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 بسم هللا الرحمن الرحيم

اَمىََََويَْستَْفتُونَكََ يَيَتََ َِِفَِ ا ََوَماَيُتْلَىََعلَْيُكْمَفِيَاْلِكتََ َُيُْفتِيُكْمَفِيِهنه فِيَالن َِساِءَقُِلََّللاه

يَِفيَنَ ََواْلُمْستَََْ وَُّنه وَنَنَْنَتَْنِكوَُ َََُُ ْْ ََوتَ نه َلَهَُ َِ ََماَُكتِ تِيَََلَتُْؤتُونَُهنه الن َِساِءَالَّله

ِ َيََِمَنَاْلِوْلَداِنََونَْنَتَقُوُمواَِللَْ اَنََُِ ََكََ ََّللاه هِنه َفََ ِْ ْنََريَْ واَمَِ اَتَْفيَلَُ ََومََ ِِ تَاَمىَُِاْلِقسَْ

اَنَْنَ (127)َعِليًما اَعََعلَْيِهمََ ََّلَُننََ اَفََ اًََ َْ نَةٌََرافَْتَِمْنََُْيِلَهاَنُُشوًزاَنَْوَإِْع َْ َوإِِنَاْم

ٌَْ ْلُحََرْي ِتَاْْلَنَََْيُْصِلَواََُْينَُهَماَُصْلًواََوالصُّ َْ َِ واَفََُونُْو ََوإِْنَتُْوِسنُواََوتَتهقَُ ُسَالشُّحه

ا ًْ َََكاَنََُِماَتَْيَملُوَنََرُِي ََّللاه ْوَََ(128)فَهِنه اِءََولََ ْيَنَالن ِسََ ِدلُواَََُ ييُواَنَْنَتَيَْ ِِ تَ ْنَتَسَْ َولََ

وََّاََكاْلُميَلهقَِةََوإِْنَتُْصِلُوواََوتَتهَ ُْ َاْلَمْيِلَفَتَذَ ْصتُْمَفَََّلَتَِميلُواَُكله َْ اَنََو ََكََ ََّللاه قُواَفَهِنه

ا ِويمًََ َْ اَ ًْ و يًاََ(129)ََفََُ ََُواسََِ اَنََّللاه يَتِِ ََوكَََ ْنَسَََ َمََِ َّل  َُكََُ ِنََّللاه اَيُنََْ قَََ ْه َوإِْنَيَتَفَ

َ(130-127)سوْةَالنساء:َآيةَ.َ(130)َوِكيًما

 

َصدق هللا العظيم 

 



 

 ََن

 

 اإلهداء

زال ما  روحها  لكن  بجسدها،  فارقتني  التي  قلبي،  فقيده  ذات تر ت  الى  حياتي،  سماء  في  فرف 
 ...الحياهفي هجير  بارداا  ظلا الصدر الحنون الذي كان لي 

 كما أسمتني وعطاءا   حتى اآلن، ألكون صفاءا   زال أثره باقياا   الالى صاحبه الحبل السري الذي  
 كما ربتني..

 .اللحظةفي هذه  بإنجازي الى من أفتقد حرارة تصفيقها فرحا 

حنان والحب والتضحية، الى من كانت دعواتها الصادقة سر نجاحي  ال ز  ذات القلب النابض، ورم
 )أسكنها هللا فسيح جناته(.  ... أمي الغالية

 

 أبي... 

لي، الى من شرفني   منبت الخير والتضحية وااليثار والدي الكريم أطال هللا في عمره ليظل عوناا 
 به...  سمه، ورفعت رأسي عاليا افتخاراا أبحمل 

 

 زوجي...

يوماا ي  لذ ا  يبخل  األعلى في    لم  قدوتي ومثلي  بالنصح واإلرشاد، وكان  وأمدني  لي،  بمساعدته 
أن  الحياه وعلمني  وتعاون    الحياه،  ترابط وحب  دون  شيئاا   المن  بالتحدي تساوي  حياتي  ومأل   ،

 وتخطي الصعاب. 

 

 أهديكم بحثي وخلصة جهدي العلمي...  

 

 

 



 

َََِ 

 

 

 :قرارإ
لجامعرررة الخليرررل لنيرررل درجرررة الماجسرررتير، وأنهرررا نتيجرررة أبحررراثي  مت قرررد عررردة الرسرررالة ب نهرررا أقرررر أنرررا م  

أي جرزء منهرا، لرم يقردي لنيرل  شرارة لره حيثمرا ورد، وأن هرذه الدراسرة أومرا ترم اإل  باسرتثناءالخاصة،  

 خر.آمعهد  درجة عليا ألي جامعة أو

 التوقيع:............................... 

 صفاء اجنيد
 التاريخ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 َََت

 

 ديرتقو  شكر
وإقراراا ،  العقل والدين  بنعمتي    علىالحمد هلل حتى يبلغ الحمد منتهاه، الحمد هلل الذي أنعم  

 " وسلم  عليه  الرسول صلى هللا  بقول  وتمسكاا  يشكر هللابالفضل  ال  الناس  يشكر  ال  فإنني  من   "
هلل عليه  با  أشكر هللا الكريم رب العرش العظيم الذي وفقني إلنجاز هذه الدراسة وما توفيقي إال

 توكلت وإليه مآب.

الفرصة إلكمال   لي  أتاحت  التي  العليا  الدراسات  ولعمادة  الخليل  لجامعة  والعرفان  بالشكر  أتقدي 
 الدراسات العليا في مجال اإلرشاد النفسي والتربوي.

الذي لم يبخل    عبد الناصر السويطي الدكتور  كما أتقدي بجزيل الشكر والتقدير واالحتراي لمشرفي  
 النصح أو التوجيه أو المشورة إلتماي هذا العمل، فله كل الشكر والعرفان. ب  ليع

كامل  ، ود.  محمد شاهين د.  أ.  كما أتقدي ب سمى آيات الشكر والتقدير لعضوي لجنة المناقشة،  
 والذين لملحظاتهما أثراا كبيراا في إثراء وجودة هذه الرسالة. كتلو
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 ملخص الدراسة 
النفسررية  االضررطرابات  برر عراض التوافررق الزواجرري وعلقترره  إلررىهرردفت هررذه الدراسررة التعرررف 

اسررررتخدمت الباحثررررة المررررنهج الوصررررفي ، الخليررررل محافظررررةمرحلررررة الثانويررررة فرررري الفرررري  ألبنرررراءلرررردى ا
النفسرررية لررردى  أعرررراض االضرررطرابات  مقيررراسللتوافرررق الزواجررري و  مقيررراس طبرررقبررراطي، حيررر  االرت

فررري محافظرررة الخليرررل وآبرررائهم  المرحلرررة الثانويرررة طلبرررة جميرررعمرررن وتكرررون مجتمرررع الدراسرررة ، األبنررراء
المرحلة الثانوية في محافظرة  طلبةوطالبة من  ( طالب  171) منة الدراسة عين  وتكونت   وأمهاتهم،
( 171( أبراا، و)171واشرتملت العينرة أيضراا علرى ) .العنقوديرةبالطريقرة العشروائية  وااختيرر  ،الخليرل

طبقرت ا، مرالدراسة وثباته أداتيوبعد التحقق من صدم أماا من آباء وأمهات الطلبة عينة الدراسة،  
 . لى أفراد عينة الدراسةع األداتان
الدراسة  أو  نتائج  بين  ظهرت  الزواجوجود علقة عكسية  هة وبين  ي وأبعاده من جالتوافق 

بينهما   للعلقة  االرتبا   معامل  بلغ  حي   أخرى،  جهة  من  ومجاالتها  النفسية  االضطرابات 
(.496- .) 

لرررة الثانويرررة فررري أن مسرررتوى التوافرررق الزواجررري لررردى آبررراء وأمهرررات طلبرررة المرحبينرررت النترررائج و 
مسررتوى التوافررق الزواجرري إذ بلررغ المتوسررط الحسررابي للدرجررة الكليررة ل ؛اا محافظررة الخليررل جرراء متوسررط

 منخفضررراا %(. وكررران مسرررتوى التوافرررق الزواجررري لررردى الرررزو  56.0بنسررربة مئويرررة بلغرررت ) ،(2.80)
 بمتوسرط ، أمرا الزوجرة فكران مسرتوى التوافرق الزواجري لرديها متوسرطاا (2.21بمتوسط حسابي بلرغ )

 (. 3.39)حسابي بلغ 
إحصائية  و  داللة  ذات  فروم  وجود  إلى  الدراسة  متوصلت  طبين  التوافق ات  توس  مستوى 

الجنس لمتغير  تعزى  الخليل  محافظة  في  الثانوية  المرحلة  طلبة  وأمهات  آباء  لدى  ،  الزواجي 
طات  وجود فروم ذات داللة إحصائية  ، و لصالح اإلناث  زواجي تعزى  مستوى التوافق البين متوس 

 ، لصالح طريقة الزوا  التقليدية.  لمتغير طريقة الزوا 
عد و  النتائج  ذات  أظهرت  فروم  وجود  مستوى  ي  طات  متوس  بين  إحصائية  التوافق داللة 
)المستوى   ات:لدى آباء وأمهات طلبة المرحلة الثانوية في محافظة الخليل تعزى لمتغير   الزواجي

 ر بين الزوجين(. التعليمي، عدد األبناء، فارم العم
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ل كران يرة فري محافظرة الخليرفي المرحلرة الثانو   النفسية لدى األبناء  االضطرابات   أعراض تبي ن أن  و 
 (. 2.65، بمتوسط حسابي بلغ )متوسطاا 
إحصائية  و  داللة  ذات  فروم  وجود  عدي  إلى  الدراسة  طات  توصلت  متوس    أعراض بين 

،  تعزى لمتغير الجنس   وية في محافظة الخليلفي المرحلة الثان  النفسية لدى األبناء  االضطرابات 
بين متوسطا دالة إحصائياا  في    النفسية لدى األبناء  االضطرابات   أعراض ت  بينما ظهرت فروم 

 المرحلة الثانوية في محافظة الخليل تعزى لمتغير الجنس في المجال االجتماعي، لصالح الذكور.
 طلبة الصف العاشر.  ووجود فروم دالة إحصائياا تعزى لمتغير الصف لصالح

لتعرررريفهم ب هميرررة  العمررل علرررى إجرررراء نررردوات تثقيفيررة للمترررزوجين :هرررم التوصررريات أ وكرران مرررن 
تصرميم بررامج إرشرادية مرن خرلل ، و لمرا لره مرن تر ثير علرى مسرتقبل أبنرائهمالتوافق الزواجي بينهم  

عمرل دورات تدريبيرة ، و االستفادة من نتائج الدراسة الحاليرة، وتقرديم الردعم النفسري لألبنراء واألزوا 
م مررع طلبررة المرحلررة الثانويررة متخصصررة للمرشرردين التربررويين لبنرراء قرردراتهم فرري التعامررل بشرركل سررلي

 وتوجيههم بشكل صحيح.
 

 . االضطرابات النفسية، المرحلة الثانوية، محافظة الخليل، التوافق الزواجي:  كلمات مفتاحية
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Abstract: 
This study aims to identify marital compatibility and its relationship to 

psychological disorders among children at the secondary stage in the Hebron 

governorate. The researcher uses the correlational descriptive method, where she uses 

a questionnaire for marital compatibility and a questionnaire for psychological 

disorders among children. The study sample consists of 171 male and female high 

school students in the Hebron governorate, who were chosen by the random cluster 

method. The sample also included 171 fathers and 171 mothers from the fathers of the 

students. After checking the validity and reliability of the study tools, the tools were 

applied to the study sample. 

The results of the study showed: There is a negative relationship between 

marital compatibility and its dimensions and mental disorders, where the correlation 

coefficient for the relationship between them reached -.496. 

And that the level of total marital compatibility among parents of secondary 

school students in the Hebron governorate was average, as the arithmetic mean of the 

total score for the level of marital compatibility reached (2.80) with a percentage of 

56.0%. The husband's level of marital compatibility was slightly with an arithmetic 

average of 2.21, while the wife's level of marital compatibility was average with an 

arithmetic mean of 3.39. 

The study found statistically significant differences between the mean level of 

marital compatibility among parents of secondary school students in the Hebron 

governorate due to the gender variable, in favor of females, and the existence of 

statistically significant differences between the average marital compatibility level 

due to the variable of the method of marriage, in favor of the traditional marriage. 

The results shows that there were no statistically significant differences between 

the average level of marital compatibility (total) among parents of secondary school 

students in the Hebron governorate due to variables: (educational level, number of 

children, age difference between spouses). 

It was found that the level of mental disorders among children in the secondary 

stage in the Hebron Governorate was moderate, with a mean of   (2.65.)  

The study found that there were no statistically significant differences between 

the average level of mental disorders among children at the secondary stage in the 

Hebron governorate due to the sex variable, while statistically significant differences 



 

 َََش

 

appeared between the mean levels of mental disorders among children in the 

secondary stage in the Hebron governorate due to the sex variable in the social field. , 

In favor of males. And the existence of statistically significant differences due to the 

grade variable in favor of tenth grade students. 

The most important recommendations were: To work on conducting educational 

seminars for married couples to introduce them to the importance of marital 

compatibility between them because of its impact on the future of their children, to 

design counseling programs by taking advantage of the results of the current study, 

and to provide psychological support for children and spouses, and to conduct 

specialized training courses for educational counselors to build their capacities in 

Dealing properly with high school students and directing them properly. 

 

Key words: Marital compatibility, psychological disorders, secondary school, Hebron 

Governorate. 

 



 

1 

 

 

 

 

 الفصل األول 
راسةاإلطار العام للد



 

2 

 

 الفصل األول 
 اإلطار العام للدراسة 

 المقدمة  
واألمرر الرذي  تعد األسرة نواة المجتمع البشري وخليته األولى، وأساس اإلستقرار النفسري لننسران،

مرررن والتررررابط األسرررري  ،وأخلقيررراا  واجتماعيررراا  ونفسرررياا  لررره أهميتررره دينيررراا  يجعرررل الحيررراة الزوجيرررة موضررروعاا 

اإليجابي خاصة من الناحية الوجدانية  نفسالبعلم  اهتمواعلماء النفس قد   الموضوعات المهمة، لذا نجد 

اإليجرابي التوافرق الزواجري الرذي يعتبرر جانرب مررن  ، ومرن موضروعات علرم الررنفسكبيرراا  اهتمامراا والنفسرية 

 .جوانب الصحة النفسية

آدي ثررم خلررق لرره دء الخليقررة، وخلررق هللا سرريدنا منررذ بر اإلنسرران وجعلرره كررائن اجتمرراعي، خلررق هللالقرد 

سرررة لررره وليكونرررا البرررذرة الممتررردة للخلرررق، فالخرررالق هللا، حيررر  خلرررق هرررذا اإلنسررران ككرررائن زوجرررة لتكرررون وني

اجتماعي ال يستطيع أن يييش بمعرزل عرن اآلخررين فري كرل نرواحي الحيراة، كمرا اهرتم بخلقره مرن خرلل 

ه فإنره هردا بهرا وسرار علرى  الترزي اإلنسران صورة واضرحة لرو تنظيم علقات هذا الخلق وحددها ورسم لها

 .(2014)أبو حمد،  لن يشقى أبداا 

الرئيسررة ارتكازهررا علررى الررزوا ، حيرر  ال توجررد أسرررة حسررب المفهرروي الثقررافي األسرررة فمررن دعامررات 

الحرراكم والمسررتمد مررن األديرران السررماوية عامررة، والرردين اإلسررلمي علررى وجرره الخصررو  برردون أن يكررون 

له، فاألسرة هي الخلية األساسية لكرل ينهض عليه البناء االجتماعي كوا  هو الركيزة واألساس الذي الز 

 أي ،قبيلررة أي ،عشرريرة أيكانررت هررذه البنيررة أسرررة أ بنيررة اجتماعيررة، أو نسررق سياسرري اقتصررادي أوسررع سررواءا 

رة تمثرل الخليرة اقتصادية أو اجتماعية يضرمها المجتمرع العربري الحردي ، وظلرت األسر -مؤسسة سياسية

فالمرجييرات الحاكمرة  ،ن الماضرية منرذ ظهرر اإلسرلي، وحترى وقتنرا الحاضررو اا طروال القرر المسرتقرة نسربي

لألسرة من حي  البنية والوظيفة وتحديد األدوار جميعها مرجييات دينية، فالعرم أو القرانون الحراكم لهرا 
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ي لهرذه لرى المحافظرة علرى الثبرات النسربمستمد مباشرة مرن األديران السرماوية، ممرا سراعد هرذا الوضرع ع

ينالها التطور أو التغييرر طروال عردة قررون، ولرم ترتم مناقشرة لشرئونها أو أسسرها   المؤسسة األساسية، ولم

 (.2014حمد، بعيداا عن العقيدة الدينية )أبو 

ن باألسررررة، وبشرررؤونها منرررذ العصرررور القديمرررة ألنهرررا مرررن أهرررم الجماعرررات و اهتم الفلسرررفة والمفكرررر فررر

ا فري حيراة األفرراد والجماعرات، فهري مرن تهرتم نسانية واالجتماعيرة، وت ثيرهراإلنسانية، وألهمية الوحدة اإل

 (.2013)بوخدوني،  والمهمةسية ببناء المجتمع، ألنها تمثل اللبنة األسا

 وهرروسررتمرار النرروإ، وإرضرراء الطرررفين، فررالزوا  هررو اسررتجابة لنررداء فطررري، هدفرره بنرراء المجتمررع وا

يتمثرل الهردف فري إشرباإ العديرد مرن الحاجرات والردوافع، ف هميسر وهروم ركائز الصرحة النفسرية أه  من  يعد  

مررن الرررزوا  فرري النظررراي األسررري تحقيرررق التوافررق الزواجررري، واالنسررجاي برررين الررزوجين، أي الميرررل النفسررري 

إذ أن  ؛رةالمعبرررر عرررن المحبرررة والرررود، واالتفرررام، والعلقرررة الطيبرررة برررين الرررزوجين، وبرررين جميرررع أفرررراد األسررر

 (.2012)مهدي، تقرار األسري والشعور بالرضا قيق التوافق الزواجي واالساألصل في الزوا  تح

فالحياة الزوجيرة ال تسرير علرى وتيررة واحردة، حير  يشروبها برين فتررة وأخررى بعرض الخلفرات ممرا 

قرارها، فيعتبررر يتطلررب إيجرراد جررو مررن التوافررق الزواجرري لحررل المشرركلت الترري تكرردر الحيرراة الزواجيررة واسررت

فرري الحيرراة الزوجيررة الناجحررة، فهررو الررركن األسرراس ألبنرراء األسرررة المسررتقرة،  مهررمجرري شررر  التوافررق الزوا

والحفرررراى علررررى كيانهررررا األسرررررري القرررروي المتماسرررر  المشرررربع الحتياجرررررات أعضررررائها النفسررررية، والجسرررررمية 

اسرررب للشرررري ، واالسرررتعداد واالجتماعيرررة، ويكرررون سررربب هرررذا التوافرررق نررراتج عرررن توافرررق فررري االختيرررار المن

معرضرررة تكرررون األسررررة و  ،ضرررييفاا وهشررراا يصررربح بنررراء األسررررة  فرررإنخلفرررات  ت واذا حررردثة الزوجيرررة، للحيرررا

 والجنسرري ،والعرراطفي ،والروحرري ،والثقررافي ،للنهيررار، ويشررمل التوافررق: التوافررق االجتمرراعي، واالقتصررادي

 (.2013)الهنائية، 
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لرررأي ا تقبررلد يكررون فرري قررد ال يتفررق مررع الشررري ، وقررو ه، ئرركررل زو  راباترره وميولرره وآراكمررا أن ل 

إال  ليسرت جوهريرة،اآلخر صعوبة مما يورث النزاإ بينهمرا، كمرا أن سربب النرزاإ برين الرزوجين قرد تكرون 

عرررواد ومرررن الممكررن أن ترررؤدي إلررى الطرررلم )فتصرررعب ويصررعب حلهرررا،  أنهررا تزيرررد مررع األيررراي شررريئاا فشررياا 

 (.2017وآخرون، 

هنرراع علقررة كبيرررة بررين و رة، وخاصررة األبنرراء، يررة خطيرررة علررى جميررع أفررراد األسررفالخلفررات الزوج

البيوت المتفككة وبين مشكلت األبناء المنحرفين، حي  ينش  الطفل على المشاحنات بين الوالدين، فل 

يتقبل أسلوب الحياة، فتصبح حياتره بائسرة ال قيمرة لهرا، ألن الطفرل يحترا  إلرى اسرتقرار نفسري، وشرعور 

 (.2010)محمود، من اضطرابات الحياة وتقلبها  ألمان في ظل بيت يحميه ويرعاهبا

، اضررطراب إلررى  اضررطراب حيرر  أنهررا تختلررف مررن  ،للضررطراب النفسرري ملمررح وأعررراض عديرردةو 

 لررردى المضرررطرب الواحرررد مرررن شرررخص إلرررى آخرررر، كمرررا تختلرررف  االضرررطراب وتتبررراين شررردتها وحررردتها فررري 

خررررين بالسرررواء أو عررردي راض يمكرررن أن نحكرررم علرررى سرررلوع اآلالواحرررد، وفررري ضررروء هرررذه الملمرررح واألعررر

ل اطرو  مضرطرباا صبح الشرخص يوغير عادية، حي   حادةوفي بعض الحاالت تكون األعراض   السواء،

 ،مررن كلمررة مرررض   صرربحت تسررتخدي دوائررر الطررب النفسرري مصررطلح االضررطرابات النفسررية برردالا فالوقررت، 

نفسررية حررديثاا نسرربياا ، ويعتبررر مصررطلح االضررطرابات الوذلرر  مراعرراة ل ثررار النفسررية السررلبية لكررل مرررض 

 (.2016)يونس، 

إن االضطرابات النفسية عامرل مرن عوامرل التعثرر فري الحيراة الزوجيرة، ومرن أهرم هرذه المشركلت 

عررردي التفررراهم، كمرررا يكرررون هنررراع قلرررة فررري اللقررراء األسرررري، وضرررعف التواصرررل العررراطفي، والفكرررري برررين 

 .(2011ية في الزوا  )القبطان، وسوء استخداي التعدد  ،الزوجين

تتحرردد الصررحة النفسررية للررزوجين بالدرجررة األولررى بمرردى نجرراح الررزوا  والسررعادة فرري الحيرراة لررذل  

 هنررا إنهررا تررؤثر سررلباا علرريهم، فالعلقررة الزوجيررةفالزوجيررة، ففرري حررال اضررطراب الصررحة النفسررية للررزوجين 
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من، أهمهرررا اإلحسررراس بررراألوالتررري مرررن ن هررري علقرررة غيرررر مشررربعة بالحاجرررات النفسرررية األساسرررية للرررزوجي

 قررد تررؤدي إلررىمررن المشرركلت والمررودة، الرحمررة والسرركينة، فالعلقررات الزوجيررة الترري تعرراني واالسررتقرار، 

يهردد الحيراة  وهرذا كلره ،التصدإ والشرر  فري العلقرة، فيخترل االسرتقرار الزواجري، ومنره التوافرق الزواجري

نرجسررياا وسرروء  اا لهررم تصرردعة النفسررية للررزوجين، ممررا يسرربب يررؤثر سررلباا علررى الصررحو الزوجيررة المسررتقرة، 

قرد يتجررذر سروء التوافررق الزواجري فرري جميررع و  ،ممرا يخلررق فجروة بينهمررا ،وعراطفي، وجنسرري ،توافرق نفسرري

العلقررة الزوجيررة الترري تعرراني مررن مشرركلت التوافررق الزواجرري تكررون مهررددة بالصررراعات النفسررية فأشرركاله، 

)عبرررد جسررمية النفس االضرررطرابات عررراض المتمثلرررة فرري أ  غيررر السررويةكات واالضررطرابات النفسررية والسرررلو 

 (.2018، الحفيظ

كما أن المشكلت النفسية واالجتماعية هي نوإ من االضطرابات التي تنشر  برين الرزوجين نتيجرة 

ن فري أسراليب حلهررا، فتظهرر آثرار هررذا العجرز فري مواجهررة مرا يعترضرها مررن مشركلت أو اختلفهمرا البرري  

لقررة الزوجيررة بشرركل ن الررزوجين، وعرردي الرضررا عررن العفرري شرركل انخفرراض فرري التواصررل برري االضررطراب 

عاي، فتل  المشكلت تكون مرتبطة بالعوامل والمتغيرات النفسية واالجتماعية التي تؤثر على الرزوجين، 

 (.2015حي  إن تل  المتغيرات تؤثر سلباا وأحياناا إيجاباا على الزوجين )مرسال، 

ي فري المجتمرع ومرا مرع طبيعرة قيميرة، فالنسرق القيمرت األسرية المنتشررة فري المجتلمشكلل  ويكون 

يتضرمنه مررن أفكررار وقرريم وعررادات وتقاليررد عررن الررزوا ، وطريقررة اختيررار الشررري ، والعلقررة بررين الررزوجين، 

 مقردمات لخلرلالخررو  عليهرا  ون ئدة التري يكريستند إلى مجموعة من المعرايير االجتماعيرة والثقافيرة السرا

 (.2017وي، )المشهرا في العلقة الزوجية

كما ترتبط المعاناة الزوجية بين الزوجين والصراعات بالمشكلت التكيفية لدى األبناء في حيراتهم 

حي  أن هناع علقة بين تكيف الطفل وشدة المعانراة برين الوالردين، فاألبنراء الرذين   ؛الحالية والمستقبلية

 أكثررر، وقررد تظهررر هررذه المشرركلت  لررون ألن يظهررروا مشرركلت تكيفيررةيتعرضررون لصررراإ أكثررر تكررراراا يمي



 

6 

 

انخفرررراض  بينمرررراعلررررى شرررركل قلررررق، أو اكتئرررراب، أو اضررررطرابات نفسررررية، وشرررركاوى جسرررردية بشرررركل عرررراي، 

ن أن يقرررود إلرررى تحسرررين التكيررررف برررين أفرررراد العائلررررة كررررمسرررتويات الصرررراإ الرررذي يتعرررررض لررره األبنررراء يم

 (. 2018)الحوراني، 

اء واألمهرات توافرق الزواجري لردى كرل مرن اآلبرجاءت هذه الدراسة للبح  فري المن خلل ما تقدي 

 وعلقته ب عراض االضطرابات النفسية لدى األبناء في المرحلة الثانوية في محافظة الخليل.

 مشكلة الدراسة 
، كمرا أن للظرروف نظررة للرزوا أخررى بحسرب ال إلرىنسبيه تختلف من عائلره    ن التوافق الزواجي مس لةإ

فرري نشرر ه مشركلت التوافررق الزواجرري.  برارزاا  ن دوراا االترري عرراش فيهرا الزوجررالجتماعيرة والثقافيررة األسررية ا

لذل  فان الباحثة ترى أن عملية التوافق الزواجي ال تعني ضرورة التوافق التاي بين الزوجين بقدر وجرود 

 ،ا  اليهرا أحردهم عرن اآلخررالحد األدنى من السمات غير المتنافرة بين الزوجين والخصائص التري يحتر

 ،ومواجهتهرا إليهراها حتى األبنراء والتعررف هناع مشكلت أسرية ال يضر أن يشترع الجميع في حل    نأو 

آثرررار نفسرررية علرررى  قرررد يتررررعالتوافرررق الزواجررري ومرررا يكمرررن وراء المشررركلة الزوجيرررة عررردي وأن تزايرررد مشررركلة 

وهرو  ،ويةسات التربفي المؤس الميداني ام التدريب وهذا ما الحظته الباحثة أثناء تدريبها في مس  ،األبناء

اختيرار  إلرىمرا دفرع الباحثرة وهو  ،طلبةاضطرابات سلوكية ومشكلت نفسية متعددة يعاني منها ال  وجود 

  اآلتي:وبالتالي تتمثل مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس  ،هذا الموضوإ

ات طراباالضرروأعررراض  اآلبرراء واألمهررات  لرردى كررل مررنالتوافررق الزواجرري  بررينارتباطيررة هررل توجررد علقررة 

 .مرحلة الثانوية في محافظة الخليلالاألبناء في  لدىالنفسية 

   أسئلة الدراسة

آباء وأمهات طلبة المرحلة الثانوية في محافظة  كل من  ما مستوى التوافق الزواجي لدى  السؤال األول:  

 ؟ كل منهما الخليل من وجهة نظر
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لردى آبراء وأمهرات  توسطات التوافرق الزواجريأفراد عينة الدراسة لم تجابات اسهل تختلف السؤال الثاني: 

)الجنس، المستوى التعليمري، عردد األبنراء، متغيرات طلبة المرحلة الثانوية في محافظة الخليل باختلف 

 فارم العمر بين الزوجين، طريقة الزوا (؟

محافظة  بناء في المرحلة الثانوية في  األ  لدىاالضطرابات النفسية  أعراض  ما مستوى  السؤال الثال :  

 الخليل؟ 

االضررطرابات النفسررية  أعررراض أفررراد عينررة الدراسررة فرري متوسررطات  اسررتجابات هررل تختلررف السررؤال الرابررع: 

 )الجنس، الصف(؟متغيري األبناء في المرحلة الثانوية في محافظة الخليل باختلف  لدى

واألمهرات وأعرراض  افق الزواجي لدى كل مرن اآلبراءهل توجد علقة ارتباطية بين التو السؤال الخامس:  

 ؟النفسية لدى األبناء في المرحلة الثانوية في محافظة الخليلاالضطرابات 

 فرضيات الدراسة 
 لنجابة عن أسئلة الدراسة )الثاني، والرابع، والخامس(، فقد صيغت الفرضيات الصفرية اآلتية: 

مستوى  .1 عند  إحصائية  داللة  ذات  فروم  توجد  )  ال  متوسطاα≤0.05الداللة  بين  التوافق (  ت 

لدى  ال من  زواجي  لمتغير  كل  تعزى  الخليل  محافظة  في  الثانوية  المرحلة  طلبة  وأمهات  آباء 

 الجنس.

2. ( الداللة  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروم  توجد  التوافق α≤0.05ال  متوسطات  بين   )

لدى   من  الزواجي  الثانوية  كل  المرحلة  طلبة  وأمهات  لمتغير آباء  تعزى  الخليل  محافظة    في 

 المستوى التعليمي. 

( بررررين متوسررررطات التوافررررق α≤0.05ال توجررررد فررررروم ذات داللررررة إحصررررائية عنررررد مسررررتوى الداللررررة ) .3

آبراء وأمهرات طلبرة المرحلرة الثانويرة فري محافظرة الخليرل تعرزى لمتغيرر عردد كرل مرن  الزواجي لردى  

 األبناء.
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افررررق سررررطات التو ( بررررين متو α≤0.05توى الداللررررة )ال توجررررد فررررروم ذات داللررررة إحصررررائية عنررررد مسرررر .4

آبراء وأمهرات طلبرة المرحلرة الثانويرة فري محافظرة الخليرل تعرزى لمتغيرر فرارم كل من  الزواجي لدى  

 العمر بين الزوجين.

( بررررين متوسررررطات التوافررررق α≤0.05ال توجررررد فررررروم ذات داللررررة إحصررررائية عنررررد مسررررتوى الداللررررة ) .5

ة الخليرل تعرزى لمتغيرر طريقرة بة المرحلة الثانوية فري محافظرآباء وأمهات طلكل من الزواجي لدى  

 لزوا .ا

6. ( الداللة  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروم  توجد  متوسطات  α≤0.05ال  بين  أعراض  ( 

 في المرحلة الثانوية في محافظة الخليل تعزى لمتغير الجنس.  النفسية لدى األبناء االضطرابات 

إحصائية .7 داللة  ذات  فروم  توجد  )  ال  الداللة  مستوى  متوسطات  (  α≤0.05عند    أعراض بين 

 في المرحلة الثانوية في محافظة الخليل تعزى لمتغير الصف. النفسية لدى األبناء االضطرابات 

التوافق الزواجري بين  (≥ 0.05)ال توجد علقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .8

 .انوية في محافظة الخليلة عند األبناء في المرحلة الثاإلضرابات النفسيأعراض لدى األزوا  و 

 أهداف الدراسة 
 عراض االضطرابات النفسية لدى األبناء، وذل  بللتعرف إلى التوافق الزواجي وعلقته  تهدف الدراسة  

 من خلل:

ووجود   .1 الزواجي،  التوافق  بين  العلقة  عن  األبناء الكشف  لدى  النفسية  االضطرابات  في    أعراض 

 .الخليل محافظة  لة الثانوية فيالمرح

 التوافق الزواجي. إلىالتعرف  .2

الخليل من    محافظةفي المرحلة الثانوية في    أعراض االضطرابات النفسية لدى األبناء  إلىالتعرف   .3

 وجهة نظر األزوا . 
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بين  إلىالتعرف   .4 الدراسة    استجابة    الفروم  عينة  األزوا   أفراد  وفقاا من  الزواجي  التوافق  في 

   .مستوى التعليمي للزوجين، طريقة الزوا (مر بين الزوجين، ال: )الجنس، فارم العاآلتيةرات للمتغي

 أهمية الدراسة 
تتناوله،   الذي  الموضوإ  خلل  من  الدراسة  أهمية  وعلقته    وهوتنبع  الزواجي  ب عراض  التوافق 

النفسية الد   االضطرابات  مشكلة  تتمثل  حي   الثانوية،  المرحلة  في  األبناء  في  لدى  يتعلق  راسة  كونه 

الحلول   إلىالعديد من البحوث والدراسات حتى نصل    إلىجال يحتا   الحياة الزوجية وفي مباألسرة و 

 وأن تنعم األسرة بحياة سعيدة وأبناء سعداء. ،التي تساعد على تحقيق التوافق الزواجي

 األهمية النظرية 

 تكمن أهمية الدراسة بأهمية موضوعها وحداثته من حيث:

مرة في البيئة الفلسطينية في    ة الموضوإ، حي  أنه يعرض ألولتي أهمية هذه الدراسة في أهمي ت  .1

 . -ة حدود علم الباحث-

أنها إضافة جديد  .2 الباحثون، كما  إكمال ما وقف عنده  النظري حول   النفسيلألدب    ةتعمل على 

 االضطرابات النفسية. أعراض موضوإ مشكلت التوافق الزواجي و 

 األزوا  واألبناء.  همو  ،على شريحة مهمة من المجتمع الدراسة تركز .3

  أسبابها انتشار العلقات الزوجية المضطربة والمتكدرة والمتصدعة بين األزوا  التي رجعت معظم   .4

 التوافق الزواجي.عدي لمشكلت 

 األهمية التطبيقية 

تقديم برامج  لواألبناء  لتحسين أوضاإ األزوا ،  االستفادة من نتائج الدراسة في مجال الصحة النفسية،   .1

للذيإرشادي اإلرشادية   نة  والخطوات  النظري  اإلطار  من  واالستفادة  نفسية،  اضطرابات  من  يعانون 

 والمبادئ. 
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أهمية   .2 تتمثل  الزواجي    الدراسةكما  التوافق  مشكلت  بين  العلقة  نوإ  عن  الكشف  محاولة  في 

رابات  اد برامج إرشادية لعل  االضطواالضطرابات النفسية، حي  أن نوإ هذه العلقة تسهم في إعد 

 غير المتوافقين زواجياا من خلل التدريب على تجنب هذه االضطرابات.  أبناءالنفسية لدى 

أن  .3 الدراسةيمكن  نتائج  بموضوإ    تسهم  تهتم  التي  الدراسات  من  المزيد  إلجراء  الباحثين  ح   في 

 االضطرابات النفسية لدى األبناء.

 اومحدداته حدود الدراسة
 تقتصر الدراسة على: 

 الخليل.  مديريات محافظةتتمثل في المدارس الثانوية في  ة:المكانيالحدود 

 .وذل  خلل الفصل الدراسي الثاني ي،2021/ 2020 تتمثل في العاي الدراسي الحدود الزمانية:

الثانو   طلبةوهو عينة من ال  ،تتمثل بالمجتمع األصلي للبح    الحدود البشرية: ية وآبائهم  في المرحلة 

 الخليل.  مهاتهم في مدينةأو 

المفاهيمية: )  الحدود  الدراسة  في  الواردة  والمصطلحات  الزواجي،  المفاهيم  التوافق  مشكلت 

 . الزوا  النظري( ، الزوا  التقليدي،االضطرابات النفسية

اإلجرائية:   الدراسة  الحدود  عينة  وعلى  وثباتها،  صدقها  ودرجة  الدراسة  أدوات  على  اقتصرت 

 . ستخدمةة المحصائياإل ات والمعالج ،خصائصهاو 

 مصطلحات الدراسة 
 التوافق الزواجي: 

عدي اتفام بين الزوجين على الموضوعات الحيوية المتعلقة  "  :( على أنه9:  2018)  الحفيظعرفه عبد  

تبادل  وعدي  مختلفة  ونشاطات  األعمال،  في  اآلخر  كلهما  مشاركة  وعدي  المشتركة،  بحياتهما 
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و  أهد العواطف،  تحقيق  في  الزوا   فشل  ممابذل   واالجتماعية،  النفسية  إشباإ    افه  عدي  إلى  يؤدي 

 ."الحاجات النفسية واالجتماعية

على مقياس    ين الكلية التي يحصل عليها المفحوص  متوسط الدرجات   إجرائيًا على أنه:  ةعرفه الباحثتو 

ق  تواف  إلىفعة على هذا المقياس  حي  تشير الدرجة المرت  المطور ألغراض الدراسة،التوافق الزواجي  

 جي، بينما تعبر الدرجة المنخفضة عن توافق زواجي منخفض. زوا

 االضطرابات النفسية 
مظهر خارجي لحاالت التوتر والصراإ النفسي الداخلي التي قد  "  :( على أنه23:  2015عرفه تمراز )

اقيية، ولهذا المظهر عدة  تؤدي إلى خلل جزئي في الشخصية يظل معه المضطرب متصلا بالحياة الو 

القلق، والخوف، واالكتئاب، والوساوس، واألفعال القهرية، وسهولة  ض قد تظهر كلها أو جزء منها كأعرا

االستثارة، والحساسية الزائدة، واضطرابات النوي، والشكوى الزائدة، وعدي القدرة على استبصار الذات أو 

 ."التوافقتحديد األهداف أو اتخاذ القرار أو الفشل في 

الباحثتو  بأنهائجر إ  ةعرفه  الدرجات يًا  متوسط  المفحوص  :  عليها  يحصل  قائمة    ين التي  تطبيق  عند 

للدليل األولي التشخيصي واالحصائي للضطرابات النفسية القابلة    األعراض االنفعالية والسلوكية وفقاا 

  . حي  تدل الدرجة المرتفعة على وجود اضطراب نفسي لدى المفحو  ؛للملحظة
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 الفصل الثاني 
 ي والدراسات السابقة النظر  اإلطار
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 الفصل الثاني 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة 
التوافررق الزواجرري، واالضررطرابات النفسررية لرردى يشررتمل هررذا الجررزء مررن الدراسررة عرضرراا لمفرراهيم الدراسررة: 

 :يليالتطرم لكل محور من هذه المحاور كما  بحي  يجري ، األبناء

 النظري  اإلطار

 التوافق الزواجي 
أحررد األهررداف األساسررية لنرشرراد األسررري والزواجرري لتحقيررق التوافررق الزواجرري،  التوافررق الزواجرريبررر يعت

عرن نشر  اإلنسران  المسرؤولوذل  النعكاس آثاره على المنا  األسرري واالجتمراعي فرالتوافق األسرري هرو 

أسرررة  أكانررت  ، سررواءا لترري ييرريش بهررا الفرررد ا ةاألسررر ونمرروه السرروي وغيررر السرروي، وهررذا يعتمررد علررى طبيعررة 

ن ترر ثير التوافررق األسررري ال يقتصررر علررى توافررق اإلنسرران مررع أمفككررة متصرردعة، و  أيمتماسرركة مترابطررة 

نفسه، برل يمترد توافقره إلرى ميرادين أخررى فري الحيراة، كرالتوافق االجتمراعي والتربروي والمهنري، وال ننسرى 

توافررق البنرروة، وتوافررق و لوالرردي، اافررق التو و عررددة كررالتوافق الزواجرري، بعرراد ومجرراالت متأللتوافررق األسررري أن 

على كل مجال هو اإلخوة، والت ثير المتبادل بين هذه المجاالت، كما أن الت ثير األكبر للتوافق الزواجي 

 .(2008، من مجاالت التوافق األسري )مرسي

همرررا مرررا المشررتركة، وإذ لرررم يشرررارع كللررم يتفرررق الرررزوجين علرررى الموضرروعات الحيويرررة المتعلقرررة بحياته اإذ 

ان مرررن سررروء التوافرررق يرررفهمرررا زوجررران يعان ،العواطرررف نمشرررتركة ويتبرررادالاآلخرررر فررري أعمرررال ونشررراطات 

يعبرررر سررروء التوافرررق الزواجررري عرررن فشرررل الرررزوجين فررري تحقيرررق أهرررداف الرررزوا  النفسرررية  الزواجررري. وأيضررراا 

لفكررري ا ومواجهتهررا ، وضررعف التواصررل اوعرردي قرردرة الررزوجين علررى حررل مشرركلتهم ،واالجتماعيررة والدينيررة

 لرغم من قياي العلقة الزوجية بصورة شرعية إال انه يكسوها التصردإ )ونروغي،والعاطفي بينهما، على ا

2014). 
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 أهميه التوافق الزواجي  
كمرا ن الحاجة إلى التوافق كواحدة من أهم الحاجرات، وأبررز التحرديات التري تروازن اإلنسران فري حياتره، إ

 لتنميررةلالفرصررة أيضرراا يترريح لرره و طريررق االسررتقرار والسررعادة،  وافررق هررو الررذي يضررع اإلنسرران علررىالت أن

مفهررروي التوافرررق مرررن المفررراهيم  مسررراعدته علرررى مواجررره الصرررعوبات والتحرررديات. ويعتبرررر أيضررراا و والبنررراء، 

 حيرر  يعتبرر أن جميررع سرلوكات اإلنسرران علررى نروعين ناجحررة أو فاشررلة. ،األساسرية فرري الصرحة النفسررية

واألمررران  مثرررل التعررراون المشرررترع،ة مررريرررة السرررليمة لأليررراة االجتماعفر خصرررائص الحاومرررن الصرررعوبة ترررو 

كمرا أن  مرا لرم يكرن هنراع أسراس مرن التوافرق برين أفرراد المجتمرع،  المتبادل، والبناء الحضراري المرتلحم،

هري  ه األولرى،من أهم المقومات السمو في الحيراة اإلسرلمية التري تجلرت بهرا حضرارة اإلسرلي فري قرونر

فيحررل هررذه  يمرران برراهلل سرربحانه،والترررابط األخرروي، الررذي يغذيرره اإل والتوافررق األسررري، ،حسررن الصررلة برراهلل

 .(2016، )ألبريكي مزهرة ةندي ةالحياة روض

ن ارتفررراإ مسرررتوى التوافرررق برررين الرررزوجين يزيرررد مرررن قررردرتهما علرررى تحمرررل الضرررغو  ومواجررره المسرررؤولية إ

نجرراز المهمرررات المطلوبررة علرررى إو  ء الررردور،قرردرتهما للقيررراي ب عبررا وأيضررراا  ومواجرره الصرررعوبات واألزمررات،

لنزاعررات الترري تررؤدي إلررى ل ةخصررب ةن انخفرراض مسررتوى التوافررق لرردى الررزوجين يعتبرر تربررإ، و أكمرل وجهرره

ل خررين عرن  هةمرا يحملره مرن صرورة مشرو  وأيضراا  انعرداي الشرعور بالحرب واألمران، إلرىو   انهيار األسررة،

 علرى الررغم مرن اعتبرار التوافرق الزواجري مؤشرراا ، و ماعيرةاالجت  ة الرزوجينيرؤثر علرى مكانروالرذي    ،األسرة

هو من المتطلبات األساسية والضرورية السرتمرار الحيراة الزوجيرة  وأيضاا  من مؤشرات السعادة الزوجية،

ادة كل هررادئ ومسررتقر، علررى الرررغم مررن أن  التوافررق مررا بررين الررزوجين ال يعنرري سررعادتهما، ألن السررعشررب

وكل منهم يقوي بواجباته تجاه اآلخر، إال أنه  فقد نجد أن الزوجين متوافقين،  مختلفة عن مفهوي التوافق،

ويعتبرر التوافررق ، سررعيدة فهرذا يعنرري حتمرا أنهررا أسررة متوافقررة ةولكرن أذا وجرردت أسرر  ال ييريش فري سررعادة،

ا يتضمن اإلحساس بالسعادة والرضلكن  ،ومحيطه د بين الفر   ةيجابيعلى العلقة اإل  بين الزوجين مؤشراا 
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ضررورة القيراي بالواجبرات، واحترراي اآلخررين،  وأيضاا  ،لطم نينة مع اآلخرينعن الذات والشعور باألمن وا

من الطبيعي  والقدرة على التعبير عن األفكار والمشاعر دون خوف وأيضاا   والتعاون معهم، وتقبل النقد،

ئرة صرحية ذا يؤدي إلرى إنشراء بياالستقرار األسري وه ةزيز حالأن يؤدي التوافق ما بين الزوجين إلى تع

 .(2009)أبو اسعد،   إلى االستقرار النفسي واالجتماعي وأيضاا  وهادئة،

 مجاالت التوافق الزواجي
 واجتماعيرررراا  وعاطفيرررراا  متطلبررررات الحيرررراة الزوجيررررة مررررا بررررين الررررزوجين اإلشررررباإ المشررررترع انفعاليرررراا  تقتضرررري

 كما ي تي: مجاالتهتتعدد  الذيى التوافق األسري إل ، وصوالا واقتصادياا 

 التوافق الديني: 

يعتبررر الرردين مررن أهررم الررنظم االجتماعيررة فرري مجررال توافررق الفرررد فرري أسرررته ومجتمعرره، أذا كرران الررزوجين 

وطرررم  المتعلقررة بشررؤون األسرررة كحقرروم للررزوجين، ملتررزمين بالسررلوع الشرررعي وبتطبيررق األحكرراي الدينيررة،

واجري، إذ أن األيمران براهلل ل  يسهم في تحقيق التوافرق الز اعات والخلفات الزوجية، كل ذ كيفيه حل النز 

ثررر عميررق فرري أيمرران ذو يرضررى الفرررد بمررا قسررمه هللا مررن رزم ومررال وولررد وزو  وجرراه، بحيرر  يعتبررر اإل

وي، )الييسرر لرذل  يجرب التركيرز علرى الردين والخلرق عنرد اإلقرداي علرى الرزوا  تكامرل الشخصرية واتزانهرا،

2004). 

: لىاكريمرة، قرال تعر ها من قبرل الرزوجين، وأن تكرون أخلقهمرا أخلقراا يم اإلسلي وتطبيقأي االلتزاي بتعال

ت أولئــم مبــرءوي ممــا ات للطيبــين والطيبــوي للطيبــاالخبيثــين للخبيثــين والخبيثــوي للخبيثــات والطيبــ(

 .(26 )النور: (يقولوي لهم مغفرة ورزق كريم

 ،لرره ن زوجرراا ن يرردقق فرري صررفات مررن يختررار ليكررو كررل فرررد مقبررل علررى الررزوا  علررى ألررذل  أرشررد اإلسررلي 

ن سرررلكوها كررران التوافرررق إلتشرررريع اإلسرررلمي وضرررع أمررراي المقبلرررين علرررى الرررزوا  قواعرررد تنظيميرررة فالرررذل  

 .(2016 ،البريكي) الزواجي بإذن هللا
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 :التوافق الصحي

مناسرب مرن  يجرب أن يتمترع الرزوجين بمسرتوى  جل تحقيق التوافرق األسرري ونمرو األسررة واالسرتقرارأمن  

فصرحة هرذا  ،حردهما عضروياا أن تتجنب األسرة األعبراء الماليرة الناجمرة عرن مررض أو   الصحة الجسدية،

أذا ترزو   ،من التوافق، وهو نوإ مهم السرتقرار األسررة وسرلمتها. فعلرى سربيل المثرال  الجانب يوجد نوعاا 

 أذا كران الشراب مريضراا  ييفة التكروين الجسرمي أو العكرسأو ضر ،مزمن شاب من فتاة تعاني من مرض  

ويحرول هرذا إلرى عردي أداء  وراء العرل ، ن ذل  يؤدي إلى أن تصربح األسررة كلهرا جريراا إف  ،مزمناا   مرضاا 

ن هذا إن يتمتعان بصحة قوية وجسم سليم، فاذا كان الزوجإأما ،  الواجبات المنزلية، وسوء رعاية األبناء

 مملررروءا بالسرررعادةالنشرررا ، ويكرررون مسرررتقبل األسررررة لرررى المنرررزل مرررن ناحيرررة الحيويرررة و يجرررابي عإلررره تررر ثير 

 .(2004)العسوي،  

وما يتصل بالتوافق الصحي قضية زوا  األقارب، وهرذا مشرهور عنرد العررب خاصرة، منرذ قرديم الزمران، 

علررى أنهرررا  ويعتبررر مررن الظرررواهر االجتماعيررة ذات االرتبررا  الجرررذري بالعررادات والتقاليرررد الررذي ينظررر لهرررا

تطرور العلرم  ومرعوهري تتر ثر بنسرب وعرادات وأديران كرل بيئرة.   ،واسرتقرار عرائليمصدر أمان اجتمراعي  

قرررد تبرررين أن لرررزوا  األقرررارب الكثيرررر مرررن ف، والسررريما علرررم الوراثرررة، العصرررر الحررراليفررري هرررذا المجرررال فررري 

ينصررحون بررزوا  فرري علرروي األجنررة ال  المتخصصررينالمسرراوئ الصررحية، لررذل  فرران الكثيررر مررن األطبرراء 

  يسررهم فرري زيررادة احتمررال العيرروب واألمررور الوراثيررة مخرراطر الترري تررنجم عنهررا، الن ذلرراألقررارب بسرربب ال

العررالم فرري مررن مجمررل األزوا   (% 8إلررى% 5)وقررد أكرردت بعررض الدراسررات أن مررا بررين ، عنررد األجيررال

رب، ويعررد الررزوا  يعررانون مررن مشرركلة عرردي اإلخصرراب الترري ترجررع ألسررباب عديرردة مررن بينهررا زوا  األقررا

مررن األمررراض النفسررية والعصرربية لرردى أفررراد األسرررة  (%13.3)ه مسررؤولية لمررا يزيررد علررى إلحرردى قريباترر

 .(2006،  المحرزي )
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 التوافق النفسي 

 النفسري، االضرطراب أن تمتع الزوجين بصرحة نفسرية يجنرب األسررة الكثيرر مرن المشركلت الناجمرة عرن 

 مررن المتاعررب الزوجيررة تررؤدي إلررى العقلرري لكررل منهمررا، وأن الكثيرررأو تلرر  الناجمررة عررن اخررتلف النشررا  

ويرجع أصلها إلى عدي نضو  الزو  أو الزوجة بالدرجة الكافية التي تساعد علرى   ،سوء التوافق األسري 

وهرو  مرن التوافرق العراطفي والنفسري، توجرد جانبراا  العقلري إن صرحة الجانرب ،  حل المشكلت قبرل تفاقمهرا

كمررا أن تمتررع الررزوجين بصررحة ، توافقهررا واسررتقرارهاالتوافررق األسررري ونمررو األسرررة و أمررر مطلرروب لتحقيررق 

نفسررية يضرريف علررى جررو المنررزل نوعررا مررن الحيويررة والنشررا  ، فضررل عررن أن االسررتعداد الصررحي السررليم 

 يرررنعكس علرررى األوالد بصرررحة وبحكرررم الوراثرررة فيكونررروا أصرررحاء، ويكرررون مسرررتقبل األسررررة مملررروءا بالسرررعادة

(Amato et al., 2017). 

 يالتوافق االجتماع

، والمكانرة االجتماعيررة لردى الررزوجين، وذلرر  والمسررتوى التعليمرري ،الرردخل االقتصراديوتعنري التقررارب فري 

 ن رصريد إ وأيضراا  ألن كل منهما يت ثر ب سلوب ونمط حيراة أسررته األصرلية مرن حير  قيامهرا، وعاداتهرا،

يط محرب للسريطرة ولرذل  ينشر  الرزو  فري محر تركة،ي مرن الرزوجين يرؤثر علرى حياتهمرا المشرأل  المعاملة

وقررد ترررفض الزوجررة هررذا األسررلوب، وقررد يتررزو  رجررل  بهررذا األسررلوب ويطبقرره فرري حياترره الزوجيررة،ويترر ثر 

وطريقررة مييشررة مختلفررة، وإذا تررزو  رجررل مثقررف مررن  معينرراا  أسرررياا  فقيررر مررن امرررأة ثريررة قررد تعررودت نظامرراا 

 .(2005)سليمان،  النفصال والطلمف والنزاإ، وربما تؤدي إلى اتكون النتيجة الخل غير مثقفةامرأة 

  العمر:التوافق في 

يفضررل الررزوا  المبكررر لمررن يقرردر عليرره برر ن فبعضررها مجتمررع آلخررر، يختلررف العمررر الزواجرري للمرررأة مررن  

 وهرذا، لظرروف الشرخص المقبرل علرى الرزوا  يكون بعد سن البلوغ والرشد أو النضج بكثير أو قليل تبعاا 

كران  ن الصرغير ذكرراا مليرة الزواجيرة، ألن البلروغ والنضرج ضرروري فري العال يعني تزويج الصغار، إذ  أ
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أنثى ليس لديه المعرفرة الكافيرة لمعنرى الرزوا  وال مسرؤولياته ولريس مردرع للردور الحقيقري لألسررة، وال   أي

 النفسية أقلها االنطواء بات االضطرادوره كوالد عندما ينجب، مما يؤدي إلى إصابة األطفال بالعديد من 

 . (2009الخولي ،  )

 ةلفرررارم السرررن برررين الرررزوجين، ففررري اسرررتطاع علرررى الررررغم مرررن أن الشرررريعة اإلسرررلمية لرررم تضرررع ضرررابطاا 

أصرغر، إن الوضرع المر لوف  أيأكبرر،  أيفري السرن،  كران ممراثلا أالشخص أن يختار من يتزوجره سرواء 

ممرا جرل أكبرر مرن المررأة، واألفضرل أن يكرون الر  ،ري العمف انلسن الزوا  هو أن يكون الزوجان متقارب

ذلرر  ألن نضررج الررذكر عررادة مررا يكررون أبطرر  مررن نضررج  األسرررة، وممارسررة القوامررة، ةيسرراعده علررى قيرراد 

لهرا، وأن  علرى أنره غيرر مؤهرل ليكرون قائرداا  عمراا األنثى، كما أن الزوجة تنظر إلى الزو  األصغر منها 

كبيرر فري يره، وهرو أمرر نفسري يسراهم بشركل األكبر منه علرى أنهرا تتسرلط علالرجل ربما نظر إلى المرأة  

ن التقرررارب فررري السرررن برررين الرررزوجين يقرررارب الميرررول فرررإ ،ومرررن هنرررا، نجررراح المعاشررررة الزوجيرررة أو فشرررلها

أو عرل  الخلفرات. وال  فيكون من الصعب تحقيرق التوافرق،  كبيراأما عندما يكون فرم السن    واألفكار،

، ون التوافرق متحققراا كرون الزوجرة أكبرر مرن الرزو  ويكرهناع بعض حراالت الرزوا  التري تيمكن إنكار أن  

وأكبر مثال على ذل  زوا  الرسول عليه الصلة والسلي من السيدة خديجة رضي هللا عنها، ولكن هذه 

 حررراالت قليلرررة والعبررررة برررالعموي، كمرررا أن الرسرررول صرررلى هللا عليررره وسرررلم ال يقررراس عليررره أحرررد مرررن البشرررر

    .(2016، البريكي)

 :العاطفيالتوافق  

 متررروافقين هررري التررري تنرررتج عرررن تعبيرررريهم عرررن الرررزوجينالتررري يمكرررن أن تجعرررل سررراليب مرررن أفضرررل األ إن

توافرررق عررراطفي تكرررون الحيررراة  يتررروافروإذا لرررم ، مشررراعرهم فررري الحرررب والمرررودة واإلعجررراب المتبرررادل بينهمرررا

العاطفيررة بينهمررا مررن يمكررن للررزوجين اختبررار العلقررة و  ،الزوجيررة جافررة، وال تحقررق المررودة والرحمررة بينهمررا

كرررل منهمرررا دور اآلخرررر، وشرررعوره بمشررراعره، ومشررراركته أفراحررره وأحزانررره، وتقرررديره باهتماماتررره خرررلل أخرررذ 
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وأفكاره. أن انخفراض العلقرة العاطفيرة يرؤدي إلرى إضرعاف االسرتقرار النفسري، ويعتبرر التوافرق العراطفي 

لحب واإلعجراب، وبردون خلل كلمات ا ألنه ينمو من ،ستقرار األسري بين الزوجين من أهم مقومات اال

 .(Darya and Dawn, 2017) ذل  يقل الحب بينهما

فرت عناصررر البهجررة واالسررتمتاإ بررين الررزوجين كلمررا كرران الزوجرران أكثررر راحررة وهنرراء. وممررا اوكلمررا تررو 

لوقرت ومرع مررور ا بالمشاعر الطيبرة، ينبغي أن يدركه الزوجان أن العلقة بينهما تبدأ قوية ودافئة مليئة

وهرذه المشركلة هري أخطرر مرا يصريب الحيراة الزوجيرة ويجرب  ،ال دفر  وال ضرياء تر، وتصبح رمراداا قد تف

ويجرررب أن تكرررون العلقرررة بينهمرررا  ،علرررى الرررزوجين أن يعطيرررا هرررذه المشررركلة كرررل اهتمامهمرررا ليتغلبرررا عليهرررا

كرل منهمرا لمرا  لمشكلة في البداية يجب مراجعةعلقة تواصل دائم وحب متجدد. ومن أجل عل  هذه ا

تجاه اآلخر، ربمرا المشركلة قرد بردأت مرن هرذه الزاويرة، ويجرب علرى الرزوجين إدراع أن   عليه من واجبات 

 العاطفرررة علقرررة متبادلرررة بينهمرررا، وأن العاطفرررة هررري التررري تغرررذي حياتهمرررا الزوجيرررة وتجعلهرررا تثمرررر خيرررراا 

 .(2016، يكيلبر ا) وسعادة، ألن الحب إحساس وشعور

  :التوافق الجنسي

لررررم تشرررربع وتصرررررف انتابررررت اإلنسرررران كثيررررر مررررن  اإن الغريررررزة الجنسررررية مررررن أقرررروى غرائررررز اإلنسرررران، وإذ 

االضطرابات والمقلقات. وفري الحقيقرة أن الجرنس هرو جرزء مرن الحيراة، وعنصرر مرن عناصررها ال غنرى 

الحيرة  يرة التري فطررت عليهرا المخلوقرات عنه، وهو األداء الوحيد والوسيلة من أجل إشرباإ الحاجرة الغريز 

كررل رجررل وامرررأة أن يحصررل علررى قرردر مررن المتعررة الترري مررن شرر نها تهررذيب  بجميررع أنواعهررا. ومررن حررق

  .(2005سلوكه، أن يستجيب لها برضا واطمئنان دون أن تكون مشكلة تقلق راحته )سليمان، 

 يجرات قرد انهرارت لسربب بسريط وهروأهمية الجنس في حياة اإلنسان عنردما نررى كثيرر مرن الز   ويمكن أن

ومرا زال الجرنس أحرد أسرباب الصرراإ  ،مرا يعنيره الجرنس لكرل واحرد منهمرافشل األزوا  فري إدراع حقيقرة 

وسروء التفراهم برين الررزوجين علرى األقرل فري السررنين األولرى مرن الرزوا ، وذلرر  ألن الجرنس يعنري الكثيررر 
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الطرفين، الحبيبان   ريق الوحيد إلشباإ الرابة عند بالنسبة للزوجين. ويعتبر الجنس بين الزوجين هو الط

تقيران فري سرعادة العلقرة الجنسرية، ويصررفان بعردها سراعات طروال فري انسرجاي فكرري وعراطفي اللذان يل

 .(2016، نتيجة لهذا الحب واالندما  بينهما )ألبريكيينتج عنهما رضاا 

 عوامل التوافق الزواجي  
تائجرررره تررررنعكس علررررى األسرررررة اف اإلرشرررراد الزواجرررري، حيرررر  أن نيعتبررررر التوافررررق الزواجرررري مررررن أهررررم أهررررد 

أسررباب سرروء التوافررق الزواجرري، والمتغيرررات المؤديررة إلررى التوافررق الزواجرري  إلررىتمررع، ويعررد التعرررف والمج

وتختلف العوامل المؤثرة على التوافق  ،هدفاا للمساعدة على التماس  األسري ومواجهة الضغو  الحياتية

، وقررد اختلررف يم ومكانررة األسرررة فرري أي مجتمررعخررر مررن ناحيررة الثقافررات والمفرراهالزواجرري مررن مجتمررع آل

فررالبعض يصررنفها  ،البرراحثون حررول التصررفيات للمتغيرررات المررؤثرة فرري التوافررق الزواجرري الموائمررة الزواجيررة

د الدراسررات وتعررد   ،سرريئةأي  إلررى عوامررل عرردة فرديررة، عوامررل تحرردد نرروإ ردود األفعررال سررواء كانررت حسررنة

دة مسرميات ك سرباب التفكر  التوافق الزواجي . فطررح تحرت عرحول العوامل المسهمة في سوء   والبحوث 

األسري، وأسباب الخلفات الزوجية، وأسباب الطلم، وأسباب الفشل الحياة الزوجية، ومعوقرات التوافرق 

مررن  األولررى فرري السررنوات ، وبخاصررة وقررد ال يخلررو أي توافررق زواجرري مررن الخلفررات الزوجيررة ، الزواجرري

)الضروي،  الخلفرات ويفسرد التفاعرل والتوافرق فيمرا بينهمرا  محدوديرة الثقرة فتنشرالزوا  نتيجة قلة الخبرة و 

2013).  

 : اآلتيتعريفات ومظاهر عن التوافق الزواجي على النحو  استعراض  وسيجري 

أو  سررلباا ان خبرررات الطفولررة لكررل مررن الررزوجين تررؤثر علررى توافقهمررا الزواجرري خبــرات الطفولــة للــزوجين: 

، ومرردى تعرضرره للتعزيررز هبهمررا كررل منهمررا فرري طفولترره مررن قبررل والديرر عومررلة الترري ، ألن الطريقررإيجابرراا 

طفرررال الرررذين كرررانوا سرررعداء فررري طفرررولتهم ولرررم يتعرضررروا للعقررراب بسرررب تررردريبهم علرررى األ والعقررراب، فمرررثلا 

الحاجرات األساسرية األوليررة حبررا  إوأمررا الرذين عرانوا مرن  ، يكونروا سررعداء عنردما يكبرروا،النظافرة والطعراي
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واالنتمرراء واالمرران النفسرري والررذين كررانوا مكبرروتين، كانررت لهررم علقررات حاجررة للطعرراي والشررراب والتقبررل كال

 والعكس صحيح، أما األزوا  الذين كانوا متوافقين كانت طفولتهم مستقرة. سيئةزواجية 

رون حير  ذكرر روهرنج واخر ؛الزواجيرة توتر العلقات   إلىن الضغو  الحياتية تؤدي  إالضغوط الحياتية:  

، وأن انخفررراض مسرررتوى ين ال يشرررعرون بضرررغو  حياتيرررة كبيررررة يكونرررون متررروافقين زواجيررراا أن األزوا  الرررذ 

 إلررىمررر الررذي يررؤدي ارتفرراإ التوافررق الزواجرري االيجررابي، األ إلررىالضررغو  الحياتيررة علررى األزوا  يررؤدي 

 .(2013 )صوفي، الشعور بالسعادة الزواجية

من أهرم القررارات التري يتخرذها اإلنسران فري  يعد  شري  الحياة    تيارن اخإالموفق لشريم الحياة:    راالختيا

الخطرروات التري تعمرل علرى تحقيررق  ىأن عمليرة اختيرار الشرري  المناسررب تعتبرر جانبراا مهمراا وأولرو حياتره، 

امرل المؤديررة إلررى دواي تعتبرر العاطفررة والررود واالنسرجاي النفسرري برين الخرراطبين مررن العو و التوافرق الزواجرري، 

هرذا لريس علرى حسراب الردين والعقرل والمواصرفات التري عرضرها  وصرلبة العلقرة الزوجيرة، ولكرنالعشرة  

 .(2010، جامعالالشرإ وأسسها العقل )

وهررذا  ،يعتبرر التواصرل بررين الرزوجين مرن أساسرريات التوافرق الزواجريالوقـت الـذي يقضــيه الزوجـاي معــًا: 

الجيرد  يرغرب بره مرن اسرتجابات فاالتصراليفهرم الطررف اآلخرر ويعبرر عمرا  عندما يستطيع كل طررف أن

هو لب الزوا  النراجح والمحررع إلدارة العلقرة الزواجيرة، وقرد يمترد التواصرل برين الرزوجين إلرى المشراركة 

المتبادلررة الترري تكررون وجدانيررة وفكريررة واجتماعيررة وترويحيررة، وقررد يتعرردى كونرره تعررابير شررفهية إلررى تعررابير 

هرري: التعبيررر عررن  ،خطرروات  ضررمن التواصررل بررين الررزوجين أربررعاءات وجهيرره ونغمررات صرروتية. ويتوإيمرر

الرسرررالة بشررركل لفظررري أو غيرررر لفظررري، واسرررتقبالهما ثرررم فهمهرررا، واالسرررتجابة لهرررا برسرررالة لغويرررة، وكمهرررارة 

 .(2013، العوضياتصال البد للتواصل الجيد من مهارة في اإلنصات ومهارة في التعبير )
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هرم أ والرذي تعتبرر مرن  ،ساليب التواصل العاطفي ما بين الزوجينأناميات التوافق الزواجي على وتقوي دي

 بينهمررا العلقررةتضررعف  فإنهرراذا كرران ال يوجررد كلمررات حررب إمررا أالخصررائص الترري تميررز هررذه العلقررة، 

 .(2013)صوفي، 

  مرن الضرروري أن يكررون للتوافرق الزواجرري، لرذل أساسرياا  كمرا يعتبرر الحرب المتبرادل بررين الرزوجين مطلبراا 

حرس كرل منهمرا بالشرعور بالحرب نحرو اآلخرر والمرودة والتقردير وجين تقارب عاطفي، بمعنرى أن يبين الز 

وجررود قرردر مررن العلقررات العاطفيررة المتبادلررة يسررمح بترروافر  نأل ،والعرراطفيواالعتبررار واالرتبررا  النفسرري 

 ,Fincham) ق االسرررتقرار األسرررري الراحرررة والطم نينرررة برررين قطبررري الرررزوا  ، وتسررراعدهما علرررى تحقيررر

2019). 

وال يكون هناع وعي عند الرجال والنسراء بر ن لرديهم حاجرات عاطفيرة مختلفرة، ولرذل  ال يعرفرون كيرف  

يرردعم بعضررهم بعضرراا ، ممررا ينتهرري بكلهمررا إلررى عرردي الرضررا واالسررتياء ، فقررد يشررعر الرجررل والمرررأة برر ن 

ر معتررف وغيرر ل ويشرعر كرل منهمرا أن حبهمرا غيركلهما  يعطري ويعطري لكرن ال يحصرل علرى المقابر

أنهما يعطيان الحب لكن ليس باألسلوب المرموم وذل  نتيجة الختلف حاجرات الحرب مقدر، والحقيقة  

األولية بين الجنسرين، مرثل عنرد المررأة تتمثرل حاجرات الحرب ب)الرعايرة، التفراهم، االحترراي، اإلخرل ، 

اإلعجررراب،  التقبرررل، التقررردير،ل تتمثرررل حاجرررات الحرررب ب)الثقرررة، التصرررديق، الطم نينرررة( بينمرررا عنرررد الرجررر

 .(2013، )العوضي التشجيع( االستحسان،

ومررن الممكررن تنميررة الحررب قبررل الررزوا  وبعررد الررزوا  وأثنرراء الررزوا ، كمررا أنرره مررن الصررعب الحفرراى علررى 

العاطفررة )أبررو علقررة طويلررة المرردى بررين الررزوجين بمسررتوى الحررب الكامررل وتحترروي علررى األلفررة وااللتررزاي و 

 .(2009،  اسعد 
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يرررى الكثيررر مررن علمرراء الررنفس أن السررنوات األولررى مررن عمررر الررزوجين لهررا أهميررة  ي: اة الزوجــصــيشخ

حي  يبدأ الزوجان بهذه الفترة في التوافرق والتكيرف مرع بعضرهما الربعض، ألن السرنوات األولرى   ؛خاصة

 .(1992، )الكندري  نفسية لألسرةتمتاز بتنظيم الحياة االجتماعية واالقتصادية والدينية وال

يعتبر الزوا  هو الطريق الفطري الذي يحقق للطاقة الجنسرية هردفها اإلنسراني، وقرد   االشباع  الجنسي:

حرر  اإلسررلي علررى التوافررق الجنسررري ألن هررذا يررؤدي إلررى إشررباإ حاجاتررره الجنسررية مررع الجررنس اآلخرررر، 

بر التوافق الجنسري لرابطة بين الزوجين، لذل  يعتوتعتبر أيضا العلقة الجنسية من العوامل التي تقوي ا

افررق الزواجرري، وقررد قرراي مجموعررة مررن العلمرراء المهتمررين بشررؤون األسرررة بدرايررة العوامررل المررؤثرة أساسررا للتو 

علررى التوافررق الزواجرري حيرر  ذكررر أن العلقررة الجنسررية الترري تتسررم بالحررب والتعرراطف واإلرضرراء وسرريلة 

ية ل الررزو  لعوامررل اإلثررارة الجنسرروافررق الجنسرري بررين الررزوجين ، جهرراتصررال قويررة. ومررن أسررباب عرردي الت

للمرررأة ، وجهررل الزوجررة للنررواحي الجنسررية وحياههررا مررن زوجهررا وقلررق الزفرراف ومررا يترتررب عليررة مررن فتررور 

أعراض الزو  عن الزوجة لعجرز جنسري، وعردي الرابرة أو االنشرغال   إلىجنسي لدى الزوجة ،باإلضافة  

 والشرررذوذ راي كرررل منهمرررا لحاجرررات اآلخرررر ، فررري اإلشرررباإ الجنسررري، وعررردي احتررر ، والفرررروم برررين الرررزوجين

 .(Gattis, 2014الجنسي عند احد الزوجين )

أي بمعنرررى التقرررارب برررين الرررزوجين يعتبرررر مرررن العوامرررل  المســـتوى الثقــــافي  واالجتمــــاعي للـــزوجين :

فكررر والتوجرره، وأيضررا إن األساسررية لتوافررق الزواجرري، ألن التناقضررات تولررد شخصرريات متباينررة الطبرراإ وال

جان وسينعكس عاجل أي آجل على علقتهما وسيجد هرذه الفرروم ف في الخلفية ي تي منها الزو االختل

 عقبة في طريق التواصل الذي هو مفتاح أساسي من مفاتيح التوافق الزواجي. 

خررتلف الخبرررات أمررا بالنسرربة للمجررال الررديني يمكررن أن يختلررف األزوا  بدرجررة كبيرررة فرري هررذا الجانررب ال

ن ترروفر المررال مصرردر للخررلف بررين الررزوجين حيرر  تظهررر مررن الناحيررة االقتصررادية قررد يكررو السررابقة، أمررا 

الخلفررات أن الزوجرران ال يقومرران بالتشرراور واالتفررام علررى كيفيررة اإلنفررام، أو يكررون دخررل الزوجررة أحررد 
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 سررتقرار الزواجرري عنرردما تتبررراينأسررباب النررزاإ، أمررا مررن الناحيررة الثقافيررة واالجتماعيررة تنشرر  مررن عرردي اال

ى أسرررررة أحرررردهما علررررى اآلخررررر ، أو اإلخررررتلف فرررري الخلفيررررة االجتماعيررررة العررررادات والتقاليررررد والقرررريم لررررد 

 .(2013، )العوضي واالقتصادية ودرجة التعليم أو تباين العرم أو تعارض أهداف الزوجين وتنافرها

دية ولررذل  مررن لثقافيررة واالجتماعيررة واالقتصراإن تحديررد عمررر الرزوا  مررن العوامرل االعمـر عنــد الــزواج : 

الرجل اكبر من المررأة ممرا يسراعده علرى إدارة األسررة وممارسرة القوامرة الشررعة، وهرذا األفضل أن يكون  

أمرررر نفسررري يسرررهم فررري نجررراح المعاشررررة الزوجيرررة أو فشرررلها ، ويتطلرررب مبررردئيا درجرررة عاليرررة مرررن التوافرررق 

 .(2013، الشخصي والنفسي )العوضي

غيرات مهمة فري أدوار الرزوجين ، باإلضرافة تقالية تؤدي إلى إحداث تتعتبر الوالدية مرحلة اناب :  اإلنج

الزوجين السابقة مما يتطلب قدرة لتوافق مع هذه األدوار، ألن يكون الخلف برين الرزوجين حرول   ألدوار

الوقت والجهد ، ونتيجة  عدد األطفال الذين يرغبون في إنجابهم، أو طريقة تربيتهم، باإلضافة إلى تكلفة

 والت ديب يسهم في سوء التوافق الزواجي. ف حول سائل التربية والتنشئة للخل

 المسرهمةاتفام توقعات كل الزوجين بالنسبة ل خر من العوامل الكفاءة في أداء األدوار االجتماعية :  

ور أي بمعنررى التوقعررات فرري االتفررام الزواجرري، وقررد تحرردثت الخررولي إلررى هررذه العامررل وهرري توقعررات الررد 

يكررون لررديهما توقعررات معينررة عررن العلقررة الزوجيررة ودور كررل  عيررة بموقررف معررين. ألن الشررريكاناالجتما

منهما فيها ، فالزو  مثل يكرون لردي فري العلقرة الزوجيرة الجديردة أفكرار عرن كيفيرة سرلوكه ودوره كرزو  

عرات اآلخرر أحد األزوا  ال يتناسب مع توقباإلضافة إلى ذل  كيفية سلوع الزوجة ، أما إذا كان سلوع 

 .(2009، )الخولي التوافق ينتج عنه صراإ وعدي

إن تطبيرق األدوار الزوجيرة والتقليديرة قرد يرؤدي تضراربا وتروترا لرألزوا  العراملين ومرن هرذه   عمل المـرأة:

جررة وهررذا مررا التغيرررات خرررو  المرررأة للعمررل ، ألن أهررم المشرركلت الترري ترررتبط بعمررل المرررأة هررو دخررل الزو 

يرا ممرا جعلره يتسرلط ويحراول التصررف بره لتظهرر د الرزو  مرن اسرتقلل زوجتره ماد يؤدي إلى الخوف عنر
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الصررراعات بررين الررزوجين فرري أشرركال مختلفررة. ومررن جهررة أخرررى فررإن المرررأة العاملررة تعرراني مررن صررراعات 

ت زوجهررا وأطفالهررا الردور ، فهرري زوجره وأي وامرررأة عاملرة ، وبررذل  تررراهن علرى قرردرتها علرى إشررباإ حاجرا

 .(Harvey, 2018طلبات عملها )والقياي بمت

 عوامل سوء التوافق الزواجي
يتعرض الزوا  عندما في ما اذا  وخلل مراحله اللحقة لمشكلت عدة ، ولكن طبيعة العلقة بين 

الزوجين  متينة ، أو ضييفة هي التي تحدد كيفية مواجهة هذه المشكلت وتجاوزها وحمرل مشرروإ 

إلررى سرروء التوافررق الزوجرري وتهرردد لي توجررد عوامررل عديرردة قررد تررؤدي لررزوا  إلررى بررر األمرران ، وبالترراا

 (2018 ،الحفيظعبد العلقة الزوجية بينهما وهي كالتالي : )

قررد يكررون سرروء التوافررق الزواجرري فرري بعررض األحيرران هررو بسرربب عرردي  االختيــار الزواجــي الخــاط :-

تي يعرف الزوا  الزوجة تماما ال علم وتكون الزوجة أمية، قد الالتكافؤ الزواجي، قد يكون الزوا  مت

تررم اختيارهررا لرره بشرركل متسرررإ، وقررد يكررون لرردى كررل مررن الررزوجين عيرروب وتغاضررى كررل منهمررا عنهررا 

بشررركل مؤقرررت تحرررت تررر ثير الحرررب والرابرررة فررري الرررزوا ، االمرررر الرررذي ال يخلرررق توافقرررا زواجيرررا بينهمرررا 

 .(2004 )الشيخ،

حيحا فري كررل مسرتوى نضرجه وقررد ال يكرون هرذا صررا تقرردي االنسران فري العمررر زاد انره كلمر عـدم النضــج:

الحرراالت الن الوصررول للرشررد لرريس مررن الضررروري أن يواكبرره مسررتوى مثررالي مررن النضررج السرريكولوجي، 

يمكررن ان نقابررل اشخاصررا فرري الثلثررين مررن العمررر وأكبررر، يكونررون غيررر ناضررجين فرري سررلوكهم ويفتقرردون 

 .(2013 النضج بصفة عامة )صوفي،العلمات الدالة على 

ان اختلف التوقعات بين الزوجين سببا لحدوث عدي التوافق الزواجي اختالف التوقعات لدى الزوجين: 

مثررل، اخررتلف التوقعررات حررول الحيرراة الزوجيررة يحرردث ذلرر  عنرردما يكتشررف أحررد الررزوجين أو كلهمررا أن 

كرون توقرع الرزو  قعات األدوار بين الوجين قد يالحياة الزوجية الحقيقية تختلف عن الصور، اختلف تو 
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ساعده وتتعاون معه وان تحافظ على ماله وال تفشي اسراره وقد ي تي دورها عكرس ذلر ، من زوجته ان ت

 اخررتلف القرريم بررين الررزوجين قررد تكررون قرريم الررزو  متزنررة ومحافظررة ويكررون العكررس عنررد الزوجررة )العررزة،

2000). 

ــزوجين أو كالهمــا:دور الســمات الشخصــية الســلبية أل ت شخصررية شررري  الحيرراة هررم سررماان تف حــد ال

يعتبر من اهم العوامل التي تؤثر على تدعيم التوافق الزواجي، ان العلقة بين الزوجين تت ثر بشخصية 

كل منهما، ومن السمات السلبية: نقص الثقة بالذات، االعتمادية، القلق الشديد، عدي القردرة علرى اتخراذ 

ساسرري لشخصررية الررزوجين عررادة بالتناسررق فرري التكرروين اال يرية، والتوافررق الزواجرري يرررتبطالقرررارات المصرر

واالتصررال االيجرررابي واالترررزان االنفعرررالي الرررذي يعنررري قررردرة كررل منهمرررا علرررى التررروائم مرررع شخصررريه االخرررر 

 .(2007 )الصبان،

وجسديا، فنادرا ما قد يكره الزو  في زوجته صفات تجعله يبتعد عنها عاطفيا   البعد العاطفي والجسدي:

ان المرررأة الترري تهمررل فرري نظافتهررا الشخصررية ونظافررة اطفالهررا ا او يحرردثها حررديثا وديررا، كمررا يتفاعررل معهرر

 .(2000 )العزة، سوء التوافق بينهما إلىوبيتها ايضا، وقد يهمل الزو  في نظافته االمر الذي يؤدي 

ل ، وذلر  يتواجد مرع األسرر جريل بعرد جير إن سوء التوافق الزواجي ميراث اجتماعي الخالفات األسرية:

الزوا  أكثر إذا كان والداه قد عاشا حياة زواجيه موفقة ، وذل  ألن علقات الحب  ألن الفرد يتوافق في

والرردفء العرراطفي الترري عاشررها أثنرراء طفولترره ومراهقترره يميررل إلررى تكرارهررا واالستمسرراع بهررا مررع شررريكه 

ا  ل الررزوجين فرري ترسرريخ قرريم الررزو كبيررر الررذي تليبرره األسررة مررن خررلبالحيراة الزوجيررة. وال ننسررى الرردور ال

النرراجح فرري ذهررن الطفررل وهررو مررا أشرررنا إليرره فرري عنصررر خبرررات الطفولررة كعامررل مهررم مررن عوامررل سرروء 

 .(2018، الحفيظعبد التوافق الزواجي )

لرذي هررو إن بعررض األزوا  أو الزوجرات بسرربب تكوينره النفسري المضررطرب ا الحـد الــزوجين او كالهمـا:

 ر سلبا على العلقة الزواجية عند زواجهم. ات في طفولتهم ومراهقتهم، يؤثنتيجة ما مر به من خبر 
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يرى العديد من الباحثين أن سوء التوافق الزواجي قد يرتبط بعامل السن عند الزوا  وذلر    عدم النضج:

 من خلل الزوا  المبكر أو المت خر. 

ظمررة لمجتمعررات والترري أثرررت علررى األنت التكنولوجيررة الترري تمررر بهررا اإن التغيررراالمعوقــات االقتصــادية: 

االقتصادية، قد صاحبها تغير كبير في أنما  السلوع نتيجة لسيطرة وانتشار مفاهيم جديدة مثل الحريرة 

الفرديررة والمنفعررة الشخصررية، وانهيررار القرريم الدينيررة أمرراي الماديررة. وكثيرررا مررا ينشرر  الصررراإ بررين الررزوجين 

االحتياجررات مررن مجتمررع  احتياجررات األسرررة ، وتختلررف هررذهور المرروارد االقتصررادية فرري سررد بسرربب قصرر

 .(2013 ،آلخر ومن طبقة ألخرى )الهنائية

تتكررون الوحرردة الزوجيررة بدايررة مررن الررزو  والزوجررة ، ولكررن هررذا التكرروين ال يعطرري تــدخل اهــل الــزوجين: 

العلقرة  ن يوجد طرف ثال  يفرض نفسه فريالمعنى الصحيح للوحدة الزوجية في المجتمعات العربية ال

هررل واألصرردقاء فرري الحيررراة الزوجيررة. نرررى أن ترردخل أهررل الررزوجين فرري العلقرررة الزوجيررة وهررو ترردخل األ

الزوجيررة فرري العديررد مررن الجوانررب، والترري تبرردأ منررذ التفكيررر فرري الررزوا  واختيررار شررري  الحيرراة، لتمتررد بعررد 

ن كذل  دور سلبي للتردخل ة الزوجية. ولألصدقاء المقربيالزوا  من خلل التدخل في خصوصية العلق

 .(2018 ،الحفيظعبد وصية العلقة الزوجية )في خص

لقررد وضررع اإلسررلي األسررلوب األمثررل فرري التعامررل بررين الررزوجين وهررو أسررلوب المررودة  الخالفــات االســرية:

عض األساليب الخاطئة في والرحمة الذي يؤمن حياة زوجية مستقرة ومتوافقة. إال أن األزوا   يسلكون ب

واعهررررا إال أنهررررا تعكررررس الخلررررل فرررري العلقررررة الزوجيررررة )الررررداهري، مررررل. هررررذه األسرررراليب إن تعررررددت أنالتعا

2008). 

 تأثير التوافق الزواجي على األبناء  
تررؤدي إلررى النمررو الجيررد فرري شخصررية الطفررل، فرري كررل االتجاهررات وإذا  والمتماسرركةإن األسرررة المتوافقررة 

طفرال الرذين يييشررون ذلر  يسررإ حرردوث التوحرد، أمرا األالطفرل علرى التوحررد ب بيره فران  كانرت األي تشرجع
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فرري أسررر غيررر متماسرركة لررن  يتمكنرروا مررن التوحررد الجيررد باآلبرراء ، فررإن نسرربة الجنرروح تررزداد بيررنهم وتشررير 

 ,.Shing et al) نتائج الدراسات إلى أن الصرراعات المنزليرة ترؤدي باألطفرال إلرى اإلصرابة بالعصراب 

2013). 

لررزو  لزوجترره الترري تجررد اإلشررباإ  فرري حياتهررا اليوميررة ن الررزوجين خاصررة تقرردير اإن التقرردير المتبررادل برري

يمكنها من أداء واجباتها على أكمل وجهة ، وهذا ما تظهر نتائجه االيجابية على الطفل إذا أن بإمكران 

حيرر  أن هررذه الصررورة تنمررو  هررذه المواقررف أن تمنحرره الفرصررة لتكرروين صررورة ايجابيررة عررن عررالم الكبررار ،

 هم األمان ، كما يساعده على التوافق النفسي واالجتماعي. باستمرار على أنهم سعداء يملئمعه 

حررين أن عرردي االنسررجاي بررين الوالرردين يررؤدي إلررى اضررطراب الجررو األسررري ، فيسررود الترروتر والقلررق والنررزاإ 

واإلهمررال سرراليب غيررر السرروية مثررل القسرروة وفقرردان الثقررة وعرردي الرضررا ممررا ينررتج عنرره ممارسررة اآلبرراء لأل

 .(2015 ،ي)إبراهيم ئدةوالش  والحماية الزا

ن االسررة التري تكثرر فيهرا الخلفرات برين الوالردين ترؤدي إلرى أ( 2002) وقد توصلت دراسرة حسرن وشرند 

يردة الجنوح اكثر من االسرة التري تتسرم بالهردوء وااللفرة برين أفرادهرا. وتوصرلت دراسرات عد  إلىباألطفال  

سروء  إلىعلقة المودة وااللفة والمحبة التي تدفع أبناهها  رة التي يفتقر افرادهانتيجة مؤداها ان االس  إلى

 االنحراف. إلىبل يؤدي  باألمنالتوافق وعدي اإلحساس 

ان الطلم النفسي بين الزوجين يعتبر اشد خطرا على النمو النفسري لألطفرال   إلىوفي دراسات أجريت  

الزوجية سمة شائعة في اسر انسجاي الوالدين في حياتهما  رهم بالطلم ، وقد وجد ان عديمن اتجاه اس

الجررانحين ، وتبررين أيضررا ان الكثيررر مررن المضررطربين نفسرريا عاشرروا فرري ظررروف نفسررية مضررطربة بسرربب 

 .(2008)مرسي،  خلل في أدوار كل من االب واالي
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 نظريات التوافق الزواجي

 ( Parsons, 1953ة ) النظرية البنائية الوظيفي

أن فكرة أن المجتمع يتكون من عدة أجزاء وكل جزء يتميز بخصائص معينة    لنظرية علىتقوي هذه ا

ووظيفة تتحدد بحسب ما يقدمه لخدمة األجزاء األخرى، وأن أجزاء المجتمع هذا تتماس  فيما بينها عن  

وا القيم  مثل  معينة،  أمور  على  واالتفام  المتبادل  االعتماد  تغيطريق  أي  وأن  والمعايير،  ر ألخلم 

 (.2008يحدث تغييراا على بقية األجزاء )باصويل،  يحدث على أي جزء من ش نه أن

 ( العنزي  نسيج 2009ويشير  في  االضطراب  حدوث  نتيجة  تحدث  الزواجية  المشكلت  أن  إلى   )

لكثير من الوظائف،  العلقات داخل البناء األسري، حي  يصيب األسرة التفك  والتصدإ نتيجة فقدانها  

انتقل م التي  أخرى  اجتماعية  إلى مؤسسات  التوافق ت  ويرتبط  والمصانع،  الترفيه  وأماكن  المدرسة  ثل: 

في   بهم  المناطة  الوظائف  ب داء  الزوجين  التزاي  بمدى  الوظيفية  البنائية  النظرية  لمفهوي  وفقاا  الزواجي 

والت اإلهمال  درجة  حسب  التوافق  درجة  وتقل  األسرة،  الواجبات إطار  هذه  في  عو و   ،قصير  امل أن 

الستقرار داخل األسرة عود إلى نمط المجتمع الذي تنتمي إليه وأن عوامل التغيير المرتبطة بالتصنيع  ا

 في المجتمع تجعل الوحدة واالستقرار داخل األسرة تواجه بعض الصعوبات.

 ( Biddlied, 1966نظرية الدور )

االنسجا  يحدث  الدور  توقعات  توافق  وعند عند  الزوجين،  بين  والتوافق  الدور ألحد    ي  توقعات  تعارض 

( إلى 2013)   الهنائيةوجين أو كلها قد يحدث عدي التوافق، وتظهر المشكلت الزواجية، وتشير  الز 

 أن نظرية الدور ينبثق عنها اتجاهان متباعدان، أحدهما: 

وقعه  اجي يتحدد في درجة تحقق ما تتاالتجاه التفاعلي الرمزي: ويشير هذا االتجاه إلى أن التوافق الزو 

أن مفهوي تناقض الدور يظهر حين ال يتطابق  ، و ما يدركه الزو  في زوجته الزوجة من زوجها، وحقيقة 
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السلوع مع المعايير التي يراها األفراد مناسبة، مما يؤدي إلى عدي التوافق الزواجي وظهور المشكلت  

ع إلى  الدور  نظرية  وفق  تعود  التي  ألالزوجية  المختلفة  الرابات  تقابل  اختلف  دي  أو  األسرة  عضاء 

 (.2012، فريزة)القيم 

السلوكي االجتماعي ويركز هذا االتجاه على دراسة   الدور فهو االتجاه  أما االتجاه االخر في نظرية 

السلوع اإلنساني الذي يحدث في مواقف أسرية، ويعتبر السلوع إلنساني غير متوافق، إذا لم يتوافق 

 (. 2009جابة لذات الموقف )العنزي، ل  المواقف ألن السلوع هو است مع ت

 ( Homanz & Blaw, 1910-1989نظرية التبادل )

تقوي هذه النظرية على التبادل الذي يييشه الفرد بين المكاف ة والتكلفة حي  أن المكسب الناتج عن   

إيج  تكون  فالعاطفة  الزوجين،  بين  العواطف  يؤثر على شكل  من  التفاعل،  المكسب  يكون  ابية عندما 

مكاف ة،  تف الزوجين على شكل  العاطفة  اعل  فإن  تكلفة  التفاعل على شكل  من  المكسب  كان  إذا  أما 

 (.2008باصويل،  تكون سلبية )

التوافق   إلى  يقود  فإنه  والتفاهم  والعطف  الحب  على  ومبني  إيجابياا  كان  إذا  التفاعل  أن  يعني  وهذا 

التفاعل سلبياا ويقوي والتناغم بين الزوجين، أما   إلى مزيد من    على الخوف والتوتر فإنه يقود   إذا كان 

 الشحناء والنفور بين الزوجين.

 (.Heider, 1958نظرية التوازي المعرفي )

إن االفترررراض األساسررري لهرررذه النظريرررة هرررو أن هنررراع حاجرررة لررردى األفرررراد إليجررراد علقرررات متناسرررقة برررين 

وتعررررد  إحررررداها علررررى األخرررررى،رد ، وأن هررررذه العلقررررات تعتمررررد االتجاهررررات داخررررل النظرررراي المعرفرررري للفرررر

االتجاهررررات قضررررية مهمررررة فرررري االنسررررجاي بررررين الررررزوجين، حيرررر  أن األزوا  السررررعداء هررررم مررررن اتفقررررت 

اتجاهاتهم، وينجم التوتر في العلقات الزوجية بين االتجاهات المتعارضة حي  أن العواطرف االيجابيرة 
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مرن الرابرة اللشرعورية فري الرتخلص نتيجرة لتبراين هرذه االتجاهرات و تتحول تردريجياا إلرى عواطرف سرلبية  

 (.2009التوتر )العنزي، 

 ( Leon Festinger, 1957نظرية عدم التطابق )التنافر المعرفي( )

(، Leon Festinger, 1957)وضررع فررروض هررذه النظريررة عررالم الررنفس األمريكرري ليررون فسررتنكر 

الكيفيرة التري يشرعر بهرا الفررد ي الفررد عرن العرالم يرتلءي مرع واالفتراض األساس لهرذه النظريرة هرو أن رأ

أي أكدت هذه النظرية على التنافر الذي يحدث في االتجاهات التي يمتلكها الفرد أو بين   وما قد يفعله،

، كذل  فرإن أسراس هرذه النظريرة يقروي اتجاهاته وسلوكه أو بين العديد من التصرفات التي يقوي بها الفرد 

قد يميل إلرى أداء سرلوع متعرب  ره واعتقاداته وفيها أن الفرد سان ينفر من التناقض بين أفكاعلى أن اإلن

وممل إذا كان سيحصل على مكافئة، حي  أن الزوا  يكون مخيبراا، ويسريطر عردي الرضرا عنردما تكرون 

عردي  توقعات الزوجين غير واقيية وتقترب من الخيرال فرإن الحيراة الزوجيرة تتسرم بعردي السرعادة ويسريطر

 (.2008بين الزوجين )باصويل،  الرضا على طبيعة العلقة

 االضطرابات النفسية ثانيًا: 

 تعريف االضطراب النفسي 
 اضررطرابات وظيفيررة فرري الشخصررية ، نفسررية المنشرر  ب نهررا( االضررطرابات النفسررية 2004، زهررران يعرررف

عرروم توافقرره النفسرري تبرردو فرري صررورة اضررطرابات نفسررية وجسررمية مختلفررة وتررؤثر فرري سررلوع الشررخص فت

 مع الذي يييش فيه .ممارسة حياته السوية في المجتوتعوقه عن 

 االضطرابات النفسية في مرحلة الطفولة والمراهقة  
االضررطرابات النفسررية فرري مرحلررة الطفولررة والمراهقررة تختلررف طبيعررة المشرركلت النفسررية ) االضررطرابات 

لتري تلحرظ فري سرن ن الطفولرة والمراهقرة عرن تلر  االنفعالية والمشكلت السلوكية ( التي تلحرظ فري سر
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هنررا فرران تقيرريم االضررطرابات االنفعاليررة والمشرركلت السررلوكية فرري سررن الطفولررة والمراهقررة الرشررد ، ومررن 

يتطلررب رهيررا ومررداخل أخرررى تختلررف عررن الرهيررا والمررداخل السررائدة فيمررا يتعلررق بمثيلتهررا لرردى الكبررار ، 

حدوث االضرطرابات النفسرية عنرد ، فان اآلليات التي تساهم في وحصل تعريف منظمة الصحة العالمية

األطفررال والمررراهقين تختلررف عنهررا لرردى الكبررار ، باإلضررافة إلررى ذلرر  يبرردو إن الكثيررر مررن االضررطرابات 

االنفعالية في سن الطفولة والمراهقة يمكن اعتبارها تقوية لمجال النمو السوي أكثر من اعتبارها وظواهر 

 .(2016)يونس،  ةمستقلة غير سوي

ضررطرابات االنفعاليررة فرري مرحلررة الطفولررة فرري اغلررب الحرراالت  إلررى وحرردات مررن تقسرريم االوعلررى الرررغم  

تصنيفية مستقلة كالحاالت الرهابية أو القسرية، فران األمرر يظرل ممكنراا فقرط مرن الناحيرة النظريرة، وهرذا 

لت السررلوكية فرري سررن الطفولررة يررؤدي إلررى صررعوبات خاصررة فرري تحديررد االضررطرابات االنفعاليررة والمشررك

التررري يمكررررن تشخيصرررها أو ملحظتهرررا لرررردى األطفرررال المضررررطربين،  المراهقرررة، فالوحررردات التشخيصرررريةو 

اقل. ويرى ريمشرميدت  وشدةن كانت بتكرار اقل إوتلحظ عند األطفال األسوياء أو األصحاء أيضا ، و 

 (2015ة، وتتضح من خلل النقا  التالية : )نعم زإن هذه الصعوبات تبر 

نما  السلوكية في مرحلة عمرية معينة على أنها سوية، إال أنها تقل مع بعض األتعتبر  مظهر النمو: 

تقدي العمر إلى حتى إن تختفي تماماا كالسرلس الليلري، مرص األصرابع، فري السرلوع نفسره يمكرن اعتبراره 

 المراحل العمرية. سوياا في مرحلة ما وفي غيرها يكون غير سوي، أي إن هذا يختلف باختلف

ــاط الســ ــالموقارتب يعنرري إن كثيررر مررن أنمررا  السررلوع تتعلررق بررالظروف الخارجيررة سررواء كانررت ف: لوك ب

أشخاصرا أو موافقررا، وهري ال تظهررر بصرورة عامررة، ويمكرن إن تهرررب فري البيررت أو المدرسرة فقررط أو فرري 

 في البيت.مواقف اللعب كاضطرابات التركيز في المدرسة، اضطرابات الطعاي أو النوي 

إذا كرررررران ال يمتلرررررر  األطفررررررال والمررررررراهقين إدراكررررررا كرررررراملا للمشرررررركلة أو  ضــــــطراب:اإلدراك المختلــــــ  لال

للضررطراب، بالقرردر نفسرره الررذي يمتلكرره الراشرردون. ويمكررن اإلشررارة إلررى هررذا المجررال إلررى إن حررل هرررذه 
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ات االنفعاليررة اإلشرركالية الررذي يترريح رهيررا أكثررر موضرروعية يرر تي مررن خررلل مراعرراة خصررائص االضررطراب

هقررة ، مررن خررلل اخررذ تكرررار اإلعررراض منفررردة عبررر فترررة وكية فرري مرحلررة الطفولررة والمرا والمشرركلت السررل

  .(2013)صوفي،  زمنية

 عوامل االضطرابات النفسية  
: تعراني دراسرة ترواريخ األسرر مرن نقرائض طرائقري تحرد مرن قيمرة النترائج. وقرد يرجرع ازديراد تاريخ األسـرة

 ،الصربغيال إلرى المرورث  دة الشرائط التربوية فري األسررنفسي لدى الجيل الجديد إلى وحنسبة المرض ال

تعارض نتائج دراسة التوائم المماثلة هذا التفسير الرتفاإ نسبة اإلصابة لديهم خرلف حرال كرل األقرارب. 

ندما يتربون غير انه من الصعب التميز بين التوائم المتماثلة. وتنخفض نسبة المرض كثيرا لدى هؤالء ع

متماثلرة المنحردرين مرن والردين مصرابين بالفصراي إلرى ، حي  انخفضت نسبة التوائم الفي أوسا  محتفلة  

 .(2015)نعمة،  20%

: يرذكر جرونز إن السرلوع يتوقرف علرى الفرروم البنيويرة فري مختلرف أجهرزة الجسرم البنية وكيميـاء الجسـم

تفريررغ الترروتر للفاعليررة  . يعمرردا ذو الطاقررة القويررة إلررىوعلررى مسررتوى الفاعليررة الخاصررة لهررذه البنيررة أو بتلرر 

ية العضلية. ويميرل ذو الطاقرة المنخفضرة إلرى تفريرغ تروترهم بالتخيرل والتفكيرر. حير  يمكرن لرردود العصب

الفعرل تلر  إن تهيرر  الفررد لمرررض نفسري أو ألخرر. وقررد أشرار أيزنرر  إلرى إن الفرارد والتفررريط فري الفاعليررة 

 .(2013، )صوفي ضطراب النفسيالذاتية. يقود إلى اال

: إن االضطرابات النفسية لدى أبناء مؤسسات الرعاية ترجع إلى نقص الرعاية الفرديرة الحرماي االمومي

ومعاملررة المؤسسررة لألطفررال كمجموعررة. حيرر  بررذلت الجهررود فرري دراسررات عديرردة لترر مين العنايررة الخاصررة 

لرة الفرديرة لرم تجرد د رعايرة إالي ، إال إن المعاملكل طفل باالحتكراع الشخصري المباشرر معهرم ، أي بتقلير

السوسة، حي  يحتا  الطفل لشيء تستطيع إالي وحدها إعطائه وهو   ال  ع األبناء المؤسسفي جعل سلو 

 .(2017)عواد واخرون،  الحب واإلحساس بالثقة بين كائنين
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. أطفالها اضطرابا نفسريا متميرزايولد النمط األسري الذي تتبعه األسرة في تربية   أنماط الرعاية األسرية :

اضرررطراب السرررلوع ، تتنررروإ األخطررراء التربويرررة فررري األسررررة ويبرررذل بعرررض  فألسرررره آثرررار مؤكررردة فررري تحديرررد 

اإلهمررال العطرراء ويقتطررر الرربعض األخررر فيرره فيحررددون فعاليررات الطفررل بمنتهررى الدقررة ، وتقررف فئررة ثالثررة 

خاطئرة فري سرلوع كس ممارسرات األهرل التربويرة الحائرة ال تفعل شيئا الغتناء محريط الطفرل وإثارتره. ترنع

يررردمر التكيرررف السررروي. لقرررد أولرررت األبحررراث التجريبيرررة العلقرررات األسررررية ومررردى تررر ثير  الناشررر  اضرررطرابا

الوالرردين علررى الطفررل أهميررة كبرررى ، ومررن الواضررح إن هررذا الترر ثير يررزداد مررن خررلل النظررر إل العلقررات 

لررررذل  وجررررد إن األطفررررال ذو وترررر ثير كررررل منهمررررا فرررري األخررررر. و  والتعامررررل المتبررررادل بررررين الطفررررل ووالديرررره

رابات النفسية الشديدة يعانون من عدي اتسام وتماس  في علقاتهم مرع والرديهم. الحرظ البراحثون االضط

والمعالجون منذ فترة طويلة اتصاف اإلباء في األسرة التي بهرا أبنراء أو أعضراء مرضرى بصرفات معينرة. 

، الحفرريظعبررد ز اإلبرراء فرري األسررر المضررطربة )أمكانيررة وجررود أنمررا  معينررة تميررودفعهررم ذلرر  للتفكيررر فرري 

2018). 

: يتعرررض النرراس لتجررارب تمررزم مشرراعر األمررن والكفايررة لررديهم وتسرريء إلررى  الصــدمات النفســية المبكــرة

تكيفهم وتدفعهم إلى االضطراب. تتررع تلر  الصردمات جروحرا ال تنردمل. وتعمرل الضرغو  اللحقرة لتلر  

اد إن يواجههررا ويتغلررب عليهررا. جررز المرررء عررن مجابهرره مشرراكل اعتررب علررى إثررارة الجرررح القررديم فيعالتجررار 

حي  يرافق الموقف المؤلم انفعال قوي مركب من مشاعر القلق وزعزعة األمن وعندما يتعرض الشخص 

د المرررء لتجرارب جديردة مؤلمرة هري األخرررى تنطلرق االسرتجابة القديمرة التري اقترنررت برالموقف المرؤلم، فيقعر

ابة، وال تعتردل االسررتجابة المعممرة بسربب طبيعتهررا نشررغل برالقلق. لقرد تعمررم االسرتجعلرى السرلوع البنراء وي

 .(Goldberg, 2015االنفعالية التي تعرقل التبصر والتعديل، خاصة في المراحل األولى من العمر )

ة الهويرة، حير  ينشرغل الفرررد وصررف أريكسرون المراهقرة باعتبارهرا مرحلرة أزمرر اإلعـداد النـاقص للمراهقـة:

م المراهرق إلرى تحقيرق هويتره وهرو فري حرال مرن التمرزم والصرراإ. تحديد من هو ومن سريكون، ويسرا  في
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يتمرزم المراهرق برين قروتين متعارضررتين ، تدفعره بنيرة عضرويته الناميرة المكتملررة إلرى اإلحسراس ب نره غرردا 

لوقرت يردفعون لى الذات. لكن األهل في نفس ارجل قادرا، ويشعر األهل بضرورة االستقلل واالعتماد ع

ي مررنهم إلررى  اإلحسرراس ب نرره مررازال طفررل عرراجزا يقودونرره بيديرره إلررى اختيررار مهنترره المراهررق وبرردون وعرر

وزوجته وأصدقائه. فيغذو المراهق هامشيا ال هو برجل وال بطفل. تنقلب محاوالتنا لمساعدة المراهق عبثا 

س وبذاتره إال وهري الثقرة برالمحيط والنرا شهر األولى أهرم مهمرة إنمائيرةضائعا إن لم نكن كونا فيه منذ األ

فرري مواجهرره كررل هررؤالء ولرريس بغريررب إن يتعرررض المراهررق لمختلررف االضررطرابات والصررعوبات فرري حررل 

مشرررراكل الصررررراإ لترررري يواجههررررا بسرررربب إهمالنررررا للمهمررررات النمائيررررة المتتابعررررة مررررع تلحررررظ فترررررات الحيرررراة 

 .(2011)مصطفى، 

ــدة للمــرضاألســرة ا رض لررم يعررد يسررتخدي فررإن مصررطلح األسرررة األي المولرردة للمرر: إذا كرران مصررطلح لمول

المولدة للمرض الزال يستخدي على أساس إن األي وحدها ال تسبب هذا االضطراب ولكن تفاعل الوالدين 

الخرط معا مع األوالد هو الرذي يمكرن إن يررتبط برالمرض واالنحرراف عنرد األبنراء. إذا المررض طبقرا لهرذا 

اضررعف الحلقررات فرري األسرررة وهررو  أسرررة ، أفصررح عررن نفسرره مررن خررلل لرريس مرررض فرررد ، ولكنرره مرررض 

 المرضرريةالطفررل األكثررر تهيئررا للضررطراب ويحرردث فرري منررا  األسرررة المنجبررة للمرررض بعررض العمليررات 

والتي من شر نها إن تعجرل بظهرور اإلعرراض المرضرية لردى احرد األطفرال أو لردى الطفرل المهير  ثرم جراء 

ل مشراعرهم واسرتجاباتهم حرددت مجموعرة اء المضرطربين. وبنراء علرى تحليرثيودور ليدز وقاي بدراسة اإلبر

 :كاالتيليدز أربع أنما  من اإلباء من زاوية أسلوبهم وعلقاتهم مع األسرة وهم 

: انره كراره لهرا وغالبرا مرا يشرجع بناتره أو أحرداهن علرى الوالد الذي ينخـرط فـي صـراع خطـر مـع زوجتـه

 ف بينه وبينها ضد زوجته.قوف معه، ويبح  عن إقامة تحالالو 
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: انرره يكررون غيررورا ومنافسررا البنرره فرري جررذب انتبرراه األي الوالــد الــذي يكــوي كارهــا ألبنائــه خاصــة الــذكور

واتصاالته مع أبنائه محدودا. ودائما ما يقلل من ش نهم بطرم وأساليب مختلفة، ويخفض من ثقرتهم فري 

 أنفسهم.

: إن يطلررب الخضروإ الررذليل مرن أفررراد أسرررته آه. ذاتــهديــه شــعور العظمــة ومتمركــز حــول الوالـد الــذي ل

 وعلى الرغم من إن أطفال مثل هذا الوالد يعرفون تخيلته الواهمة فإنهم ال يزالون يدعمونه.

: انره ينشرغل انشرغاال زائردا بمردى مرا يسرتحق مرن قيمرة واحترراي ،   الوالد الذي يـرى نفسـه كشـخص فـال

 ه.الكفاءة مع زوجته أو مع أطفاليكون غير قادر على إن يرتبط بحتى إن 

بين كل من الوالرد والطفرل تر تي فري  العلقةوقد الحظت جماعة ليدز أيضا إن في األسر العادية تكون 

مرتبه ثانوية بالنسربة للعلقرة الزوجيرة برين الوالردين. ويفسررون ذلر  بران هرذا العامرل مرن دواعري اسرتقرار 

إلررى االتجرراه نحررو االبررن ة عنررد الررزو  وال تكررون مضررطربة تجررد الزوجررة اشررباعاتها العاطفيرراألسرررة حيرر  

لتصنع معه علقة تكافلية تضر بتحرره ونمو المستقبل كما يحردث فري األسرر المضرطربة. وفري األسرر 

العاديررة تكررون مطالررب الزوجررة موجهرره إلررى الررزو  ، أمررا فرري األسررر المضررطربة فتكررون مطالررب الزوجررة 

ن شرر نه إن يصررلح أو يعرروض دي نضررجه الكررافي ، وألنرره لرريس مررإلررى االبررن الترري ترربهظ ك هلرره لعررموجهرره 

 علقات زوجية مضطربة.

وفرري كررل الحرراالت الترري يكررون فيهررا إحرردى الررزوجين غيررر ثابررت انفعاليررا أو ينقصرره النضررج فرران الترر ثير 

األخررر أكثررر ثباتررا واتزانررا  السررلبي المحتمررل فرري هررذه الحالررة يمكررن إن يتعررادل فرري حررال مررا اذا كرران الوالررد 

دة اذا كان قص الثبات وعدي النضرج مرن نصريب الوالردين معرا. وفري هما للموقف. وتكون المشكلة حاوف

هذه الحال األخيررة يتر ثر األطفرال بشردة. ويرذكر البراحثون صرورا مرن االتحرادات برين أبراء أمهرات تررتبط 

ائرردة الحمايررة ، اسرري السررادي مررع األي السررلبية ز أكثررر مررن غيرهررا باألطفررال المضررطربين منهررا ، الوالررد الق

 (Brown, 2014) الضييف غير المؤثر وأالي الباردة والمسيطرة الناقضةومنها الوالد  
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 األبناء والمشاحنات بين الوالدين في االسرة 
بمرا أن األبنرراء يييشررون داخررل األسرررة فهررم عرضرره لهرذا الخررلف مررن بعيررد أو قريررب يكتمررون بنرراره وتمتررد 

الخلفررات الزوجيررة وتصرردعت ش فرري أسرررة تهشررمت أصررولها بسرربب ره لتشررملهم ، فالطفررل الررذي ييرريآثررا

جدرانها بصرخات يومية ، يشعر بتهديد استقراره وهدوئه ويبقى في حيرة من أمرره مراقبرا بهردوء وصرمت 

ي حالررة جميررع األحررداث وكررل مررا يرردور حولرره وال يظهررر عليرره أي انفعرراالت وال ردود أفعررال. وبالتررالي تترر ز 

يشررراهدوه مرررن تلحرررم والرررديهما وتنازعهمرررا )عرررواد ر عرررواطفهم ومشررراعرهم بقسررروة مرررا األبنررراء النفسرررية وتتررر ث

 .(2017وآخرون 

عنرردما يحصررل النررزاإ بررين الوالرردين فإنرره يررؤثر علررى انضرربا  األبنرراء وعرردي اخــتالف عمليــة االنضــباط : 

 .(2017، )عواد وآخرون  هم ب وامر الوالدين وتعتبر هذه إساءة كبيرة للزوجينثاكترا

ــدين: الظــن بإســاءة  قررد يكررون أحررد الوالرردين محقررا فرري هررذا الخررلف ولديرره أدلررة قويررة وكثيرررة إال أن الوال

الطفل يحمل تصورا مختلفا عن هذا الموضوإ، فينظر نظرة خاصة تقوي على إدراكه وتفكيره فيدين مرثل 

  النرزاإ، ولكرن قنراإ الطفرل ب نره علرى حرق فري ذلرطرفا معينا، وقد يلج  األب إلى اإلساءة للي ويحاول إ

ن الطفل سيقبل وجهة نظر أبيه رغم سكوته الظاهر بل سريعتبر األب مرذنبا فيسريء الظرن هذا ال يعني أ

 .(2018، عبد الحفيظبه مجرد أن يشاهد بكاء أمه وتوددها إليه )

جين إلررى تمهيررد األجررواء برر ن تررؤدي الخلفررات الزوجيررة وعرردي اتفرام الررزو  الســلوك االجتمــاعي المنحــرف :

    .(2017، )عواد وآخرون  فا فيلج  إلى الجريمةل  الطفل سلوكا اجتماعيا منحر يس

سرروء التوافررق الزواجرري ب نرره فشررل فرري العلقررة الزوجيررة وفشررل احرردهم فرري تحقيررق تعريــف بســير يعــرف 

ومواجهتهررا ، وضررعف أهررداف الررزوا  النفسررية واالجتماعيررة والدينيررة ، وعرردي قرردرتهم علررى حررل مشرراكلهم 

لرررغم مررن قيرراي العلقررة الزوجيررة بصررورة شرررعية. إذ لررم يتفررق اطفي والفكررري بينهمررا ، وعلررى االتواصررل العرر

الزواجرران علررى الموضرروعات الحيويررة المتعلقررة بحياتهمررا المشررتركة ، وإذ لررم يشررارع احرردهما اآلخررر فرري 
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عبرررد ) مرررن سررروء التوافرررق الزواجررريأعمرررال ونشررراطات مشرررتركة ويتبرررادال  العواطرررف فهمرررا زوجررران يعانيررران 

 .(2018، يظالحف

كما ان أساليب المعاملة الوالدية وما يترتب عليها من معاناة األطفال مرن االضرطرابات النفسرية ،  هري 

مجموعررة األسرراليب المتبعررة فرري تربيررة الطفررل وتنشررئته ويكررون لهررا أثرهررا فرري تشرركيل شخصرريته وهررذا فررإن 

جتماعيررا فري تطبيررع أو تنشرئة أبنرائهم ا ألسراليب التري يتبعهررا الوالردانأسراليب المعاملرة هري اإلجررراءات وا

 أي تحويلهم من مجرد كائنات بيولوجية إلى كائنات اجتماعية. 

وقررد أصرربح مررن المسررلم برره بالوقررت الحاضررر لرردى علمرراء الصررحة النفسررية والبرراحثين فرري مجالهررا أن هررذه 

ى الصررحة النفسررية ية األبنرراء ، يعررزى إليهررا مسررتو االتجاهررات تترررع آثررارا السررلبية أو االيجابيررة فرري شخصرر

تكون عليه شخصياتهم كراشدين . فيما بعد . وأكثر التقسيمات شيوعا تقسيم االتجاهرات   الذي يمكن إن

  .(2011الوالدية كما يلي : )مصطفى، 

 ويعني فرض األب أو األي رأيه على الطفل ويتضرمن هرذا الوقروف أمراي رابرات الطفرلأسلوب التسلر:  

 تي يريدها حتى ولو كانت مشروعة.بسلوع معين لتحقيق راباته ال التلقائية أو منعة من القياي

يعني قياي أحد الوالدين أو كلهما نيابة عن الطفل بالواجبات أو المسؤوليات  أسلوب الحماية الزائدة : 

تقللية حير  يحرر  التي يمكنه أن يقروي بهرا والتري يجرب تدريبره عليهرا إذا أردنرا أن يكرون شخصرية اسر

فرل والتردخل فري شرؤونه لدرجرة انجراز الواجبرات والمسرؤوليات دهما أو كليهما علرى حمايرة الطالوالدان أح

 التي يستطيع القياي بها فل تتاح للطفل فرصة اتخاذ قراره بنفسه .

  يعنرري ترررع الطفررل دونمررا تشررجيع علررى السررلوع أمرغرروب فيرره أو االسررتجابة لرره وكررذل أســلوب اإلهمــال:

لطفل دون توجيه إلرى مرا يجرب أن يفعلره نوإ عنه، وباإلضافة إلى ترع ادون محاسبة على السلوع المم

أو يقوي به وإلى ما ينبغي عليه أن يتجنبه وغالبا ما ينتج هذا األسلوب عن عدي التوافرق األسرري النراتج 

 عن العلقة األسرية المحطمة.
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ــدليل:  لرره وعررم توجيهرره  معظررم رابرراه بالشرركل الررذي يحلررو يعنرري تشررجيع الطفررل علررى تحقيررقأســلوب الت

تتناسرب مرع مرحلرة النمرو التري يمرر بهرا وقرد تضرمن هرذا األسرلوب تشرجيع الطفرل علرى   لتحمل مسؤولية

القياي ب لوان من السلوع الذي يعتبر عادة غير مرغوب فيره اجتماعيرا وكرذل  قرد يتضرمن هرذا األسرلوب 

و نقرد يصرردر إلرى الطفررل مررن غيرر المرغرروب فيهرا أي توجيرره أ دفراإ الوالرردين عرن هررذه األنمرا  السررلوكية

 ر .الخا

يعنري جميرع األسراليب التري تعتمرد علرى إثرارة األلرم النفسري وقرد يكرون ذلر   أسلوب إثـارة األلـم النفسـي:

عرن طريررق إشرعار الطفررل بالررذنب كلمرا قرراي بسررلوع غيرر مرغرروب فيره أو كلمررا عبررر عرن رابرره محرمررة ، 

ذي يصرل إليره ل مرن شر نه أيرا كران المسرتوى الرعرن طريرق تحقيرر الطفرل والتقلير كما قد يكون ذل  أيضرا

 في سلوكه وأدائه.

يعني استخداي أساليب العقراب البردني كالضررب والتهديرد بره أيرا كران كرل مرا يرؤدي إلرى   أسلوب القسوة:

 إثارة األلم الجسمي ك سلوب أساسي في عملية تنشئة الطفل وتطبيعه اجتماعيا.

سرراليب الثررواب والعقرراب وهررذا و األي مررن حيرر  اسررتخداي أيعنرري عرردي اسررتقرار األب أبــذب: أســلوب التذ

يعني أن سلوكا معينا يثاب عليه الطفل مرة ويعاقب عليه مرة أخرى كمرا يتضرمن هرذا األسرلوب التباعرد 

 بين أسلوب كل من األب أو األي في تنشئة الطفل وتطبيعه اجتماعيا.

يرب المريلدي ضيل بينهم بسب الجنس أو الترتاواة بين األبناء جميعا والتفأي عدي المسأسلوب التفرقة: 

 أو السن أو أي سبب آخر.

يعنرري معاملررة األبنرراء جميعررا بالمسرراواة وعرردي التفرقررة بيررنهم بسرربب الجررنس أو الترتيررب أســلوب الســواء: 

عقراب البردني أو الميلدي أو السن أو أي سبب آخر وان يتضمن هذا األسلوب عدي استخداي أسراليب ال

اإلهمال أو أسلوب التذبذب بل يشرمل أسرلوبا سرويا بمعاملرة  لوب الحماية الزائدة أو أسلوب التهديد أو أس

  .(2011)مصطفى،  اآلباء مع األبناء
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 خصائص األطفال المضطربين نفسيا: 
 إلى أن خصائص األطفال المطربين نفسياا تتمثل في اآلتي:( 2016)يونس أشار 

قيراي فري ابسرط مهرارات العنايرة بالرذات فمرنهم مرن الء فري ال: يفشرل هرؤ ارات الحياة اليوميةالعجز في مه

 يكون غير قادر على ارتداء ملبسه أو إطعاي نفسه.

فهم ينظرون إلى ذاتهم نظرة سلبية وأنها غير ذات قيمة مما ينعكس علرى مسرتوى  تدني احترام الذات :

 احترامهم ألنفسهم.

د للختبرار، ين سرلوكيا وانفعاليرا بشركل شرديب إخضاإ معظم األطفرال المضرطربيصع  اضطراب اإلدراك:

 بحي  نستطيع تطبيق اختبارات الذكاء والتحصيل عليهم، بحي  يحصلون على درجة منخفضة جدا.

 نجدهم غير مرتبطين باآلخرين، فل توجد هناع عاطفة أو دفء متبادل.غير متعاط  وجدانيا: 

يتكلمرون أبردآ أو يا وانفعاليرا بدرجرة شرديدة ال معظم األطفال المضرطربين سرلوك  :  اضطراب اللغة والكالم

يظهرررون عرردي فهررم اللغررة. أو تشرروه الكررلي إمررا باإلضررافة أو الحررذف أو اإلبرردال أو الحبسررة الكلميررة أو 

 ترديد الكلي.

أو المتكرررر مررن الشررائع لرردى األطفررال المضررطربين سررلوكيا وانفعاليررا السررلوع النمطرري الســلوك النمطــي: 

اليردين يبعضرهما أو ضررب يديره بر ي شريء  رب يدي الطفل علرى رأسره أو ضررب بدرجة شديدة مثل ض

 أمامه.

نجد أن األطفال المضطربين سلوكيا وانفعاليا غالبا ما يميلون إلى إيذاء أنفسهم حي  أنهم إيذاء الذات:  

 ال يشعرون بهذا األلم غالبا.

 سية : النظريات المفسرة لالضطرابات النف
نرراء الررذي يصرراحبه اضرررطرابات نفسررية ، كمررا تفيرررد قضررايا النمررو وتطرررور األبتسرراعد النظريررات فرري فهرررم 

نظريررات أخررررى فررري فهرررم دور الثقافرررة والبيئرررة المباشرررة والتفاعرررل برررين الفررررد والموقرررف الجتمررراعي. والبعرررد 
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فرري تحديررد السررلوع اآلخررر مررن النظريررات يرررع علررى فهررم المشرركلة ، للنظريررات تكنيكيررات وإجررراءات قيمررة 

 .(2013 )صوفي، يل السلوع السوي المضطرب وتشك

 : (Ferster & Skinner, 1957) النظرية السلوكية

يتلخص محتوى النظرية السلوكية بيبارة )السلوع محكوي بنتائجه(. وتهتم النظرية بالسلوع الظاهر غير 

ة لملحرظ وتعديلره. وترذهب النظريرالملئم وتصميم برنرامج التردخل المناسرب للعمرل علرى تغيرر السرلوع ا

باسررتثناء االنعكاسررات، وعنرردما تحرردث العلقررة الوظيفيررة بررين المثيررر فرري برر ن معظررم السررلوكيات متعلمررة 

البيئررة واسررتجابة الفرررد يحرردث الررتعلم. ومررن وجهرره نظرررهم إن السررلوع السرروي مررتعلم وكررذل  السررلوع غيررر 

عررايير أخرررى المييررار االجتمرراعي والررذاتي ومالسرروي وهنرراع معررايير للحكررم علررى السررلوع غيررر السرروي ك

والرررررتعلم يرررررتم برررررثلث أشررررركال ، اإلشررررررا  اإلجرائررررري ، اإلشررررررا  اإلسرررررتجابي، الرررررتعلم كالشررررردة والتكررررررار. 

بالملحظة. يتلخص محتروى النظريرة السرلوكية بيبرارة السرلوع محكروي بنتائجره. وتهرتم النظريرة السرلوكية 

تغيررر السررلوع الملحررظ  امج الترردخل المناسررب للعمررل علررىبالسررلوع الظرراهر غيررر الملئررم وتصررمين برنرر

. يعتقرد السرلوكيون أن الفررد يرتعلم أن يسرل  بطريقرة محرددة مرن خرلل تفاعلره مرع البيئرة، ويركرز وتعديله

السلوكيون على ماذا يفعل الفررد بردال مرن هرو؟ وتهرتم النظريرة لقيراس السرلوع المرغروب وغيرر المرغروب 

ا علرى تعلرم البيئة التي تجعل الفرد قادر  حديد ما هو التغير المناسب فيفيه وتحت أي ظرف يحدث، وت

استجابات تكيفيه مناسبة. يحدث السلوع غير السوي عن طريق خبرات تعلميه سابقة أو فشل في تلقي 

  .(2011الفائدة من الخبرات التعليمية المختلفة )مصطفى، 

 : (Florence Nightingale, 1820-0191) النظرية البيئية

ترري تحرردث للشررخص ال تحرردث مررن العرردي ، بررل هرري ن االضررطرابات النفسررية التقرروي النظريررة علررى مبرردأ أ

نتيجررة التفاعررل الررذي يحرردث بررين الشررخص والبيئررة المحيطررة برره ويقررول البيئيررون إن حرردوث االضررطراب 

حردوث اضرطراب  النفسي لدى الفرد يعتمد على نوإ البيئة التي ينمو بها ، فالبيئة السليمة ال ترؤدي إلرى
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جيررة فرري غايررة األهميررة لمعرفررة أسررباب االضررطراب ، عض يرررى أن حالررة الوالرردين الزو لرردى الطفررل. والررب

والبعض اآلخر يرى إن بيئة المدرسة هي المسؤولية يعكس سلوع األبنراء واالتجاهرات واآلراء والمعرايير 

مشرراكل الوالرردين والحرمرران والظررروف الترري مرررت علرريهم وقرردمت لرره خررلل األسرررة ، فعوامررل معينررة مثررل 

تحدث داخل األسررة بالت كيرد ستسراهم فري االضرطرابات النفسرية.  غوطات وغيرها من المواقف التيوالض

أن الدراسررات حررول العلقررات األسرررية تضررمنت أن ترر ثير اآلبرراء علررى األبنرراء لرريس برراألمر السررهل ، وأن 

ة وانتقاليررة( أن الترردخلت األسرررية )تفاعليرر األبنرراء يررؤثرون علررى اإلبرراء بالطريقررة نفسررها. ويبرردو واضررحا

األبناء مع بعضهم الربعض هري علقرة تبادلره ، وان االنتبراه لحاجرات الطفرل مثرل الحرب وعلقة اآلباء و 

واالهتمررراي والتعزيرررز واسرررتخداي أسرررلوب العقررراب والتهرررذيب سرررؤددي إلرررى تحقيرررق سرررلوكيات مرغوبرررة لررردى 

 (  2004األطفال.)زهران ، 

 سيولوجية:النظرية البيوف

الردين ولرديهم االسرتعداد البيولروجي ، ومرع أن هرذا االسرتعداد أن كرل األطفرال الو   يعتقد بعض المختصين

قررررد ال يكررررون السرررربب فرررري االضررررطراب ، إال انرررره قررررد يرررردفع الطفررررل إلررررى اإلصررررابة باضررررطراب ، فاألدلررررة 

شارة إلى النقا  التالية في البيولوجية واضحة األثر في االضطرابات النفسية الشديدة جدا. وال بد من اإل

 جال العواي الوراثية :م

 وجود االستعداد الوراثي لهذا االضطراب ال يعني انه سوف يظهر.

 اذا ظهر االضطراب فانه ليس بالضرورة أن تكون الوراثة السبب المباشر والرئيسي.

 ليس كل من يحمل الخلية الوراثية المصابة يحصل له االضطراب.

بيولوجيرة وحردها تشركل يوجرد دالئرل علرى أن العوامرل الاألطفرال العراديين ، فإنره ال  في كثيرر مرن سرلوع

جررذور المشرركلة فرري حالررة االضررطراب البسرريط ، أمررا فرري حالررة االضررطراب الشررديد ، فرران هنرراع بعررض 

 .(2013 )صوفي، يمكن أن تساهم في حدوث الحالة ةالبيولوجيالدالئل التي تشر إلى أن العوامل 
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 :(Freud, 1856-1939) ليليةالنظرية التح

، أحرردهما تطررروري لكونرره يعنررري باألصررول التاريخيررة للرررنفس، وهرري فررري نريررة التحليررل النفسررري جانبررانظل 

الوقررت نفسرره نظريررة ديناميكيررة ألنهررا تعنرري باإلضررافة إلررى ذلرر  بالمظرراهر الحاليررة للشخصررية مررن حيرر  

نفسرية ها فرويرد تفسرير االضرطرابات التنظيمها وعملها. حاولت نظرية التحليل النفسي التي وضع أصرول

فري الفتررات المبكررة مرن الحيراة حير  أن بعرض الخبررات المبكررة غيرر السرارة من خلل خبررات األطفرال  

تكبررت فرري اللشررعور، إال أن هررذه الخبرررات المكبوتررة تسررتمر فرري أداء دورهررا فرري توجيرره السررلوع وتررؤدي 

نرروإ، وينظررر ن مررن حيرر  الدرجررة ال مررن حيرر  البالتررالي إلررى االضررطراب. ويختلررف األطفررال المضررطربي

يحراول هرذا االتجراه فهرم سرلوع اإلنسران مرن خرلل تحليرل  فات عادية مبالغ فيهاالضطراب على أنه ص

العمليات الداخليرة التري يفترضرها أنصرار النظريرة التحليليرة، والتري هري جرزء مرن الديناميرة، وتنرادي بران 

شرررررعورية. إن مثرررررل هرررررذه هررررري إال نتيجرررررة للنررررردفاعات الل النشررررراطات العقليرررررة والجسرررررمية لننسررررران مرررررا

ات يمكن أن تكون متسببة عن اآلالي أو صدمة أو حدث خلل المرحلرة النمائيرة أو نرتج عرن االضطراب

علقة سيئة أو غير مناسبة مع الوالدين والتي يمكن أن تكون قد تركت الفرد دون إشرباإ لحاجاتره ، أو 

مضررطرب نتيجررة عرردي الترروازن بررين امررل تكوينيررة. ويظهررر السررلوع القررد يكررون االضررطراب نرراتج عررن عو 

نزاعات الطفرل واندفاعاتره ونظراي الضربط لديره ،  وعنردما يكرون الضربط غيرر مناسرب فران سرلوع الطفرل 

يصرربح عرردوانيا ومشررتتا وغيررر غيررر متنبئررا برره. وعنرردما يكررون الضرربط صررارما جرردا فرران الطفررل سرريكيف 

 .(2013 ر عن نفسه )صوفي،وع ويكون غير قادر على التعبيسلوكه باستمرار ولن يقوي بالسل
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 الدراسات السابقة 
بالتوافق الزواجي لدى األزوا ، يتناول هذا الجزء عرضا لمجموعة من الدراسات السابقة ذات العلقة  

االضطرابات و  األبناء  أعراض  لدى  األقرب  النفسية  الدراسات  على  التركيز  الباحثة  حاولت  وقد   إلى ، 

ين: المحور األول يشتمل على  ل زمني، وتم تقسيمها إلى محور دراستها، وهي مرتبة وفق تسلس  موضوإ

الصلة   ذات  الزواجيالدراسات  الصلة بالتوافق  ذات  الدراسات  على  فيشتمل  الثاني  المحور  أما   ،

 .النفسية لدى األبناء االضطرابات  ب عراض 

 أواًل: الدراسات المتعلقة بالتوافق الزواجي
بمسرتوى التوافق الزواجي وعلقتره مستوى  لتعرف علىى الإهدفت ( بدراسة  2019و عرقوب )قامت أب

الطمررررروح لررررردى عينرررررة مرررررن الطالبرررررات المتزوجرررررات الملتحقرررررات ببررررررامج الدراسرررررات العليرررررا فررررري الجامعرررررات 

( طالبرة، ترم اختيرارهن بالطريقرة العشروائية 231وتم تطبيق الدراسرة علرى عينرة مكونرة مرن )الفلسطينية،  

اسررتبيان التوافررق  خررلل اسررتخدايهج الوصررفي االرتبرراطي وذلرر  مررن قصرردية، واسررتخدمت الدراسررة المررنال

وجررود علقررة ارتباطيررة  وتوصررلت الدراسررة إلررى .هامررن إعررداد وهمررا الزواجرري، واسررتبيان مسررتوى الطمرروح 

وافررق التوافررق الزواجرري وبررين مسررتوى الطمرروح وأبعادهمررا كافررة، وتبررين أن مسررتوى التمسررتوى بررين  موجبررة

وبينت الدراسة عدي وجرود فرروم لمعظرم أبعراد  دى عينة الدراسة كان مرتفعاا،الزواجي ومستوى الطموح ل

عردي وجرود فرروم فري مسرتوى التوافرق الزواجري وأبعراده وفرق   إلرى  كما توصلت الدراسرة  التوافق الزواجي.

لرزو ، ل يمسرتوى التعليمرلوامسرتوى الردخل األسرري، و عردد سرنوات الرزوا ،  و ،  والكليةالجامعة،  )  ات متغير 

 مل.الع حالةو 

 هدفت إلى التعرف على العلقرة برين التوافرق الزواجري والرضرا  بدراسة  (2018)وآخروي  نوفل    كما قام

)سن وفقاا لمتغيرات  ، والتعرف إلى الفروم في متوسطات التوافق الزواجي والرضا عن الحياةعن الحياة

وتكونررت الرردخل الشررهري(، و ، عمررل الررزو  والزوجررةو والزوجررة،  الررزو  والزوجررة، والمسررتوى التعليمرري للررزو 
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، واالرتبراطيالمرنهج الوصرفي واسرتخدي البراحثون ( زوجرة فري محافظرة البحيررة، 400) مرنعينة الدراسة 

إلى الدراسة  وتوصلت ، من إعداد الباحثين  استبيان التوافق الزواجي واستبيان الرضا عن الحياة واست خدي

ة ارتباطيررة موجبررة والرضررا عرن الحيرراة، ووجررود علقرة موجبررة بررين التوافرق الزواجرري وجرود علقررة ارتباطير

برررين التوافرررق الزواجررري وفئرررات الررردخل الشرررهري، بينمرررا ال توجرررد علقرررة ارتباطيرررة برررين التوافرررق الزواجررري 

فرري كررل مررن  متغيررر عمررل الزوجررةفرري  حصررائياا إومسررتوى تعلرريم الررزو  والزوجررة، وعرردي وجررود فررروم دالررة 

 الزواجي والرضا عن الحياة.التوافق 

ــوق التعررررف علرررى درجرررة التوافرررق الزواجررري لررردى النسررراء هررردفت إلرررى  ( بدراســـة2017ت الشـــراونة )امـ

العرراملت فرري مؤسسررات القطرراإ الحكررومي فرري جنرروب محافظررة الخليررل، كمررا هرردفت إلررى التعرررف علررى 

عمر عنرد الرزوا ، مردة الرزوا ، الفروم في مستوى التوافق الزواجي تبعاا لمتغيرات )المستوى التعليمي، ال

د األبنرراء، مرردى مشرراركة الررزو  فرري المسررئوليات األسرررية(. واسررتخدمت المسررتوى االقتصررادي لألسرررة، عررد 

وأظهرررت . لجمررع المعلومرات كر داة  مقيرراسالتحليلري، وذلرر  مرن خررلل اسرتخداي  المرنهج الوصررفيالباحثرة 

طقرة جنروب ملت فري القطراإ الحكرومي فري منوجود توافق زواجي لدى فئرة الزوجرات العرا  نتائج الدراسة

عردي وجرود فرروم ذات داللرة إحصرائية يع مجاالت الدراسة، كما أظهرت النترائج محافظة الخليل في جم

متوسررطات التوافررق الزواجرري لرردى فئررة الزوجررات العرراملت فرري القطرراإ الحكررومي فرري منطقررة جنرروب فرري 

هرت وجرود فرروم ا أظبينم ،ة الزوا ، وعدد األبناء، ومد لمتغير العمر عند الزوا تعزى    محافظة الخليل

التوافق الزواجي لردى فئرة الزوجرات العراملت فري القطراإ الحكرومي متوسطات  ذات داللة إحصائية في  

 .لمتغير مشاركة الزو  في المسؤوليات األسريةتعزى  في منطقة جنوب محافظة الخليل

 والمررأة العاملرة  ى التوافرق الزواجري لردى المررأة مسرتو   إلرى معرفرة  (2017)بـن زاهـي  و   يلة  وهدفت دراسة

والكشررررف عررررن الفررررروم فرررري التوافررررق الزواجرررري فرررري ضرررروء بعررررض المتغيرررررات التنظيميررررة  ،غيررررر العاملررررة

( زوجرررة، 145تكونرررت عينرررة الدراسرررة مرررن )و المسرررتوى التعليمررري(. و مررردة الرررزوا ، و )السرررن،  والشخصرررية
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عشررروائية بطريقرررة  نة ورقلرررة، ترررم اختيررراره( زوجرررة غيرررر عاملرررة بمدينررر66و) ،( زوجرررة عاملرررة76)نمرررنه

بسريطة، ولقرد اعتمردت هرذه الدراسرة علرى المرنهج الوصرفي التحليلري، واسرتخدي اسرتبيان التوافرق الزواجرري 

غيرر العاملرة  والمررأة عردي وجرود فرروم برين المررأة العاملرة  إلرىالدراسرة  وتوصلت لتحقيق أهداف الدراسة، 

ف ة العاملرة وغيرر العاملرة براختلفي التوافرق الزواجري لردى المررأ وعدي وجود فروم  ،في التوافق الزواجي

 السن ومدة الزوا  والمستوى التعليمي.

إلررى التعرررف علررى مرردى التوافررق الزواجرري واإلدراكررات المتبادلررة بررين  (2017دراســة ديبــة )هــدفت كمــا 

 لندراكررات الزواجرري إلررى معرفررة العلقررة بررين التوافررق  هرردفت  كررذل الررزوجين نحررو أبعرراد الحيرراة األسرررية، 

(، "األسررررة "ممتررردة، نوويرررة نررروإ -)المسرررتوى االقتصرررادي اسرررةت الدر اتبعررراا لتغيرررر  برررين الرررزوجينالمتبادلرررة 

 والتعرررف علررى طبيعررة اإلدراكررات المتبادلررة وت ثيرهررا علررى اآلخررر كشررري  للحيرراة، حيرر  اشررتمل مجتمررع

يم إقلرريم لتابعررة لرروزارة التربيررة والتعلررالدراسررة علررى المعلمررات المتزوجررات فرري المرردارس الحكوميررة للبنررات ا

وقررد طبقررت أدوات الدراسررة علررى كررل مررن المعلمررة وزوجهررا، واشررتملت العينررة  ،شرررم وغرررب محافظررة غررزة

ل مررن ، مررن األزوا ( 400) علررى وأظهرررت النتررائج وجررود علقررة ارتباطيررة موجبررة دالررة إحصررائياا بررين كرر 

د أوجردت النترائج إلرى وجرو للتوافرق الزواجري، كمرا   الكليرةكات المتبادلرة برين الرزوجين والدرجرة  اأبعاد اإلدر 

المتبادلرة وفقراا لمتغيرر )عردد  اإلدراكات األزوا  على مقياس  فروم دالة إحصائياا بين متوسطات درجات 

برين  عدي وجود فرروم دالرة إحصرائياا  األبناء، مدة الزوا ، الوضع االقتصادي( بينما أشارت الدراسة إلى

وفقرراا لمتغيررر )صررلة القرابررة، طبيعررة األسرررة  بادلررةوا  علررى مقيرراس اإلدراكررات المتمتوسررطات درجررات األز 

 .(""ممتدة، نووية

المكيفررررة  إلررررى معرفررررة مرررردى ترررر ثير المخططررررات المبكرررررة غيررررردراسررررة هرررردفت  (2017وأجــــرت عطــــار )

 كونرت عينرة الدراسرة مرن، وقرد المستخدمة من طرف األزوا  في علقتهم على مستوى توافقهم الزواجي

علرررى المرررنهج الوصرررفي لتماشررريه  اعتمررردت الباحثرررةو . ( زوجرررة300، و)( زو 300( فررررداا، مرررنهم )600)
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علررى  ت بجامعررة الجزائررر، وجامعررة تيررزي وزو، كمررا طبقرر أجريررت الدراسررة وقررد وطبيعررة الدراسررة الحاليررة، 

ت المبكررررة غيرررر المكيفرررة. وأوضرررح اسرررتخدمت الباحثرررة مقيررراس المخططرررات و ببيررروتهم األسررررية،  األزوا 

فيمرررا يتعلرررق بالدرجرررة الكليرررة  المتررروافقين زواجيررراا  األزوا  المتررروافقين وغيررررالنترررائج أنررره توجرررد فرررروم برررين 

لصرالح غيرر المتروافقين ممرا يردل علرى أن المخططرات ترؤدي  لمقياس المخططات المبكرة غير المكيفة 

لى التوافق الزواجي كما توصل إلى وجود تباين في ت ثير هذه المخططات ع  .إلى سوء التوافق الزواجي

 /التخلرري المخطررط األكثررر ترر ثيرا فرري اضررطراب العلقررة الزوجيررة هررو التضررحية، يليرره مخطررط نأ ، وتبررين

االندما /الشخصرررية الهزيلرررة،، ثرررم مخطرررط  مخطرررط  وبعررردهلتعررردي،  /عررردي االسرررتقرار، ثرررم مخطرررط الشررر 

طط نقرص المراقبرة الذاتيرة/ الحرمان العاطفي، يليه مخطط الفشل ثم مخطط العزلة االجتماعية، أما مخ

 .رتبة األخيرة من حي  ت ثيره على مستوى التوافق الزواجياالنضبا  الشخصي فجاء في الم نقص 
دراسررة هرردفت إلررى الكشررف عررن العلقررة بررين اخررتلف أنمررا  الحيرراة  (2016) ويوســ وأجــرى شــيباي 

لتحديرد نمرط  مقيراستطبيرق  والتوافق الزواجي، واستخدمت الدراسة المرنهج الوصرفي االرتبراطي مرن خرل

( زو ، 100( زوجررراا وزوجرررةا، مرررنهم )200)فرررق الزواجررري علرررى عينرررة مكونرررة مرررن اة، ومقيررراس التواالحيررر

وجرود فرروم ذات داللرة ( زوجة تم اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة، وتوصلت الدراسة إلرى 100و)

ة لمسررتوى نمرط الحيرراة بالنسررب مختلفررين فرريإحصرائية بررين األزوا  المتطررابقين فرري نمرط الحيرراة واألزوا  ال

الحيراة أكثرر توافقراا زواجيراا  حير  تبرين أن األزوا  المتطرابقين فري نمرط  ،الزواجي لدى كل منهمراالتوافق  

  وجود فروم ذات داللة إحصائية بين، كذل  توصلت الدراسة إلى من األزوا  المختلفين في نمط الحياة

 لمسررائي فرريذوي نمررط الحيرراة اودرجررات األزوا   ،يرراة الصررباحيمتوسررطي درجررات األزوا  ذوي نمررط الح

 . السمات االجتماعية وذل  لصالح األزوا  ذوي نمط الحياة الصباحي
ــق )كمــا  إلررى التعرررف علررى بعررض السررلوكيات االجتماعيررة االيجابيررة ذات  (2015هــدفت دراســة توفي

شخصرية  ن المتغيرات التي ترجرع لعوامرلالعلقة بالتوافق الزواجي، حي  يرتبط التوافق الزواجي بعدد م
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لدراسرررة إلرررى رصرررد خصرررائص السرررلوع االجتمررراعي االيجرررابي األكثرررر ارتباطرررا واجتماعيرررة. كمرررا تهررردف ا

برررالتوافق الزواجررري لررردى الجنسرررين بهررردف العمرررل علرررى تنميتهرررا لرفرررع مسرررتوى التوافرررق برررين الرررزوجين، بمرررا 

كونررت ت ايجابيررة مررن أجررل تحقيقهررا. وتيتضررمنه مررن مكونررات رئيسررية تتطلررب أسرراليب تواصررل وسررلوكيا

واسررتخدي فرري ، و  وزوجررة مررن حرراملي المررؤهلت الجامييررة بمملكررة البحرررين( ز 100عينررة الدراسررة مررن )

هذه الدراسة قائمة خصائص السلوع االجتماعي االيجرابي مرن إعرداد الباحر  وتتكرون مرن خمسرة عشرر 

لرة إحصرائيا ة إلى وجود علقرة ارتباطيره دامقياس فرعي. ومقياس التوافق الزواجي، وقد توصلت الدراس

سررلوع االجتمرراعي االيجررابي والتوافررق الزواجرري، كمررا وجرردت فررروم جوهريررة ذات بررين بعررض مكونررات ال

 .داللة إحصائية األزوا  والزوجات في التوافق الزواجي ومكونات السلوع االجتماعي االيجابي

ة علقرال الكشرف عرنلرى إاسرة هردفت بدر  (Nadam and Sylaja, 2015نـادام وسـيالجا ) وقامـت

 ،والمؤهرررل العلمررري ،والعمرررر ،المسرررتوى االقتصرررادي واالجتمررراعيوبرررين متغيررررات )التوافرررق الزواجررري برررين 

وتكونت عينرة لدى عينة من النساء العاملت وغير العاملت في والية كيرال في الهند،   (قامةإلومكان ا

غيرر عاملرة، امررأة ( 100و) ،( امررأة عاملرة100ن )مرنه  ،( امرأة عاملرة وغيرر عاملرة200)الدراسة من  

( ، Deshbandi, 1997التوافررررق الزواجرررري مررررن إعررررداد ديشررررباندي ) مقيرررراس واسررررتخدمت الباحثترررران

 ، بينمررا كرران منخفضرراا اا أن مسررتوى التوافررق الزواجرري لرردى النسرراء العرراملت مرتفعرر وتوصررلت الدراسررة إلررى

مسرتوى التوافرق  ة برينموجبر طرديرة وجود علقرةسة إلى كذل  توصلت الدرالدى النساء غير العاملت،  

 ،الزواجرري وكررل مررن العمررر والمؤهررل العلمرري والمسررتوى االقتصررادي واالجتمرراعي لرردى النسرراء العرراملت 

وعدي وجود علقة بين مستوى التوافرق الزواجري وكرل مرن العمرر والمؤهرل العلمري والمسرتوى االقتصرادي 

 .ت واالجتماعي لدى النساء غير العامل

ــدفت  ــة إبراهيمـــبينمـــا هـ العلقرررة برررين الضرررغو  المهنيرررة والتوافرررق  التعررررف علرررىإلرررى  (2015ي )دراسـ

الزواجرري لرردى عينررة مررن الممرضررات والمعلمررات العرراملت فرري القطرراإ الحكررومي فرري واليررة بسرركرة فرري 



 

49 

 

 ( معلمرررة65) نمرررنه ،( امررررأة عاملرررة130علرررى عينرررة عشررروائية مكونرررة )وقرررد أجريرررت الدراسرررة الجزائرررر، 

اسرتبيان الضرغو   حير  ترم اسرتخداي،  واالرتباطيالمنهج الوصفي    سةواستخدمت الدرا( ممرضة،  65و)

وجود علقة ارتباطية سلبية بين الضغو  المهنيرة إلى لدراسة حي  توصلت االمهنية والتوافق الزواجي،  

وافررق الزواجرري بررين حصررائياا فرري التإوالتوافررق الزواجرري لرردى أفررراد عينررة الدراسررة، وعرردي وجررود فررروم دالررة 

 لمعلمات.  الممرضات وا

( إلررى التعرررف علررى العلقررة بررين Ozden and Celen, 2014)وســيلين هــدفت دراســة أوزدي و 

، واسررتخدي الباحرر  مقيرراس التوافررق خصررائص التطررور اإلنسرراني الموروثررة والمكتسرربة والتوافررق الزواجرري

 هج الوصررفي االرتبرراطي، وذلرر  مررنالزواجرري ومقيرراس العوامررل الخمسررة للشخصررية، حيرر  اسررتخدي المررن

( زوجراا وزوجرةا يييشرون فري إسرطنبول ترم اختيرارهم 130ة مكونرة مرن )خلل تطبيق المقاييس على عين

بالطريقة العشوائية البسيطة، وقد توصلت الدراسة إلى وجود علقة ارتباطية برين سرمة الموافقرة والتوافرق 

توصرلت الدراسرة إلررى  دى كرل مررن الرجرال والنسراء، كمرراالزواجري لردى الرجررال، وبرين الموافقرة والمرونررة لر

دل التوافق الزواجي للرجال والسيدات عندما يفشل كل الزوجان في ممارسة سمة االنفصال انخفاض مع

والفردية بكفاءة، حي  أشارت النتائج إلى انخفاض التوافق الزواجي لدى الرجال الذين يشعرون أنهرم مرا 

 زالوا تحت سيطرة أمهاتهم.

إلرى التعررف علرى الفرروم برين  (Antoaneta & Maria, 2013يا )هدفت دراسة أنتونيتا ومار كما 

اإلنرراث والررذكور فرري مسررتوى التوافررق الزواجرري، وأثررر الثقررة المتبادلررة فرري تحسررين التوافررق الزواجرري، وقررد 

باحثران ( شخصراا فري إيطاليرا، واسرتخدي ال249أجريت الدراسرة فري إيطاليرا، حير  طبقرت الدراسرة علرى )

ق الزواجري وآخررر للثقررة المتبادلرة، وقررد توصررلت ي، حيرر  تررم إعرداد مقيرراس للتوافررالمرنهج الوصررفي التحليلر

الدراسررة إلررى عرردي وجررود فررروم ذات داللررة إحصررائية بررين الررذكور واإلنرراث فرري التوافررق الزواجرري، بينمررا 

 .ين األزوا توصلت الدراسة إلى وجود أثر للثقة المتبادلة في تحسين التوافق الزواجي ب
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بدراسرة هردفت  (2013Burt, Humbad, Donnellan, Iacono, and McGue ,)ت وآخـروي قام بيـر 

خرررلإ البروفرررايلت الشخصرررية  قيررراس العلقرررة برررين تشرررابه نمرررط الشخصرررية والتوافرررق الزواجررري مرررنإلرررى 

في ، وقررررد أجريررررت الدراسررررة فرررري واليررررة ميتشررررغان ب مريكررررا، واسررررتخدمت الدراسررررة المررررنهج الوصررررللررررزوجين

اا وزوجرررة، واسرررتخدمت الدراسرررة اختبرررار الشخصرررية زوجررر( 1643) الدراسرررةوقرررد بلغرررت عينرررة االرتبررراطي، 

للتعرررررف علررررى البروفررررايلت الشخصررررية لرررردى هررررؤالء األزوا ، وكررررذل  اسررررتخدي اختبررررار لقيرررراس التوافررررق 

وافررق الزواجرري، وقررد توصررلت الدراسررة إلررى وجررود علقررة بررين تشررابه البروفررايلت الشخصررية للررزوجين والت

الذين كانوا أكثر مماثلة من حي  نمط شخصياتهم كانوا اسة إلى أن األزوا  الزواجي، كما توصلت الدر 

 . أكثر ارتياحاا في زواجهم

مشركل ت التوافرق الزواجري وعلقتهرا باالضرطرابا ت إلرى  دراسة هردفت التعررف    (2013وأجرت صوفي )

تبرراطي، وأجريررت ت الدراسررة المررنهج الوصررفي االر ، واسررتخدمفرري محافظررة اللذقيررة ءالنفسررية عنررد األبنررا

( إنررراث، مقابرررل 135( ذكرررور، و)135( طالرررب وطالبرررة، مرررنهم )270نرررة مكونرررة مرررن )الدراسرررة علرررى عي

( زو  وزوجرة هررم آبرراء وأمهررات األبنرراء أفررراد العينررة فرري محافظررة اللذقيررة فرري سرروريا، واسررتخدمت 270)

وجررود لدراسررة إلررى (، وتوصررلت اYSRاض للمررراهقين )الدراسررة مقيرراس التوافررق الزواجرري، وقائمررة األعررر 

فروم ذات داللة إحصائية بين األزوا  فري مشركلت التوافرق الزواجري تعرزى لمتغيرر المسرتوى التعليمري 

الررذين مسررتواهم التعليمرري جررامعي، وظهرررت فررروم دالررة إحصررائياا فرري مشرركلت التوافررق الزواجرري لصررالح 

رم الررة إحصررائياا تبعرراا لمتغيررر فرراريقررة التقليديررة، وظهرررت فررروم د تبعرراا لمتغيررر طريقررة الررزوا  لصررالح الط

( سرنوات فمرا دون، كمرا توصرلت الدراسرة إلرى أن أبنراء األزوا  المتروافقين 4السن بين األزوا  لصرالح )

زواجياا أكثر استقراراا نفسياا من أبناء األزوا  غير المتوافقين زواجياا، وأظهرت نتائج الدراسة أيضاا وجود 

النفسرية لردى  أعرراض االضرطرابات و   برين مشركلت التوافرق الزواجريقة عكسية سرالبة دالرة إحصرائياا عل

 .األبناء



 

51 

 

إلرى التعررف علرى العلقرة برين النضرج االنفعرالي والرضرا ( Mosavi, 2012وهـدفت دراسـة موسـوي )

مكونرة مرن  الزوجي، وقد استخدي الباح  المنهج الوصفي االرتبراطي، حير  أجريرت الدراسرة علرى عينرة

ة بمدينررة أصررفهان فرري إيررران، واعتمرردت الدراسررة ( سررن30-25مررن الفئررة العمريررة ) ( زوجرراا وزوجررةا 120)

مجررررراالت )االسرررررتقرار العررررراطفي، التبرررررادل العررررراطفي، سررررروء التوافرررررق  خمرررررسعلرررررى اسرررررتبيان مكرررررون مرررررن 

ة ارتباطيررة االجتمرراعي، انغررلم الشخصررية، وزيررادة االعتماديررة(. وقررد توصررلت الدراسررة إلررى وجررود علقرر

قررة ارتباطيررة بررين الرضررا الزواجرري وعرردي االسررتقرار والنضررج االنفعررالي، ووجررود عل بررين الرضررا الزواجرري

 العاطفي، ووجود علقة ارتباطية بين الرضا الزواجي والتبادل العاطفي. 

إلررى الكشررف عررن مسررتويات الررذكاء االنفعررالي والتوافررق الزواجرري ( 2011وهــدفت دراســة عســلية والبنــا )

ن الرذكاء االنفعرالي والتوافرق الزواجري، غزة، والتعرف على العلقرة بري دى العاملين بجامعة األقصى فيل

والترري يمكررن أن تعررزى إلررى النرروإ والعمررر، والرردخل الشررهري، والدرجررة العلميررة، وقررد أجريررت الدراسررة علررى 

اس الرررذكاء ( مرررن العررراملين فررري جامعرررة األقصرررى، وقرررد اسرررتخدي الباحثررران مقيررر200عينرررة مكونرررة مرررن )

االنفعررالي ككررل كرران مرتفعرراا، وأن مسررتوى التوافررق الدراسررة إلررى أن مسررتوى الررذكاء االنفعررالي، وتوصررلت 

الزواجي ككل أيضاا كان مرتفعاا، كذل  أظهرت النتائج عدي وجود علقة ارتباطية برين الرذكاء االنفعرالي 

يررة أفررراد العينررة فرري الدرجررة الكل والتوافررق الزواجرري، ووجررود فررروم دالررة إحصررائياا بررين متوسررطات درجررات 

اختلف النرروإ لصررالح اإلنرراث وبرراختلف الرردخل الشررهري لصررالح مجموعررة لمقيرراس الررذكاء االنفعررالي برر

العاملين ذوي الدخل المرتفع،  وباختلف الدرجة العلمية لصالح مجموعة العاملين ذوي درجة الدكتوراه، 

لعينررة فرري الدرجررة اا بررين متوسررطات درجررات أفررراد اوكررذل  بينررت النتررائج عرردي وجررود فررروم دالررة إحصررائي

فق الزواجي باختلف النوإ والعمر، ووجود فروم دالة إحصائياا في بعد الرضرا الجنسري وفري الكلية للتوا

الدرجرررررة الكليرررررة للتوافرررررق الزواجررررري لصرررررالح العررررراملين مرررررن ذوي الررررردخل المتوسرررررط، وفررررري بعررررردي التوافرررررق 

  ط والمرتفع.العاملين من ذوي الدخل المتوساالقتصادي والمشكلت األسرية لصالح 
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 التعقيب على الدراسات السابقة التي تناولت التوافق الزواجي:
 أوال: من حيث الهدف

أبرو تناولت التوافق الزواجي وعلقته بمتغيرات أخرى مثرل: دراسرة   قد دراسات  هناع  أن  الباحثة  الحظت  

التوافرق الزواجري  دراسات هدفت التعرف إلى درجة  ، وهناع(2018ونوفل وآخرون )(،  2019عرقوب )

أهررررداف تنوعررررت  كمررررا(. 2017سررررهيلة ومنصررررور)(، و 2017العرررراملت منهررررا: الشررررراونة )لرررردى النسرررراء 

كررل واختلفررت األخرررى المتغيرررات برربعض  وعلقتهرراعرراي تناولررت التوافررق الزواجرري بشرركل الترري  الدراسررات 

 أجلها.من تدرس التي  الدراسة منالمرجوة هداف األحي  من األخرى عن دراسة 

 المنهج حيث : منثانياً 

( 2017ودراسررة ديبررة )، (2018)وآخرررون نوفررل دراسررة و (، 2019دراسررة أبررو عرقرروب )لقررد اسررتخدمت 

( المرنهج الوصرفي 2015(، ودراسرة إبراهيمري )2015( ودراسة توفيق )2016ودراسة شيبان ويوسف )

ننتونيتاَ(، ودراسرة 2017(، ودراسة يلة وبن زاهي )2017استخدمت دراسة الشراونة )  االرتباطي، بينما

 المنهج الوصفي التحليلي.(Antoaneta & Maria, 2013َوماْياَ)

 : من حيث العينةثالثاً 

نوفرل و (،  2019: دراسرة أبرو عرقروب )مثرلن الزوجرات وهر  الدراسرة  عينرة  علرى  السابقة  الدراسات   اتفقت 

 ، وهنررراع دراسرررات تكونرررت عيناتهرررا مرررن الرررزوجين منهرررا: (2017سرررهيلة ومنصرررور)و ، (2018)ن وآخررررو 

   .(2015توفيق )، و (2016شيبان وآخرون )(، و 2017(، وعطار )2017دراسة ديبة )

 : من حيث األدواترابعاً 

(، ويلررة وبررن 2017(، والشررراونة )2018، ونوفررل وآخرررون )(2019لقررد اسررتخدي كررل مررن أبررو عرقرروب )

كرررر داة لجمررررع البيانررررات، بينمررررا اسررررتخدي عطررررار  مقيرررراس( ال2016(، وشرررريبان ويوسررررف )2017هرررري )زا 
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قائمَةَرصَائاَالسَلوكَاَلنتمَاعيَ( 2015( مقياس المخططات المبكرة، واستخدي توفيرق )2017)

 .التوافقَالزوانيَمقياس (Nadam & Sylaja, 2015نادامَوسيَّلناَ)، واستخدي اإليناُي

 :ائج: من حيث النتخامساً 

ولكرررن ، منهررا كررل وفررروض  هرردف الخررتلف نتيجررة الدراسرررات، هررذه إليهررا لت وصررت الترري النتررائج تعررددت 

-ذكر) الجنس اختلف إلى تعزى التوافق الزواجي في إحصائية داللة  ذات  فروم  وجود  أظهر  معظمها  

 .(2011ودراسة عسلية والبنا )، (2015توفيق ) دراسة: مثل أنثى(

 :لسابقةسة الحالية والدراسات اأوجه االتفاق بين الدرا

كر داة لجمرع البيانرات. وتميرزت  مقيراسال اسرتخداي  حي منمع الدراسات السابقة  الحالية  الدراسة  توافقت 

عرررن الدراسرررات السرررابقة فررري أنهرررا مرررن الدراسرررات النرررادرة التررري ربطرررت متغيرررر التوافرررق الزواجررري ومتغيرررر 

 رحلة الثانوية.النفسية من وجهة نظر طلبة الماالضطرابات 

 لدى األبناء   بأعراض االضطرابات النفسيةثانيًا: الدراسات المتعلقة 
إلرررى الكشرررف عرررن العلقرررة برررين القررردرة علرررى حرررل المشررركلت ( 2018هـــدفت دراســـة بلحســـيني وخـــدة )

ي متغيرات الدراسة لدى المعرضين للخطر، ومعرفة الفروم ف والسلوع العدواني لدى عينة من المراهقين

ومراهقررة  مراهقراا ( 57وأجريت الدراسة على عينرة مكونرة مرن )س. العينة حسب متغيري السن والجنأفراد  

واسرررتخدمت سرررنة متواجررردين برررالمراكز المتخصصرررة فررري الحمايرررة. ( 18)و( 12) تتررررراوح أعمارهرررررم برررين

وتوصررلت صائصرهما السرريكومترية، وضرربط خ بنرراء أداتررين للقيراسالباحثتران المررنهج الوصرفي مررن خرلل 

لرردى أفررراد العينررة،  إلررى وجررود علقررة عكسررية بررين القرردرة علررى حررل المشرركلت والسررلوع العرردواني الدراسررة

وعرردي ،وعرردي وجررود فررروم دالررة إحصررائيا فرري القرردرة علررى حررل المشرركلت تعررزى لمتغيررر الجررنس والسررن 
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يا فرري ر السررن ووجررود فررروم دالررة إحصررائفرري السررلوع العرردواني تعررزى لمتغيرر إحصررائياا  وجررود فررروم دالررة

 اإلناث.  متغير الجنس لصالحالسلوع العدواني تعزى ل

 االجتمررراعي التواصرررل شررربكات  إدمررران برررين العلقرررة إلرررى التعررررفإلرررى ( 2016وهـــدفت دراســـة يـــونس )

 شرررربكات  انإدمرررر درجررررة فرررري الفررررروم  ومعرفررررة بغررررزة األزهررررر جامعررررة طلبررررة لرررردى النفسررررية واالضررررطرابات 

لمتغيررررات  وفقررراا بغرررزة األزهرررر جامعرررة طلبرررة لررردى وأبعادهرررا لنفسرررية اواالضرررطرابات ي االجتمررراعالتواصرررل 

 االجتمرررراعي، التواصررررل مواقررررع اسررررتخداي سرررراعات  عرررردد  التخصررررص، نرررروإ الدراسرررري، المسررررتوى  الجرررنس،)

 مرن الدراسرة عينرة وتكونرت  الوصرفي، مرنهجال الباحثرة واسرتخدمت  اإلدمران(، درجات   ومرتفعي  منخفضي

الباحثرررة واسرررتخدمت  العشررروائية،بالطريقرررة  ماختيرررارهترررم  بغرررزة األزهرررر جامعرررة مرررنوطالبرررة ( طالبررراا 619)

 مرن النفسرية االضرطرابات  قائمرة ومقيراس الباحثة، إعداد من  االجتماعي  التواصل  شبكات  إدمان  مقياس  

 ذات  طرديرررة علقرررة وجرررود  التاليرررة: النترررائج إلرررى راسرررةلد ا وتوصرررلت (. 1984) د ديرررروجيتشليونرررار  إعرررداد 

التواصررل االجتمرراعي وبررين االضررطرابات النفسررية لرردى طلبررة جامعررة  مواقررع إدمرران بررين إحصررائية داللررة

نفسية تعزى لعدد الاالضطرابات  في إحصائية داللة ذات  فروم  وجود ا توصلت الدراسة إلى كم  ،األزهر

( سراعات فر كثر، وعردي وجرود فرروم 6جتماعي لصالح )تقضيها على مواقع التواصل اال  الساعات التي

ذات داللررررة إحصررررائية فرررري االضررررطرابات النفسررررية )األعررررراض الجسررررمية، الوسررررواس القهررررري، الحساسررررية 

بينمرا ظهررت فرروم دالرة  التفاعلية، االكتئاب، الذهانية( لدى طلبة جامعة األزهر تعزى لمتغيرر الجرنس،

عرزى لمتغيرر الجرنس ولصرالح اإلنراث، كرذل  لرم تظهرر فرروم ذات اا في )القلق، وقلق الخواف( تإحصائي

داللة إحصائية في االضطرابات النفسرية تعرزى لمتغيرر التخصرص )علمري، أدبري(، بينمرا ظهررت فرروم 

 تخصص ولصالح العلمي.دالة إحصائياا في الوسواس القهري لدى طلبة جامعة األزهر تعزى لل

التي هدفت إلى الكشف عن المشكلت النفسية واالجتماعية لردى أبنراء  (2016) ايةاسة الدجاءت در و 

وتمثلت واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي،  والشهيدات وعلقتها بالحرمان العاطفي.  الشهداء
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 ،الباحثرةمرن إعرداد  اس الحرمران العراطفيأدوات الدراسة بمقياس المشكلت النفسرية واالجتماعيرة، ومقير

 وتوصرلت  ،طفرل وطفلرة، مرن أبنراء الشرهداء(  3000)  قت أدوات الدراسة على عينرة عشروائية بلغرت بوط

أن مسررررتوى المشرررركلت النفسررررية واالجتماعيررررة لرررردى أبنرررراء الشررررهداء والشررررهيدات متوسررررطة،  الدراسررررة إلررررى

الثررة مشررركلة الخجررل، ثررم جررراءت بالمرتبررة الث األولررى، ثررم جررراءت مشرركلة مرتبرررةبالوحظيررت مشرركلة القلررق 

الحرمررران العررراطفي ارتفاعررراا، وجررراء البعرررد  وسرررجلالمرتبرررة األخيررررة مشررركلة العررردوان، األنانيرررة، وجررراءت ب

 .التعليمي بالمرتبة األولى، يليه البعد االجتماعي، ثم البعد النفسي

 اس القهررررري وعلقتررررهإلررررى الكشررررف عررررن الوسررررو  دراسررررة هرررردفت  (2014وأجــــرى الريمــــاوي والريمــــاوي )

ضروء متغيررات الجرنس، والكليرة،  بية واالنبسراطية لردى طلبرة جامعرة القردس فريخصرية العصراب بعراد الش

 المررررررررنهج الوصررررررررفي االرتبرررررررراطي. ولتحقيررررررررق أهررررررررداف الدراسررررررررة طبررررررررق الباحثرررررررران والسرررررررركن، باسررررررررتخداي

لررررى عينررررة الوسررررواس القهررررري ع مقيرررراس أبعرررراد الشخصررررية العصررررابية والشخصررررية االنبسرررراطية، ومقيرررراس

وجرررود  وتوصرررلت الدراسرررة إلرررى .مرررن طلبرررة جامعرررة القررردس وطالبرررةا  طالبررراا ( 231) عشررروائية طبقيرررة بلغرررت 

 وعررردي وجرررود وبعرررد العصرررابية،  القهرررري وبعرررد االنبسررراطية علقرررة عكسرررية دالرررة إحصرررائيا برررين الوسرررواس

ن المتغيررين االنبسراطية لكرل مر داللة إحصائية للوسواس القهري وأبعاد الشخصية العصرابية والشخصرية

ذات داللررررة إحصررررائية للوسررررواس القهررررري وأبعرررراد الشخصررررية  ي حررررين أظهرررررت فروقرررراا الجررررنس والكليررررة، فرررر

 واالنبساطية لمتغير السكن وكانت لصالح المدينة.  العصابية

دراسرة هردفت إلرى التعررف علرى مؤشررات االضرطراب النفسري (  2014كما أجرى العزميـة والمحتسـب )

المرررنهج ب قطررراإ غرررزة، واعتمرررد الباحثررران لررردى األطفرررال والراشررردين فررري جنرررو وعلقتررره بررربعض المتغيررررات 

الوصفي التحليلي، وقد تكون مجتمرع الدراسرة مرن األسرر التري تسركن فري المنراطق الحدوديرة فري جنروب 

( رب أسرررة وأبنرررائهم، وتررم اختيرررارهم 1146قطرراإ غررزة )رفرررح، خررانيونس(، وتكونرررت عينررة الدراسررة مرررن )

د األبنرررراء اس مؤشرررررات االضررررطراب النفسرررري عنررررلبسرررريطة، واسررررتخدي الباحثرررران مقيرررربالطريقررررة العشرررروائية ا
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والراشرردين مررن إعررداد الباحثرران. وقررد توصررلت الدراسررة إلررى أن مؤشرررات االضررطراب النفسرري لرردى األبنرراء 

تنتشر بنسب متفاوتة حي  جاءت مرتبة كالتالي: العردوان، تبرول ال إرادي، انطرواء، عردي تركيرز، حركرة 

عرردي وجررود فررروم ذات  لررق وتروتر. وتوصررلت الدراسررة إلرىأظررافر، مرص اإلبهرراي، الخرروف، ق زائردة، قضررم

داللة إحصرائية فري مؤشررات االضرطراب النفسري تعرزى لمتغيررات الجرنس، ومكران السركن، كمرا أظهررت 

النترررائج وجرررود علقرررة ارتباطيرررة طرديرررة دالرررة إحصرررائياا برررين مؤشررررات االضرررطراب النفسررري لررردى األبنررراء 

 ضطراب النفسي لدى اآلباء.ومؤشرات اال

هردفت إلرى الكشرف عرن مردى انتشرار األعرراض االكتئابيرة  ( بدراسـة2014عبد الخالق ومحمـد )  اموق

لدى عينتين من األطفال والمرراهقين فري مصرر والكويرت، واسرتخدي الباحثران المرنهج الوصرفي التحليلري، 

، ( طفررلا ومراهقرراا مررن الكويررت 1100( طفررلا ومراهقرراا مررن مصررر، و)943وتكونررت عينررة الدراسررة مررن )

(، وقرد توصرلت 2002كتئراب لألطفرال والمرراهقين مرن إعرداد عبرد الخرالق )واستخدي الباحثان مقيراس اال

الدراسررة إلررى وجررود فررروم دالررة إحصررائياا فرري درجررات االكتئرراب لرردى أفررراد عينترري الدراسررة تعررزى لمتغيررر 

الح أفرراد عينرة كتئاب برين أفرراد العينترين ولصرالجنس ولصالح اإلناث، كما ظهرت فروم في درجات اال

 مصر.

دراسة هدفت إلى الكشف عن العلقة بين العنف األسري والوسواس القهرري لردى   (2013وأجرت فقرا )

المراهقين في منطقة الناصرة، حي  تم اختيار عينة عشروائية مرن طلبرة المرحلرة الثانويرة الرذين يدرسرون 

باا وطالبرةا، ( طال375نت عينة الدراسة من )ابعة لمدينة الناصرة، وقد تكو في جميع المدارس الثانوية الت

واسررتخدمت الباحثررة المررنهج الوصررفي االرتبرراطي، وقامررت بتطرروير أداترران للدراسررة، األولررى تقرريس العنررف 

األسري، والثانية تقيس الوسواس القهري لدى الطلبة. وتوصرلت الدراسرة إلرى أن مسرتوى العنرف األسرري 

ن، كمرا توصرلت الدراسرة إلرى في منطقة الناصرة كانا منخفضريلوسواس القهري لدى المراهقين ومستوى ا

وجررود فررروم ذات داللررة إحصررائية فرري العنررف األسررري وفرري الوسررواس القهررري لرردى المررراهقين فرري منطقررة 
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الناصرة تعزى للجنس ولصالح الذكور، كذل  وجرود فرروم دالرة إحصرائياا فري العنرف األسرري والوسرواس 

ادي لألسرررررة ولصررررالح المسررررتوى الناصرررررة تعررررزى للمسررررتوى االقتصرررر لقهررررري لرررردى المررررراهقين فرررري منطقررررةا

االقتصرادي المرنخفض. كمرا كشرفت نترائج الدراسرة عرن وجرود علقرة طرديرة موجبرة برين العنرف األسررري 

 والوسواس القهري لدى المراهقين في منطقة الناصرة.

ــرة ــرى الشواشـ ــا أجـ ــدقس كمـ ومسرررتوى شخصرررية الأنمرررا  عرررن الكشرررف إلرررى ت هررردف( دراسرررة 2013) والـ

 وبينالشخصية أنما  بين العلقة وبيان السعودي،  المجتمع  لدى  المنتشرة  السيكوسوماتية    االضطرابات 

 الجرررنس،) لمتغيررررات  وفقررراا  الفرررروم عرررن الكشرررف إلرررى كرررذل  الدراسرررة وهررردفت االضرررطرابات. هرررذه مسرررتوى 

 عينرةوتكونرت  السيكوسروماتية. االضرطرابات  مسرتوى   فري  م(عليالت  ومستوى   االجتماعية،  لةوالحا  والعمر،

الشخصررررية مقيرررراس أعررررد    حيرررر جرررردة، مدينررررة فرررري السررررعودي المجتمررررع مررررن ارشررررداا ( 524) مررررن الدراسررررة

 اسرتخداي إلرى فةباإلضا( PTI) الشخصية أنما ومقياس (، MBTI)برجزمايرز  مقياس  على  باالعتماد  

 عرردي(. وتوصررلت الدراسررة إلررى 2003) مصررطفى بنرري اأعرردتهالترري  السيكوسرروماتية ابات ضررطر اال قائمررة

 حالرررة) الدراسرررة لمتغيرررر تعرررزى  الدراسرررة عينرررة أفرررراد  لررردى الشخصرررية ألنمرررا  إحصرررائيا دالرررة علقرررة وجرررود 

 يعرزى  العينرة أفرراد  لردى السيكوسروماتية االضرطرابات  لمسرتوى  إحصرائيا دالرة فروم ووجود    االضطراب(،

 لصالح الذكور. الجنس() لمتغير

 اللعقلنيررررة األفكررررار بررررين العلقررررة إلررررى لتعرررررفإلررررى ا هرررردفت  دراسررررة( 2012) أبــــو جحجــــو وأجــــرى 

الطلبرة  برين فرروم ال إلى والتعرف، الجامعات الفلسطينية في قطاإ غزة  طلبة  لدى  النفسية  واالضطرابات 

 األفكررار مقيرراس  الباحرراسررتخدي وقررد السرركن، ومكرران والرابررع(، )األول الدراسرري والمسررتوى نس للجررتبعرراا 

 إعررداد  مررن المرضررية األعررراض  قائمررة(، ومقيرراس 1987) الريحرراني سررليمان إعررداد  مررن وهررو اللعقلنيررة

 المرنهج باسرتخداي   الباحر وقراي يم،راهإبر أحمرد  الرقيرب   عبرد   ربيرةللعه  وترجمر  ،وآخررون   ديرروجيتش  ليونارد 

 علرررىالدراسررة عينرررة واشررتملت الطبقيررة العشررروائية  بالطريقررة العينرررة اختيررار تررم   حيررر، التحليلرري الوصررفي
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ى مسررتو  بررين إحصررائية داللررة ذات  طرديررة علقررة د و وجرر إلررى الدراسررةوتوصررلت ، وطالبررة  طالبرراا ( 533)

 فريوعردي وجرود فرروم ذات داللرة إحصرائية  العينرة، أفرراد  لردى  المرضرية  واألعرراض   قلنيةاللع  األفكار

، والمسررتوى األكرراديمي )أولررى، رابعررة(، والمسررتوى الجررنس الخررتلف تعررزى  المرضررية األعررراض  مسررتوى 

 .الدراسة عينة أفراد  لدىاالقتصادي 

لعلقررة بررين القلررق بوصررفه حالررة والقلررق شررف عررن اإلررى الك (2011شــبنوي واألحمــد )وهــدفت دراســة ال

بوصفه سمة وبين االكتئاب لدى المراهقين مرن تلميرذ الصرف التاسرع مرن التعلريم األساسري فري مردارس 

مدينررة دمشررق الرسررمية، كمررا هرردفت الدراسررة إلررى معرفررة الفررروم بررين المررراهقين فرري القلررق بوصررفه حالررة 

( طالبرراا 655الدراسررة مررن )متغيررر الجررنس. وقررد تكونررت عينررة فه سررمة وبررين االكتئرراب تبعرراا لوالقلررق بوصرر

( إنرراث تررم 352( ذكررور و)303وطالبررة مررن تلميررذ الصررف التاسررع مررن التعلرريم األساسرري مرروزعين إلررى )

اختيرارهم بطريقرة عشروائية طبقيررة مرن مردارس مدينررة دمشرق الرسرمية. وط برق علرريهم اختبرار حالرة وسررمة 

( واختبرار الشرعور باالكتئراب لرردى 2005البحيرري ) د الرقيررب أحمرد ( مرن إعرداد عبرSTAIلرق للكبرار )الق

وجررود ارتبررا  بررين القلررق بوصررفه حالررة والقلررق  إعررداد الباحثررة، وقررد توصررلت الدراسررة إلررى المررراهقين مررن

حالرة والقلرق  بوصفه سمة وبين االكتئاب لدى المراهقين عينة الدراسة، ووجود ارتبرا  برين القلرق بوصرفه

وتوصلت الدراسة إلى عدي وجرود فرروم ذات  جنسين، االكتئاب لدى المراهقين من البوصفه سمة وبين 

داللررة إحصررائية بررين الررذكور واإلنرراث فرري القلررق بوصررفه حالررة، ووجررود فررروم ذات داللررة إحصررائية بررين 

ووجرود فرروم ذات داللرة إحصرائية برين الرذكور  .الذكور واإلناث فري القلرق بوصرفه سرمة لصرالح اإلنراث 

 .تئاب وذل  لصالح اإلناث في االكاإلناث و 

بدراسررة هرردفت إلررى التعرررف إلررى االضررطرابات النفسررية األكثررر انتشرراراا لرردى  (2011كمــا قــام القبطــاي )

طبيعرة الفرروم فري حردة  إلىصعوبات التعلم من حي  النوإ والدرجة في الصفوف، كذل  التعرف   طلبة

االضررطرابات النفسررية )القلررق، واالكتئرراب، والمخرراوف المرضررية( وفقرراا لمتغيررر النرروإ، والمرحلررة التعليميررة، 
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لمنطقرررة السررركنية(، وقرررد تكرررون مجتمرررع الدراسرررة مرررن جميرررع طلبرررة وطالبرررات ذوي صرررعوبات الرررتعلم مرررن وا

مرررن طلبرررة ذوي ( طالبررراا وطالبرررةا 153مررردارس الحلقرررة الثانيرررة بواليرررات محافظرررة مسرررقط والبرررالغ عرررددهم )

صرررعوبات الرررتعلم، وقرررد اسرررتخدي الباحررر  المرررنهج الوصرررفي التحليلررري، وذلررر  مرررن خرررلل بنررراء أداة لقيررراس 

االضطرابات النفسية لردى طلبرة ذوي صرعوبات الرتعلم وكانرت تحروي مقيراس القلرق، ومقيراس االكتئراب، 

في حدة اضطراب ومقياس المخاوف المرضية. وتوصلت الدراسة إلى وجود فروم ذات داللة إحصائية 

 القلق والمخاوف المرضية واالكتئاب وفق النوإ ولصالح اإلناث.

هردفت إلرى فحرص دور درجرة كرل مرن بدراسرة Neumann et al., 2011) ) وآخـروي  نيومـايوقـام 

 .والغضب والقلرق والحرزن ومرا برين السرلوع العردواني عنرد البرالغين بعض العوامل االنفعالية مثل السعادة

 مررررررن الررررررذكور والبرررررراقي مررررررن اإلنررررررراث مرررررررن( 250) فرررررررداا مررررررنهم( 452) لدراسررررررة مررررررنتكونررررررت عينررررررة او 

حيرر  تررم قيرراس العوامررل االنفعاليررة  ، واسررتخدي البرراحثون المررنهج الوصررفي،عامرراا ( 14-13) األعمررار مررن

 بعملها أولياء األمور والمعلمين لفترة زمنية تبلغ عاماا واحداا تخللهرا فتررات   المذكورة من خلل تقارير قاي

خللها قياس التغيرات التي تحصرل علرى العوامرل االنفعاليرة األربعرة المرذكورة آنفراا   أشهر ترم مرن(  3)  ل

 السررعادة والقلررق) أن العوامرل الثلثررة وتوصرلت الدراسرة إلرى  ،التغيير فري السرلوع العردواني  وت ثيرها على

 بينمرررا كررران العامرررل الرابررررع ،سرررةقرررد أعطرررت نترررائج فررري تقليرررل السرررلوع العررردواني لررردى عينرررة الدرا (والحرررزن 

بتعرديل  هو العامل المسيطر على إظهار أعراض السلوع العدواني، حي  قاي عامرل السررعادة  (الغضب )

للغضررب  أشررارت النتررائج إلررى وجررود ترر ثيرات سررلبية قويررة تررؤثر علررى السررلوع العرردوانيو عامررل االكتئرراب. 

 .عند اإلناث أكثر من الذكور

 إلى فحص ظاهرة القلق الوجودي وعلقته بنمرو( دراسة هدفت Berman, 2010كما أجرى بيرماي )

-9) ( طالباا في المراحل العمرية المحصرورة برين139الهوية واألعراض النفسية لدى عينة مكونة من )

القلق الوجودي التي أعدها ويمز وآخرون والمكونة من ثلث عشرة فقررة،  مقياس واستخدمت ( سنة، 12
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( المكونررة مررن ثمرراني 2000ئل وقائمررة األعررراض المرروجزة الترري أعرردها دروكيررتس )لكررل فقرررة خمسررة برردا

عمليررة الهويررة الترري أعرردها بالسررتري وبررو روسررناجل وجيررز  مقيرراسعشرررة فقرررة، لكررل فقرررة خمسررة برردائل و 

القلرررق  مقيررراسوجرررود ارتبرررا  ذي داللرررة برررين  إلرررى عررردينتـــائج الدارســـة (، وأشرررارت 1995وجيزنجرررر )

القلرررق الوجرررودي مرررن خرررلل احتسررراب النسررربة  الصرررف أو الجرررنس، غلبرررة أو سررريادةالوجرررودي والعمرررر أو 

مررن أفررراد العينررة قلررق 69%مفهرروي تيلرري وكرران لررد  ضررمن مقيرراسالمئويررة لمصررادقة أفررراد العينررة علررى ال

القلررق الوجررودي وقائمررة األعررراض المرروجزة، ووجررود علقررة  وجررودي بشرركل إيجررابي، وهنرراع ارتبررا  بررين

وأعررراض االكتئرراب والقلررق، وقررد تررم تحديررد هررذه العلقررة باسررتخداي  القلررق الوجررودي ارتباطيررة موجبررة بررين

 .معامل االرتبا  الجزئي

 التعقيب على الدراسات السابقة التي تناولت االضطرابات النفسية: 
 أوال: من حيث الهدف

 قررررررد  عهرررررراواطل الباحثررررررة معرفررررررة حررررررد  علررررررى كافيررررررة اسررررررات در  هنرررررراع يكررررررن لررررررم أنرررررره الباحثررررررة الحظررررررت 

 دراسررررررةإال المرضررررررية األعررررررراض قائمررررررة خررررررلل مررررررن ككررررررل النفسررررررية االضررررررطرابات مجموعررررررة تناولررررررت 

 اللعقلنيررررررررررةاألفكررررررررررار بررررررررررين العلقررررررررررة إلررررررررررى التعرررررررررررف هرررررررررردفها كرررررررررران والترررررررررري ( 2012جحجرررررررررروح )

 تناولرررت  التررري الدراسرررات  أهرررداف وتنوعرررت  كمرررا بغرررزة، األزهرررر جامعرررة طلبرررة لررردى النفسرررية واالضرررطرابات 

األخرررى عررن دراسررة كرل واختلفررت األخرررى المتغيررات برربعض  وعلقتهررا عراي بشرركل النفسررية االضرطرابات 

 .أجلها من تدرس التي الدراسة منالمرجوة األهداف حي من 

 ثانيا: من حيث العينة

: دراسررة الريمرراوي مثررل الجامعررة وطالبررات  طلبررة وهررم الدراسررة عينررة علررى السررابقة الدراسررات  بعررض  اتفقررت 

 تكونررت فرري العينررة، حيرر   الدراسررات  بعررض  واختلفررت  كمررا(، 2012) جحجرروح أبررو(، 2014والريمرراوي )

 صررعوبات  ذوي  مررن العينررة كانررت ( 2011) لقبطررانا دراسررة: مثررل اإلعاقررة ذوي  مررن لررديهم الدراسررة عينررة
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(، ويرونس 2013) والردقسة ر شرالشوا دراسرة مثل العاديين األفراد   من  عينة  تناولت سات  درا  ومنها  التعلم،

دراسررة (، و 2013فقرررا ) دراسررة: وهرري والمررراهقين األطفررال مررنات عينرردراسررات  وتناولررت  كمررا(، 2016)

 .(2011الشبؤون واألحمد )

 ثالثا: من حيث األدوات

قائمرة مقيراس  البراحثون  يااسرتخد    حير مرن السرابقة الدراسرات  بعرض  مرع  الحاليرة  الدراسة  أدوات   تشابهت 

 اسررتخدي   حيرر الدراسررات  بعررض  تشررابهت  كمررا(، 2012) جحجرروحأبررو دراسررة مثررل المرضررية األعررراض 

 (.2011) والقبطان(، 2013) والدقس الشواشرة دراسة مثل إعدادهم من مقاييس الباحثون 

 :حيث النتائجرابعا: من 

ولكرررن ، منهررا كررل وفررروض  هرردف الخررتلف نتيجررة الدراسرررات، هررذه إليهررا توصررلت  الترري النتررائج تعررددت 

 تعرزى  المختلفرة النفسرية أعرراض االضرطرابات فري إحصائية  داللة  ذات  فروم  وجود  عدي  أظهر  معظمها  

 أخررى  دراسرات  أظهررت  بينمرا، (2011ؤون واألحمرد )الشب دراسة: مثل  أنثى(-ذكرالجنس)  اختلف  إلى

 الجرنس اخرتلف إلرى تعرزى  المختلفرة النفسية أعراض االضطرابات  في إحصائية داللة ذات   فروم   وجود 

 مثرررل ث اإلنرررا حولصرررال(. 2013) والررردقسالشواشررررة  دراسرررة: مثرررل الرررذكورح لصرررال وكانرررت  (أنثررري-ذكرررر)

 (.2011) القبطاندراسة 

 :أوجه االتفاق بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة

االضررطرابات النفسررية.  قائمررة مقيرراس اسررتخداي  حيرر مررنمررع الدراسررات السررابقة  الحاليررة الدراسررة توافقررت 

وتميزت عن الدراسات السابقة في أنها من الدراسات النادرة التي ربطت متغير التوافق الزواجي ومتغيرر 

 طرابات النفسية من وجهة نظر طلبة المرحلة الثانوية.االض
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 الفصل الثالث 
 الطريقة واإلجراءات 

 مقدمة:  
الفصل وصفاا   هذا  يتضمن وصفاا  تناول  كما  اختيارها،  والعينة، وطريقة  والمجتمع،  الدراسة،  لمنهجية 

في تطبيق أدوات الدراسة للحصول    أتبعت جراءات التي  ها، واإلثباتألدوات الدراسة ودالالت صدقها و 

 . على البيانات وانتهاءا بالمعالجات اإلحصائية المستخدمة في تحليل البيانات للوصول إلى النتائج

 منهج الّدراسة أواًل: 
ى الحاضررر، وتهرردف إلرر وهرررو طريقرررة فررري البحررر  عرررن ،االرتبرراطيالوصررفي  المررنهجالباحثررة  ت اسررتخدم

بدقرررة تتعلرررق  -سرررلفاا  -محرررددة أسرررئلة عرررنفرررروض معينرررة تمهيررررداا لنجابررررة  للتحقرررق مرررنهيرررز بيانرررات تج

وذلرر   ،إجررراء البحرر   زمررنفرري  بررالظواهر الحاليررة واألحررداث الراهنررة الترري يمكررن جمررع المعلومررات عنهررا

 الزواجريافرق التو  " معرفرة هو االرتباطي والهدف من استخداي المنهج الوصفي.  باستخداي أدوات مناسبة

مرحلة الثانوية في محافظة الاألبناء في  لدىاإلضرابات النفسية   عراض  وعلقته ب لدى اآلباء واألمهات 

  ".  الخليل

   مجتمع الّدراسةثانيًا: 
الد راسة   مجتمع  الخليلتكون  محافظة  في  وأمهاتهم  وآبائهم  الثانوية  المرحلة  طلبة  جميع  والبالغ    من 

-2020وذل  للعاي الدراسي ) إناث،(  15300، و)ذكور( 10620بةا، و)وطال( طالباا 25920عددهم )

 . (ي2021

 عينة الّدراسة ثالثًا: 
 العينة االستطالعية  -أ

( طالباا وطالبةا وآبائهم وأمهاتهم، وذل  للت كد من صلحية أدوات الدراسة )مقياس التوافق  30)  اختير

 ( من حي  دالالت صدقها وثباتها. ناءاألب النفسية لدى  أعراض االضطرابات الزواجي(، و)مقياس 
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 العينة األساسية  -ب

( من  مكونة  عينة  على  الد راسة  من  171طب قت  وطالبة  طالب  الثانوية  طلبة(  كانوا   المرحلة  الذين 

المدارس، في  النفسي  المرشد  على  )  يترددون  وأمهاتهم  و)أباا (  171وآبائهم  آباء (  171،  وهم  أماا، 

وذل  لكبر حجم مجتمع الدراسة   متعددة المراحل،بطريقة العينة    يروااخت  ،عينة الدراسة  طلبةوأمهات  

 ( توضح خصائص العينة الديموغرافية: 2، 1) والجدوالنوانتشاره على مساحة جغرافية شاسعة، 

 (: خصائص أفراد العينة الديموغرافية )الزوجين(1جدول )

 مستويات المتغير المتغير
 الزوجة الزوج 

 النسبة % دد الع النسبة % العدد 

 المستوى التعليمي

 53.2 91 42.7 73 ثانوي ف قل
 42.1 72 50.3 86 بكالوريوس 
 4.7 8 7.0 12 دراسات عليا
 100 171 100 171 المجموع

 عدد األبناء

 6.4 11 6.4 11 2أقل من  
 45.6 78 45.6 78 ( 5-2من )

 48.0 82 48.0 82 5أكثر من 
 100 171 100 171 المجموع

فارق العمر بين  
 الزوجين 

 20.5 35 20.5 35 سنوات  5أقل من  
 30.4 52 30.4 52 ( سنوات 10-5بين )

 49.1 84 49.1 84 سنوات  10أكثر من 
 100 171 100 171 المجموع

 طريقة الزواج 
 87.1 149 87.1 149 تقليدية

 12.9 22 12.9 22 ناتجة عن قصة حب 
 100 171 100 171 المجموع
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 (: خصائص أفراد العينة الديموغرافية )األبناء( 2ل )جدو

النسبة المئوية   العدد  مستويات المتغير المتغير
% 

 الجنس 
 46.8 80 ذكر
 53.2 91 أنثى
 100 171 المجموع

 الص 

 38.0 65 عاشر
 31.6 54 حادي عشر 
 30.4 52 ثاني عشر
 100 171 المجموع

 أدوات الّدراسة رابعًا: 

 وافق الزواجيالت مقياس

 وص  المقياس: 

(، 2013) صوفيمن خلل الرجوإ إلى الدراسات السابقة، كدراسة وذل     لتوافق الزواجيلمقياس    طو ر

(، وقرررد تكونرررت األداة فررري صرررورتها 2018) آخررررينو ودراسرررة نوفرررل (، 2017) سرررهيلة ومنصرررورودراسرررة 

 البعرد الرذاتياألول  البعرد ، أبعراد  ت سرلرى توزعرت ع  ،( فقررة للزوجرة27للرزو ، و)  ( فقرة27النهائية من )

 (4ويشررمل ) البعررد االقتصرراديالثالرر  و ، فقرررات  (4ويشررمل ) البعررد العرراطفي والثرراني، ( فقرررات 6ويشررمل )

 (4ويشرمل ) ، والخرامس بعرد اختيرار الشرري فقررات  (4ويشرمل ) ، والرابع البعد الثقافي االجتمراعيفقرات 

اإلجابة على الفقرات الخاصرة بهرذه المجراالت  وتكون  ،رات فق (5ويشمل ) ، والسادس البعد الدينيفقرات 

عن طريق اختيار المستجيب لنجابة على سلم االستجابة الذي يتبع الفقرة وفقاا لتدر  ليكرت الخماسي، 

( درجرات، محايرد 4( درجرات، موافرق )5( بدائل وهري: موافرق بشردة )5حي  تكون سلم االستجابة من )

 جتين(، غير موافق بشدة )درجة واحدة(.)در  ( درجات، غير موافق3)

 : صدق المقياس -1
 صدق المحكمين:   -أ
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على   المقياس  ع رض  للمقياس،  الظاهري  الصدم  من  في  محكمين  ال  من  (9)للتحقق  المتخصصين 

،  في الجامعات الفلسطينية، وذل  من أجل التوصل إلى الصدم الظاهري للمقياسمجال علم النفس  

عل توافقهم  درجة  كانت  فقوقد  )ى  بنسبة  المقياس  حي   81رات  وعدلت %(،  وأضيفت  بعض   حذفت 

 (. 2أنظر ملحق ) الفقرات بناءا على طلب المحكمين،

 صدق االتساق الداخلي:  -ب
 فقررةلكرل ( Pearson Correlationبحسراب معامرل ارتبرا  بيرسرون ) المقيراسترم الت حقرق مرن صردم 

 (3)الجدول ، وذل  كما هو واضح في للمجالمع الدرجة الكلية من فقرات المجال الذي تنتمي إليه 

لمصفوفة ارتباط كل فقرة من فقرات  (Pearson correlationاالرتباط بيرسوي )(: نتائج معامل 3)جدول 
 المجال مع الدرجة الكلية للمجال.

 رقم الفقرة   المجال 

معامل 

ارتباط  

بيرسون  

 )ر( 

 رقم الفقرة   المجال 

معامل 

ارتباط  

بيرسون  

 )ر( 

 المجال 
قم  ر

 لفقرة  ا

معامل 

ارتباط  

بيرسون  

 )ر( 

البعد  

 الذاتي

1 .803** 

البعد  

 االقتصادي 

11 .897** 
بعد 

اختيار  

 الشريك

19 .868** 

2 .875** 12 .914** 20 .877** 

3 .892** 13 .930** 21 .677** 

4 .864** 14 .861** 22 .855** 

5 .820** 
البعد  

الثقافي 

 االجتماعي

15 .778** 

د  البع

 الديني

23 .557** 

6 .849** 16 .884** 24 .879** 

البعد  

 العاطفي 

7 .874** 17 .784** 25 .849** 

8 .880** 18 .772** 26 .775** 

9 .565**  27 .748** 

10 .876**  

 ( α≤ 01.** داّلة إحصائّيًا عند ) 

فة ارتبرا  فقرررات المجرال مرع الدرجررة مصرفو ( إلرى أن جميررع قريم 3تشرير المعطيرات الرواردة فرري الجردول )

الكلية للمجرال دالر ة إحصرائي اا، ممرا يشرير إلرى قروة االتسرام الرداخلي لفقررات المقيراس، وهرذا بالتر الي يعبرر 

 عن صدم فقرات األداة في قياس ما صيغت من أجل قياسه.

رتبرا  برين درجرة اال معامررلت  بحررساب  الباحثرة قررامت   ت صردم االتسرام الرداخلي للمجراال  وللتحقق مررن
 ( يوضح ذل .4كل مجال من مجاالت المقياس مع الدرجة الكلية للمقياس والجدول )
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 مصفوفة معامالت ارتباط درجة كل مجال من مجاالت المقياس مع الدرجة الكلية للمقياس.(: 4جدول )

 البعد الذاتي  
البعد  

 العاطفي 

البعد  

 االقتصادي 

البعد الثقافي  

 االجتماعي

  تياربعد اخ

 الشريك
 البعد الديني 

الدرجة  

 الكلية 

 **969.      1 البعد الذاتي 

البعد  

 العاطفي 
.878** 1     .925** 

البعد  

 االقتصادي 
.918** .859** 1    .964** 

البعد الثقافي  

 االجتماعي
.861** .824** .889** 1   .923** 

بعد اختيار  

 الشريك
.881** .862** .883** .843** 1  .937** 

 **944. 1 **851. **836. **901. **842. **908. البعد الديني 

 

 ( α≤ 0.01** داّلة إحصائّيًا عند )

( أن جميرع المجراالت تررتبط ببعضرها الرربعض 4يتضرح مرن خرلل البيانرات الرواردة فري الجردول )

معامررل  إن   حيرر    ،(α≤0.01وبالدرجررة الكليررة للمقيرراس ارتباطرراا ذو داللررة إحصررائية عنررد مسررتوى داللررة )

ارتبررا  بيرسررون للعلقررة بررين درجررة كررل مجررال والدرجررة الكليررة للمقيرراس كرران قويرراا، ممررا يشررير إلررى قرروة 

التوافق الزواجي لدى األزوا  فري محافظرة االتسام الداخلي لفقرات المقياس وأنها تشترع معاا في قياس 

 .الخليل

 الصدق التمييزي  -ج

الصردم التمييرزي بداللرة الفرروم برين أقرل  حسرب ،  قيراسلغرض فحص القروة التمييزيرة لفقررات الم

%( مرن العينرة 27الدرجات وأعلى الدرجات بعد توزيعهم على مجموعتين تمثل كل مجموعة ما نسربته )

وقررد اسررتخدي اختبررار )ت( لعينتررين  ،أبرراا وأمرراا ( 184حيرر  بلررغ مجمرروإ المجمرروعتين المتطرررفتين ) الكليررة،

داللة الفروم بين المجموعتين المتطرفتين  إلىللتعرف  (Independent Sample t-testمستقلتين )

 (.5)العليا والدنيا( في درجات كل فقرة من فقرات المقياس، وذل  كما هو موضح في جدول )
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 التوافق الزواجي (: القوة التمييزية لفقرات مقياس 5جدول )

رقم  

 الفقرة 

 المجموعة الدنيا المجموعة العليا
قيمة )ت( 

 المحسوبة
متوسط ال

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

1.  3.67 1.23 2.30 0.59 9.62 

2.  3.45 1.45 1.76 0.76 9.88 

3.  3.59 1.60 1.57 1.02 10.20 

4.  3.34 1.39 1.47 0.50 12.11 

5.  3.07 1.39 1.34 0.48 11.29 

6.  3.41 1.22 1.53 0.58 13.31 

7.  3.43 1.23 1.68 0.78 11.48 

8.  3.45 1.30 1.65 0.48 12.38 

9.  4.18 0.66 3.61 0.65 5.98 

10.  3.38 1.25 1.66 0.48 12.34 

11.  3.34 1.21 1.37 0.49 14.51 

12.  3.40 1.48 1.03 0.18 15.22 

13.  3.59 1.41 1.34 0.48 14.53 

14.  3.45 1.30 1.86 0.50 10.89 

15.  3.98 0.98 1.38 0.88 18.93 

16.  3.18 1.26 1.30 0.46 13.46 

17.  3.13 0.95 2.03 0.54 9.61 

18.  2.52 1.22 1.41 0.67 7.66 

19.  3.33 1.56 1.32 0.47 11.87 

20.  3.09 1.55 1.28 0.45 10.75 

21.  3.33 1.33 2.30 0.90 6.12 

22.  3.52 1.36 1.96 0.39 10.59 

23.  3.87 1.01 3.35 0.94 3.63 

24.  3.48 1.54 1.38 0.49 12.48 

25.  3.20 1.10 1.24 0.43 15.87 

26.  3.74 0.82 2.11 0.54 15.84 

27.  3.15 1.00 2.07 0.91 7.69 
 (.2.58( هي )182( ودرجة حرية )0.01(/ وقيمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة )1.96( هي )182( ودرجة حرية )0.05قيمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة )

(، ألن 0.05) ( أن جميررع فقرررات المقيرراس مميررزة عنررد مسررتوى داللررة5تبررين مررن خررلل جرردول )

 . لجميع الفقرات  (182عند درجة حرية ) ،(1.96قيمة )ت( المحسوبة أكبر من قيمة )ت( الجدولية )

 : الثبات  -2
كما حسب الثبرات بطريقرة  ،لفاأمعادلة الثبات كرونبا   باستخدايالثبات بطريقة االتسام الداخلي   ح سب 

 .(6وذل  كما هو موضح في الجدول )التجزئة النصفية، 
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   لمقياس التوافق الزواجي(: معامالت الثبات 6) جدول

عدد  المقياس
 الفقرات

كرونباخ 
 التجزئة النصفية ألفا 

معامل  
معامل سبيرماي   معامل االرتباط الثبات 

 براوي المصحح 
معامل جتماي 
 المصحح

 910. **911. 836. 923. 6 البعد الذاتي 
 819. **839. 723. 824. 4 البعد العاطفي 

 910. **910. 835. 921. 4 القتصادي عد االب
 778. **792. 655. 810. 4 البعد الثقافي االجتماعي 

 821. **834. 715. 840. 4 بعد اختيار الشريك 
 756.* 819. 686. 823. 5 البعد الديني 
 969.* 980. 961. 975. 27 الدرجة الكلية للمقياس 

 نصفي المقياس  تساويفي حال   سبيرمانيتم اعتماد معامل   )**(، في المقياسنص ي تساو يتم اعتماد معامل جتمان في حال عدم  )*(

قيمة معامل ثبات كرونبا  ألفا لجميع مجاالت المقياس    ( أن6تشير المعطيات الواردة في الجدول )

وللدرجة الكلية للمقياس كانت مرتفعة، إذ تراوحت قيم معامل ثبات كرونبا  ألفا لمجاالت المقياس بين  

(، كذل  تم الت حقق من  975.(، وبلغ معامل ثبات كرونبا  ألفا للدرجة الكلية للمقياس )923.–810.)

براون   سبيرمان  معامل  قيم  تراوحت  حي   النصفية،  التجزئة  بطريقة  الثبات  بحساب  المقياس  ثبات 

( بين  ما  للمقيا 911.  –  792.المصحح  الكلية  للدرجة  المصحح  براون  سبيرمان  معامل  وبلغ  س  (، 

(. مما يشير إلى أن المقياس يتمتع بدرجة مرتفعة من الثبات، وهذا يشير إلى أن المقياس  0.980)

 .صالح للتطبيق وتحقيق أهداف الد راسة

 تصحيح المقياس: 
ا بطريقة ليكرت )استخدي مقياساا   كما يلي:المقياس اإلجابات على فقرات  صححت ، وقد (خماسيمعد 

(، مررررن خررررلل 26، 22، 20، 19، 16، 15، 14، 10، 9 ،8، 7، 6، 1الفقرررررات: ) تصررررحيح جرررررى 

( 2) غيررر موافررق( درجررات، 3) محايررد ( درجررات، 4) موافررق( درجررات، 5) موافررق بشرردةإعطرراء اإلجابررة 

 ( درجة.1)غير موافق بشدة درجة، 
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(، 27، 25، 24، 23، 21، 18، 17، 13، 12، 11، 5، 4، 3، 2بينمرررررا ترررررم تصرررررحيح الفقررررررات: )

 .بطريقة عكسية

(، وتكرررون الدرجرررة العليرررا التررري يحصرررل عليهرررا 27ن الدرجرررة الررردنيا التررري يحصرررل عليهرررا المبحررروث )وتكرررو 

 (.135المبحوث )

م طررول السررلم الخماسرري إلررى ثررلث فئررات لمعرفررة درجررة موافقررة أفررراد عينررة الدراسررة )األزوا  فرري  وقررد قسرر 

 لخماسي كما يلي:اس افئات المقي وحسبت ، التوافق الزواجي لديهممحافظة الخليل( على مستوى 

 4( = 1-5الحد األدنى للمقياس = )-مدى المقياس = الحد األعلى للمقياس 
 3عدد الفئات = 

 طول الفئة = مدى المقياس ÷ عدد الفئات 
    =4  ÷3  =1.33 

( للحررد األدنررى لكررل فئررة نحصررل علررى فئررات المتوسررطات الحسررابية كمررا هررو 1.33بإضررافة طررول الفئررة )
 (:7)موضح في الجدول 
 (: فئات المتوسطات الحسابية لتحديد درجة الموافقة على مقياس التوافق الزواجي 7)جدول 

 التوافق الزواجي  فئات المتوسط الحسابي 

 درجة الموافقة

 منخفضة فأقل  2.33

 متوسطة  2.34-3.67

 مرتفعة فأكثر  3.68

 النفسية لدى األبناء  أعراض االضطراباتثانيًا: مقياس 

 : وص  المقياس  -1

األدب السريكولوجي النظرري المتعلرق مرن خرلل الرجروإ إلرى  االضرطرابات النفسريةأعرراض مقياس    رطو  

تحديد االضطرابات النفسية بالرجوإ إلى عدة مقراييس اسرتخدمت  وجرى ،  ب عراض االضطرابات النفسية

 بطررانودراسررة الق(، 2014) العزميررة والمحتسررب (، ودراسررة 2013) صرروفي، كدراسررة فرري دراسررات سررابقة

 المجرال، مجراالت  ةسربعتوزعرت علرى  ( فقررة40(، وقد تكونت األداة في صورتها النهائيرة مرن )2011)
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بعررد الثالرر  و ، ( فقرررات 6ويشررمل ) الجسرردي البعررد  والثرراني، ( فقرررات 9ويشررمل ) االجتمرراعيالبعررد  :األول

 التشررتت بعررد  خررامس، وال( فقرررات 6ويشررمل ) القلررقبعررد ، والرابررع ( فقرررات 7ويشررمل ) المشرركلت العدوانيررة

 الجنررروحبعرررد ، والسرررابع ( فقررررات 4ويشرررمل ) االنسرررحاب االجتمررراعيبعرررد ، والسرررادس ( فقررررات 3ويشرررمل )

اإلجابرة علرى الفقررات عرن طريررق اختيرار المسرتجيب لنجابرة علرى سرلم االسررتجابة  وتكرون ، (5ويشرمل )

هري: موافرق  ،بردائل (5) الذي يتبع الفقرة وفقراا لتردر  ليكررت الخماسري، حير  تكرون سرلم االسرتجابة مرن

( درجرات، غيرر موافرق )درجترين(، غيرر موافرق بشردة 3( درجرات، محايرد )4( درجرات، موافرق )5بشدة )

 )درجة واحدة(.

 : صدق المقياس -2
 صدق المحكمين:   -أ

المتخصصين في  محكمين  ال  من  (9)عرض المقياس على  تم  للتحقق من الصدم الظاهري للمقياس،  

،  لسطينية، وذل  من أجل التوصل إلى الصدم الظاهري للمقياسالف  في الجامعات مجال علم النفس  

( بنسبة  المقياس  فقرات  على  توافقهم  درجة  كانت  حذف81وقد  حي   بعض   وعدلت   وأضيفت   ت %(، 

 (. 2أنظر ملحق ) الفقرات بناءا على طلب المحكمين،

 صدق االتساق الداخلي:  -ب
 فقررةلكل ( Pearson Correlationون )بحساب معامل ارتبا  بيرس المقياسالت حقق من صدم  جرى 

 (.8)الجدول ، وذل  كما هو واضح في للمقياسمع الدرجة الكلية من فقرات المقياس 

لمصفوفة ارتباط كل فقرة من فقرات  (Pearson correlationاالرتباط بيرسوي )(: نتائج معامل 8)جدول 
 المقياس مع الدرجة الكلية للمقياس.

 رقم الفقرة   المجال 

امل مع

ارتباط  

بيرسون  

 )ر( 

 المجال 
رقم  

 الفقرة  

معامل 

ارتباط  

بيرسون  

 )ر( 

 المجال 
رقم  

 الفقرة  

معامل 

ارتباط  

بيرسون  

 )ر( 

 االجتماعي
المشكالت  **828. 1

 العدوانية

16 .862** 
 التشتت

29 0.918** 

2 .754** 17 .856** 30 0.922** 
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 رقم الفقرة   المجال 

امل مع

ارتباط  

بيرسون  

 )ر( 

 المجال 
رقم  

 الفقرة  

معامل 

ارتباط  

بيرسون  

 )ر( 

 المجال 
رقم  

 الفقرة  

معامل 

ارتباط  

بيرسون  

 )ر( 

3 .742** 18 .911** 31 .921** 

4 .868** 19 .900** 

االنسحاب 

 االجتماعي

32 .921** 

5 .775** 20 .865** 33 .904** 

6 .867** 21 .832** 34 .895** 

7 .882** 22  .816** 35 .858** 

8 .751** 

 القلق 

23 .779** 

 الجنوح

36 .777** 

9 .716** 24 .795** 37 .876** 

 الجسدي 

10 .824** 25 .930** 38 .861** 

11 .831** 26 .844** 39 .915** 

12 .912** 27 .839** 40 .892** 

13 .884** 28 .850**  

14 .885**  

15 .897** 

 ( α≤ 0.01** داّلة إحصائّيًا عند ) 

( إلرى أن جميرع قريم مصرفوفة ارتبرا  فقررات المقيراس مرع الدرجرة 8تشير المعطيات الواردة في الجدول )

، مما يشير إلى قوة االتسام إحصائي اا، وهذا بالت الي يعبر عن صدم فقرات المقياس ال ةالكلية للمقياس د 

اإلضرابات النفسية عند األبناء في مرحلة الثانويرة في قياس  وأنها تشترع معاا   ،الداخلي لفقرات المقياس

 .في محافظة الخليل

  برين درجرة كرل مجرال مرن رتبرااال معامررلت  حسربت  ،ت صدم االتسرام الرداخلي للمجراال  وللتحقق مرن
 ( يوضح ذل .9والجدول ) ،مجاالت المقياس مع الدرجة الكلية للمقياس

 مصفوفة معامالت ارتباط درجة كل مجال من مجاالت المقياس مع الدرجة الكلية للمقياس.(: 9جدول )

 الجسدي  االجتماعي المجال 
المشكالت 

 العدوانية
 تشتت القلق 

االنسحاب 

 االجتماعي
 حالجنو

درجة  ال

 الكلية

 944.**       1 االجتماعي

 966.**      1 887.** الجسدي 

المشكالت 

 العدوانية
**.908 **.928 1     **.978 

 959.**    1 933.** 920.** 871.** القلق 

 941.**   1 910.** 923.** 908.** 834.** تشتت

االنسحاب 

 االجتماعي
**.850 **.893 **.902 **.896 **.895 1  **.938 

 961.** 1 877.** 881.** 892.** 939.** 920.** 911.** الجنوح

 ( α≤ 0.01** داّلة إحصائّيًا عند )
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( أن جميرع المجراالت تررتبط ببعضرها الرربعض 9يتضرح مرن خرلل البيانرات الرواردة فري الجردول )

حيرر   إن  معامررل  ،(α≤0.01وبالدرجررة الكليررة للمقيرراس ارتباطرراا ذو داللررة إحصررائية عنررد مسررتوى داللررة )

ارتبررا  بيرسررون للعلقررة بررين درجررة كررل مجررال والدرجررة الكليررة للمقيرراس كرران قويرراا، ممررا يشررير إلررى قرروة 

اإلضرابات النفسية عند األبناء فري مرحلرة االتسام الداخلي لفقرات المقياس وأنها تشترع معاا في قياس 

 .الثانوية في محافظة الخليل

 الصدق التمييزي  -ج

تررم حسراب الصرردم التمييررزي بداللرة الفررروم بررين قروة التمييزيررة لفقرررات المقيراس، ص اللغررض فحرر

%( مرن 27أقل الردرجات وأعلرى الردرجات بعرد تروزيعهم علرى مجمروعتين تمثرل كرل مجموعرة مرا نسربته )

وقرد اسرتخدي اختبرار )ت(  ،وطالبرةا  طالبراا ( 92حي  بلغ مجموإ المجموعتين المتطرفتين )  العينة الكلية،

داللرة الفرروم برين المجمروعتين  إلرىللتعررف  (Independent Sample t-testمسرتقلتين ) نترينلعي

المتطرفتين )العليرا والردنيا( فري درجرات كرل فقررة مرن فقررات المقيراس، وذلر  كمرا هرو موضرح فري جردول 

(10.) 

 االضطرابات النفسيةأعراض (: القوة التمييزية لفقرات مقياس 10جدول )

رقم  

 الفقرة 

 المجموعة الدنيا العلياة المجموع
قيمة )ت( 

 المحسوبة
المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

1.  4.26 0.57 1.48 0.51 24.66 

2.  3.57 0.62 1.61 0.49 16.74 

3.  2.61 1.81 2.41 0.72 22.68 

4.  4.57 0.50 1.48 0.51 29.42 

5.  3.93 0.68 1.89 0.38 17.81 

6.  4.39 0.49 1.26 0.44 31.99 

7.  4.48 0.72 1.13 0.34 28.43 

8.  4.11 0.60 1.98 0.71 15.44 

9.  4.09 0.76 1.61 0.49 18.64 

10.  3.98 0.91 1.37 0.49 17.19 

11.  3.63 0.71 1.13 0.34 21.52 

12.  4.50 0.51 1.00 0.00 46.96 

13.  4.83 0.38 1.26 0.44 41.23 

14.  4.46 0.50 1.26 0.44 32.28 
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رقم  

 الفقرة 

 المجموعة الدنيا العلياة المجموع
قيمة )ت( 

 المحسوبة
المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

15.  4.63 0.49 1.26 0.44 34.64 

16.  4.39 0.49 1.17 0.44 33.09 

17.  4.54 0.59 1.50 0.51 26.69 

18.  4.43 0.50 1.13 0.34 36.99 

19.  4.80 0.40 1.39 0.49 36.40 

20.  4.87 0.62 2.09 0.63 21.44 

21.  4.37 0.49 1.78 0.47 25.97 

22.  4.20 0.40 1.63 0.49 27.54 

23.  3.70 0.47 1.35 0.48 23.78 

24.  3.61 0.68 1.50 0.51 16.84 

25.  4.93 0.25 1.52 0.51 41.09 

26.  4.80 0.40 1.63 0.53 32.32 

27.  4.65 0.48 1.89 0.60 24.22 

28.  4.24 0.43 1.50 0.51 27.96 

29.  4.74 0.44 1.24 0.43 38.35 

30.  4.70 0.47 1.24 0.43 36.96 

31.  4.74 0.44 1.63 0.49 31.96 

32.  5.00 0.00 1.41 0.50 48.87 

33.  4.76 0.43 1.50 0.51 33.28 

34.  4.93 0.25 1.65 0.71 29.73 

35.  4.37 0.74 1.70 0.59 19.13 

36.  3.80 0.65 1.52 0.72 15.89 

37.  4.35 0.57 1.39 0.49 26.69 

38.  3.48 0.69 1.00 0.00 24.33 

39.  4.89 0.31 1.13 0.34 55.01 

40.  4.41 0.72 1.13 0.34 28.04 
 (.2.58( هي )90( ودرجة حرية )0.01(/ وقيمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة )1.96( هي )90حرية )ة ( ودرج0.05قيمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة )

(، ألن 0.05( أن جميرع فقررات المقيراس مميرزة عنرد مسرتوى داللرة )10تبين من خرلل جردول )

 . لجميع الفقرات  (90( عند درجة حرية )1.96قيمة )ت( المحسوبة أكبر من قيمة )ت( الجدولية )

 : ثبات المقياس-3
كما حسب الثبات   ،لفاأالثبات بطريقة االتسام الداخلي وبحساب معادلة الثبات كرونبا   ب احس تم 

 . (11وذل  كما هو موضح في الجدول )بطريقة التجزئة النصفية، 
   معامالت الثبات لمقياس االضطرابات النفسية(: 11جدول )

 المجال 
عدد  

 الفقرات 

كرونباخ  

 ألفا 
 صفيةنالتجزئة ال

معامل 

 الثبات 
 معامل االرتباط

معامل سبيرمان 

 براون المصحح

معامل جتمان 

 المصحح

 0.909* 0.911 0.834 900. 9 االجتماعي

 927. **929. 868. 937. 6 الجسدي 
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 المجال 
عدد  

 الفقرات 

كرونباخ  

 ألفا 
 صفيةنالتجزئة ال

معامل 

 الثبات 
 معامل االرتباط

معامل سبيرمان 

 براون المصحح

معامل جتمان 

 المصحح

 *896. 943. 891. 943. 7 المشكالت العدوانية

 900. **900. 818. 916. 6 القلق 

 *805. 913. 824. 910. 3 تشتت

 918. **920. 852. 917. 4 النسحاب االجتماعيا

 895. 901. 814. 914. 5 الجنوح

 981. **982. 965. 986. 40 الدرجة الكلية للمقياس 

 نصفي المقياس  تساويفي حال   سبيرمانيتم اعتماد معامل   )**(، نصفي المقياس تساوي يتم اعتماد معامل جتمان في حال عدم  )*(

قيمة معامل ثبات كرونبا  ألفا لجميع مجاالت المقياس    ( أن11في الجدول )  ةتشير المعطيات الوارد 

ما  وللدرجة الكلية للمقياس كانت مرتفعة، إذ تراوحت قيم معامل ثبات كرونبا  ألفا لمجاالت المقياس  

للمقياس )943.  –  900.بين ) الكلية  للدرجة  ألفا  ثبات كرونبا     جرى (، كذل   986.(، وبلغ معامل 

من ثبات المقياس بحساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية، حي  تراوحت قيم معامل سبيرمان    قالت حق

وبلغ معامل سبيرمان براون المصحح للدرجة الكلية للمقياس   (،943. – 900.)براون المصحح ما بين 

المق  ،(982.) أن  إلى  يشير  وهذا  الثبات،  من  مرتفعة  بدرجة  يتمتع  المقياس  أن  إلى  يشير  اس  يمما 

 .صالح للتطبيق وتحقيق أهداف الد راسة

 تصحيح المقياس: طريقة 
ا بطريقررة ليكررت )اسرتخدي مقياسرراا  بإعطرراء المقيرراس اإلجابرات علررى فقررات  صررححت ، وقرد (خماسرريمعرد 

( درجررة، 2) غيررر موافررق( درجررات، 3) محايررد ( درجررات، 4) موافررق( درجررات، 5) موافررق بشرردةاإلجابررة 

 .فقد صححتا عكسياا  ،(8، 2) ما الفقرتينأ ( درجة.1)غير موافق بشدة 

(، وتكرررون الدرجرررة العليرررا التررري يحصرررل عليهرررا 40وتكرررون الدرجرررة الررردنيا التررري يحصرررل عليهرررا المبحررروث )

 (.200المبحوث )
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م طررول السررلم الخماسرري إلررى ثررلث فئررات لمعرفررة درجررة موافقررة أفررراد عينررة الدراسررة )األبنرراء فرري  وقررد قسرر 

فئرات المقيراس  وحسربت ، لرديهم النفسية أعراض االضطرابات الخليل( على  ةالمرحلة الثانوية في محافظ

 الخماسي كما يلي:

 4( = 1-5الحد األدنى للمقياس = )-مدى المقياس = الحد األعلى للمقياس 
 3عدد الفئات = 

 طول الفئة = مدى المقياس ÷ عدد الفئات 
    =4  ÷3  =1.33 

كمررا هررو  ،فئررة نحصررل علررى فئررات المتوسررطات الحسررابية ل( للحررد األدنررى لكرر1.33بإضررافة طررول الفئررة )
 (:12)موضح في الجدول 
 (: فئات المتوسطات الحسابية لتحديد درجة الموافقة على مقياس اإلضرابات النفسية  12)جدول 

 االضطرابات النفسية  فئات المتوسط الحسابي 

 درجة الموافقة

 منخفضة فأقل  2.33

 متوسطة  2.34-3.67

 مرتفعة فأكثر  3.68

 متغيرات الّدراسة: 
 المتغيرات المستقلة: 

 المتغيرات الخاصة بالزوجين: -أ

 مستويات: )ثانوي ف قل، بكالوريوس، دراسات عليا( ةالمستوى التعليمي، وله ثلث
 (5(، أكثر من 5-2، من)2مستويات: )أقل من  ةوله ثلث ،عدد األبناء

 10( سررنوات، أكثررر مررن 10-5سررنوات، ) 5قررل مررن أمسررتويات: ) ةفررارم العمررر بررين الررزوجين، ولرره ثلثرر
 سنوات(

 طريقة الزوا ، وله مستويان: )تقليدية، ناتجة عن قصة حب(.
 المتغيرات الخاصة باألبناء: -ب

 الجنس: )ذكر، أنثى(.
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 الصف: )عاشر، حادي عشر، ثاني عشر(.

 المتغيرات التابعة:

فرري محافظررة الخليررل للتوافررق الزواجرري  طلبررة المرحلررة الثانويررةكررل مررن اآلبرراء واألمهررات ل اسررتجابات  •

 .لديهم

 .الضطرابات النفسية لديهمعراض اطلبة المرحلة الثانوية في محافظة الخليل أل استجابات  •

 إجراءات الّدراسة: 
 نفذت الدراسة وفق اإلجراءات اآلتية:

 ةالباحثر د بمتغيررات الد راسرة، الرذي سراع ما أتيح مرن األدب التربروي، المرررتبطمن خلل الرجوإ إلى   •

برررالرجوإ إلرررى بعرررض الدراسرررات واألبحررراث العربيرررة و  ،علرررى تكررروين خلفيرررة علميرررة لموضررروإ الد راسرررة

 .أدوات الد راسةبمتغيرات الد راسة للستفادة منها في بناء  والعالمية ذات العلقرة

ى لرالدراسة وتطبيقهرا علرى عينرة اسرتطلعية مرن اآلبراء واألمهرات واألبنراء، وذلر  ع مقاييس  تجهيز •

 ( أبناا بهدف احتساب الصدم والثبات ألدوات الدراسة.30( أماا، و)30( أباا، و)30عينة قوامها )

توزيرررع المقررراييس علرررى أفرررراد العينرررة مرررن اآلبررراء واألمهرررات وعلرررى األبنررراء فررري المررردارس الثانويرررة فررري  •

 . محافظة الخليل )كحزمة واحدة(

، تتضرمن كرل ( نسرخة200) وزعرت التري  سجمع البيانات، حي  بلغ عردد النسرخ مرن حزمرة المقرايي •

حزمررة علررى مقيرراس التوافررق الزواجرري الخررا  بالزوجررة، ومقيرراس التوافررق الزواجرري الخررا  بررالزو ، 

 واسررتبعدت ( نسررخة، 178، اسررتعيد منهررا )ومقيرراس أعررراض االضررطرابات النفسررية الخررا  بالطلبررة

كانرررت صرررالحة للمعالجرررة  ( نسرررخ منهرررا لعررردي اكتمرررال اإلجابرررة عليهرررا، ليصررربح عررردد النسرررخ التررري7)

 ( نسخة.171اإلحصائية )
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قامت الباحثة بتررقيم المقراييس ومتغيراتهرا وإدخالهرا للحاسروب تمهيرداا إلجرراء المعالجرات اإلحصرائية  •

 اللزمة.

 األساليب اإلحصائّية: 
مج  احزمة البر   ،عينة الد راسة  أفراد على    األدوات بعد تطبيق    ا في تحليل بيانات دراسته  ةالباحث  ت اعتمد 

 فاستخدمت ،  ) SPSSStatistical Package for the Social Sciences(،  اإلحصائي ة للعلوي االجتماعية

 :اآلتية االختبارات اإلحصائي ة 

 التكرارات واألوزان النسبية.  •

طات الحسابي ة، االنحرافات المييارية •  . المتوس 

 . مقياساختبار كرونبا  ألفا لمعرفة ثبات فقرات ال •

 لمعرفة الثبات بطريقة التجزئة النصفية.  وجتمان سبيرمان براون  معامل ارتبا  •

•  ( بيرسون  االرتبا   ال  ( Pearson Correlationمعامل  فقرات  صدم  ولمعرفة مقياسلمعرفة   ،

الثانوية من جهة وبين االضطرابات  العلقة بين   التوافق الزواجي لدى آباء وأمهات طلبة المرحلة 

 . نوية في محافظة الخليل من جهة أخرى االنفسية لدى طلبة المرحلة الث

• ( )ت(  عينتين  Independent samples t-testاختبار  طات  متوس  بين  الفروم  لمعرفة   ،)

 مستقلتين. 

طات  One-Way Analysis of Varianceاختبار تحليل الت باين األحادي ) • ( للمقارنة بين المتوس 

طات. ال نأو التوصل إلى قرار يتعلق بوجود أو عدي وجود فروم بي   متوس 

 ( للمقارنات الثنائية البعدية إليجاد مصدر الفروم. Scheffeاختبار شيفيه ) •
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 الفصل الرابع 

 نتائج الدراسة 
أسئلة   عنتحليلا إحصائي اا للبيانات الناتجة عن الد راسة، وذل  من أجل اإلجابة    الفصليتضمن هذا 

 ضياتها. ر فاختبار الد راسة و 

التوافـق الزواجـي لـدى آبـاء وأمهـات طلبـة المرحلـة الثانويـة فـي محافظـة   مسـتوى ما  :  األولالسنال  
 ؟نظر كل منهماالخليل من وجهة 

طات الحسرررابي ة واالنحرافرررات الميياريرررة واألوزان النسررربية  اسرررتخرجت ، األوللنجابرررة عرررن السرررؤال  المتوسررر 

نظرر فري محافظرة الخليرل مرن وجهرة  طلبرة المرحلرة الثانويرة  التوافق الزواجري لردى آبراء وأمهرات   لمستوى 

 .اآلتيضح في يتوذل  كما ، كل منهما

 (:13مستوى التوافق الزواجي لدى الزوج، ويبينه الجدول ) -أوالً 

، التوافق الزواجي لدى الزوج واألوزاي النسبية لمستوى  (: المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارية13) جدول
 (171تنازليًا: )ي= مرتبة

 البعد 
رقم  

 الفقرة 

المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

الوزن  

النسبي 

% 

 الرتبة
درجة 

 الموافقة
 البعد 

رقم  

 الفقرة 

المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

الوزن  

النسبي 

% 

 الرتبة
درجة 

 الموافقة

ي
ات
لذ

ا
 

 متوسطة  1 50.6 0.92 2.53 1

ي
ع

ما
جت

ال
 ا
ي

اف
ثق

ال
 

 متوسطة  1 48.4 1.60 2.42 15

 منخفضة 2 44.0 0.80 2.20 17 منخفضة 2 45.8 1.07 2.29 2

 منخفضة 3 36.2 1.08 1.81 16 منخفضة 3 45.2 1.29 2.26 3

 منخفضة 4 35.2 1.05 1.76 18 منخفضة 4 42.4 0.96 2.12 4

الدرجة   منخفضة 5 41.6 1.17 2.08 6

 الكلية
 منخفضة 5 41.0 1.13 2.05

 منخفضة 6 38.8 1.01 1.94 5

 منخفضة 3 44.0 1.07 2.20 الدرجة الكلية 

ك 
ري

ش
ال
ر 

يا
خت

 ا

 متوسطة  1 48.8 1.15 2.44 21

ي 
طف

عا
ال

 

 متوسطة  2 47.2 1.06 2.36 22 متوسطة  1 71.2 0.95 3.56 9

 منخفضة 3 38.2 1.17 1.91 19 منخفضة 2 45.2 1.18 2.26 8

 منخفضة 4 35.6 1.18 1.78 20 ةمنخفض 3 41.8 1.06 2.09 10

 منخفضة 4 42.4 1.14 2.12 الدرجة الكلية  منخفضة 3 41.8 1.07 2.09 7

 متوسطة  1 50.0 1.07 2.50 الدرجة الكلية 

ي
ين

لد
ا

 

 متوسطة  1 58.4 1.10 2.92 23

ي 
اد

ص
قت

ال
ا

 

 متوسطة  2 53.6 0.91 2.68 26 منخفضة 1 44.0 1.03 2.20 14

 متوسطة  3 47.6 1.02 2.38 27 منخفضة 2 38.2 0.98 1.91 11

 منخفضة 4 42.2 1.11 2.11 24 منخفضة 3 37.6 1.07 1.88 13

 منخفضة 5 39.2 1.13 1.96 25 منخفضة 4 35.4 1.20 1.77 12

 متوسطة  2 48.2 1.05 2.41 الدرجة الكلية  منخفضة 6 38.8 1.07 1.94 الدرجة الكلية 

 قليلة 44.2 1.09 2.21 للزوج  يالدرجة الكلية للتوافق الزواج
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درجرة الموافقرة علرى مسرتوى التوافرق الزواجري لردى آبراء أن (، 13تشير البيانات الموضحة في الجدول )

، إذ بلررغ المتوسررط الحسررابي للدرجررة الكليررة منخفضررةجرراءت  طلبررة المرحلررة الثانويررة فرري محافظررة الخليررل

 .%(44.2بلغت ) ةبنسبة مئوي ،(2.21) لمستوى التوافق الزواجي للزو 

( ونسربة 2.50احترل المركرز األول بمتوسرط حسرابي بلرغ )  العاطفي  البعد( أن  13ويتضح من الجدول )

( ونسرربة 2.41بمتوسررط حسررابي بلررغ ) الــديني البعــد%(، وجرراء فرري المركررز الثرراني 50.0مئويررة بلغررت )

( ونسرربة 2.20غ )لرربمتوسررط حسررابي ب الــذاتي البعــد الثالرر  وجرراء فرري المركررز  %(،42.2مئويررة بلغررت )

( 2.12بمتوسررط حسررابي بلررغ ) بعــد اختيــار الشــريم الرابررعوجرراء فرري المركررز  %(،44.0مئويررة بلغررت )

بمتوسرط حسرابي  الثقـافي االجتمـاعي البعـد الخرامسوجراء فري المركرز   %(،42.4ونسبة مئوية بلغرت )

 االقتصـــادي دالبعـــ السرررادس واألخيرررروجررراء فررري المركرررز  %(،41.0( ونسررربة مئويرررة بلغرررت )2.05بلرررغ )

 %(.38.8( ونسبة مئوية بلغت )1.94بمتوسط حسابي بلغ )

 (:14مستوى التوافق الزواجي لدى الزوجة، ويبينه الجدول ) -ثانياً 

ة، التوافق الزواجي لدى الزوج واألوزاي النسبية لمستوى  (: المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارية14) جدول
 (171مرتبة تنازليًا: )ي=

 عد بال
رقم  

 الفقرة 

المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

الوزن  

النسبي 

% 

 الرتبة
درجة 

 الموافقة
 البعد 

رقم  

 الفقرة 

المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

الوزن  

النسبي 

% 

 الرتبة
درجة 

 الموافقة
ي

ات
لذ

ا
 

 متوسطة  1 73.4 1.26 3.67 1

ي
ع

ما
جت

ال
 ا
ي

اف
ثق

ال
 

 متوسطة  1 67.0 1.44 3.35 15

 متوسطة  2 66.8 1.31 3.34 16 متوسطة  2 71.6 1.75 3.58 3

 متوسطة  3 65.6 1.07 3.28 17 متوسطة  3 67.8 1.57 3.39 2

 متوسطة  4 58.0 1.28 2.90 18 متوسطة  4 66.2 1.42 3.31 6

الدرجة   متوسطة  5 65.4 1.59 3.27 4

 الكلية
 متوسطة  5 64.4 1.27 3.22

 ة متوسط 6 61.6 1.58 3.08 5

 متوسطة  4 67.6 1.53 3.38 الدرجة الكلية 

ك 
ري

ش
ال
ر 

يا
خت

 ا

 متوسطة  1 70.2 1.40 3.51 22

ي 
طف

عا
ال

 

 متوسطة  2 67.4 1.48 3.37 20 مرتفعة  1 79.6 1.08 3.98 9

 متوسطة  3 67.0 1.53 3.35 19 متوسطة  2 69.2 1.40 3.46 8

 متوسطة  4 65.8 1.35 3.29 21 متوسطة  3 67.6 1.38 3.38 7

 متوسطة  4 67.6 1.44 3.38 الدرجة الكلية  متوسطة  4 66.2 1.35 3.31 10

 متوسطة  1 70.6 1.30 3.53 الدرجة الكلية 

ي
ين

لد
ا

 

 متوسطة  1 79.0 0.98 3.95 23

قت
ال
ا

اد 
ص ي

 

 متوسطة  2 69.2 1.22 3.46 26 متوسطة  1 71.6 1.53 3.58 13

 متوسطة  3 67.0 1.73 3.35 24 متوسطة  2 70.4 1.36 3.52 14
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 عد بال
رقم  

 الفقرة 

المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

الوزن  

النسبي 

% 

 الرتبة
درجة 

 الموافقة
 البعد 

رقم  

 الفقرة 

المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

الوزن  

النسبي 

% 

 الرتبة
درجة 

 الموافقة

 متوسطة  4 63.4 1.17 3.17 27 متوسطة  3 66.6 1.68 3.33 12

 متوسطة  5 62.6 1.32 3.13 25 متوسطة  4 65.0 1.39 3.25 11

 متوسطة  3 68.2 1.28 3.41 الدرجة الكلية  متوسطة  2 68.4 1.49 3.42 الدرجة الكلية 

 متوسطة  67.8 1.39 3.39 الدرجة الكلية للتوافق الزواجي للزوجة 

درجرررة الموافقرررة علرررى مسرررتوى التوافرررق الزواجررري لررردى أن (، 14تشرررير البيانرررات الموضرررحة فررري الجررردول )

، إذ بلررغ المتوسررط الحسررابي للدرجررة متوسررطةجرراءت  أمهررات طلبررة المرحلررة الثانويررة فرري محافظررة الخليررل

 .%(67.8( بنسبة مئوية بلغت )3.39) لمستوى التوافق الزواجي للزوجةالكلية 

( ونسربة 3.53احترل المركرز األول بمتوسرط حسرابي بلرغ )  العاطفي  البعد( أن  14ضح من الجدول )توي

( 3.42بمتوسرررط حسرررابي بلرررغ ) االقتصـــادي البعـــد%(، وجررراء فررري المركرررز الثررراني 70.6مئويرررة بلغرررت )

( 3.41بمتوسررط حسررابي بلررغ ) الــديني البعــدالثالرر  وجرراء فرري المركررز  %(،68.4ونسرربة مئويررة بلغررت )

ــذاتي بعــد اختيــار الشــريمكررل مررن  الرابررعوجرراء فرري المركررز  %(،68.2مئويررة بلغررت ) ونسرربة  والبعــد ال

الثقـافي  البعـد الخرامسوجاء في المركز  %(،67.6( ونسبة مئوية بلغت )3.38بمتوسط حسابي بلغ )

 .%(64.4( ونسبة مئوية بلغت )3.22بمتوسط حسابي بلغ ) االجتماعي

أفـراد عينـة الدراسـة لمتوسـطات مسـتوى التوافـق الزواجـي لـدى   اتباسـتجاتختلـ   هل  :  الثانيالسنال  

عـدد ، المسـتوى التعليمـي)الجـنس،  آباء وأمهات طلبة المرحلة الثانوية في محافظة الخليـل بـاختالف

 (؟األبناء، فارق العمر بين الزوجين، طريقة الزواج

 ( على الن حو اآلتي:5-1من ) الصفرية حي   انبثق عنه الفرضيات 

( بـين متوسـطات α≤.05: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى الداللـة )األولىرضية  فال

 تعزى لمتغير الجنس.التوافق الزواجي لدى آباء وأمهات طلبة المرحلة الثانوية في محافظة الخليل 
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 ( Independent-Sample t-test، استخدي اختبار )ت( للعينات المستقلة )الصفرية األولى  لفحص 

الفروم   طات  إليجاد  متوس  في  بين  الثانوية  المرحلة  طلبة  وأمهات  آباء  لدى  الزواجي  التوافق  مستوى 

 .تعزى لمتغير الجنسمحافظة الخليل 

بين متوّسطات لفروق للتعرف إلى ا( Independent- Sample t-test))ت( ( نتائج اختبار 15جدول )
)ي =  تعزى لمتغير الجنسرحلة الثانوية في محافظة الخليل ممستوى التوافق الزواجي لدى آباء وأمهات طلبة ال

342.) 

 العدد  الجنس  المتغير
المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

قيمة ت 

 المحسوبة
 الّداللة اإلحصائيّة

 البعد الذاتي 
 000. 10.07**  0.74 2.20 171 ذكر
 1.34 3.38 171 أنثى

 البعد العاطفي 
 000. 25.10**  0.76 2.50 171 ذكر
 1.07 3.53 171 أنثى

 البعد االقتصادي 
 000. 12.15**  0.85 1.94 171 ذكر
 1.35 3.42 171 أنثى

 البعد الثقافي االجتماعي 
 000. 11.80**  0.75 2.05 171 ذكر
 1.06 3.22 171 أنثى

 بعد اختيار الشريك 
 000. 11.46**  0.82 2.12 171 ذكر
 1.18 3.38 171 أنثى

 لبعد الديني ا
 000. 10.88**  0.66 2.41 171 ذكر
 1.01 3.41 171 أنثى

الدرجة الكلية للتوافق  

 الزواجي

 000. 11.89**  0.66 2.21 171 ذكر
 1.12 3.39 171 أنثى

 1.96 =( 0.05/ قيمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة )340(، درجات الحرية = 0.05* دالّة إحصائيّاً عند مستوى داللة )

 2.58 =( 0.05/ قيمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة )340(، درجات الحرية = 0.01دالّة إحصائيّاً عند مستوى داللة )  **ََ

( الجدول  في  الواردة  النتائج  الد اللة  15تشير  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروم  وجود  إلى   )

(0.05 ≤   طات بين متوس  آباء  (  لدى  الزواجي  الثانوية في محافظة  و التوافق  المرحلة  أمهات طلبة 

الجنس الخليل   لمتغير  الزواجي،  ،  تعزى  التوافق  لمقياس  الكلية  الدرجة  في  الفروم  ظهرت  حي   وقد 

الكلية   للدرجة  المحسوبة  )ت(  قيمة  الزواجي  بلغت  )ت(    أكبروهي    ،(11.89)للتوافق  قيمة  من 

( )1.96الجدولية  داللة  مستوى  عند  ا  (.0.05(  لصالح لوكانت  الزواجي  التوافق  مستوى  في  فروم 

)  ،اإلناث  بلغ  حسابي  ) 3.39بمتوسط  مقابل  أبعاد  2.21(  جميع  في  الفروم  كانت  كذل   للذكور.   )
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مقياس التوافق الزواجي لصالح اإلناث، وهذا يدل على أن أمهات طلبة المرحلة الثانوية في محافظة  

 وبهذه النتيجة ترفض الفرضية الصفرية األولى.  .الخليل لديهن مستوى توافق زواجي أعلى من اآلباء

( بين متوسطات α≤0.05: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )الثانيةالفرضية  

 تعـزى لمتغيـرمستوى التوافق الزواجي لدى آباء وأمهـات طلبـة المرحلـة الثانويـة فـي محافظـة الخليـل 

 .المستوى التعليمي

التوافرق الزواجري  مسرتوى المتوسطات الحسابية واالنحرافات الميياريرة ل  حسبت ،  يةنلفحص الفرضية الثا

، وذلر  كمرا المستوى التعليمي تعزى لمتغيرلدى آباء وأمهات طلبة المرحلة الثانوية في محافظة الخليل 

 :(16هو موضح في الجدول )

ية لمستوى التوافق الزواجي لدى آباء وأمهات ر (: يبين األعداد والمتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيا16جدول )
 المستوى التعليمي تعزى لمتغيرطلبة المرحلة الثانوية في محافظة الخليل 

 المستوى التعليمي المتغير

 الزوجة الزوج

المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

 البعد الذاتي 

 1.39 3.45 0.46 1.91 ثانوي فأقل

 1.35 3.32 0.87 2.38 بكالوريوس 

 0.35 3.17 0.45 2.74 دراسات عليا 

 1.34 3.38 0.74 2.20 المجموع

 البعد العاطفي 

 1.12 3.64 0.46 2.28 ثانوي فأقل

 1.03 3.44 0.93 2.63 بكالوريوس 

 0.74 3.09 0.48 2.94 دراسات عليا 

 1.07 3.53 0.76 2.50 المجموع

 قتصادي البعد اال

 1.31 3.43 0.56 1.66 ثانوي فأقل

 1.46 3.43 0.90 2.01 بكالوريوس 

 0.71 3.25 0.70 3.19 دراسات عليا 

 1.35 3.42 0.85 1.94 المجموع

البعد الثقافي  

 االجتماعي

 1.10 3.29 0.63 1.96 ثانوي فأقل

 1.05 3.13 0.78 1.99 بكالوريوس 

 0.57 3.25 0.55 3.02 دراسات عليا 

 1.06 3.22 0.75 2.05 المجموع

 بعد اختيار الشريك 

 1.16 3.50 0.66 1.99 ثانوي فأقل

 1.23 3.26 0.87 2.13 بكالوريوس 

 0.69 3.09 0.89 2.94 دراسات عليا 

 1.18 3.38 0.82 2.12 المجموع
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 المستوى التعليمي المتغير

 الزوجة الزوج

المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

 البعد الديني 

 1.05 3.48 0.47 2.25 ثانوي فأقل

 0.98 3.38 0.77 2.48 بكالوريوس 

 0.76 2.98 0.46 2.90 راسات عليا د

 1.01 3.41 0.66 2.41 المجموع

الدرجة الكلية  

 للتوافق الزواجي 

 1.15 3.46 0.43 2.01 ثانوي فأقل

 1.14 3.33 0.77 2.29 بكالوريوس 

 0.15 3.13 0.24 2.94 دراسات عليا 

 1.12 3.39 0.66 2.21 المجموع

طات الحسابي ة  ة( وجود فروم ظاهري16يتضح من الجدول ) التوافرق الزواجري لردى لمسرتوى بين المتوس 

. وللتحقرق مرن المسرتوى التعليمري تعرزى لمتغيررآباء وأمهات طلبرة المرحلرة الثانويرة فري محافظرة الخليرل 

(، كمرا هرو موضرح فري One Way Anova)اسرتخدي اختبرار تحليرل الت براين األحرادي  ،داللرة الفرروم 

 (:17الجدول )

بين متوّسطات الفروق  إلىللتعرف  (One Way Anovaاختبار تحليل الّتباين األحادي ) ج( نتائ17جدول )
 المستوى التعليمي تعزى لمتغيرالتوافق الزواجي لدى آباء وأمهات طلبة المرحلة الثانوية في محافظة الخليل مستوى 

 (342)ي= 

 مصدر التّباين  المتغير
مجموع 

 المربعات

درجات  

 الحرية

متوسط 

تاالمربع  

قيمة ف  

 المحسوبة

 الّداللة

 اإلحصائيّة

 الذاتي

 الزوج

 6.29 2 12.58 بين المجموعات 

 0.48 168 80.91 داخل المجموعات 0.000 **13.06

  170 93.49 المجموع 

 الزوجة

 0.53 2 1.06 بين المجموعات 

 1.81 168 303.82 داخل المجموعات 0.746 0.29

  170 304.88 المجموع 

 العاطفي 

 الزوج

 3.52 2 7.04 بين المجموعات 

 0.54 168 90.77 داخل المجموعات 0.002 **6.51

  170 97.81 المجموع 

 الزوجة

 1.55 2 3.10 بين المجموعات 

 1.15 168 192.43 داخل المجموعات 0.261 1.35

  170 195.53 المجموع 

 االقتصادي 

 الزوج

 12.45 2 24.91 بين المجموعات 

 0.58 168 96.88 داخل المجموعات 0.000 **21.59

  170 121.79 المجموع 

 الزوجة

 0.12 2 0.25 بين المجموعات 

 1.84 168 309.31 داخل المجموعات 0.935 0.07

  170 309.56 المجموع 
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 مصدر التّباين  المتغير
مجموع 

 المربعات

درجات  

 الحرية

متوسط 

تاالمربع  

قيمة ف  

 المحسوبة

 الّداللة

 اإلحصائيّة

الثقافي 

 االجتماعي

 الزوج

 6.14 2 12.29 بين المجموعات 

 0.49 168 83.09 داخل المجموعات 0.000 12.42

  170 95.38 المجموع 

 الزوجة

 0.50 2 1.00 بين المجموعات 

 1.13 168 190.07 داخل المجموعات 0.643 0.44

  170 191.07 المجموع 

اختيار  

 الشريك

 الزوج

 4.66 2 9.33 بين المجموعات 

 0.62 168 104.84 داخل المجموعات 0.001 **7.47

  170 114.17 المجموع 

 الزوجة

 1.56 2 3.12 بين المجموعات 

 1.38 168 231.68 داخل المجموعات 0.325 1.13

  170 234.79 المجموع 

 الديني

 الزوج

 2.63 2 5.27 بين المجموعات 

 0.41 168 68.19 داخل المجموعات 0.002 **6.49

  170 73.46 المجموع 

 وجةزال

 1.05 2 2.09 بين المجموعات 

 1.02 168 171.72 داخل المجموعات 0.362 1.02

  170 173.81 المجموع 

الدرجة  

الكلية 

للتوافق  

 الزواجي

 الزوج

 4.89 2 9.79 بين المجموعات 

 0.39 168 64.78 داخل المجموعات 0.000 **12.69

  170 74.57 المجموع 

 الزوجة

 0.65 2 1.31 وعات مبين المج

 1.25 168 210.18 داخل المجموعات 0.594 0.52

  170 211.49 المجموع 

 ( 0.01** دالّة إحصائيّاً عند مستوى داللة )، (0.05* دالّة إحصائيّاً عند مستوى داللة ) 

 ما ي تي:( 17يتضح من خلل النتائج الواردة في الجدول )

 وفقًا لمتغير المستوى التعليمي للزوج ات مستوى التوافق الزواجي ط: داللة الفروق بين متوسأوالً 
وجود فروم ذات داللة إحصائية عند مستوى الد اللة  ( إلى  17تشير النتائج الواردة في جدول )

(α≤0.05  طات متوس  بين  محافظة  مستوى  (  في  الثانوية  المرحلة  طلبة  آباء  لدى  الزواجي  التوافق 

حي  كانت  ،  ى التعليمي في الدرجة الكلية لمقياس التوافق الزواجي وأبعادهو المست  تعزى لمتغيرالخليل  

من مستوى    أصغر  وهي  ،(0.000لمقياس التوافق الزواجي  )الزو ( )قيمة الد اللة اإلحصائي ة للدرجة  

 دال ة إحصائي اا. و ( 0.05الد اللة )

الفروم  اختبار    ،وإليجاد مصدر  )استخدي  للفروم ا  للمقارنات  (Scheffeشيفيه  البعدية  لثنائية 

الخليل  مستوى  متوسطات    بين محافظة  في  الثانوية  المرحلة  طلبة  آباء  لدى  الزواجي  تعزى  التوافق 
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 .يوضح ذل  (18الجدول )و  ،المستوى التعليمي لمتغير

ق  ف التوامستوى ( للمقارنات الثنائية البعدية للفروق بين متوسطات Scheffe(: نتائج اختبار شيفيه )18جدول )
 المستوى التعليمي تعزى لمتغيرالزواجي لدى آباء طلبة المرحلة الثانوية في محافظة الخليل 

 المقارنات  البعد 
المتوسط 

 الحسابي 
 دراسات عليا  بكالوريوس 

 الذاتي

 *-82972.- *-47539.- 1.91 ثانوي فأقل

 0.35433-  2.38 بكالوريوس 

  ------ 2.74 دراسات عليا 

 العاطفي 

 *-65325.- *-34075.- 2.28 قلأثانوي ف

 0.31250-  2.63 بكالوريوس 

  ------ 2.94 دراسات عليا 

 االقتصادي 

 *-1.52997- *-35119.- 1.66 ثانوي فأقل

 *-1.17878-  2.01 بكالوريوس 

  ------ 3.19 دراسات عليا 

الثقافي 

 االجتماعي

 *-1.06535- 0.03289- 1.96 ثانوي فأقل

 *-1.03246-  1.99 بكالوريوس 

  ------ 3.02 دراسات عليا 

 اختيار الشريك 

 *-95120.- 0.14161- 1.99 ثانوي فأقل

 *-80959.-  2.13 بكالوريوس 

  ------ 2.94 دراسات عليا 

 الديني

 *-65342.- 0.23482- 2.25 ثانوي فأقل

 0.41860-  2.48 بكالوريوس 

  ------ 2.90 دراسات عليا 

 ة  يالدرجة الكل

 *-92757.- *-27749.- 2.01 ثانوي فأقل

 *-65009.-  2.29 بكالوريوس 

  ------ 2.94 دراسات عليا 

أظهرت النتائج أن الفروم لصالح المستوى التعليمي األعلى، أي كلما ارتفع المستوى التعليمي  

 . للزو  زادت الفروم في التوافق الزواجي

 وفقًا لمتغير المستوى التعليمي للزوجةى التوافق الزواجي و : داللة الفروق بين متوسطات مست ثانياً 
( الواردة في جدول  النتائج  إلى عدي  17تشير  داللة إحصائية عند مستوى  (  ذات  وجود فروم 

( طات  α≤0.05الد اللة  متوس  بين  في  مستوى  (  الثانوية  المرحلة  طلبة  أمهات  لدى  الزواجي  التوافق 

الخليل   لمتغيرمحافظة  وأبعاده  ى المستو   تعزى  الزواجي  التوافق  لمقياس  الكلية  الدرجة  في  ،  التعليمي 

 أكبر   وهي  ،(0.594لمقياس التوافق الزواجي  )الزوجة( )حي  كانت قيمة الد اللة اإلحصائي ة للدرجة  

 دال ة إحصائي اا. وغير (  0.05من مستوى الد اللة )
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( بين متوسطات α≤0.05الداللة ) : ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الثالثةالفرضية  

عــدد  تعــزى لمتغيــرالتوافــق الزواجــي لــدى آبــاء وأمهــات طلبــة المرحلــة الثانويــة فــي محافظــة الخليــل 

 .األبناء

التوافرق الزواجري  مسرتوى المتوسطات الحسابية واالنحرافرات الميياريرة ل  حسبت ،  لفحص الفرضية الثالثة

 (19الجردول )و ، عردد األبنراء تعرزى لمتغيررمحافظة الخليرل  يلدى آباء وأمهات طلبة المرحلة الثانوية ف

 :يوضح ذل 

(: يبين األعداد والمتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارية لمستوى التوافق الزواجي لدى آباء وأمهات 19جدول )
 عدد األبناء تعزى لمتغيرطلبة المرحلة الثانوية في محافظة الخليل 

 عدد األبناء  المتغير

 الزوجة وجزال

المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

 البعد الذاتي 

 0.37 2.94 0.30 2.83 2أقل من 

 1.38 3.57 0.86 2.39 ( 5-2من )

 1.36 3.27 0.53 1.94 5أكثر من 

 1.34 3.38 0.74 2.20 المجموع

 البعد العاطفي 

 0.89 2.93 0.73 2.91 2أقل من 

 1.07 3.67 0.85 2.64 ( 5-2من )

 1.08 3.48 0.61 2.31 5أكثر من 

 1.07 3.53 0.76 2.50 المجموع

 البعد االقتصادي 

 0.74 3.07 0.84 2.73 2أقل من 

 1.33 3.52 0.95 2.01 ( 5-2من )

 1.43 3.38 0.67 1.77 5أكثر من 

 1.35 3.42 0.85 1.94 المجموع

البعد الثقافي  

 تماعيجاال

 0.55 2.77 0.69 2.66 2أقل من 

 1.02 3.35 0.83 1.92 ( 5-2من )

 1.13 3.15 0.63 2.08 5أكثر من 

 1.06 3.22 0.75 2.05 المجموع

بعد اختيار  

 الشريك

 0.62 3.07 0.67 3.14 2أقل من 

 1.21 3.51 0.94 2.25 ( 5-2من )

 1.19 3.30 0.55 1.87 5أكثر من 

 1.18 3.38 0.82 2.12 المجموع

 البعد الديني 

 0.57 3.09 0.79 2.93 2أقل من 

 0.98 3.46 0.79 2.50 ( 5-2من )

 1.08 3.41 0.41 2.26 5أكثر من 

 1.01 3.41 0.66 2.41 المجموع

 0.25 2.98 0.20 2.87 2أقل من الدرجة الكلية  
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 عدد األبناء  المتغير

 الزوجة وجزال

المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

 1.14 3.52 0.79 2.30 ( 5-2من ) للتوافق الزواجي 

 1.16 3.33 0.48 2.04 5أكثر من 

 1.12 3.39 0.66 2.21 المجموع

طات الحسررابي ة 19يتضررح مررن الجرردول ) لتوافررق الزواجرري لرردى آبرراء ل( وجررود فررروم ظاهريررة بررين المتوسرر 

. وللتحقرررق مرررن داللرررة عررردد األبنررراء تعرررزى لمتغيرررروأمهرررات طلبرررة المرحلرررة الثانويرررة فررري محافظرررة الخليرررل 

(، كمرا هرو موضرح فري الجردول One Way Anova)ين األحرادي ااستخدي اختبار تحليل الت بر ،الفروم 

(20:) 

بين متوّسطات الفروق  إلىللتعرف  (One Way Anova( نتائج اختبار تحليل الّتباين األحادي )20جدول )
)ي=  عدد األبناء تعزى لمتغيرالتوافق الزواجي لدى آباء وأمهات طلبة المرحلة الثانوية في محافظة الخليل مستوى 

342 ) 

 مصدر التّباين  المتغير
مجموع 

 المربعات

درجات  

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف  

 المحسوبة

 الّداللة

 اإلحصائيّة

 الذاتي

 الزوج

 6.45 2 12.91 بين المجموعات 

 0.48 168 80.58 داخل المجموعات 0.000 **13.45

  170 93.49 المجموع 

 الزوجة

 2.93 2 5.86 بين المجموعات 

 1.78 168 299.02 داخل المجموعات 0.196 1.65

  170 304.88 المجموع 

 العاطفي 

 الزوج

 3.20 2 6.39 بين المجموعات 

 0.54 168 91.42 داخل المجموعات 0.003 **5.87

  170 97.81 المجموع 

 الزوجة

 2.79 2 5.58 بين المجموعات 

 1.13 168 189.94 داخل المجموعات 0.088 2.47

  170 195.53 المجموع 

 االقتصادي 

 الزوج

 4.76 2 9.53 بين المجموعات 

 0.67 168 112.26 داخل المجموعات 0.001 **7.13

  170 121.79 المجموع 

 الزوجة

 1.15 2 2.30 بين المجموعات 

 1.83 168 307.26 داخل المجموعات 0.535 0.63

  170 309.56 المجموع 

الثقافي 

 االجتماعي

 الزوج

 2.71 2 5.42 بين المجموعات 

5.06** 

0.007 

 

 

 0.54 168 89.95 داخل المجموعات

  170 95.38 المجموع 

 الزوجة
 1.79 1.99 2 3.98 بين المجموعات 

 

0.171 

 1.11 168 187.09 داخل المجموعات 
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 مصدر التّباين  المتغير
مجموع 

 المربعات

درجات  

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف  

 المحسوبة

 الّداللة

 اإلحصائيّة

    170 191.07 المجموع 

اختيار  

 الشريك

 جوالز

 8.92 2 17.85 بين المجموعات 

 0.57 168 96.32 داخل المجموعات 0.000 **15.56

  170 114.17 المجموع 

 الزوجة

 1.51 2 3.03 بين المجموعات 

 1.38 168 231.76 داخل المجموعات 0.336 1.10

  170 234.79 المجموع 

 الديني

 الزوج

 2.76 2 5.52 بين المجموعات 

 0.40 168 67.94 داخل المجموعات 0.001 **6.82

  170 73.46 المجموع 

 الزوجة

 0.67 2 1.35 بين المجموعات 

 1.03 168 172.46 داخل المجموعات 0.521 0.66

  170 173.81 المجموع 

الدرجة  

الكلية 

للتوافق  

 الزواجي

 الزوج

 3.90 2 7.79 بين المجموعات 

 0.40 168 66.78 المجموعات لداخ 0.000 **9.80

  170 74.57 المجموع 

 الزوجة

 1.70 2 3.39 بين المجموعات 

 1.24 168 208.10 داخل المجموعات 0.257 1.37

  170 211.49 المجموع 

 ( 0.01** دالّة إحصائيّاً عند مستوى داللة )، (0.05* دالّة إحصائيّاً عند مستوى داللة ) 

 ما ي تي:( 19النتائج الواردة في الجدول ) ليتضح من خل

 وفقًا لمتغير عدد األبناء )الزوج(: داللة الفروق بين متوسطات مستوى التوافق الزواجي أوالً 
وجود فروم ذات داللة إحصائية عند مستوى الد اللة  ( إلى  20تشير النتائج الواردة في جدول )

(α≤0.05  طات متوس  بين  الزواجمستوى  (  محافظة    يالتوافق  في  الثانوية  المرحلة  طلبة  آباء  لدى 

حي  كانت قيمة  ،  عدد األبناء في الدرجة الكلية لمقياس التوافق الزواجي وأبعاده  تعزى لمتغيرالخليل  

من مستوى الد اللة   أصغر  ( وهي0.000لمقياس التوافق الزواجي  )الزو ( )الد اللة اإلحصائي ة للدرجة  

 دال ة إحصائي اا. و ( 0.05)

الفروم و  اختبار    ،إليجاد مصدر  )استخدي  للفروم   للمقارنات  (Scheffeشيفيه  البعدية  الثنائية 

الخليل  مستوى  متوسطات    بين محافظة  في  الثانوية  المرحلة  طلبة  آباء  لدى  الزواجي  تعزى  التوافق 

 .يوضح ذل  (21الجدول )و  ،عدد األبناء  لمتغير
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التوافق  مستوى مقارنات الثنائية البعدية للفروق بين متوسطات ل( لScheffe(: نتائج اختبار شيفيه )21جدول )
 عدد األبناء  تعزى لمتغيرالزواجي لدى آباء طلبة المرحلة الثانوية في محافظة الخليل 

 المقارنات  البعد 
المتوسط 

 الحسابي 
 5أكثر من  ( 5-2من )

 الذاتي

 *89431. 0.44017 2.83 2أقل من 

 *45414.  2.39 ( 5-2من )

  ------ 1.94 5ثر من كأ

 العاطفي 

 *59812. 0.26486 2.91 2أقل من 

 *33326.  2.64 ( 5-2من )

  ------ 2.31 5أكثر من 

 االقتصادي 

 *95593. *71766. 2.73 2أقل من 

 0.23827  2.01 ( 5-2من )

  ------ 1.77 5أكثر من 

الثقافي 

 االجتماعي

 0.57677 *73601. 2.66 2أقل من 

 0.15924-  1.92 ( 5-2)من 

  ------ 2.08 5أكثر من 

 اختيار الشريك 

 *1.26746 *88636. 3.14 2أقل من 

 *38110.  2.25 ( 5-2من )

  ------ 1.87 5أكثر من 

 الديني

 *67118. 0.42727 2.93 2أقل من 

 0.24390  2.50 ( 5-2من )

  ------ 2.26 5أكثر من 

 الدرجة الكلية  

 *82648. *56285. 2.87 2أقل من 

 *26363.  2.30 ( 5-2من )

  ------ 2.04 5أكثر من 

مستوى التوافق    متوسطات إلى أن الفروم في    (21وفق الجدول )  تشير المقارنات الثنائية البعدية

الخليل    الزواجي الثانوية في محافظة  المرحلة  آباء طلبة  لمتغير لدى  األبناء  تعزى  بين  عدد  ، ظهرت 

( من جهة  5( و)أكثر من  5-2( من جهة وبين الذين عدد أبنائهم من )2أبنائهم )أقل من    د الذين عد 

( الذين كان مستوى توافقهم الزواجي أعلى.  2أخرى، وكانت الفروم لصالح الذين عدد أبنائهم )أقل من  

من    (5( من جهة والذين عدد أبنائهم )أكثر من  5-2كذل  ظهرت الفروم بين الذين عدد أبنائهم من )

 ( الذين كان مستوى توافقهم الزواجي أعلى. 5-2جهة أخرى، لصالح الذين عدد أبنائهم من )

 وفقًا لمتغير عدد األبناء )الزوجة( : داللة الفروق بين متوسطات مستوى التوافق الزواجي ثانياً 
( الواردة في جدول  النتائج  إلى عدي  20تشير  داللة إحصائية عند مستوى  (  ذات  وجود فروم 

)لا طات  α≤0.05د اللة  متوس  بين  في  مستوى  (  الثانوية  المرحلة  طلبة  أمهات  لدى  الزواجي  التوافق 
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الخليل   لمتغيرمحافظة  وأبعاده  تعزى  الزواجي  التوافق  لمقياس  الكلية  الدرجة  في  األبناء  حي  ،  عدد 

للدرجة   الد اللة اإلحصائي ة  قيمة  )كانت  )الزوجة(  الزواجي   التوافق  من    أكبر  هيو (  0.257لمقياس 

 دال ة إحصائي اا. وغير ( 0.05مستوى الد اللة ) 

( بين متوسطات α≤0.05: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )الرابعةالفرضية  

فــارق  تعــزى لمتغيــرالتوافــق الزواجــي لــدى آبــاء وأمهــات طلبــة المرحلــة الثانويــة فــي محافظــة الخليــل 

 .العمر بين الزوجين

التوافرق الزواجري  مسرتوى المتوسطات الحسابية واالنحرافات المييارية ل حسبت ، فرضية الرابعةللفحص ا

، فررارم العمرر بررين الررزوجين تعرزى لمتغيرررلردى آبرراء وأمهررات طلبرة المرحلررة الثانويررة فري محافظررة الخليررل 

 :يوضح ذل  (22الجدول )و 

المعيارية لمستوى التوافق الزواجي لدى آباء وأمهات  (: يبين األعداد والمتوّسطات الحسابّية واالنحرافات22جدول )
 فارق العمر بين الزوجين  تعزى لمتغيرطلبة المرحلة الثانوية في محافظة الخليل 

 فارق العمر بين الزوجين  المتغير

 الزوجة الزوج

المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

 البعد الذاتي 

 1.39 3.33 0.59 2.38 سنوات 5من  أقل

 1.33 3.63 0.44 2.20 ( سنوات 5-10) 

 1.32 3.26 0.92 2.13 سنوات  10أكثر من 

 1.34 3.38 0.74 2.20 المجموع

 البعد العاطفي 

 1.30 3.58 0.52 2.66 سنوات 5أقل من 

 0.99 3.68 0.53 2.39 ( سنوات 5-10) 

 1.02 3.42 0.94 2.50 سنوات  10أكثر من 

 1.07 3.53 0.76 2.50 المجموع

 البعد االقتصادي 

 1.34 3.53 0.75 2.49 سنوات 5أقل من 

 1.32 3.70 0.65 1.84 ( سنوات 5-10) 

 1.35 3.20 0.90 1.77 سنوات  10أكثر من 

 1.35 3.42 0.85 1.94 المجموع

البعد الثقافي  

 االجتماعي

 1.15 3.27 0.37 2.60 سنوات 5أقل من 

 0.89 3.43 0.79 1.82 ( سنوات 5-10) 

 1.10 3.07 0.73 1.96 سنوات  10أكثر من 

 1.06 3.22 0.75 2.05 المجموع

بعد اختيار  

 الشريك

 1.25 3.29 0.87 2.21 سنوات 5أقل من 

 1.18 3.43 0.70 2.10 ( سنوات 5-10) 
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 فارق العمر بين الزوجين  المتغير

 الزوجة الزوج

المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

 1.15 3.38 0.87 2.10 سنوات  10أكثر من 

 1.18 3.38 0.82 2.12 المجموع

 البعد الديني 

 1.04 3.40 0.61 2.42 سنوات 5أقل من 

 0.94 3.54 0.51 2.45 ( سنوات 5-10) 

 1.04 3.34 0.76 2.38 سنوات  10أكثر من 

 1.01 3.41 0.66 2.41 المجموع

الدرجة الكلية  

 للتوافق الزواجي 

 1.20 3.39 0.48 2.45 سنوات 5أقل من 

 1.07 3.57 0.43 2.15 ( سنوات 5-10) 

 1.10 3.28 0.81 2.15 سنوات  10أكثر من 

 1.12 3.39 0.66 2.21 المجموع

طات الحسررابي ة 22يتضررح مررن الجرردول ) لتوافررق الزواجرري لرردى آبرراء ل( وجررود فررروم ظاهريررة بررين المتوسرر 

. وللتحقق مرن فارم العمر بين الزوجين تعزى لمتغيروأمهات طلبة المرحلة الثانوية في محافظة الخليل 

(، كمرا هرو موضرح فري One Way Anova)اسرتخدي اختبرار تحليرل الت براين األحرادي  ،لرة الفرروم الد 

 (:23الجدول )

بين متوّسطات الفروق  إلىللتعرف  (One Way Anova( نتائج اختبار تحليل الّتباين األحادي )23جدول )
فارق العمر بين   تعزى لمتغيرالخليل  ةالتوافق الزواجي لدى آباء وأمهات طلبة المرحلة الثانوية في محافظمستوى 

 ( 342)ي=  الزوجين

 مصدر التّباين  المتغير
مجموع 

 المربعات

درجات  

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف  

 المحسوبة

 الّداللة

 اإلحصائيّة

 الذاتي

 الزوج

 0.72 2 1.44 بين المجموعات 

 0.55 168 92.05 داخل المجموعات 0.271 1.31

  170 93.49 المجموع 

 الزوجة

 2.25 2 4.50 بين المجموعات 

 1.79 168 300.38 داخل المجموعات 0.286 1.26

  170 304.88 المجموع 

 العاطفي 

 الزوج

 0.79 2 1.58 بين المجموعات 

 0.57 168 96.23 داخل المجموعات 0.254 1.38

  170 97.81 المجموع 

 الزوجة

 1.19 2 2.37 بين المجموعات 

 1.15 168 193.15 داخل المجموعات 0.358 1.03

  170 195.53 المجموع 

 االقتصادي 
 الزوج

 6.76 2 13.52 بين المجموعات 

 0.64 168 108.27 داخل المجموعات 0.000 **10.49

  170 121.79 المجموع 

 0.096 2.38 4.26 2 8.52 بين المجموعات  الزوجة
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 مصدر التّباين  المتغير
مجموع 

 المربعات

درجات  

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف  

 المحسوبة

 الّداللة

 اإلحصائيّة

 1.79 168 301.04 اتعداخل المجمو

  170 309.56 المجموع 

الثقافي 

 االجتماعي

 الزوج

 7.05 2 14.11 بين المجموعات 

 0.48 168 81.27 داخل المجموعات 0.000 14.58

  170 95.38 المجموع 

 الزوجة

 2.17 2 4.34 بين المجموعات 

 1.11 168 186.73 داخل المجموعات 0.145 1.95

  170 191.07 مجموع لا

اختيار  

 الشريك

 الزوج

 0.18 2 0.36 بين المجموعات 

 0.68 168 113.81 داخل المجموعات 0.768 0.26

  170 114.17 المجموع 

 الزوجة

 0.21 2 0.41 بين المجموعات 

 1.40 168 234.38 داخل المجموعات 0.863 0.15

  170 234.79 المجموع 

 الديني

 زوجلا

 0.09 2 0.19 بين المجموعات 

 0.44 168 73.27 داخل المجموعات 0.806 0.22

  170 73.46 المجموع 

 الزوجة

 0.62 2 1.24 بين المجموعات 

 1.03 168 172.57 داخل المجموعات 0.549 0.60

  170 173.81 المجموع 

الدرجة  

الكلية 

للتوافق  

 الزواجي

 الزوج

 1.29 2 2.57 ت ابين المجموع

 0.43 168 72.00 داخل المجموعات 0.050 *3.00

  170 74.57 المجموع 

 الزوجة

 1.37 2 2.75 بين المجموعات 

 1.24 168 208.74 داخل المجموعات 0.333 1.11

  170 211.49 المجموع 

 ( 0.01د مستوى داللة )ن ** دالّة إحصائيّاً ع، (0.05* دالّة إحصائيّاً عند مستوى داللة ) 

 ما ي تي:( 23يتضح من خلل النتائج الواردة في الجدول )

الزواجي  أوالً  التوافق  بين متوسطات مستوى  الفروق  الزوجين : داللة  بين  العمر  فارق  وفقًا لمتغير 
 )الزوج(

  ةوجود فروم ذات داللة إحصائية عند مستوى الد الل( إلى  23تشير النتائج الواردة في جدول )

(α≤0.05  طات متوس  بين  محافظة  مستوى  (  في  الثانوية  المرحلة  طلبة  آباء  لدى  الزواجي  التوافق 

لمتغيرالخليل   البعد    تعزى  الزواجي وفي  التوافق  لمقياس  الكلية  الدرجة  الزوجين في  بين  العمر  فارم 

االجتماعي الثقافي  والبعد  للدرجة  ،  االقتصادي  اإلحصائي ة  الد اللة  قيمة  كانت  التوافق  لحي   مقياس 

( )الزو (  )ل  مساوية  ( وهي0.050الزواجي   الد اللة  إحصائي اا.و (  0.05مستوى  تظهر    دال ة  لم  بينما 
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لمتغير   تعزى  والديني(  الحياة،  شري   واختيار  والعاطفي،  )الذاتي،  األبعاد:  في  إحصائياا  دالة  فروم 

 الفارم في عمر الزوجين. 

الفروم  اختبار    ،وإليجاد مصدر  للفروم   للمقارنات  (Scheffeيفيه )ش استخدي  البعدية  الثنائية 

الخليل  مستوى  متوسطات    بين محافظة  في  الثانوية  المرحلة  طلبة  آباء  لدى  الزواجي  تعزى  التوافق 

 . يوضح ذل  (24الجدول )و  ،فارم العمر بين الزوجين لمتغير

مستوى التوافق  للفروق بين متوسطات  ة( للمقارنات الثنائية البعديScheffe(: نتائج اختبار شيفيه )24جدول )
 فارق العمر بين الزوجين  تعزى لمتغيرالزواجي لدى آباء طلبة المرحلة الثانوية في محافظة الخليل 

 المقارنات  البعد 
المتوسط 

 الحسابي 

 10أكثر من  ( سنوات 5-10) 

 سنوات

 االقتصادي 

 *71905. *65151. 2.49 سنوات 5أقل من 

 0.06754  1.84 ( سنوات 5-10) 

  ------ 1.77 سنوات  10أكثر من 

الثقافي 

 االجتماعي

 *64167. *78269. 2.60 سنوات 5أقل من 

 0.14103-  1.82 ( سنوات 5-10) 

   1.96 سنوات  10أكثر من 

 الدرجة الكلية  

 *0.30362 *0.30440 2.45 سنوات 5أقل من 

 0.00078-  2.15 ( سنوات 5-10) 

   2.15 ت سنوا 10أكثر من 

مستوى التوافق    متوسطات إلى أن الفروم في    (23وفق الجدول )  تشير المقارنات الثنائية البعدية

،  فارم العمر بين الزوجين  تعزى لمتغيرلدى آباء طلبة المرحلة الثانوية في محافظة الخليل    الزواجي

لذين فارم العمر بين  اسنوات( من جهة وبين    5ظهرت بين الذين فارم العمر بين الزوجين )أقل من  

سنوات( من جهة أخرى، وكانت الفروم لصالح الذين فارم    10سنوات( و)أكثر من    10-5الزوجين )

الزوجين )أقل من   بين  الكلية    5العمر  الدرجة  الزواجي أعلى في  الذين كان مستوى توافقهم  سنوات( 

 ماعي. تلمقياس التوافق الزواجي وفي البعد االقتصادي والبعد الثقافي االج

 وفقًا لمتغير فارق العمر بين الزوجين )الزوجة( : داللة الفروق بين متوسطات التوافق الزواجي  ثانياً 
( الواردة في جدول  النتائج  إلى عدي  23تشير  داللة إحصائية عند مستوى  (  ذات  وجود فروم 

( طات  α≤0.05الد اللة  متوس  بين  المرحلمستوى  (  طلبة  أمهات  لدى  الزواجي  في    ةالتوافق  الثانوية 
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الخليل   لمتغيرمحافظة  الزواجي   تعزى  التوافق  لمقياس  الكلية  الدرجة  في  الزوجين  بين  العمر  فارم 

للدرجة  ،  وأبعاده اإلحصائي ة  الد اللة  قيمة  كانت  )حي   )الزوجة(  الزواجي   التوافق  (  0.333لمقياس 

 دال ة إحصائي اا. وغير ( 0.05من مستوى الد اللة ) أكبر وهي

ــي ــة ةالفرضـ ــة )الخامسـ ــتوى الداللـ ــائية عنـــد مسـ ــة إحصـ ــد فـــروق ذات داللـ ــين α≤0.05: ال توجـ ( بـ

تعزى لمتغيـر التوافق الزواجي لدى آباء وأمهات طلبة المرحلة الثانوية في محافظة الخليل متوسطات  

 .طريقة الزواج

)الخامسةالفرضية    لفحص  المستقلة  للعينات  )ت(  اختبار  استخدي   ،Independent-Sample t-

test  طات  ( إليجاد الفروم مستوى التوافق الزواجي لدى آباء وأمهات طلبة المرحلة الثانوية  بين متوس 

 .طريقة الزوا تعزى لمتغير في محافظة الخليل 

مستوى التوافق الزواجي لدى آباء  بين متوّسطات لفروق للتعرف إلى ا( t-test))ت( نتائج اختبار  :(25جدول )
 طريقة الزواج. تعزى لمتغير  لثانوية في محافظة الخليل اوأمهات طلبة المرحلة 

 الصفة  المتغير 
طريقة  

 الزواج 

المتوسط  

 الحسابي 

االنحراف  

 المعياري

قيمة ت  

 المحسوبة 
 الّداللة اإلحصائيّة 

 البعد الذاتي 

 الزوج 
 0.005 2.877** 0.73 2.27 تقليدية 

 0.67 1.79 عن حب 

 الزوجة 
 0.000 514.64** 1.19 3.66 تقليدية 

 0.52 1.50 عن حب 

 البعد العاطفي 

 الزوج 
 0.000 4.016** 0.74 2.59 تقليدية 

 0.61 1.92 عن حب 

 الزوجة 
 0.000 8.255** 1.02 3.70 تقليدية 

 0.63 2.39 عن حب 

 البعد االقتصادي 

 الزوج 
 0.044 2.032* 0.84 1.99 تقليدية 

 0.85 1.60 عن حب 

 الزوجة 
 0.000 16.704** 1.19 3.71 تقليدية 

 0.44 1.45 عن حب 

 البعد الثقافي االجتماعي 

 الزوج 
 0.032 2.167* 0.74 2.09 تقليدية 

 0.72 1.73 عن حب 

 الزوجة 
 0.000 10.650** 0.94 3.43 تقليدية 

 0.63 1.78 عن حب 

 بعد اختيار الشريك 

 الزوج 
 0.028 2.308* 0.83 2.17 تقليدية 
 0.67 1.81 ب عن ح

 الزوجة 
 0.000 9.896** 1.07 3.60 تقليدية 

 0.70 1.89 عن حب 

 الزوج  البعد الديني 
 0.009 2.766** 0.68 2.45 تقليدية 

 0.45 2.15 عن حب 
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 الصفة  المتغير 
طريقة  

 الزواج 

المتوسط  

 الحسابي 

االنحراف  

 المعياري

قيمة ت  

 المحسوبة 
 الّداللة اإلحصائيّة 

 الزوجة 
 0.000 16.512** 0.91 3.62 تقليدية 

 0.28 2.03 عن حب 

 الدرجة الكلية للتوافق الزواجي 

 الزوج 
 0.004 2.884** 0.66 2.27 تقليدية 

 0.53 1.84 عن حب 

 الزوجة 
 0.000 15.090** 0.99 3.62 تقليدية 

 0.41 1.82 عن حب 
 1.96 =( 0.05/ قيمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة )340(، درجات الحرية = 0.05* دالّة إحصائيّاً عند مستوى داللة )

 2.58 =( 0.05/ قيمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة )340(، درجات الحرية = 0.01) دالّة إحصائيّاً عند مستوى داللة  **ََ
 

 إلى ما ي تي:  (25تشير النتائج الواردة في الجدول )

 : الفروق في مستوى التوافق الزواجي لدى الزوج وفقًا لمتغير طريقة الزواج أوالً 

 0.05)إحصائية عند مستوى الد اللة    وجود فروم ذات داللة  (25أظهرت النتائج الواردة في جدول )

طات   ≥ تعزى  مستوى التوافق الزواجي لدى آباء طلبة المرحلة الثانوية في محافظة الخليل  ( بين متوس 

بلغت وقد ظهرت الفروم في الدرجة الكلية لمقياس التوافق الزواجي وأبعاده، و   ،طريقة الزوا لمتغير  

من قيمة )ت( الجدولية  أكبر( وهي 2.844)ق الزواجي للزو  فللتواقيمة )ت( المحسوبة للدرجة الكلية 

وكانت الفروم في مستوى التوافق الزواجي لصالح طريقة الزوا    (.0.05( عند مستوى داللة )1.96)

بلغ ) بمتوسط حسابي  مقابل )2.27التقليدية  الناتجة عن قصة حب. كذل   1.84(  الزوا   ( لطريقة 

اس التوافق الزواجي لدى الزو  لصالح طريقة الزوا  التقليدية. وبهذه يكانت الفروم في جميع أبعاد مق

 النتيجة ترفض الفرضية الصفرية الخامسة. 

 : الفروق في مستوى التوافق الزواجي لدى الزوجة وفقًا لمتغير طريقة الزواج ثانياً 

 0.05)اللة  د  وجود فروم ذات داللة إحصائية عند مستوى ال  (25أظهرت النتائج الواردة في جدول )

طات   ≥ متوس  بين  الخليل (  محافظة  في  الثانوية  المرحلة  طلبة  أمهات  لدى  الزواجي  التوافق  مستوى 

لمتغير   الزوا تعزى  وأبعاده،    ،طريقة  الزواجي  التوافق  لمقياس  الكلية  الدرجة  في  الفروم  وقد ظهرت 

من قيمة )ت(   أكبر( وهي  4.320)للتوافق الزواجي للزوجة  بلغت قيمة )ت( المحسوبة للدرجة الكلية  و 

( )1.96الجدولية  داللة  مستوى  عند  لصالح   (.0.05(  الزواجي  التوافق  مستوى  في  الفروم  وكانت 
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( لطريقة الزوا  الناتجة عن قصة  1.82( مقابل ) 3.62طريقة الزوا  التقليدية بمتوسط حسابي بلغ ) 

لدى الزوجة لصالح طريقة الزوا    حب. كذل  كانت الفروم في جميع أبعاد مقياس التوافق الزواجي

 التقليدية. وبهذه النتيجة ترفض الفرضية الصفرية الخامسة.

في المرحلة الثانوية فـي محافظـة  النفسية لدى األبناء االضطرابات أعراضمستوى ما :  الثالثالسنال  
 الخليل؟

طات الحسررابي ة واالنحرافرات اتررم اسرتخرا  ، الثالرر  لنجابرة عررن السرؤال  ميياريررة واألوزان النسرربية لالمتوسرر 

وذلر  كمرا ، فري المرحلرة الثانويرة فري محافظرة الخليرل  النفسية لدى األبناء  االضطرابات   أعراض لمستوى  

 (.26في الجدول ) هو موضح

النفسية لدى    االضطرابات ألعراضواألوزاي النسبية  (: المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارية26) جدول
 ( 171، مرتبة تنازليًا: )ي=حلة الثانوية في محافظة الخليلر في الم األبناء

 المجال 
رقم 

 الفقرة 

المتوسط  

 الحسابي 

االنحراف  

 المعياري

الوزن  

النسبي  

% 

 الرتبة 
درجة  

 الموافقة 

 المجال 
رقم 

 الفقرة 

المتوسط  

 الحسابي 

االنحراف  

 المعياري

الوزن  

النسبي  

% 

 الرتبة 
درجة  

 الموافقة 

ي 
ع

ما
جت

ال
ا

 

 متوسطة  1 57.4 1.14 2.87 5

ي 
سد

ج
ال

 

 متوسطة  1 52.4 1.64 2.62 13

 متوسطة  2 52.2 1.59 2.61 14 متوسطة  2 57.2 1.32 2.86 9

 متوسطة  2 52.2 1.58 2.61 15 متوسطة  3 56.2 1.39 2.81 4

 متوسطة  3 49.8 1.68 2.49 12 متوسطة  4 56.0 1.29 2.80 8

 متوسطة  4 48.8 1.41 2.44 10 متوسطة  5 55.0 1.25 2.75 3

 منخفضة  5 43.8 1.39 2.19 11 متوسطة  6 52.8 1.32 2.64 1

 متوسطة  6 49.8 1.55 2.49 الدرجة الكلية  متوسطة  7 51.8 1.50 2.59 6

 متوسطة  8 51.4 1.56 2.57 7

ق 
قل

ال
 

 متوسطة  1 58.8 1.51 2.94 26

 متوسطة  2 57.0 1.60 2.85 25 متوسطة  9 50.8 1.05 2.54 2

 متوسطة  3 56.4 1.43 2.82 27 متوسطة  2 54.2 1.31 2.71 درجة الكلية لا
ية 

ان
دو

لع
 ا
ت

ال
شك

لم
ا

 

 متوسطة  4 52.2 1.32 2.61 28 متوسطة  1 56.8 1.50 2.84 20

 متوسطة  5 51.6 1.25 2.58 23 متوسطة  2 56.0 1.30 2.80 21

 متوسطة  6 48.4 1.24 2.42 24 متوسطة  3 54.0 1.29 2.70 22

 متوسطة  3 54.0 1.39 2.70 الدرجة الكلية  متوسطة  3 54.0 1.48 2.70 17

 متوسطة  4 53.2 1.67 2.66 19

ت 
شت

لت
ا

 

 متوسطة  1 54.8 1.56 2.74 30

 متوسطة  2 53.2 1.53 2.66 31 متوسطة  5 52.2 1.50 2.61 16

 متوسطة  3 50.8 1.59 2.54 29 متوسطة  6 50.6 1.54 2.53 18

 متوسطة  5 53.0 1.56 2.65 الدرجة الكلية  متوسطة  4 53.8 1.47 2.69 الدرجة الكلية 

ب  
حا

س
الن

ا

ي 
ع

ما
جت

ال
ا

 

 متوسطة  1 56.8 1.59 2.84 34

ح 
و
جن

ال
 

 متوسطة  1 53.6 1.27 2.68 36

 متوسطة  2 52.6 1.43 2.63 37 متوسطة  2 56.2 1.65 2.81 32

 ة متوسط  3 51.6 1.72 2.58 39 متوسطة  3 56.0 1.54 2.80 33

 متوسطة  4 49.0 1.66 2.45 40 متوسطة  4 55.6 1.39 2.78 35

 منخفضة  5 42.2 1.35 2.11 38 متوسطة  1 56.2 1.54 2.81 الدرجة الكلية 

 متوسطة  6 49.8 1.49 2.49 الدرجة الكلية  

 متوسطة  53.0 1.45 2.65 الدرجة الكلية لالضطرابات النفسية 
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النفسرية لردى  االضرطرابات  أعرراض درجة الموافقرة علرى أن (، 26تشير البيانات الموضحة في الجدول )

، إذ بلررغ المتوسرررط الحسرررابي للدرجرررة متوسرررطةجررراءت  فررري المرحلرررة الثانويررة فررري محافظرررة الخليررل األبنرراء

 .%(53.0( بنسبة مئوية بلغت )2.65) لديهم النفسية عراض االضطرابات ألالكلية 

احتررل المركررز األول بمتوسررط حسررابي بلررغ  تمــاعيجاالنســحاب اال مجــال( أن 26ويتضررح مررن الجرردول )

بمتوسرط حسرابي  المجـال االجتمـاعي%(، وجاء في المركز الثراني 56.2نسبة مئوية بلغت )و (  2.81)

بمتوسط حسابي بلغ  القلق مجال الثال  وجاء في المركز   %(،54.2نسبة مئوية بلغت )و (  2.71بلغ )

بمتوسرط  مجـال المشـكالت العدوانيـة الرابرعمركرز لوجراء فري ا %(،54.0نسبة مئويرة بلغرت )و (  2.70)

بمتوسط  مجال التشتت الخامسوجاء في المركز   %(،53.8( ونسبة مئوية بلغت )2.69حسابي بلغ )

مجـال كرل مرن  السادس واألخيروجاء في المركز  %(،53.0( ونسبة مئوية بلغت )2.65حسابي بلغ )

 %(.49.8ونسبة مئوية بلغت ) (2.49بمتوسط حسابي بلغ ) الجنو  والمجال الجسدي

النفسـية  االضـطرابات أعـراضأفراد عينة الدراسة فـي متوسـطات    استجاباتتختل   هل  السنال الرابع:  

 (؟الص )الجنس، متغيري  في المرحلة الثانوية في محافظة الخليل باختالف لدى األبناء

 ( على الن حو اآلتي:7-6حي   انبثق عنه الفرضيات من )

ــة )سالفرضـــية ال ــد مســـتوى الداللـ ــائية عنـ ــة إحصـ ــة: ال توجـــد فـــروق ذات داللـ ــين α≤0.05ادسـ ( بـ

فـي المرحلـة الثانويـة فـي محافظـة الخليـل تعـزى  النفسـية لـدى األبنـاء  االضطرابات  أعراضمتوسطات  

 لمتغير الجنس.

)السادسةالفرضية    لفحص  المستقلة  للعينات  )ت(  اختبار  استخدي   ،Independent-Sample t-

test طات  يجاد الفروم  ( إل في المرحلة الثانوية في    النفسية لدى األبناء  االضطرابات   أعراض بين متوس 

 .تعزى لمتغير الجنس محافظة الخليل
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بين متوّسطات لفروق للتعرف إلى ا( Independent- Sample t-test))ت( ( نتائج اختبار 27جدول )
 (. 171)ي =  تعزى لمتغير الجنسانوية في محافظة الخليل ثفي المرحلة ال النفسية لدى األبناء االضطرابات أعراض

 التكرارات الجنس  المجال 
المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

قيمة ت 

 المحسوبة

الداللة 

 اإلحصائية

 االجتماعي
 0.012 2.543* 1.08 2.92 80 ذكر
 0.86 2.54 91 أنثى

 الجسدي 
 1.36 2.57 80 ذكر

0.655 0.513 
 1.35 2.43 91 أنثى

 المشكالت العدوانية
 1.38 2.76 80 ذكر

0.605 0.546 
 1.17 2.64 91 أنثى

 القلق 
 1.12 2.81 80 ذكر

1.081 0.281 
 1.22 2.61 91 أنثى

 التشتت
 1.43 2.60 80 ذكر

0.402 0.688 
 1.45 2.69 91 أنثى

 االنسحاب االجتماعي
 1.26 2.85 80 ذكر

0.380 0.704 
 1.49 2.77 91 أنثى

 الجنوح
 1.41 2.60 80 ذكر

1.019 0.310 
 1.18 2.39 91 أنثى

 االضطرابات النفسية الكلية 
 1.22 2.75 80 ذكر

1.008 0.315 
 1.14 2.57 91 أنثى

 1.96 = ( 0.05/ قيمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة )169(، درجات الحرية =  0.05* دالّة إحصائيّاً عند مستوى داللة )

 2.58 = ( 0.05/ قيمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة )169(، درجات الحرية = 0.01دالّة إحصائيّاً عند مستوى داللة ) **ََ

 

( إلى عدي وجود فروم ذات داللة إحصائية عند مستوى الد اللة 27تشير البيانات الواردة في الجدول )

(0.05 ≤   )  طات في المرحلة الثانوية في محافظة    ية لدى األبناءسالنف   االضطرابات   أعراض بين متوس 

الجنس  الخليل لمتغير  النفسية  تعزى  للضطرابات  الكلية  للدرجة  المحسوبة  )ت(  قيمة  بلغت  حي    ،

(، كذل  لم تظهر 0.05( عند مستوى داللة )1.96( وهي أصغر من قيمة )ت( الجدولية )1.008)

مجال المشكلت العدوانية، ومجال القلق، ومجال و فروم ذات داللة إحصائية في )المجال الجسدي،  

بين   إحصائياا  دالة  فروم  ظهرت  بينما  الجنوح(.  ومجال  االجتماعي،  االنسحاب  ومجال  التشتت، 

األبناء  االضطرابات   أعراض متوسطات   لدى  تعزى    النفسية  الخليل  محافظة  في  الثانوية  المرحلة  في 

ا المجال االجتماعي، وكانت  الجنس في  )للمتغير  بلغ  بمتوسط حسابي  الذكور  (  2.92فروم لصالح 

 ( لنناث.2.54مقابل )
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ــية  ــابعةالفرضـ ــة )السـ ــتوى الداللـ ــد مسـ ــائية عنـ ــة إحصـ ــروق ذات داللـ ــد فـ ــين α≤0.05: ال توجـ ( بـ
فـي المرحلـة الثانويـة فـي محافظـة الخليـل تعـزى  النفسـية لـدى األبنـاء  االضطرابات  أعراضمتوسطات  
 .الص لمتغير 

 ألعررررررراض المتوسررررررطات الحسررررررابية واالنحرافررررررات الميياريررررررة  إيجرررررراد تررررررم  ة السررررررابعة،يالختبررررررار الفرضرررررر

، وذلر  الصرففي المرحلة الثانوية فري محافظرة الخليرل تعرزى لمتغيرر   النفسية لدى األبناء  االضطرابات 

 (.28)كما هو موضح في الجدول 

  النفسية لدى األبناء  الضطراباتا ألعراض(: األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 28جدول )
 . الص في المرحلة الثانوية في محافظة الخليل تعزى لمتغير 

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  الصف المجال 

 االجتماعي

 

 0.92 2.90 65 عاشر

 1.17 2.54 54 حادي عشر 

 0.83 2.66 52 ثاني عشر

 0.99 2.71 171 المجموع

 الجسدي 

 1.32 2.80 65 رشعا

 1.44 2.46 54 حادي عشر 

 1.24 2.14 52 ثاني عشر

 1.35 2.49 171 المجموع

 المشكالت العدوانية

 

 1.18 2.97 65 عاشر

 1.30 2.66 54 حادي عشر 

 1.29 2.37 52 ثاني عشر

 1.27 2.69 171 المجموع

 القلق 

 1.05 3.05 65 عاشر

 1.33 2.56 54 حادي عشر 

 1.07 2.41 52 رشثاني ع

 1.18 2.70 171 المجموع

 التشتت

 

 1.47 3.07 65 عاشر

 1.46 2.59 54 حادي عشر 

 1.22 2.18 52 ثاني عشر

 1.44 2.65 171 المجموع

 االنسحاب االجتماعي

 1.32 3.30 65 عاشر

 1.34 2.75 54 حادي عشر 

 1.31 2.25 52 ثاني عشر

 1.38 2.81 171 المجموع

 الجنوح

 1.23 2.66 65 عاشر

 1.31 2.49 54 حادي عشر 

 1.34 2.27 52 ثاني عشر

 1.29 2.49 171 المجموع

 1.11 2.94 65 عاشر  االضطرابات النفسية الكلية 
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 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  الصف المجال 

 1.27 2.57 54 حادي عشر 

 1.09 2.37 52 ثاني عشر 

 1.18 2.65 171 المجموع

النفسية  االضطرابات  ألعراض ات الحسابية ط( وجود فروم ظاهرية بين المتوس28يتضح من الجدول )

. وللتحقرق مرن داللرة الفرروم الصرففي المرحلة الثانويرة فري محافظرة الخليرل تعرزى لمتغيرر   لدى األبناء

 (:29(، كما هو موضح في الجدول )One Way Anovaاستخدي اختبار تحليل التباين األحادي )

 بين لفروق ا داللة على للتعرف( One Way Anova) األحادي التباين تحليل  اختبار نتائج( 29) جدول
في المرحلة الثانوية في محافظة الخليل تعزى لمتغير   النفسية لدى األبناء االضطرابات ألعراض الحسابية المتوسطات

 .الص 

 مصدر التباين  المجال 
مجموع 

 المربعات

درجات  

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف  

 المحسوبة

مستوى 

الداللة 

ةياإلحصائ  

 االجتماعي

 2.03 2 4.06 بين المجموعات 

 0.96 168 161.05 داخل المجموعات 0.124 //2.12

  170 165.11 المجموع 

 الجسدي 

 6.25 2 12.50 بين المجموعات 

 1.78 168 299.44 داخل المجموعات 0.032 *3.51

  170 311.94 المجموع 

 

 المشكالت العدوانية

 

 5.28 2 10.56 بين المجموعات 

 1.57 168 263.85 داخل المجموعات 0.037 *3.36

  170 274.41 المجموع 

 القلق 

 6.58 2 13.16 بين المجموعات 

 1.32 168 221.59 داخل المجموعات 0.008 **4.99

  170 234.75 المجموع 

 التشتت

 11.49 2 22.97 بين المجموعات 

 1.95 168 327.63 داخل المجموعات 0.003 **5.89

  170 350.60 المجموع 

 االنسحاب االجتماعي

 16.05 2 32.11 بين المجموعات 

 1.74 168 293.03 داخل المجموعات 0.000 **9.20

  170 325.13 المجموع 

 الجنوح

 2.18 2 4.36 بين المجموعات 

 1.66 168 279.08 داخل المجموعات 0.272 //1.31

  170 283.44 المجموع 

 االضطرابات النفسية الكلية 

 4.99 2 9.98 بين المجموعات 

 1.35 168 225.98 داخل المجموعات 0.026 *3.71

  170 235.96 المجموع 
ً 0.05* دالة إحصائياً عند مستوى داللة )  (. 0.01** دالة إحصائياً عند مستوى داللة )  (. // غير دالة إحصائيا

الو  البيانات  )اأظهرت  الجدول  في  الداللة  (  29ردة  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروم  وجود 
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(α≤0.05  )  الكلية الدرجة  األبناء  االضطرابات   ألعراض في  لدى  في    النفسية  الثانوية  المرحلة  في 

لمتغير   تعزى  الخليل  اآلتية:  الصفمحافظة  المجاالت  في  إحصائياا  دالة  فروم  ظهرت  كذل    ،

العد  المشكلت  االجتماعي(و )الجسدي،  االنسحاب  التشتت،  القلق،  قيمانية،  بلغت  حي   الداللة    ة، 

الكلية   للدرجة  النفسيةاإلحصائية  ( ودالة إحصائياا.  0.05( وهي أصغر من ) 0.026)  للضطرابات 

في    النفسية لدى األبناء  االضطرابات   أعراض بينما لم تظهر فروم ذات داللة إحصائية بين متوسطات  

 في محافظة الخليل في المجال االجتماعي ومجال الجنوح.   المرحلة الثانوية

  بين الثنائية البعدية للفروم  للمقارنات (Scheffeشيفيه )وإليجاد مصدر الفروم استخدي اختبار 

األبناء  االضطرابات   أعراض   متوسطات  لدى  تعزى    النفسية  الخليل  محافظة  في  الثانوية  المرحلة  في 

 .ح ذل ض يو  (30الجدول )و ، الصفلمتغير 

  االضطرابات أعراضبين متوسطات ( للمقارنات الثنائية البعدية للفروق Scheffe(: نتائج اختبار شيفيه )30جدول )
 . الص في المرحلة الثانوية في محافظة الخليل تعزى لمتغير  النفسية لدى األبناء

 المقارنات  المجال 
المتوسط 

 الحسابي 
 ثاني عشر  حادي عشر 

 الجسدي 
 *65577. 0.33704 2.80 عاشر

 0.31873  2.46 حادي عشر 

 المشكالت العدوانية

 

 *60275. 0.30961 2.97 عاشر

 0.29314  2.66 حادي عشر 

 القلق 
 *63526. 0.48390 3.05 عاشر

 0.15135  2.56 حادي عشر 

 التشتت
 *88718. 0.47407 3.07 عاشر

 0.41311  2.59 حادي عشر 

 االنسحاب االجتماعي
 *1.05000 0.55000 3.30 عاشر

 0.50000  2.75 حادي عشر 

االضطرابات النفسية  

 الكلية

 *57288. 0.37132 2.94 عاشر

 0.20157  2.57 حادي عشر 

 ( 0.05* الفرق في المتوسطات دال إحصائياً عند )

البعدية الثنائية  المقارنات  )  تشير  الجدول  الفروم    (29وفق  أن   أعراض   متوسطات   بينإلى 

، ظهرت الصففي المرحلة الثانوية في محافظة الخليل تعزى لمتغير    النفسية لدى األبناء  ات باالضطرا 
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في االضطرابات النفسية الكلية وفي )المجال الجسدي، مجال المشكلت العدوانية، مجال القلق، مجال  

ين  ب، حي  كانت الفروم بين طلبة )الصف العاشر( من جهة و التشتت، مجال االنسحاب االجتماعي(

كانت  حي   العاشر(،  )الصف  طلبة  ولصالح  أخرى،  جهة  من  عشر(  الثاني  )الصف  طلبة 

 االضطرابات النفسية لديهم أعلى. 

التوافـق الزواجـي لـدى األزواج واإلضـرابات النفسـية السنال الخـامس: هـل توجـد عالقـة ارتباطيـة بـين 

 ؟عند األبناء في المرحلة الثانوية في محافظة الخليل

 والتي تنص: ،الفرضية الثامنة اختبرت سؤال الدراسة الخامس،  لنجابة عن

بـين  (≥ 0.05)توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة  ال :الثامنةالفرضية 

ــة فــي محافظــة  ــة الثانوي ــي المرحل ــاء ف ــد األبن ــدى األزواج واإلضــرابات النفســية عن التوافــق الزواجــي ل

 .الخليل

( إليجراد العلقرة Pearson Correlationية الثامنرة، اسرتخدي معامرل ارتبرا  بيرسرون )ضرالختبرار الفر 

اإلضررابات النفسرية عنرد األبنراء فري المرحلرة الثانويرة التوافرق الزواجري لردى األزوا  مرن جهرة وبرين برين 

 (.31من جهة أخرى، كما هو واضح من خلل الجدول ) في محافظة الخليل

التوافق الزواجي لدى األزواج من جهة وبين اإلضرابات  بين  للعالقة بيرسون ارتباط عاملم نتائج يبين(: 31) جدول
 .من جهة أخرى  النفسية عند األبناء في المرحلة الثانوية في محافظة الخليل

 العالقات 

 مجاالت االضطرابات النفسية 
الضطرابات ا

 النفسية

المجال   الكلية

 االجتماعي

المجال  

 الجسدي 

مجال 

ت الالمشك

 العدوانية

 مجال القلق 
مجال 

 تشتت

مجال 

االنسحاب 

 االجتماعي

مجال 

 الجنوح

ق 
اف

و
لت

 ا
اد

بع
أ

ي 
ج

وا
لز

ا
 

البعد  

 الذاتي

-.490** -.499** -.505** -.508** -.491** -.512** -.477** -.520** 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

البعد  

 العاطفي 

-.429** -.429** -.428** -.431** -.408** -.424** -.432** -.446** 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

 **464.- **434.- **461.- **442.- **448.- **458.- **431.- **436.-البعد  
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 العالقات 

 مجاالت االضطرابات النفسية 
الضطرابات ا

 النفسية

المجال   الكلية

 االجتماعي

المجال  

 الجسدي 

مجال 

ت الالمشك

 العدوانية

 مجال القلق 
مجال 

 تشتت

مجال 

االنسحاب 

 االجتماعي

مجال 

 الجنوح

 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. االقتصادي 

البعد  

الثقافي 

 االجتماعي

-.430** -.417** -.447** -.434** -.437** -.435** -.424** -.451** 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

بعد اختيار  

 الشريك

-.411** -.409** -.417** -.410** -.419** -.430** -.410** -.433** 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

البعد  

 الديني

-.448** -.441** -.469** -.468** -.433** -.467** -.437** -.473** 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

 الكلي لتوافق الزواجيا
-.470** -.468** -.485** -.481** -.469** -.487** -.464** -.496** 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

 ( ≥ 0.05ة إحصائيا عند مستوى الداللة )ل(، * دا≥ 0.01** دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )

البيانات الواردة في الجدول ) التوافق الزواجي  بين    عكسية سالبة  علقة  وجود ( إلى  31تشير 

جهة من  ومجاالتهاوبين    وأبعاده  النفسية  أخرى   االضطرابات  جهة  االرتبا   من  معامل  بلغ  حي    ،

بينهما )  أنه كلما زاد   دالة إحصائياا.  ( وهي000.( بداللة إحصائية )496.-للعلقة  يدل على  وهذا 

في المرحلة الثانوية   النفسية لدى األبناء أعراض االضطرابات مستوى التوافق الزواجي لدى األزوا  تقل 

 في محافظة الخليل، والعكس صحيح.
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 الفصل الخامس 
 مناقشة النتائج والتوصيات 
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 الفصل الخامس 
تررائج الترري توصررلت إليهررا الدراسررة الحاليررة، والخرررو  بمجموعررة مررن نيشررمل هررذا الفصررل علررى مناقشررة ال

 التوصيات.

 أواًل: مناقشة النتائج 
التوافـق الزواجـي لـدى آبـاء وأمهـات طلبـة المرحلـة الثانويـة فـي محافظـة   مسـتوى ما  :  األولالسنال  

 ؟الخليل من وجهة نظرهم

 الزوج: ىمناقشة النتائج المتعلقة بمستوى التوافق الزواجي لد -أوالً 

درجررة الموافقررة علررى مسررتوى التوافررق الزواجرري لرردى آبرراء طلبررة المرحلررة الثانويررة فرري أن أظهرررت النتررائج 

 ،الذاتي البعد  ثم ،الديني البعد  ثمالمركز األول،  العاطفي البعد واحتل   ،منخفضةجاءت  محافظة الخليل

 .االقتصادي البعد  األخير زوجاء في المرك ،الثقافي االجتماعي فالبعد  ،بعد اختيار الشري ثم 

( التري توصرلت إلرى انخفراض معردل التوافرق الزواجري Ozden, 2013)واتفقت هذه النتيجة مرع دراسرة 

، أبررو عرقرروب )، واختلفررت مررع دراسررة للرجررال عنرردما يفشررلوا فرري ممارسررة سررمة االنفصررال والفرديررة بكفرراءة

 .دراسة كان مرتفعاا لأن مستوى التوافق الزواجي لدى عينة ا( التي توصلت إلى 2019

إلى أن اهتمامات الزو  في كثير من األحيان تختلف عن اهتمامرات بالنظر  هذه النتيجة  ويمكن تفسير  

زوجته، فهرو يسرعى إلرى تر مين اسررته ماديراا ومعنويراا، وخرلل انشرغاله بتر مين هرذه األمرور يكرون بحاجرة 

فري العطراء، لرذا يشرعر ب نره فري لحظرة مرا  إلى الدفء العاطفي الذي يعطيه الطاقرة والحيويرة للسرتمرار

ب نه أخط  في اختيار شري  حياته، كذل  وجود فجوة ثقافيرة واجتماعيرة بينره وبرين زوجتره يجعلره يشرعر 

 بالوحدة داخل بيته، من هنا فإن مستوى التوافق الزواجي لدى الزو  جاء منخفضاا. 
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 اجي لدى الزوجة:و مناقشة النتائج المتعلقة بمستوى التوافق الز  -ثانياً 

درجة الموافقرة علرى مسرتوى التوافرق الزواجري لردى أمهرات طلبرة المرحلرة الثانويرة فري أن  أظهرت النتائج  

 ،االقتصرررادي البعرررد ثرررم احترررل المركرررز األول،  العررراطفي البعرررد واحترررل  ،متوسرررطةجررراءت  محافظرررة الخليرررل

 .الثقافي االجتماعي البعد  األخيرركز موجاء في ال ،والبعد الذاتي بعد اختيار الشري ثم  ،الديني البعد ف

مسررتوى الترري توصررلت إلررى أن  (Nadam and Sylaja, 2015)واختلفررت هررذه النتيجررة مررع دراسررة 

كمررا  .لرردى النسرراء غيررر العرراملت  بينمررا كرران منخفضرراا ، اا التوافررق الزواجرري لرردى النسرراء العرراملت مرتفعرر

ض معدل التوافق الزواجي للنساء عندما ا( التي توصلت إلى انخفOzden, 2013)اختلفت مع دراسة 

 .يفشلن في ممارسة سمة االنفصال والفردية بكفاءة

أن اهتمامررات الزوجررة تكررون فرري قرردرة زوجهررا علررى ترر مين حيرراة كريمررة لهررا  باعتبررارهررذه النتيجررة وتفســر 

فري طريقرة  في اللبس األنيق وبيت جميل، ومنافسة قريباتها وصرديقاتها  اوألبنائها، حي  تكون اهتماماته

عيشها، وجل اهتمامها ينصب على األمرور العاطفيرة واالقتصرادية، وال تهرتم كثيرراا براألمور الثقافيرة، لرذا 

إذا توفر لها العاطفة والحنان، وكان زوجها كريماا وسخياا معها فإنها تشعر ب نها سعيدة في زواجها ألنه 

ى الزوجررة متوسررطاا ويختلررف عررن مسررتوى د يحقررق لهررا راباتهررا، مررن هنررا جرراء مسررتوى التوافررق الزواجرري لرر

 توافق الزو  الذي كان ضييفاا.  

ــة ب ــائج المتعلق ــانيالســنال مناقشــة النت ــة الدراســة لمتوســطات  اســتجاباتتختلــ  هــل : الث أفــراد عين

 مســتوى التوافــق الزواجــي لــدى آبــاء وأمهــات طلبــة المرحلــة الثانويــة فــي محافظــة الخليــل بــاختالف

 (؟عدد األبناء، فارق العمر بين الزوجين، طريقة الزواج، يميلالمستوى التع)الجنس،  

( علرى الن حرو 5-1من ) الصفرية الفرضيات   لمناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني، تمت مناقشة نتائج

 اآلتي:
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: ال توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة األولـىالفرضية  مناقشة النتائج المتعلقة ب

(α≤0.05  بين متوسطات ) مسـتوى التوافـق الزواجـي لـدى آبـاء وأمهـات طلبـة المرحلـة الثانويـة فـي

 تعزى لمتغير الجنس.محافظة الخليل 

طات إلى وجود فروم ذات داللة إحصائية   توصلت الدراسة مستوى التوافق الزواجي لدى آباء  بين متوس 

وقد ظهرت الفروم في الدرجة ،  ر الجنسيتعزى لمتغوأمهات طلبة المرحلة الثانوية في محافظة الخليل  

لصالح  الزواجي  التوافق  مستوى  في  الفروم  وكانت  جميعاا،  وأبعاده  الزواجي  التوافق  لمقياس  الكلية 

 اإلناث. 

 برين فرروم جوهريرة ذات داللرة إحصرائيةالتري أظهررت  (2015، توفيرق)واتفقت هذه النتيجرة مرع دراسرة 

، كمررا اتفقررت مررع دراسررة اإليجررابيومكونررات السررلوع االجتمرراعي  األزوا  والزوجررات فرري التوافررق الزواجرري

وجررود فررروم دالررة إحصررائيا فرري السررلوع العرردواني تعررزى ( الترري توصررلت إلررى 2018، بلحسرريني وخرردة)

 في مجرال القردرة علرى حرل المشركلت، حير  توصرلوا إلرى ، واختلفت معهاإلناث   لمتغير الجنس لصالح

، واختلفررت مررع قرردرة علررى حررل المشرركلت تعررزى لمتغيررر الجررنسلفرري ا عرردي وجررود فررروم دالررة إحصررائياا 

أظهرررت نتائجهررا عرردي وجررود فررروم دالررة إحصررائياا بررين متوسررطات ( الترري 2011، عسررلية والبنررا)دراسررة 

 .درجات أفراد العينة في الدرجة الكلية للتوافق الزواجي باختلف النوإ

عن  وتعزى  اهتماماتها  تختلف  الزوجة  أن  إلى  النتيجة  باللبس    هذه  تهتم  حي   الزو ،  اهتمامات 

والحفلت والعلقات االجتماعية، بينما الزو  يكون انشغاله في كيفية تحقيق األمن واألمان ألسرته من  

 خلل توفير الييش الكريم والتعليم ألبنائه وحمايتهم من كل مكروه.  

إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة   : ال توجـد فـروق ذات داللـةالثانيـةالفرضية  مناقشة النتائج المتعلقة ب

(α≤0.05  بين متوسطات ) مسـتوى التوافـق الزواجـي لـدى آبـاء وأمهـات طلبـة المرحلـة الثانويـة فـي

 .المستوى التعليمي تعزى لمتغيرمحافظة الخليل 
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النتائج   طات  أظهرت  داللة إحصائية بين متوس  الزواجي لدى  مستوى  وجود فروم ذات  التوافق 

ال المرحلة  طلبة  الخليل  ثآباء  محافظة  في  لمتغيرانوية  الكلية   تعزى  الدرجة  في  التعليمي  المستوى 

 عليا(.  ت لصالح المستوى التعليمي )دراسا، لمقياس التوافق الزواجي وأبعاده جميعاا 

طات  بينما توصلت الدراسة إلى عدي   التوافق مستوى  وجود فروم ذات داللة إحصائية بين متوس 

الم طلبة  أمهات  لدى  الخليل  ر الزواجي  محافظة  في  الثانوية  لمتغيرحلة  في    تعزى  التعليمي  المستوى 

 .الدرجة الكلية لمقياس التوافق الزواجي وأبعاده جميعاا 

دراسة   مع  النتيجة  هذه  إلى    (Nadam and Sylaja, 2015)واتفقت  توصلت  وجود التي 

وعدي وجود   ،ء العاملت اموجبة بين مستوى التوافق الزواجي والمؤهل العلمي لدى النس  طردية   علقة

، كذل  اتفقت مع دراسة علقة بين مستوى التوافق الزواجي والمؤهل العلمي لدى النساء غير العاملت 

إلى(  2019،  أبو عرقوب ) توصلت  وأبعاده    التي  الزواجي  التوافق  تبعاا  عدي وجود فروم في مستوى 

 . لزو ل يمستوى التعليملل

النتيجة  وتفسر   أنبالنظر  هذه  في   إلى  يقارب  الزوجين  لكل  الثقافي  المستوى  في  التقارب 

نظرتهما لألمور أكثر، وغالباا ما يحقق التعليم قوة واستقللية للمتعلم، وهذا يعني أنه عند الدخول في 

محتويات   ذات  كان   مهمةمناقشات  إذا  فيها  المحاججة  يستطيع  ال  الزوجين  أحد  فإن  الزوجين  بين 

عن منخفض  التعليمي  فإن    مستواه  الزوجين  أحد  وتعليم  ثقافة  زادت  كلما  أنه  حي   شريكه،  مستوى 

 الفجوة الفكرية تزداد بينهما. 

كما أن الفروم في التوافق الزواجي من وجهة نظر الزو  كانت لصالح الذين مستواهم التعليمي  

الم حل  على  أعلى  قدرة  ولديهم  بينهم،  فيما  المحاورة  على  أقدر  ألنهم  وذل   عليا؛  كلت شدراسات 

اهتمامهن   ينصب جل  إنما  والفكرية  الثقافية  األمور  يهمهن  فل  للزوجات  بالنسبة  أما  عليها.  والتغلب 

على مدى اهتماي أزواجهم بهن من حي  المشاعر واألمور المادية لذا لم تظهر فروم لدى الزوجات 
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 في التوافق الزواجي. 

وق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة ر : ال توجـد فـالثالثـةالفرضـية مناقشة النتائج المتعلقة ب

(α≤0.05  بين متوسطات ) مسـتوى التوافـق الزواجـي لـدى آبـاء وأمهـات طلبـة المرحلـة الثانويـة فـي

 .عدد األبناء تعزى لمتغيرمحافظة الخليل 

طات  توصلت الدراسة إلى   التوافق الزواجي مستوى  وجود فروم ذات داللة إحصائية بين متوس 

عدد األبناء في الدرجة الكلية لمقياس    تعزى لمتغيرالمرحلة الثانوية في محافظة الخليل    ةلدى آباء طلب

 (.5-2( و)2لصالح الذين عدد أبنائهم )أقل من  ،التوافق الزواجي وأبعاده جميعاا 

عدي   إلى  الدراسة  توصلت  حين  طات  في  متوس  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروم  مستوى  وجود 

عدد األبناء في    تعزى لمتغيرهات طلبة المرحلة الثانوية في محافظة الخليل  مالتوافق الزواجي لدى أ

 .الدرجة الكلية لمقياس التوافق الزواجي وأبعاده جميعاا 

عرردي وجررود فررروم ذات ( الترري أظهرررت نتائجهررا 2017، الشررراونة)واتفقررت هررذه النتيجررة مررع دراسررة 

زوجرات العراملت فري القطراإ الحكرومي فري لمتوسرطات التوافرق الزواجري لردى فئرة افري  داللة إحصرائية  

الترري  (2017، ديبررة). واختلفررت مررع دراسررة عرردد األبنرراءلمتغيررر تعررزى  منطقررة جنرروب محافظررة الخليررل

المتبادلة  اإلدراكات األزوا  على مقياس  وجود فروم دالة إحصائياا بين متوسطات درجات توصلت إلى 

 .وفقاا لمتغير عدد األبناء

طات  روم  فعدي وجود    وقد يعزى  التوافق الزواجي )الكلي( لدى آباء وأمهات مستوى  بين متوس 

عدد األبناء في الدرجة الكلية لمقياس التوافق    تعزى لمتغير طلبة المرحلة الثانوية في محافظة الخليل  

إلى أن األسر في محافظة الخليل مثلها مثل أي مجتمع عربي يحبون األوالد بشكل     الزواجي وأبعاده

ا يجعلهم إلى الميل إلنجاب أعداد كثيرة من األبناء، وأن عدد األبناء ال يؤثر على توافقهم  م م  ،كبير

فيصبح   وتزويجهم،  وتعليمهم  تربيتهم  في  ينشغلون  يجعلهم  بل  وأكثر    أبنائهم  تجاهالزواجي،  أكبر 
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 .وضوحاا 

يكون عدد   نبينما هذا يختلف بالنسبة للزو  الذي يحمل أعباء االسرة جميعها فهو يميل إلى أ 

( كي يستطيع ت مين حياة كريمة لهم، على عكس الزوجة التي تريد 5األبناء معقوالا بحي  ال يزيد عن ) 

أكبر عدد من األبناء كي تغرم زوجها في العمل المستمر ليل نهار من أجل ت مين المييشة الكريمة  

 لهم خوفاا من أن يتزو  امرأة ثانية.    

: ال توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة الرابعـةلفرضية  امناقشة النتائج المتعلقة ب

(α≤0.05  بين متوسطات ) مسـتوى التوافـق الزواجـي لـدى آبـاء وأمهـات طلبـة المرحلـة الثانويـة فـي

 .فارق العمر بين الزوجين تعزى لمتغيرمحافظة الخليل 

النتائج   طات  أظهرت  داللة إحصائية بين متوس  الزواجي لدى  توى  سموجود فروم ذات  التوافق 

فارم العمر بين الزوجين في الدرجة الكلية   تعزى لمتغيرآباء طلبة المرحلة الثانوية في محافظة الخليل  

االجتماعي الثقافي  والبعد  االقتصادي  البعد  وفي  الزواجي  التوافق  بين    ،لمقياس  العمر  فارم  لصالح 

من   )أقل  فروم    .سنوات(  5الزوجين  تظهر  لم  والعاطفي، د بينما  )الذاتي،  األبعاد:  في  إحصائياا  الة 

 واختيار شري  الحياة، والديني( تعزى لمتغير الفارم في عمر الزوجين. 

عدي   إلى  الدراسة  طات  وتوصلت  متوس  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروم  التوافق مستوى  وجود 

فارم العمر بين الزوجين    تعزى لمتغيرالزواجي لدى أمهات طلبة المرحلة الثانوية في محافظة الخليل  

 .في الدرجة الكلية لمقياس التوافق الزواجي وأبعاده جميعاا 

عدي وجود فروم دالة ( التي توصلت إلى  2011،  عسلية والبنا)واتفقت هذه النتيجة مع دراسة  

العمر باختلف  الزواجي  للتوافق  الكلية  الدرجة  في  العينة  أفراد  درجات  متوسطات  بين  ،  إحصائياا 

موجبة    طردية  وجود علقةالتي توصلت إلى    (Nadam and Sylaja, 2015)ت مع دراسة  فواختل

 .  العمرو بين مستوى التوافق الزواجي 
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طات  عدي    ويعزى  متوس  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروم  الزواجيمستوى  وجود  لدى   التوافق 

إلى أن غالبية األزوا     األزوا  في محافظة الخليل تعزى لمتغير فارم العمر بين الزوجين بشكل  عاي

بينما   الزوجين،  بين  العمر  في  تقارب  يوجد  الخليل  محافظة  فروم    يعزى في  طات  وجود  متوس  بين 

لدى األزوا  في محافظة الخليل تعزى لمتغير فارم العمر بين الزوجين من    التوافق الزواجيمستوى  

ا الزوجين يساعد على  بين  العمري  التقارب  إلى أن  الزو   يكون من  لوجهة نظر  الذي  الفكري  تقارب 

اهتمامات الزو  أكثر من الزوجة، حي  أنه كلما زاد الفرام العمري بينهما زادت الفراغات الفكرية مما  

يؤثر على تباعد أو تقارب التفاهم واالنسجاي بينهما، وهذا يشعر الزو  بفراغ بينه وبين زوجته لتباعد 

 يعتبر في نظره مشكلة كبيرة تفقد الحياة متعتها.  ياألفكار واالهتمامات والميول بينهما، الذ 

: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى الداللـة الخامسةالفرضية  مناقشة النتائج المتعلقة ب

(α≤0.05  بين متوسطات ) مسـتوى التوافـق الزواجـي لـدى آبـاء وأمهـات طلبـة المرحلـة الثانويـة فـي

 .زواجلطريقة اتعزى لمتغير محافظة الخليل 

النتائج   إحصائية  أظهرت  داللة  ذات  فروم  طات  وجود  متوس  آباء بين  لدى  الزواجي  التوافق  مستوى 

وقد ظهرت الفروم في الدرجة    ،طريقة الزوا تعزى لمتغير  طلبة المرحلة الثانوية في محافظة الخليل  

التقليدية   الزوا   وأبعاده، لصالح طريقة  الزواجي  التوافق  لمقياس  الناتجة    ة بطريقةنمقار الكلية  الزوا  

 عن قصة حب.

النتائج   أظهرت  إحصائية  كما  داللة  ذات  فروم  طات  وجود  متوس  لدى  بين  الزواجي  التوافق  مستوى 

وقد ظهرت الفروم في    ،طريقة الزوا تعزى لمتغير  أمهات طلبة المرحلة الثانوية في محافظة الخليل  

وأبعاده، الزواجي  التوافق  لمقياس  الكلية  التقليدية    الدرجة  الزوا   بطريقة  لصالح طريقة  الزوا  مقارنة 

 الناتجة عن قصة حب. 
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( التي توصلت إلى وجود فروم في مشكلت التوافق  2013،  صوفي)واتفقت هذه النتيجة مع دراسة  

 الزواجي تبعاا لمتغير طريقة الزوا  لصالح الطريقة التقليدية. 

أذل     وقد يعزى  التقليد إلى  بالطريقة  الزوا   بالشري  بطريقة عقلنية  ين  التفكير  الطرفين  يتيح لكل  ة 

متناسبة مع الواقع، وأن التفكير الواقعي بما لدى الطرف اآلخر من مزايا ومساوئ يساعد على تقبلها  

وبالتالي التكيف معها، عوضاا عن المفاج ة التي قد تحصل نتيجة عدي معرفة الشري  كما هو بالفعل،  

مور عدة قد تنعكس سلباا على الحياة الزوجية فيما بعد، والملحظ في المجتمع  أوما قد يترتب عليه من 

الفلسطيني أن طريقة الزوا  غالباا تتجه نحو الزوا  التقليدي، حي  يقوي الوالدين بترتيب هذا الزوا  

التعارف من خلل    مع إعطاء االبن أو االبنة حق االعتراض وإبداء الرأي، حي  يبدأ هذا النوإ من 

األمور   أدم  على  الوقوف  الطرفين  لكل  الزيارات  هذه  تتيح  بحي   العائلتين،  بين  المتبادلة  الزيارات 

وتفاصيلها، حت ال يخدإ طرف اآلخر، فيعرف كل منهما اآلخر على حقيقته وذل  من خلل السؤال 

تفاج    قد  أشياء  وجود  دون  واضحة  األمور  تكون  وبهذا  األسرتين،  من  كل  عن  ل  ك واالستفسار 

 الطرفين بعد الزوا . 

فـي المرحلـة  النفسـية لـدى األبنـاء  االضـطرابات  أعـراضمـا  :  الثالـثالسـنال  مناقشة النتائج المتعلقـة ب

 الثانوية في محافظة الخليل؟

في المرحلة الثانويرة فري محافظرة  النفسية لدى األبناء االضطرابات  أعراض درجة الموافقة على أن  تبي ن  

 ،المجررال االجتمرراعي ثررمالمركررز األول،  االنسررحاب االجتمرراعي مجررالاحتررل و  ،متوسررطةجرراءت  الخليررل

مجرال كرل مرن  األخيروجاء في المركز  ،مجال التشتت  ثم ،مجال المشكلت العدوانية ثم ،القلق  فمجال

 .الجنوح والمجال الجسدي



 

115 

 

ي متوســطات فــأفــراد عينــة الدراســة  اســتجاباتتختلــ  هــل مناقشــة النتــائج المتعلقــة بالســنال الرابــع: 

)الجنس،  :في المرحلة الثانوية في محافظة الخليل باختالف النفسية لدى األبناء  االضطرابات  أعراض

 (؟الص و 

 ( على الن حو اآلتي:7-6الفرضيات من ) لمناقشة نتائج السؤال الرابع، تمت مناقشة نتائج

ــة ب ــائج المتعلق ــروق ذمناقشــة النت ــد االفرضــية الصــفرية السادســة: ال توجــد ف ــة إحصــائية عن ت دالل

فـي المرحلــة  النفســية لـدى األبنــاء االضـطرابات أعــراض( بــين متوسـطات α≤0.05مسـتوى الداللـة )

 الثانوية في محافظة الخليل تعزى لمتغير الجنس.

إحصائية   داللة  ذات  فروم  وجود  عدي  إلى  الدراسة  طات  توصلت  متوس    االضطرابات   أعراض بين 

األبناء لدى  المر   النفسية  الخليلحفي  محافظة  في  الثانوية  الجنس   لة  لمتغير  تظهر تعزى  لم  كذل    ،

فروم ذات داللة إحصائية في )المجال الجسدي، ومجال المشكلت العدوانية، ومجال القلق، ومجال 

بين   إحصائياا  دالة  فروم  ظهرت  بينما  الجنوح(.  ومجال  االجتماعي،  االنسحاب  ومجال  التشتت، 

األبناء  االضطرابات   أعراض متوسطات   لدى  تعزى    النفسية  الخليل  محافظة  في  الثانوية  المرحلة  في 

 لمتغير الجنس في المجال االجتماعي، وكانت الفروم لصالح الذكور.

وجود ارتبا  ذي داللة برين  عديالتي توصلت إلى  (Berman, 2010)واتفقت هذه النتيجة مع دراسة 

توصرررلت ( التررري 2011، عبرررد الخرررالق  محمرررد )، واختلفرررت مرررع دراسرررة الجرررنسو القلرررق الوجرررودي  مقيررراس

الدراسررة إلررى وجررود فررروم دالررة إحصررائياا فرري درجررات االكتئرراب لرردى أفررراد عينترري الدراسررة تعررزى لمتغيررر 

وجررود الترري توصررلت إلررى  (2011، الشرربون واألحمررد )، كمررا اختلفررت مررع دراسررة الجررنس ولصررالح اإلنرراث 

ووجررود فررروم  ،قلررق بوصررفه سررمة لصررالح اإلنرراث لفررروم ذات داللررة إحصررائية بررين الررذكور واإلنرراث فرري ا

، واختلفرررت مرررع دراسرررة ذات داللرررة إحصرررائية برررين الرررذكور واإلنررراث فررري االكتئررراب وذلررر  لصرررالح اإلنررراث 
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 االضررررطرابات  لمسررررتوى  إحصررررائيا دالررررة فررررروم ( الترررري توصررررلت إلررررى وجررررود 2013، والرررردقس الشواشرررررة)

 لصالح الذكور. الجنس() ريلمتغ يعزى  العينة أفراد  لدى السيكوسوماتية

هذه النتيجة إلى أن األبناء سواء الذكور منهم أي اإلناث يييشون في جو أسري متشابه، حي    وتعزى 

على  أثر  يترع  األسري  الجو  أن  كما  والدين،  والتقاليد  بالعادات  تلتزي  الخليل  محافظة  في  األسر  أن 

متوتراا فإنه يترع آثاراا سلبية على األبناء من    الذكور واإلناث بنفس الدرجة، بح  إذا كان جو االسرة 

 كل الجنسين، وإذا كان جو األسرة مستقراا فإنه يترع آثاراا إيجابية على األبناء من كل الجنسين.

: ال توجد فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة السابعةالفرضية مناقشة النتائج المتعلقة ب

(α≤0.05 بــين متوســطات )فــي المرحلــة الثانويــة فــي  النفســية لــدى األبنــاء االضــطرابات ضأعــرا

 .الص محافظة الخليل تعزى لمتغير 

النفسية لدى    االضطرابات   ألعراض وجود فروم ذات داللة إحصائية في الدرجة الكلية  أظهرت النتائج  

لة إحصائياا  ا، كذل  ظهرت فروم د الصففي المرحلة الثانوية في محافظة الخليل تعزى لمتغير  األبناء

في المجاالت اآلتية: )الجسدي، المشكلت العدوانية، القلق، التشتت، االنسحاب االجتماعي( لصالح  

  االضطرابات   أعراض بينما لم تظهر فروم ذات داللة إحصائية بين متوسطات    طلبة الصف العاشر،

 جتماعي ومجال الجنوح.  في المرحلة الثانوية في محافظة الخليل في المجال اال النفسية لدى األبناء

 مقيراسوجرود ارتبرا  ذي داللرة برين  إلرى عرديالتري توصرلت ( Berman, 2010)واختلفت مرع دراسرة 

 .الصفو القلق الوجودي  

تفسير النتيجة    ويمكن  وهي    باعتبارهذه  خطرة  عمرية  مرحلة  في  يمرون  العاشر  الصف  طلبة  أن 

التوتر الذي يحصل داخل االسرة، بالتالي تظهر    نمرحلة المراهقة، لذا فإنه يت ثرون أكثر من غيرهم م 

 عليهم اضطرابات جسدية ومشكلت عدوانية وقلق وتشتت وانسحاب اجتماعي.  
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التوافــق الزواجــي لــدى مناقشــة النتــائج المتعلقــة بالســنال الخــامس: هــل توجــد عالقــة ارتباطيــة بــين 

 ؟في محافظة الخليل األزواج واإلضرابات النفسية عند األبناء في المرحلة الثانوية

 لمناقشة نتائج سؤال الدراسة الخامس، تمت مناقشة نتائج الفرضية الثامنة والتي تنص:

توجد عالقة ارتباطيـة ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى  ال :الثامنةالفرضية مناقشة النتائج المتعلقة ب

ية عنـد األبنـاء فـي المرحلـة سـالتوافق الزواجـي لـدى األزواج واإلضـرابات النفبين  (≥ 0.05)الداللة 

 .الثانوية في محافظة الخليل

إلى   الدراسة  جهةبين  عكسية    علقة  وجود توصلت  من  وأبعاده  الزواجي  وبين    التوافق 

وهذا يدل على أنه كلما زاد مستوى التوافق الزواجي   .االضطرابات النفسية ومجاالتها من جهة أخرى 

الثانوية في محافظة الخليل،    ية لدى األبناءسالنف  أعراض االضطرابات لدى األزوا  تقل   في المرحلة 

 والعكس صحيح. 

مع النتيجة  هذه  عكسية  2013،  صوفي)دراسة    واتفقت  علقة  وجود  أظهرت  التي  دالة ( 

 .إحصائياا بين مشكلت التوافق الزواجي واالضطرابات النفسية لدى األبناء

التواف   وتعزى  في  مشكلت  وجود  أن  إلى  النتيجة  لدى   قهذه  نفسية  إضرابات  يخلق  الزواجي 

التوتر وعدي   تخلق جواا من  الدائمة  الزوجية  والخلفات  الزوجين  بين  الدائم  الصراإ  إن  األبناء، حي  

االستقرار في المنزل، بالتالي يشعر األبناء بانعداي األمان واالستقرار ويؤدي على تصدإ العلقة بين 

 . النفسية لدى األبناء أعراض االضطرابات مناسبة لظهور  ةالوالدين واألبناء، كما أنه يخلق بيئ

 ثانيًا: التوصيات 
 من خلل النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية، توصي الباحثة بما يلي: 

العمل على إجراء ندوات تثقيفية للمتزوجين لتعريفهم ب همية التوافق الزواجي بينهم لمرا لره مرن تر ثير  -1

 على مستقبل أبنائهم.
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صميم برامج إرشادية مرن خرلل االسرتفادة مرن نترائج الدراسرة الحاليرة، وتقرديم الردعم النفسري لألبنراء ت -2

 واألزوا .

 طلبرةإنشراء ورشرات عمرل تثقيفيرة فري المردارس لتعريرف الهيئرات التدريسرية ب هميرة العامرل األسرري لل -3

 بعين االعتبار. طلبةوضرورة أخذ الوضع االجتماعي واالسري لل

باب التي تربطهم علقات حب قبل الزوا  أن يكونوا صريحين مرع بعضرهم حرول كامرل شح  فئة ال -4

ظروفهم، حتى ال يتفاجر  أحردهم بعرد الرزوا  بظرروف لرم يكرن يعلرم بهرا قبرل الرزوا ، وهرذا بردوره يزيرد 

 من مستوى التوافق الزواجي لدى األزوا .

اد الزواجري، لمرا لره مرن أهميرة فري شرتفعيل دور المرشرد التربروي فري المردارس، كرذل  تفعيرل دور اإلر  -5

وسررررلوكات أصرررردقائهم،  متثقيررررف المررررراهقين ومسرررراعدتهم علررررى بنرررراء أسررررس سررررليمة وتفسررررير سررررلوكاته

 ومساعدتهم على وضع الحلول المناسبة للسلوكات الشاذة.

توعية الشباب المقبلين على الزوا  أن يكرون هنراع تقرارب فري العمرر عنرد اختيرار الشرري  للحرد مرن  -6

 لتوافق الزواجي بينهم.امشكلت 

ح  الشباب المقبلين على الزوا  عندما يختاروا شري /ة حياتهم أن يكون هناع تقارب في المستوى  -7

 التعليمي بينهم، وهذا من ش نه أن يقلل من مشكلت التوافق الزواجي بينهم.

يم مرع طلبرة لعمل دورات تدريبية متخصصة للمرشدين التربويين لبنراء قردراتهم فري التعامرل بشركل سر -8

 المرحلة الثانوية وتوجيههم بشكل صحيح.
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 الجزائر. ،جءمع  محاد خيضر ،ةمنشور 

 ك ه  لشروق. :عاءن ،اال شا  الووايل .(2009) أحمد.أبا  سعد. 

 طرباة لاال النفساية وعالقتها ببةض االضارااباتالالعقالنية  األقكا   (.  2012أبا جحجاح، ضيء . )

،  هسمءل  مءجتمو ر ر مر مرشماهل،  لجءمعم    سم مي،  الجادةات الفرسرينية قل قراع غوع

 رزل، فلتط ن.

ــة مــن الزوجــات  .(2014) .أبررو حمررد، هررلل ــدى عين ــالتوافق الزواجــي ل ــه ب اإلجهــاد النفســي وعالقت

، الجامعرة غيرر منشرورة  ، رسرالة ماجسرتيرالعامالت في المنسسات الدولية في قطـاع غـزة

 اإلسلمية، غزة، فلسطين.

طمــو  لــدى عينــة مــن الطالبــات لالتوافــق الزواجــي وعالقتــه بمســتوى ا(. 2019أبررو عرقرروب، أريررج. )

، رسالة ماجسرتير المتزوجات الملتحقات ببرامج الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية

 غير منشورة، جامعة الخليل، الخليل، فلسطين.

التواقاا  الوواياال وعالقتااه بااشااباع المتوقاال والفةراال لريايااات الةاط يااة  .(2008) .بءصمما، ، أممم 

، هسءل  مءجتو ر ر ر مرشماهل، تليم   لعلماال  مجواء،يم ، عتم  علم  نيالمتبا لة بين الووي

  لرفس، جءمع    مءال محاد بن سعاك   س مي ،  لر،ءض.

مجلم  تليم   لشمر،ع  و لده سمء   ، لوا فم   لزو جمو و همر  علمت  سموار ه  مسمرل(.  2016البريكي، حسن. )

 .312-269(: 2)33.   س مي 
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(. ع عمم   لاممدهل علممت حمم   لاشممك   بءلتمملاد  لعممدو  و لممد  2018امم . )يبلحتمم رو، وهكلو وخممدل، فط

 -ع رم  مممن  لاممر اا ن  لاعرضمم ن للاطممر، كه سمم  م د  يمم  بار وممز حاءرمم   لطفالمم  و لار اامم 

(: 39)1، مجلمممم  تليمممم   لورسيمممم   مسءسممممي  للعلمممماال  لورسا،مممم  و   تممممء ي  لجز ئممممر،  –تلاتممممءن 

506-516. 

ــزوجين فــي األســرة وأســاليب تصــفيتها، ا .(2013) .بوخرردوني، صرربيحة ــين ال لخالفــات والصــراعات ب

كليرة العلروي اإلنسرانية واالجتماعيرة، الملتقرى الروطني الثراني  ،جامعرة قاصردي مربراح ورقلرة

 .2013 أبريلحول: االتصال وجودة الحياة في األسرة، 

اث وعالقتهاا باالتواق  ااالضراابات النفسية لال دتةااطل االراداام دان األ ا(. 2015تمراز، حازي. )

غيررر منشرررورة، الجامعررة اإلسرررلمية، غرررزة، . هسممءل  مءجتمممو ر األ اااف قااال دياقزاااات غاااوع

 .فلسطين

. عرااااج االيتماااااع اال اااااف ور ريااااي التواقاااا  الوواياااال والةناااا  اال اااااف  .(2010) . لجممممءمح. محاممممد 

 ك ه  لجءمع   لعرسي . :  سكرده، 

ن وعلقترره باالضررطرابات السررلوكية لرردى األطفررال مررن يالصررراإ بررين الررزوج .(2018) .الحرروراني، أحمررد 

 .30 -19 (:2)7، المجلة الدولية التربوية المتخصصةوجهة نظر أمهاتهم المعلمات، 

 ك ه  لرهض   لعرسي . :ب رو   ،اال اع واليياع الةائرية(. 2009) .سرء  ، لاالو

ك ه  لصممفء  للرشممر  :اممءنع. ا ا اايات اال شااا  الوواياال واال اااف (. 2008 لممد ار . صممءلن حتممن. )

 و لواز،ح.

لمشكالت النفسية وااليتماعية لاال ابنااا الشاهااا والشاهياات وعالقتهاا (.  2016 لد ر ،  بوتمء.. )

هسممءل  مءجتممو ر ر ممر مرشمماهل،  لجءمعمم    سمم مي ، بالياداااا الةاااطفلا   ا ااة دقا نااة  

 رزل، فلتط ن.
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الررزوجين نحررو أبعرراد الحيرراة األسرررية وعلقتهررا بررالتوافق  ن(. اإلدراكررات المتبادلررة برري2017ديبررة، فاتنررة. )

 .114-95(: 4)44، العلوي التربوية، دراسات الزواجي،  

(.  لاسممما ل  لاهمممر  وع عوممما بخبعمممءك  لشاصمممي   لعصمممءبي  2014 لر،امممءو ، عامممرو و لر،امممءو ، أم مممرل. )

 (:5)3 ،صصرات خمتعردد الت المجلرة الدوليرة للتعلريمو م بتءطي  لد  طلب  جءمع   لادل،  

89-103. 

 عءل   لكوءب.  : لاءارل ،3  ،الصية النفسية والةالج النفسل(. 2004حءمد. ) ،زار ن

 عءل   لكوب. :.  لاءارلالتواق  الووايل وا تقاا  اال اع .(2005) .سرء  ،سلياءن

 (.  لالممممممممممم  وع عومممممممممممما بءموو مممممممممممءب عرمممممممممممد  لامممممممممممر اا ن2011 لشممممممممممم؛ ون، ك  يمممممممممممءو و محامممممممممممد، أمممممممممممم . )

  م د  يمم   هتبءطيمم  لممد  ع رمم  مممن ت م ممع  لصممت  لوءسممح مممن  لوعلممي   مسءسممو فممو سممكه "

 .797-759(: 4+3)27، مجل  جءمع  كمش مد هل مدير  كمش   لرساي "، 

، التوافق الزواجـي لـدى المـرأة العاملـة فـي منطقـة  جنـوب محافظـة الخليـل(. 2017الشراونة، مراي. )

 لقدس، فلسطين.ارسالة ماجستير غير منشورة، جامعة 

(. أنمرررا  الشخصرررية وعلقتهرررا باالضرررطرابات السيكوسررروماتية 2013الشواشررررة، عمرررر؛ والررردقس، مررري. )

(: 34)2، مجلرررة جامعررررة القررردس المفتوحررررةالمنتشررررة لرررردى عينرررة مررررن المجتمرررع السررررعودي، 

101-140. 

لزواجرري لرردى ا(. اخررتلف أنمررا  الحيرراة وعلقترره بررالتوافق 2016شرريبان، عبررد الحميررد؛ ويوسررف رامررز. )

 .302-279(: 17)2 ،مجلة البحث العلمي في التربيةعينة من األزوا ، 

هسمءل   ،التواق  الووايل وعالقته بأ اليب الاعاية الوالاية لالبناا ورواققهج  .(2004).   مء و  ، لشيخ

 مصر. ،تلي   لورسي  جءمع   لزعءز،  غير منشورة، مءجتو ر
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واياال قاال بةااض  اامات الش صااية لااال عينااة داان الوويااات و التواقاا  ال .(2007). ع؛ ممر ، لصممبءن

.  لاممم تار  لتمممرا   لر بمممح عشمممر لارتمممز  مهةمممءك  لرفتمممو وز هل  لوعلمممي   لعمممءلو الساااةو يات

 و لدول  للبحث  لعلاو.

النفســية لــدى  االضــطرابات بــأعراضدشااكالت التواقاا  الوواياال وعالقتهااا (. 2013صممافو، أمممءن. )

 رشاهل، جءمع  كمش ، ساه،ء.م، هسءل  مءجتو ر ر ر األبناء

الصية النفسية وعالقتها بسوا التواق  الووايل لال الووياة المةنفاة   .(2018جدو. )  ،عبد الحفيظ

 -جءمعممم  محامممد  مممم ن كبمممءر ن غيرررر منشرررورة، كتوممماه    رسرررالة ،قااال المجتمااال الجوائااااف 

 .، الجزائرتلي   لعلاال    تء ي  و مجواء،ي  عت  عل   لرفس -سطيف

(.  لفممروق بمم ن  لجرتمم ن فممو  معممر ض  موو ءبيمم  2013اممءل ، أحاممدو دمحاممد،  لتمم د فهاممو. )لع؛ممد  

مجلم   لعلماال ومعدم   م وشءه لد  ع رمء  ممن  مطفمء. و لامر اا ن فمو مصمر و لكا،م ، 

 .192-72(: 2)14،  لورسا،  و لرفتي 

عوا ببعض  لاوغ ر    (. م ةر    مضطر ب  لرفتو وع2014 لعزمي ، ع .و و لاحوتب، ،يتت. )

سلتممل   لعلمماال  (مجلمم  جءمعمم   معصممتلممد   مطفممء. و لر ةممدين فممو جرمماب عطممء  رممزل، 

 .250-286(: 2)18، )   تء ي 

(.  لمممعتء   م فعمممءلو وع عوممما بمممءلوا ف   لزو جمممو لمممد   لعمممءمل ن 2011عتممملي ، محامممد، و ل؛رمممء، أ ممماه. )

 -235(: 2)13لعلمماال    تممء ي ،  ، سلتممل  مجلمم  جءمعمم   مزاممر بغممزلبجءمعمم   معصممت، 

284. 

(. علقرررة المخططرررات المبكررررة غيرررر المكيفرررة برررالتوافق الزواجررري لررردى عينرررة مرررن 2017عطرررار، آسررريا. )

 .211-197(: 12)5، مجلة الحكمة للدراسات النفسية والتربويةاألزوا . 
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غيااااااات ت و  ل ااااااليب التفكيااااا ودةااااااريا ابتياااااا  الشااااا   و ةاااااض الم .(2009) . لعرممممز ، فرحممممءن

، هسممءل  كتومماه  ، جءمعمم  أال  لامممر ، الايموغاافيااة قاال ريقيااا  دسااتول التواقاا  الووايااال

  لاالك   لعرسي   لتعاكر .

الخالفـــات الزوجيـــة وتأثيرهـــا علـــى ســـلوك  .(2017) .عرررواد، محمرررد، وعبرررد هللا، حيررردر، وعلررري، أحمرررد 

 ، جامعة القادسية، الديوانية، العرام.األبناء

 ك ه أسءم  للرشر و لواز،ح.، عمان: 1 . عرج النفسل اال اف  (.2004) .ع؛د  لرحان ، لعيتا  

االبااتالف قاال المسااتول التةريماال والالقاااقل واالقتصااا ف وعالقتااه بااالتواق   .(2012) .فر،ممزل، حءممم 

، جءمعم  مالمماك معاممر ، ت ممز  غيررر منشررورة ، هسممءل  مءجتمو رالوواياال لرااوويين الةااادرين

 وزو،  لجز ئر.

، هسءل  مءجتو ر ر ر الةن  األ اف وعالقته بالو واس القهاف لال المااهقين(.  2013فار ، هست. )

 مرشاهل، جءمع  عاءن  لعرسي ، عاءن،  مهكن.

بعـ  االضـطرابات النفسـية لـدى طلبـة ذوي صـعوبات الـتعلم فـي مـدارس   .(2011)  .القبطان، جنان

معرة نرزوى، مسرقط، ا، جغيرر منشرورة ، رسرالة ماجسرتيرالتعليم األساسي بمحافظـة مسـقر

 سلطنة عمان.

ــةكيااار را اااج (. 2006. )خليفممم  ، لاحمممرز   ك ه  بمممن حمممزال للطبءعممم  و لرشمممر ، بيرررروت: زوايااا  خريطـ

 و لواز،ح ب رو .

الخلفررررات الزوجيررررة وانعكاسرررراتها علررررى األسرررررة" دراسررررة ميدانيررررة فرررري مدينررررة  .(2010) .محمررررود، حرررراتم

 .154-115 (:30)1، دراسات موصليةالموصل، 

المشررركلت النفسرررية واالجتماعيرررة وعلقتهرررا بمفهررروي الرررذات عنرررد المترررزوجين  .(2015) .يماءشرررمرسرررال، 

 .428-405: (17)1، مجلة كلية التربيةحديثاا، 
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 ك ه  لرشر للجءمعء . :.  لاءارلاال اع والتواق  اال اف  .(2008). تاء. ،مرسو

تبطــة بالخيانــة الزوجيــة لــدى ر بعــ  العوامــل النفســية واالجتماعيــة الم(، 2017) .عبيررر المشرهراوي،

، الجامعرررة اإلسرررلمية، غرررزة، غيرررر منشرررورة ، رسرررالة ماجسرررتيرالزوجـــات ادراســـة إكلينيكيـــة

 فلسطين.

 –التشااا ي   –داااابي االضاااراابات الساااروعية واالنفةالياااة )األ ااابا  (. 2011) أسمممءم . ،مصمممطفت

 ك ه  لايترل للرشر و لواز،ح.عمان:   ،الةالج(

وعالقتاااه باااالتواق  الووايااال لاااال ل اااار ع الماااا رتين   تااااال النفسااالاال (.2012. )سمممر  مهررردي، 

 .، الجزائر2غير منشورة، جامعة الجزائرسءل  مءجتو ر ر. المتو رة والالانو ة

 مضممطر بء   لرفتممي  للطلبمم   لاوفمماع ن     لعممب   لاعرفممو و لعممءلو و لمما طو (. 2015نعمررة، محمررد. )

مجلممم  تليممم   لورسيممم   مسءسمممي  للعلممماال  ،و ماليممم   و عمممر  ه   مخمممرون فمممو  لجءمعمممء   لعر  يممم

 .177-151(: 24)1 ،جءمع  بءب   لورسا،  و   تء ي 

عرن الحيراة  (. التوافرق الزواجري وعلقتره بالرضرا2018)  وعرفرات، أسرماء.  ،منرى  وصرقر،  ،  نوفل، ربيع

 (:12)1 مجلرررة بحررروث عربيرررة فرري مجررراالت التربيرررة النوعيرررة،لرردى عينرررة مرررن المتزوجررات، 

279-315. 

بةض الةوادي المهمة قال  اوا التواقا  االووايال عماا راا عها القاائموا (.  2013الهنائية، ميمونة. )

. هسمممءل  عراااى لجااااا التوقيااا  والمصاااالية و ةاااض المتاااا  رن عريهاااا بمياقزاااة دساااق 

 .، سلطنة عمانتلي   لعلاال و مك ب  ،. جءمع   زو  غير منشورةمءجتو ر 

بات السروعية وعالقتها بمستول التواقا  النفسال لاال األطفاام الصاج ااالضرا (.  2006وافي، ليلرى. )

 .غير منشورة، الجامعة اإلسلمية، غزة، فلسطين. هسءل  مءجتو ر والمكفوقين
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أثـر سـوء التوافـق الزواجـي فـي تكـوين الميـل إلـى األمـراض النفسـية لـدى   .(2014)  .ونوغي، فطيمة

 رسالة دكتوراه  سة ميدانية بمدينة بسكرةا،ا( ا در MMPI2المرأة من خالل تطبق اختبار )

 ، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر.غير منشورة

(. علقرررة التوافرررق الزواجررري بعمرررل المررررأة فررري ظرررل بعرررض 2017يلرررة، سرررهيلة، وبرررن زاهررري، منصرررور. )

(: 10)3، مجلررررة أبحرررراث نفسررررية وتربويررررةالمغيرررررات التنظيميررررة والشخصررررية بمدينررررة ورقلررررة، 

289-309. 

 بـأعراض االضـطرابات النفسـيةإ داا شبكات التواصي االيتماعل وعالقتهاا (.  2016بتما . )  يا س،

، هسءل  مءجتو ر ر ر مرشاهل، جءمع   مزامر، رمزل، لال طربة الجادةة قل دياقزة غوع

 فلتط ن.
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 (: مقياس التوافق الزواجي 1ملحق رقم )

 جامعة الخليل
 كلية الدراسات العليا 

 برنامج االرشاد النفسي والتربوي 
 

 مقياس التوافق الزواجي )للزوج( 
 السيد المحتري:

 تحية طيبة ......
األبناء في  عند التوافق الزواجي وعالقته باإلضرابات النفسية دراسة بعنوان ) بإجراء ةقوي الباحث ت

 لنيل درجة الماجستير في اإلرشاد النفسي والتربوي.  وذل  (.مرحلة الثانوية في محافظة الخليل

وهم بين يدي  كرزمة    ومقياس االضطرابات النفسية،  التوافق الزواجيولهذا الغرض تم إعداد مقياس  
وموضوعية والتعبير عن رأي   دقة  واحدة، أرجو التكري بقراءة كل فقرة بعناية تامة واإلجابة عليها بكل  

 ( في المكان المناسب. xبكل صراحة وذل  بوضع إشارة )

علما ب ن أي معلومات ستدلي بها ضمن سيام هذا االستبيان ستعامل بسرية تامة وسيتم استخدامها 
 ألغراض البح  العلمي فقط .

 تعاونكم حسن لكم شاكرين
 صفاء اجنيد:  ةالباحث
 صر السويطي النا عبد الدكتور:  إشراف 

 األولية  المعلومات:  األول القسم

 دراسات عليا -   بكالوريوس -ب       ثانوي ف قل -أ  : المستوى التعليمي

 5أكثر من  -ج  5-2 -ب      2أقل من   -أ:  عدد األبناء

 سنوات 10أكثر من  -  ( سنوات 10-5) -ب سنوات  5أقل من  -أ  فارق العمر بين الزوجين:

 ناتجة عن قصة حب -ب         تقليدية -أ لزواج: قة اطري
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 التوافق الزواجي )للزوج فقر( مقياس 
 ( أما العبارة التي تنطبق عليم:Xيرجى منم وضع إشارة )

موفق  مجاالت ومنشرات التوافق الزواجي الرقم
غير  محايد  موافق بشدة 

 موافق

غير 
موافق 
 بشدة 

 أواًل: البعد الذاتي
      سانكإن تحترمني زوجتي  .1
      يعلو صوت زوجتي ألتفه األسباب  .2
      تطلب زوجتي الطلم كلما غضبت مني   .3
      تقلقني تصرفات زوجتي المتناقضة  .4
      أشعر أن زوجتي بخيلة في بعض األمور  .5
      تقدر زوجتي مشام العمل التي أبذلها  .6

 ثانيًا: البعد العاطفي 
      لحب لي عر اتتردد زوجتي في إظهار مشا  .7
      أشعر براحة نفسية وأنا مع زوجتي  .8
      تعبر زوجتي عن مشاعرها نحوي بصراحة   .9

      ال أستطيع تحمل البعد عن زوجتي  .10
 ثالثًا: البعد االقتصادي 

      ال أعرف شيئاا عن أمور زوجتي المالية  .11
      أشعر أن زوجتي مسرفة   .12
       جاتيال تستطيع زوجتي ت مين احتيا  .13
      تلبي زوجتي احتياجاتي المادية بشكل دائم  .14

 رابعًا: البعد الثقافي االجتماعي 
      يوجد تقارب في األفكار بيننا   .15
      استمتع بالحدي  مع زوجتي  .16
      أجد صعوبة في اقتراح موضوإ للحدي  مع زوجتي  .17
      ميول زوجتي واهتماماتها تختلف عن ميولي   .18
 عد اختيار الشريم: بخامساً 

      لو رجعت األمور للوراء الخترتها زوجةا لي   .19
      أنا سعيد بزواجي منها  .20
      قرار زواجي لم يكن بيدي  .21
      أشعر باألمان مع زوجتي  .22
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موفق  مجاالت ومنشرات التوافق الزواجي الرقم
غير  محايد  موافق بشدة 

 موافق

غير 
موافق 
 بشدة 

 سادسًا: البعد الديني
      تهتم زوجتي ب بنائنا بشكل مبالغ يفوم اهتمامها بي   .23
      تشتمني ئي و تجرحني زوجتي أماي أبنا  .24
      يوجد اختلف بيننا في طريقة تعاملنا مع أبنائنا   .25
      تؤدي زوجتي فروضها الدينية على أكمل وجه   .26
      أكره في زوجتي النفام  .27

 شاكرًة لكم حسن تعاونكم 
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 جامعة الخليل
 كلية الدراسات العليا 

 برنامج االرشاد النفسي والتربوي 
 

 زوجة()لل مقياس التوافق الزواجي
 السيدة المحترمة:
 تحية طيبة ......

النفسية لدى   االضطرابات بأعراضالتوافق الزواجي وعالقته  دراسة بعنوان ) بإجراء ةقوي الباحث ت
لنيل درجة الماجستير في اإلرشاد النفسي   وذل (.في مرحلة الثانوية في محافظة الخليل األبناء

 والتربوي.

وهم بين يدي  كرزمة    ومقياس االضطرابات النفسية،  وافق الزواجيالت  ولهذا الغرض تم إعداد مقياس
واحدة، أرجو التكري بقراءة كل فقرة بعناية تامة واإلجابة عليها بكل دقة وموضوعية والتعبير عن رأي   

 ( في المكان المناسب. xبكل صراحة وذل  بوضع إشارة )

ستعامل بسرية تامة وسيتم استخدامها يان  علما ب ن أي معلومات ستدلي بها ضمن سيام هذا االستب 
 ألغراض البح  العلمي فقط .

 تعاونكم حسن لكم شاكرين
 صفاء اجنيد:  ةالباحث
 عبد الناصر السويطي الدكتور:  إشراف 

 األولية  المعلومات:  األول القسم

 دراسات عليا -   بكالوريوس -ب       ثانوي ف قل -أ  : المستوى التعليمي

 5أكثر من   -ج  5-2 -ب     2أقل من  -أ:  ءعدد األبنا

  10أكثر من  -  ( سنوات 10-5) -ب  سنوات  5أقل من  -أ فارق العمر بين الزوجين:
 سنوات 

 ناتجة عن قصة حب -ب         تقليدية -أ طريقة الزواج: 
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 التوافق الزواجي )للزوجة فقر(مقياس 

 ليم:بق ع( أما العبارة التي تنطXيرجى منم وضع إشارة )

موفق  مجاالت ومنشرات التوافق الزواجي الرقم
غير  محايد  موافق بشدة 

 موافق

غير 
موافق 
 بشدة 

 أواًل: البعد الذاتي
      يحترمني زوجي كإنسان  .1

      يعلو صوت زوجي ألتفه األسباب   .2
      يهددني زوجي بالطلم كلما غضب  .3
      تقلقني تصرفات زوجي المتناقضة   .4
      جي بخيل في بعض األمورن زو أشعر أ  .5
      يقدر زوجي مشام العمل التي أبذلها  .6

 ثانيًا: البعد العاطفي 
      يتردد زوجي في إظهار مشاعر الحب لي   .7
      أشعر براحة نفسية وأنا مع زوجي   .8
      يعبر زوجي عن مشاعره نحوي بصراحة   .9

      ال أستطيع تحمل البعد عن زوجي  .10
 د االقتصادي البعثالثًا: 

      ال أعرف شيئاا عن أمور زوجي المالية  .11
      أشعر أن زوجي بخيل مالياا   .12
      ال يستطيع زوجي ت مين احتياجاتي المادية   .13
      يلبي زوجي احتياجاتي المادية بشكل دائم   .14

 رابعًا: البعد الثقافي االجتماعي 
      يوجد تقارب في األفكار بيننا   .15
      لحدي  مع زوجيع بااستمت  .16
      أجد صعوبة في اقتراح موضوإ للحدي  مع زوجي  .17
      ميول زوجي واهتماماته تختلف عن ميولي  .18

 خامسًا: بعد اختيار الشريم
      لو رجعت األمور للوراء الخترته زوجاا لي   .19
      أنا سعيدة بزواجي منه  .20
      قرار زواجي لم يكن بيدي  .21
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موفق  مجاالت ومنشرات التوافق الزواجي الرقم
غير  محايد  موافق بشدة 

 موافق

غير 
موافق 
 بشدة 

      مع زوجيمان أشعر باأل  .22
 سادسًا: البعد الديني

      يهتم زوجي ب بنائنا بشكل مبالغ يفوم اهتمامه بي  .23
      يجرحني زوجي أماي أبنائي ويشتمني  .24
      يوجد اختلف بيننا في طريقة تعاملنا مع أبنائنا   .25
      يؤدي زوجي فروضه الدينية على أكمل وجه   .26
      أكره في زوجي النفام  .27

 ةا لكم حسن تعاونكم شاكر 
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 (: مقياس االضطرابات النفسية 2ملحق رقم )

 جامعة الخليل
 كلية الدراسات العليا 

 برنامج االرشاد النفسي والتربوي 
 

 مقياس األعراض النفسية عند األبناء 
 أخي الطالب، أختي الطالبة األعزاء: 

 تحية طيبة ......
واجي وعالقته باإلضرابات النفسية عند األبناء في  الز  التوافقدراسة بعنوان ) بإجراء ةقوي الباحث ت

 لنيل درجة الماجستير في اإلرشاد النفسي والتربوي.  وذل  (.مرحلة الثانوية في محافظة الخليل

وهم بين يدي  كرزمة    ومقياس االضطرابات النفسية،  التوافق الزواجيولهذا الغرض تم إعداد مقياس  
بعناية تامة واإلجابة عليها بكل دقة وموضوعية والتعبير عن رأي     فقرةواحدة، أرجو التكري بقراءة كل  

 ( في المكان المناسب. xبكل صراحة وذل  بوضع إشارة )

علما ب ن أي معلومات ستدلي بها ضمن سيام هذا االستبيان ستعامل بسرية تامة وسيتم استخدامها 
 ألغراض البح  العلمي فقط .

 تعاونكم حسن لكم شاكرةً 
 صفاء اجنيد : ةثالباح
 عبد الناصر السويطي الدكتور:  إشراف 

 األولية  المعلومات:  األول القسم

 أنثى  -ب    ذكر -أ  الجنس:  

 الثاني عشر -   الحادي عشر -ب       العاشر -أ   : الص 
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األعراض النفسية  مقياس   

 ( أما العبارة التي تنطبق عليم:Xيرجى منم وضع إشارة )

موفق  النفسية  األعراض شراتمجاالت ومن  الرقم
غير  محايد  موافق بشدة 

 موافق

غير 
موافق 
 بشدة 

 أواًل: المجال االجتماعي 
      أتصرف بصورة أصغر من سني   .1
      أنا مغتر بنفسي   .2
      أنا شديد التعلق باألشخا  األكبر مني سناا   .3

4.  
ال أستطيع التعامل بصورة جيدة مع الناس اآلخرين الذين هم من  

 يسن
     

      ال أشعر بالذنب عندما أتصرف بشكل سيء  .5
      كثيراا ما يسخر اآلخرون مني  .6
      ال يحبني زملئي أو أصدقائي   .7

8.  
أفضل التعامل مع األشخا  األقرب مني سناا من التعامل مع 

 األصدقاء 
     

9.  
أفضل التعامل مع األشخا  األصغر مني سناا من التعامل مع 

 األصدقاء 
     

 انيًا: المجال الجسدي ث
      أعاني من حساسية )من تحسس(   .10
      أعاني من الربو  .11
      إني غير ماهر أو الئق جسدياا   .12
      أعاني من الصداإ  .13
      أعاني من الغثيان  .14
      أشعر بالدوار )الدوخة(   .15

 ثالثًا: مجال المشكالت العدوانية 
      أنا )لئيم أو قاسي( مع اآلخرين   .16
      أخرب أشيائي الخاصة   .17
      أحطم األشياء التي تخص اآلخرين  .18
      ال أسمع كلي والدي   .19
      ال أسمع الكلي في المدرسة   .20
      أغار من اآلخرين   .21
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موفق  النفسية  األعراض شراتمجاالت ومن  الرقم
غير  محايد  موافق بشدة 

 موافق

غير 
موافق 
 بشدة 

      أدخل بسهولة في مشاجرات وعراع  .22
 رابعًا: مجال القلق

      أخاف من حيوانات معينة  .23
      ةرتفعأخاف من األماكن الم  .24
      أخاف من الذهاب إلى المدرسة   .25
      أخاف من التفكير أو من فعل شيء سيء  .26
      أعتقد ب ني غير محبوب   .27
      أعتقد ب ن اآلخرين يريدون أن يسيئوا لي   .28

 خامسًا: مجال تشتت  
      أشعر بالتشتت أو بالضياإ   .29
      غالباا ما أهذي نفسي بصورة غير مقصودة  .30
      ف بصورة متسرعة )بدون تفكير( أتصر   .31

 سادسًا: مجال االنسحاب االجتماعي  
      أفضل البقاء وحدي أكثر من البقاء مع اآلخرين  .32
      ال أشارع في حدي  ما  .33
      أني كتوي أحتفظ ب سراري لنفسي   .34
      ال أمل  الكثير من الطاقة   .35

 سابعًا: مجال الجنو  
      اب المشاكلأصح أصاحب أشخاصاا من  .36
      أكذب وأخدإ وأغش  .37
      أحب إشعال الحرائق   .38
      أسرم من المنزل   .39
      أسرم من أماكن أخرى   .40

 شكرةا لحسن تعاونكم 
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 (: قائمة المحكمين 3ملحق رقم )

 مكاي العمل االسم  الرقم

 جامعة الخليل د. كامل كتلو -1

 جامعة الخليل د. إبراهيم المصري  -2

 جامعة الخليل . حاتم عابديند -3

 جامعة الخليل جمال أبو مرم د. أ.  -4

 جامعة الخليل د. محمد عجوة -5

 جامعة القدس المفتوحة أ.د. محمد شاهين -6

 جامعة القدس المفتوحة د. مراد الجندي -7

 جامعة القدس المفتوحة د. يوسف أبو ماريا -8

 فتوحةالم جامعة القدس أ.د. عادل أبو ريان  -9
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 (: كتب تسهيل مهمة 4ملحق رقم )
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