لوجودلى وضع  إطفال  أحتمل نظرة أال   .20
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      ف  تعامله مع  م ارنة بءوجته ا خرى ن ءوج  يظلمن أشعر أ  .22
      أتةرف بعنف مع اطفال  بسبب وضع  النفس   .23
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 ماعيةاآلثار االجتالمجال الثاني: 
      البناء ا سري مفكك بسبب ءواج ءوج   .1
      خوفًا من ن دهم ل  خرينميل الى تجنب اآلأ  .2
      المرأة للرجل متعدد الءوجات لى وضعإحتمل نظرة المجتمع أال   .3
      بسبب تعدد الءواج يواجهن  من مشكالت يجء ين حل ماأ  .4
      رت سأتجاه  بناء يالقات إيجابيةم ةرة ف   أنا  .5
      ف  معظم ا حيان يالقت  مع ءوج  مضطربة وغير مست رة  .6
      الءوجة اليانية ال أت بل  .7
      نهاء حيات  الءوجيةإرغب ف  أ  .8
      كءوجة يانية ءوج  ال يحترم وجودي  .9

      ينظر الناس إل  بعطف وشف ة  .10
      فاشلة ف  الحياةن الناس يرون  أينتابن  شعور ب  .11
      بعد ءواجه شعر بالكره اتجاه ءوج أ  .12
      به من ظروف يائلية يؤير يلى حياات  بشكل يام ما أمرّ   .13
      بسبب وجود ءوجة أخرى ف  حياة ءوج   ن حيات  حءينةأشعر أ  .14
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مقياس التفاؤل والتشاؤم: إعداد الباحثة

 التفاؤل: األولالمجال 
      . أفضلأشعر أن الغد سيكون   .1
      بكل تفاؤلو أفكر ف  المست بل   .2
      (.تفاءلوا بالخير تجدوهأؤمن بال ول)   .3
      يليهمأتعرف  أكون سعيدًا مع كل الناس الذين  .4
      . أمل وتفاؤل وبكلأنا م بل يلى الحياة   .5
      يموماً  تبدو ل  الحياة جميلة  .6
      فيه أتوقع النجاح  ءيندما أبدأ ف  يمل ش  .7
      ف  تحسن دائم ومستمر  فظرو   .8
      ةف  الحيا طموحات ظم أتوقع أن أح ق مع  .9

      الت  تحدث ل  مواقف الفشلأتجاهل يادة   .10
      .تنته  ا مور يلى ما يرام بةفة يامة  .11
      "ن بعد العسر يسرالدي إيمان بالم ولة "إ  .12
      أتوقع ا فضل دائماً   .13
      ينة شرايها ا مل(أؤمن بال ول )الحياة سف  .14
      أتوقع تحسن ا حوال مست بالً   .15
      الناس ذوي نوايا حسنة  .16
      أرى الجانب اإليجاب  ف  كل مشكلة  .17
      أرى أن كفة الخير أرجح من الشر  .18
      أفكر دائمًا ولدي تفاؤل بالنجاح  .19
      ا هداف إذا لم تتح ق اليوم ستتح ق ف  الغد  .20
      ف  أن ءمن يخبئ ل  مفاجآت سارةأفكر   .21
      الحياة حلوة بالرغم من المةايب فيها  .22
أتوقع أنن  ا فضل ف  كل مفاضلة )م ارنة( أدخل فيها بالنسبة   .23

 للمست بل
     

      أحسن الظن ف  جميع من أتعامل معهم  .24
 التشاؤم: الثانيالمجال 

      يالءمن  سوء الحظ ف  كل المواقف  .1
      رى أن الحياة سلسلة ال متناهية من المةايبأ  .2
      أشعر بالتشاؤم من حيات  ا سرية  .3
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       ء س ء يحدث مع أبالغ ف  كل ش  .4
      ل  غير حسنةأتوقع حدوث أشياء   .5
      الحياةال يوجد أمل مرجو من   .6
      ، سريان ما أتوقع لها أن تءداد سوءاةحسنالحياة ذا سارت أمور إ  .7
      رارا ما سيتضح فيما بعد أنه قرار خاطئاتخذت ق ذاإ  .8
      أميل الى تضخيم مشكالت  لدرجة تفوق حجمها الح ي    .9

       الوقت بمرور سوءاً  حيات  تءداد أمور  .10
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      غالبا ما تأت  ف  أي اب ا حداث السارة ا حداث المؤلمة  .16
      أنا يائس من هذه الحياة  .17
      لمست بل أكير تعاسةالماض  محءن والحاضر تعيس وا  .18
      من أجل  وجدتأشعر كأن المةائب   .19
      . فا  هاذه الحياة هشخص ال قيمة ل أنا  .20
      أكون ناجحًا ف  حيات ال أن  أتوقع  .21
      ن  أموت ف  اليوم مائة مرةأكيرة الهموم تجعلن  أشعر ب  .22
      سيكون مست بل  مظلماً   .23
      حياةُكتب يلّ  الش اء ف  ال  .24

 

 
 شكرًا لتعاونكّن معنا
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 قائمة أسماء السادة المحكمين

 مكان العمل االسم م
 جامعة الخليل د. محمد يجوة  .1
 جامعة بيت لحم ناهدة العرجاد.   .2
 جامعة ال دس المفتوحة/الخليل خالد كتلود.   .3
 جامعة بيت لحم د. أحمد فايء أحمد الفسفوس  .4
 جامعة الخليل ويط يبد الناةر السد.   .5
 جامعة الخليل د. ابراهيم سليمان موسى مةري  .6
 كلية ك  د. بديع ال شايلة  .7

 

 


