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قاصرات " المتزوجات عينة من الكفاءة الوالدية لدىفي تحقيق التوافق الزواجي  دور
 "راشداتو 

 طوخيد. نـــورا شعبان ال

 :البحث ممخص
في تحقيؽ الكفاءة بمحاكره دكر التكافؽ الزكاجي الى دراسة  ىدف البحث الحالي

في  وتمثمت أدوات البحث، لدل المتزكجات مف القاصرات كالراشدات بأبعادىاالكالدية 
استمارة البيانات العامة لؤلسرة، استبياف التكافؽ الزكاجي، كاستبياف الكفاءة الكالدية، 

( 1( تقييـ مع زكجيا )2( زكجة ذات خصائص محدده )122مف) عينة البحث كتككنت
كتـ أخذ  لدييا أكثر مف ابف اك بنت، تنتمى الى مستكيات اجتماعية كاقتصادية مختمفة

الكصفي  المنيج. كاستخدـ البحث العينة بطريقة غرضية مقصكدة كفقان لخصائص محددة
سباب كراء زكاج القاصرات لدل أفراد عينة أكثر األ 9أىم نتائج البحث، كمف التحميمي

البحث ىك العادات كالتقاليد، يميو زيادة عدد أفراد األسرة، يميو الجيؿ، ثـ الفقر، بينما 
كجكد تأثير داؿ إحصائيان  ،كانت أقؿ األسباب تكراران  كفاة الكالد كسكء معاممة االىؿ

ؽ ذات داللة تكجد فرك  ،أبعادىاب لمتكافؽ الزكاجي بمحاكره في تحقيؽ الكفاءة الكالدية
كؿ مف إحصائية بيف متكسط درجات المتزكجات قاصرات كالمتزكجات راشدات في 

لصالح المتزكجات راشدات فيما عدا بأبعادىا الكفاءة الكالدية ك التكافؽ الزكاجي بمحاكره 
 فككاف مبعدم االستقبللية كالتعزيز الكالدم كانت الفركؽ لصالح المتزكجات قاصرات، 

نشر الكعي بيف فئات المجتمع عف طريؽ كسائؿ اإلعبلـ المختمفة أىم توصيات البحث: 
بخطكرة الزكاج في سف مبكر خاصة عمى الفتيات، ألف ذلؾ يحرميا مف حظيا في النمك 
دارة  الطبيعي إلعدادىا لتككف زكجة كلدييا القدرة عمى تحمؿ مسئكليات كأعباء الزكاج كا 

 .شئكف األسرة

 لمفتاحية: الكممات ا
 ، الراشدات.القاصرات ،المتزكجات ،الكفاءة الكالدية، التكافؽ الزكاجي
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Abstract 

    The aim of the current research is to Study the contribution of 

marital compatibility with its aspects to achieving parental 

competence in its dimensions among married minors and adults, 

and the research tools are the general family data form, the marital 

compatibility questionnaire, and the parenting questionnaire, and 

the research sample consists of (211) wife with specific 

characteristics (1) Evaluation with her husband (2) They have more 

than one child or girl, who belong to social levels, and the research 

used the descriptive and analytical approach, and among the most 

important results of the research: The most important reasons for 

the marriage of minors we find in the research sample are customs 

and traditions, followed by an increase in the number of families, 

followed by ignorance, then Poverty, While the lesser causes were 

the death of the father and the mistreatment of the parents, There is 

a statistically significant effect of marital compatibility in its 

dimensions in achieving parental competence, there are statistically 

significant differences between the average degrees of married and 

married women in both compatibility with marriage and its 

dialogue and We recommend that performance of parenthood 

Spreading awareness among different groups of society and media 

about the danger of marriage at an early age, especially Girls, for 

this normal life to be in normal growth to be able to know the 

responsibilities and burdens of marriage and family affairs. 
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 مقدمة ومشكمة البحث: 
يعتبر الزكاج مف القرارات المصيرية في الحياة، كيحدد النظاـ االجتماعي معايير 
محددة الختيار شريؾ الحياة، يمتـز بيا معظـ أفراد المجتمع، كمف ىذه المعايير عمر 

يف ال سيما الزكجة، كيعتبر الزكاج المبكر أحد الظكاىر المنتشرة في المجتمعات الزكج
،  1212)غدير الزبف، العربية عمكما، باعتبار الزكاج المبكر صكف لمفتاة كحماية ليا 

كيتميز متغير عمر المرأة عند الزكاج بعبلقاتو المتداخمة  (.1226ىناء السبعاكم، 
ة العكامؿ االجتماعية، االقتصادية، الثقافية كالبيكلكجية كالمتبادلة التأثير مع مجمكع

. كيعد سف الزكاج أحد العكامؿ الميمة كالضركرية في (1221)منير كرداشة ،المختمفة 
يجاد التفاىـ كالسكف كالطمأنينة بيف الزكجيف  )ىالة طاىر كآخركف، بناء رابطة الزكاج  كا 

1222) 

ممفت ىذه األياـ كأصبحت تمثؿ خطرا كبيرا  لقد ازدادت ظاىرة زكاج القاصرات بشكؿ
عمى المجتمع لما ليا مف تأثير سمبي عمى تككيف أسرة صالحة. كلنعترؼ أننا أماـ مأساة 
إنسانية البد مف التصدم ليا أف زكاج الطفمة فيو ضرر ليا كلطفكلتيا كأنو ال يكجد ىناؾ 

. كلقد تنامت (1224،)سيير عبد الجيد فرؽ بيف اغتصاب طفمة سرا، كزكاجيا عمنا 
ظاىرة تزكيج القصر في المجتمع العربي بشكؿ عاـ، كالمجتمع المصرم بشكؿ خاص، 
إذ أف زكاج القاصرات قد أدل النييار األكاصر االجتماعية كتفكؾ األسر نتيجة عدـ 

)انجى حمزة، أىمية القاصر لتحمؿ مسؤكلية بيت كزكج كتنشئة أسرة كتربية أطفاؿ 
1228.)  

زكاج في سف مبكر مف أخطر المشاكؿ االجتماعية التي تكاجييا المجتمعات يعتبر ال
بمختمؼ الدكؿ، خاصة العربية كاإلفريقية حيث تمثؿ شكبل مف اشكاؿ العنؼ ضد المرأة 
كيتسـ قرار تزكيج القاصرات في كثير مف الحاالت بآثار سمبية، فمعظـ القاصرات غير 

، كالقدرة عمى ادارة المنزؿ كالقياـ بتربية األبناء مؤىبلت لتحمؿ مسؤكليات الحياة الزكجية
بشكؿ سميـ، مما يشكؿ ضغكط عمى الفتاة القاصر تجعميا غير قادرة عمى االستمرار في 
الحياة الزكجية. كتمعب القيـ الدينية كاالجتماعية في المجتمع العربي دكران ىاما في حث 

لتفات لشركط النضج البايكلكجي، االسرة عمى تزكيج بناتيا في أعمار مبكرة دكف اال
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فالتركيز عمى قيـ الشرؼ المتعمقة بسمكؾ االنثى تجعؿ الزكاج مف كجية نظر األسرة 
فقد  (.1222)ىالة طاىر كآخركف، كالمجتمع بمثابة الحصانة ليا كضماف مستقبميا 

الى أف أىـ أسباب زكاج القاصرات  (1221نبيمو المفتي كنادية الحرازم)أشارت دراسة 
المنتشر باليمف ىك أف المجتمع اليمنى بكصفو مجتمع إسبلمي يعتبر الزكاج كاجبان دينيان 
حصاف لمرجؿ كالمرأة ضد الكقكع في الخطأ، لذا تحرص معظـ األسر  في المقاـ األكؿ، كا 
اليمنية عمى تزكيج أبنائيا بمجرد بمكغيـ، حتى أف البعض يبالغ كيقـك بتزكيج األبناء قبؿ 

ؤىميـ لتحمؿ تبعات الزكاج كمسؤكلياتو. كما يعتقد االىؿ اف الزكاج الكصكؿ لسف ي
. (1222)ىالة طاىر كآخركف،  المبكر ىك اتباع لسنة النبي )ص(، كانو سترة لبناتيف

أف العبلقات القرابية  (1222نايؼ النبكم كعبد الخالؽ الختاتنو )دراسة كما أكضحت 
العرض ىي مف العكامؿ المؤدية إلى زكاج التقميدية كشيكع مفيكـ الزكاج بيدؼ حماية 

أف ظاىرة الزكاج المبكر  (1222عزيزة عمى )القاصرات. في حيف أكضحت دراسة 
منتشرة بالمجتمع السعكدم بيف الذككر كاإلناث بكجو عاـ، كبيف اإلناث بشكؿ خاص، 

شجع كأف العادات كالتقاليد كالثقافة السائدة بالمجتمع السعكدم تكرس ىذه الظاىرة كت
 عمييا.

عاما كىك  ٨١كيشير مصطمح زكاج القاصرات الى اف الزكاج يتـ قبؿ بمكغ سف 
متماشيا مع تعريؼ الطفكلة كما ىك متفؽ عميو في اتفاقية حقكؽ الطفؿ، كيحدد قانكف 

ث كالذككر ألف ناسنو لئل ٨١الحد األدنى لسف الزكاج عند  ٨٠٠١الطفؿ المصرم لعاـ 
تعانيف مف اثارن سمبيو عمى صحتيف كتعميميف  ٨١ؿ سفالفتيات البلتي يتزكجف قب
 (1228) الجياز المركزم، كمشاركتيف في سكؽ العمؿ 

كيعتبر مفيكـ التكافؽ الزكاجي العماد الرئيسي لبقاء االسرة كالحفاظ عمي كيانيا كأسرة 
 قكية متماسكة مشبعة الحتياجات أعضائيا النفسية كالجسدية كاالجتماعية، دافعة بيؤالء
األعضاء نحك تككيف أنكية أسرية جديدة متحررة مف العقد كاألمراض، قادرة عمى الحب 

كيعد التكافؽ الزكاجي شكؿ مف أشكاؿ التكافؽ الذم . (1212) ليمى السممي، كاإلنتاج 
يعبر عف قدرة كؿ مف األزكاج عمى التكائـ في اشباع حاجاتيـ كتحقيؽ أىدافيـ الخاصة 

تعترض حياتيـ الزكجية، حيث أف اإلسبلـ قد حدد أىـ األسس كمكاجية الصعكبات التي 
اإلسبلمية في كيفية اختيار الشريؾ لؤلخر كمساعدة المقبميف عمى الزكاج عمى تككيف 



 

653 

 2020 مارسـ والعشرين  السابعـ العدد  السادسالمجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

كالتكافؽ يتيح الفرص لقياـ أسرة سعيدة  (.1222)عبد الرحمف عبد الخالؽ، أسرة اسبلمية 
ى يتسنى ليـ فيما بعد أف يؤدكا أدكارىـ كيتيح ألبنائيـ جكا صالحا لنمكىـ نمك سميما حت

في الحياة عمى أكمؿ كجو كأف يقيمكا فيما بينيـ أسر تنعـ بالتكافؽ كالصحة البدنية 
 (1226)آيات أحمد كنيباؿ عطية، كالنفسية 

كقد أكدت الكثير مف نتائج الدراسات عمى أىمية الزكاج المتكافؽ في النمك النفسي 
قباؿ عمى الحياة ، كبفعالية في االنجاز لمفرد، كأف المتزكجيف يشعر  كف بسعادة عامة كا 

في نتائجيا ( 1221)سرام ميدم، كالعمؿ مقارنة بغير المتزكجيف، فقد أشارت دراسة 
الى أنو مف خبلؿ شعكر الفرد بالرضا كالسعادة الزكجية يتحقؽ لو العديد مف النجاحات 

خر أكضحت العديد مف الدراسات في مجاالت الحياة االجتماعية كالعممية. مف جانب آ
 Cisse( 1227) دراسةاألثار السمبية لزكاج القاصرات عمى التكافؽ الزكاجي منيا 

Ibrahima&Iknane,،Akory  انجي حمزة ، دراسة (1221إسماعيؿ الزيكد )، كدراسة
البلتي أكضحت أف القاصرات يكاجيف مشاكؿ صحية كنفسية كيؤدل الى  (1228)

مع الحياة الزكجية، سكاء في األعماؿ المنزلية أك العبلقة الجسدية مع  مشكمة في التأقمـ
الزكج، مما يترؾ أثار نفسية عمى الفتاة تؤدم إلى الطبلؽ، كما كشفت دراسة كؿ مف 

أف مف أىـ  (1223شيريف الجكاميس ) (،1226(، أحمد السيد )1212غدير الزبف )
ف مف التعميـ كارتفاع نسبة الطبلؽ االثار المترتبة عمى زكاج القاصرات ىي الحرما

الى أف مف أىـ االثار  (1222ىالة طاىر كآخركف )المبكر. كما تكصمت دراسة 
االجتماعية المترتبة عمى زكاج القاصرات ىك أنو يؤدل الى عدـ التفاىـ بيف الزكجيف 

 كما أكضحت الدراسات أف ككثرة الخبلفات الزكجية كاالفتقاد الى االستقرار االسرل.
العديد مف حاالت االنحراؼ لدل األكالد تككف ناتجة عف أسر مفككو أساسيا أزكاج غير 

 (.1212)ليمى السممي، متكافقيف 
كعمى الرغـ مف التغيرات التي طرأت عمى البيئة األسرية مف حيث تككينيا ككظائفيا  

 )محمكدإال أف الدكر الكالدم ما زاؿ ىك الركيزة األساسية في حياة أفرادىا 
إف كجكد الكالديف في حياة الطفؿ البد أف يككف كجكدان نفسيان أكثر مف أف  (.٨٠٠٨شبيب،

يككف كجكد ان بيكلكجيان فالكالدية ممارسة كليست نسبان، فميس الميـ ىك كجكد األمف، لكف 
ما يحتاجو الطفؿ ىك عممية األمكمة، كاألمكمة الكافية الجيدة. فكجكد الكالديف البيكلكجييف 

لكجكد المادم ال يكفي لينشأ الطفؿ سكيان متكيفان لكف األىـ مف ذلؾ ىك إعطاء فقط ا
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الطفؿ الحب، كالحناف، كاالطمئناف، كالثقة التي تعينو عمى التكيؼ مع مجتمعو فيما بعد 
 (.1224)سييمة بنات كأخركف، 

شؾ فيو الكفاءة الكالدية مف المفاىيـ الحديثة نسبيان في عمـ النفس اإليجابي. كمما ال 
فإف تنكع االستراتيجيات اإليجابية في تعامؿ الكالديف مع أبنائيـ لو دكر كبير في تكثيؽ 
شباع احتياجاتيـ  بناء األسرة، كتقكية التماسؾ بيف أعضائيا، كلو تأثير بالغ عمى نمكىـ كا 
النفسية كاالجتماعية، مما يجعميـ محاطيف بأجكاء أسرية مشجعة، كيجك حنيف دافئ 

كتعد العبلقة بيف  (.1227)كساـ عبد التكاب، ى اإلحساس بالرغبة في الحياة كصكال إل
الطفؿ ككالديو مؤشرَا جيدان لكيفية تكيفو خارج المنزؿ، كتحدد العبلقات التي سكؼ يشكميا 
مع اآلخريف، كتبقى العبلقة بيف الطفؿ ككالديو، ىي التيار الخفي خبلؿ رحمة الحياة، التي 

 , Lansford). المبكر في المجتمع كسمككياتو في حياتو فيما بعدتحدد اندماج الطفؿ 
2009)  

عداده إعدادا  إف الكالدية السكية تؤثر تأثيرا ال يمكف تجاىمو عمي شخصية الطفؿ، كا 
نفسيا يمكنو مف النضج االنفعالي كالتكافؽ النفسي كاالجتماعي، كتنمية استعداداتو 

ف إحساسيـ بالفشؿ كمف ثـ الصحة النفسية كطاقاتو في الكجية المبلئمة كيحكؿ دك 
فالكالدية ليست مجرد أقكاؿ أك مشاعر يزعميا اآلباء، بؿ (. 1224)سييمة بنات كأخركف، 

ىي مسئكلية دائمة، حيث يستكجب عمييـ إيجاد جك أسرم مفعـ بالحيكية كالمكدة كاحتراـ 
عطائيـ الفرصة األبناء كتقدير مشاعرىـ كتطمعاتيـ كمشاكرتيـ في األمكر كتحفيز  ىـ كا 

لمتعبير عف مشاعرىـ، ككذلؾ إشباع حاجات األبناء الجسمية كالنفسية كاالجتماعية كغير 
ذلؾ مف جكانب الحياة. فبتفاعؿ اآلباء مع األبناء يعرؼ األبناء أنفسيـ، كيحصمكف عمى 
 التجارب كيستعدكف بيا عمى مكاجية التحديات المستقبمية؛ كبناء عمى ذلؾ فاألسرة ىي
المبنة األساسية في عممية التنشئة األسرية لما ليا مف أىمية بالغة في تحديد شخصية 

ىالة طاىر كقد تكصمت دراسة  (.1227)كساـ عبد التكاب، األبناء كدفعيـ إلى السكاء 
الى أف الزكاج المبكر يؤثر عمى سمكؾ كتربية األطفاؿ، كما يؤدل   (1222كآخركف )

عبد صابة باألمراض المختمفة. كما أشارت نتائج دراسة الى كالدة أطفاؿ معرضة لئل
الى أف زكاج القاصرات يؤثر سمبا عمى قدرة الزكجة عمى تربية  (1222الفتاح العممة )

 أطفاليا ، كال تستطيع القياـ بكاجباتيا الزكجية.
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ة كما أف ادراؾ األبناء لقبكؿ كالدييـ ليـ يساعد عمي تنمية شخصية إيجابية لدييـ، عبلك 
عمي أف األمف العاطفي كالتكاصؿ كالتفاعؿ الحسي مع الطفؿ يؤدم لزيادة الثقة بنفسو 

 (.1228سعاد البشير كحمكد القشعاف، كالكصكؿ إلى االستقبللية الذاتية )
بالرغـ مف تأكيد المنظمة العالمية لحقكؽ اإلنساف عمى الحؽ الكامؿ لمرجؿ كالمرأة في 

عاـ"، إال أف ىناؾ أكثر مف  27ا السف القانكني "الزكاج كتأسيس أسرة متى ما بمغ
عاـ متزكجيف كيحممكف  26إلى  22ألؼ طفؿ مصرم كطفمة في عمر مف  226.1

صفة "زكج أك زكجة"، كلـ يقؼ األمر عند ىذا الحد، بؿ يصؿ إلى أف ىناؾ بيف ىؤالء 
رية األطفاؿ المتزكجكف، أرامؿ كمطمقيف. كحسب التعداد السكاني عمى مستكل جميك 

عامنا في مصر  27فإف عدد المكاطنيف المتزكجيف أقؿ مف  1228مصر العربية لعاـ 
% مف إجمالي حاالت الزكاج 23مميكف نسمة، كتمثؿ حاالت زكاج القاصرات  27.2بمغ 

عاـ مطمقيف  22 -22% مف حاالت الزكاج المبكر في عمر 22.6في مصر سنكينا،  
لطبلؽ في مصر العاميف الماضييف ارتفعت إلى كأرامؿ. كما أظيرت البيانات أف نسب ا

أعمى معدالتيا عمى اإلطبلؽ، منذ أكثر مف نصؼ قرف. كما كشؼ تقرير مركز 
معمكمات رئاسة الكزراء، أف حاالت الطبلؽ في مصر أصبحت بكاقع حالة كاحدة كؿ 

مبلييف عمى يد مأذكف، كنتج  4.5دقيقتيف كنصؼ، كما يقدر عدد المطمقات بأكثر مف 
 ألؼ حالة خمع. 142مبلييف طفؿ، باإلضافة إلى  6ف ذلؾ تشريد ما يقرب مف ع

بعض التساؤالت الرئيسية التالية والتي كبالنظر في اإلحصائيانت السابقة أثارت الباحثة 
ىل يختمف  تمثل مشكمة البحث الحالي: ما أسباب زواج الفتيات القاصرات في مصر؟

االقتصادي(  -الوجداني والجنسي  -االجتماعي -التوافق الزواجي بمحاوره )الفكري 
بين المتزوجات قاصرات والمتزوجات راشدات ؟ ىل تختمف الكفاءة الوالدية بأبعادىا 

المشاركة الفعالة( بين  -التعزيز الوالدي -االستقاللية -المساواة -)الرعاية 
وره في ىل يساىم التوافق الزواجي بمحا المتزوجات قاصرات والمتزوجات راشدات؟

 ؟ لدى المتزوجاتبأبعادىا تحقيق الكفاءة الوالدية 
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 أىداف البحث:
 -الزكاجي بمحاكره )الفكرم  التكافؽدكر  دراسةىدؼ البحث بصفة رئيسية الى     

 -الكفاءة الكالدية بأبعادىا )الرعاية في تحقيؽ االقتصادم(  -الكجداني  -االجتماعي
المتزكجات قاصرات لدل  المشاركة الفعالة( -الدمالتعزيز الك  -االستقبللية -المساكاة

 . كتنبثؽ منو األىداؼ الفرعية التاليةكالمتزكجات راشدات

 تحديد أسباب زكاج القاصرات عينة البحث. .2
 الكفاءة الكالدية بأبعادىا.في تحقيؽ التكافؽ الزكاجي بمحاكره  تأثيردراسة  .1
شدات في التكافؽ الزكاجي دراسة الفركؽ بيف المتزكجات قاصرات كالمتزكجات را .2

 بمحاكره.
دراسة الفركؽ بيف المتزكجات قاصرات كالمتزكجات راشدات في الكفاءة الكالدية  .3

 بأبعادىا.
دراسة الفركؽ بيف الزكجات الريفيات كالحضريات في كؿ مف التكافؽ الزكاجي بمحاكره  .4

 كالكفاءة الكالدية بأبعادىا.
ير العامبلت في كؿ مف التكافؽ الزكاجي دراسة الفركؽ بيف الزكجات العامبلت كغ .5

 بمحاكره كالكفاءة الكالدية بأبعادىا.
الكشؼ عف التبايف بيف الزكجات في كؿ مف التكافؽ الزكاجي بمحاكره كالكفاءة الكالدية  .6

مستكل  -الفرؽ بيف عمر الزكجيف  -بأبعادىا كفقان لكؿ مف )المستكل التعميمي لمزكجة 
 الدخؿ الشيرم(

 ث: أىمية البح
 يمكف تكضيح أىمية البحث الحالي مف خبلؿ محكريف رئيسييف كما يمى9

 األىمية في مجال خدمة المجتمع:

يمثؿ ىذا البحث محاكلة لرسـ إطار يرشد الدارسيف كصناع القرار لممشكبلت كالنتائج  .2
الناجمة عف زكاج القاصرات لمعالجتيا ككضع البرامج كالكسائؿ لعبلجيا، ككذلؾ 

 ضركرة تفعيؿ أكثر لمقانكف لمكاجية ىذه الظاىرة كالحد منيا. التكجيو الى
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يستمد ىذا البحث أىميتو مف تعمقو باألسرة كالحياة الزكجية كىك مجاؿ يحتاج إلى العديد  .1
مف البحكث كالدراسات حتى نصؿ إلى الحمكؿ التي تساعد عمى تحقيؽ عبلقة زكجية 

 اء.ناجحة كأف تنعـ األسرة بحياة سعيدة كأبناء سعد
المساكاة  -إف دراسة الكفاءة الكالدية كما تتضمنو مف متغيرات فرعية تتمثؿ في )الرعاية .2

المشاركة الفعالة( يمكف أف تساعد الباحثيف في  -التعزيز الكالدم  –االستقبللية  -
 إيضاح العكامؿ المرتبطة بيا كمف ثـ كضع استراتيجيات البرامج اإلنمائية ليا 

قديـ التكعية المجتمعية فيما يخدـ األسرة كشؤكنيا كعممية تككينيا يسيـ ىذا البحث في ت .3
 كبنائيا.

 األىمية في مجال التخصص: 

تكجيو نظر الباحثيف الى ضركرة تصميـ برامج ارشادية لمساعدة الزكجات القاصرات  .2
 في تحقيؽ مستكيات مرتفعة في كؿ مف التكافؽ الزكاجي كالدافعية لئلنجاز.

في تكعية المسئكليف بأىمية إنشاء مكاتب لئلرشاد الزكاجي كتفعيميا تفيد ىذه الدراسة  .1
 بالشكؿ المطمكب كتقديـ االستشارات قبؿ كبعد الزكاج. 

يمكف اعتبار ىذا البحث إضافة جديدة لمجاؿ التخصص، حيث أف ىناؾ ندرة في  .2
عمـ ) عمى حد  البحكث التي أجريت حكؿ التكافؽ الزكاجي كالكفاءة الكالدية لمقاصرات

 الباحثة(.

 :فروض البحث
 ال يكجد تأثير داؿ إحصائيان لمتكافؽ الزكاجي بمحاكره في تحقيؽ الكفاءة الكالدية .2

 .بأبعادىا
ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات المتزكجات قاصرات  .1

 كالمتزكجات راشدات في التكافؽ الزكاجي بمحاكره.
ف متكسط درجات المتزكجات قاصرات ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بي .2

 كالمتزكجات راشدات في الكفاءة الكالدية بأبعادىا.
ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات الزكجات الريفيات كالحضريات  .3

 في كؿ مف التكافؽ الزكاجي بمحاكره كالكفاءة الكالدية بأبعادىا.
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رجات الزكجات العامبلت كغير ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط د .4
 العامبلت في كؿ مف التكافؽ الزكاجي بمحاكره كالكفاءة الكالدية بأبعادىا.

ال يكجد تبايف داؿ إحصائيان بيف متكسط درجات الزكجات عينة البحث في كؿ مف  .5
 التكافؽ الزكاجي بمحاكره كالكفاءة الكالدية بأبعادىا كفقان لممستكل التعميمي لمزكجة.

د تبايف داؿ إحصائيان بيف متكسط درجات الزكجات عينة البحث في كؿ مف ال يكج .6
 التكافؽ الزكاجي بمحاكره كالكفاءة الكالدية بأبعادىا كفقان لمفرؽ بيف عمر الزكجيف.

ال يكجد تبايف داؿ إحصائيان بيف متكسط درجات الزكجات عينة البحث في كؿ مف  .7
 ة بأبعادىا كفقان لمستكل الدخؿ الشيرم.التكافؽ الزكاجي بمحاكره كالكفاءة الكالدي

 :مصطمحات البحث
 مفيوم زواج القاصرات:

ىك الزكاج الذم يتضمف زكاج فتى أك فتاة دكف الثامنة عشر مف العمر باعتبار أف 
الطفؿ حسب اتّفاقية حقكؽ الّطفؿ، ىك ّكؿ مف لـ يتجاكز عمره ثمانية عشر عاما كلـ 

 (.1228 )الجياز المركزم،يبمغ سف الرشد 
كيتـ باإلجبار مف األب نتيجة لمظركؼ االقتصادية  27ىك الزكاج الذل يتـ تحت سف 

)إنجى حمزة، التي تكاجو األسرة فيعتبرىا األب سمعة يتـ بيعيا مقابؿ مبمغ مف الماؿ 
1228.) 

 9 بأنو زكاج الفتاة تحت سف الثامنة عشر مف عمرىا.ويعرف زواج القاصرات اجرائياً 
 

 افق الزواجي:مفيوم التو 

التحرر النسبي مف الصراع كاالتفاؽ النسبي بيف الزكجيف عمى المكضكعات الحيكية  
المتعمقة بحياتيـ المشتركة مثؿ احتراـ األىؿ كاألصدقاء كاالستغبلؿ األمثؿ لممكارد المادية 
يجاد درجة مف  المتاحة، ككذلؾ المشاركة في أعماؿ كأنشطة مشتركة كتبادؿ العكاطؼ كا 

اصؿ الفكرم، كالثقافي بينيـ مما يساعدىـ عمى مكاجية العقبات المختمفة في الحياة التك 
 (.1223)ايماف عبيد، كتحقيؽ قدر معقكؿ مف السعادة" 
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أك ىك درجة االنسجاـ كالرضا كالسعادة كاالتفاؽ كالتكائـ كالحب المتبادؿ بيف األزكاج في 
)ميند الناصر ما يعترض حياتيما  عبلقتيما الزكاجية التي تساعدىما عمى التغمب عمى

 (1222كسعاد سميماف،
بأنو شعكر الزكجة بالقناعة كالرضا عف العبلقة  وتعرف الباحثة التوافق الزواجي اجرائيًا:

الزكاجية كالشعكر بالسكف كاالنتماء العاطفي كالمكدة كالتعاكف مع زكجيا في حؿ 
تحصؿ عمييا المبحكثة مف خبلؿ المشكبلت الحياتية كالزكاجية. كيقاس بالدرجة التي 

 االستجابة عمى االستبياف المعد لذلؾ كينقسـ الى المحاكر التالية9
 

9 يقصد بو اشتراؾ الزكجيف في النكاحي العقمية كالتعميمية كالثقافية كتربية التوافق الفكري
عدادىـ لممستقبؿ.   األبناء كا 

ت اجتماعية راضية تتسـ 9 يقصد بو قدرة الزكجيف عمى عقد صبلالتوافق االجتماعي
بالتعاكف كالتسامح مع اآلخريف كشعكرىما بالمسئكلية االجتماعية تجاه بعضيما كامتثاليا 

 لقيـ المجتمع.
9  يقصد بو االنسجاـ بيف الزكجيف مف خبلؿ التعبير عف  التوافق الوجداني والجنسي:

نيما عمى تمبية طمبات العبلقة الحميمية، كقدرة كؿ مالميكؿ المشتركة ك الحب كالعاطفة ك 
الطرؼ االخر. كيعتبر مف أىـ أركاف الزكاج السعيد، فنجاح العبلقة الجنسية يعد ترمكمترا 

 لمعبلقة الزكجية، ألنو يعكس النجاح في باقي أركاف التكافؽ الزكاجي.   
يقصد بو مدل االتفاؽ، كالتفاىـ بيف الزكجيف في كيفية إدارة األمكر  التوافق االقتصادي:

 لمادية كاالستغبلؿ األمثؿ لممكارد المادية المتاحة.ا
 مفيوم الكفاءة الوالدية:

استخداـ استراتيجيات تربية ناجحة، كالتكيؼ مع المتطمبات الممحة لممكاقؼ الكالدية، كما 
يرتبط بمدل كاسع مف النتائج االجتماعية، كاالنفعالية، كالسمككية، كاألكاديمية، الصحية 

 (.Gutman, Sameroff and Cole, 2003 ) اَ لدل األطفاؿ عمكم

بانيا تعبير يستخدـ لكصؼ الكلديف الذيف يقكماف بتكفير Shapiro (2003) كما يعرفيا
ما يحتاجو األبناء لتزكيدىـ بأساسيات البناء الرئيسية الخاصة بالنمك كالتطكر العاطفي 

 كاالجتماعي كتكفير الفرص ليـ لبلستمرار.
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مجمكعة التفاعبلت السمككية لؤلـ داخؿ األسرة  اجرائيًا بأنيا: كما تعرفيا الباحثة
كخارجيا في كافة مناحي الحياة األسرية االجتماعية كاالقتصادية كالثقافية كالتعميمية عمى 
النحك الذل يتضح منو أنيا تمتمؾ مف المعرفة األساسية كالثقة بالنفس كالميارات، التي 

في مستقبميـ كتقاس بالدرجة التي تحصؿ عمييا  تجعؿ مف أبنائيما أفرادا ناجحيف
 المبحكثة مف خبلؿ االستجابة عمى االستبياف المعد كتنقسـ الى االبعاد التالية9

  أبعاد الكفاءة الوالدية إجرائيًا: 

كتقديـ المساعدة ليـ كتكفير كؿ ما يمـز يا بأبنائاالـ  اعتناء9 يشير إلى الرعاية. 2 
  .نمكان طبيعيان  لنمكىـ

حرص االـ عمى العدؿ بيف أبنائيا كعدـ التمييز بينيـ ألم سبب مف  . المساواة :2
 األسباب.

منح األـ ألبنائيا حرية مشركعة كتشجيعيا ليـ لبلعتماد عمى أنفسيـ . االستقاللية: 3
 كتحمؿ مسؤكلية أفعاليـ.

استخداـ العقاب  أف تقدـ األـ ألبنائيا الثكاب المادم أك المعنكم أك. التعزيز الوالدي: 4
 لتيذيب سمككيـ كتحسينو.

9 إعطاء األـ أبنائيا الفرصة إلبداء أراءىـ الخاصة كعدـ فرض . المشاركة الفعالة5
 األكامر عمييـ دكف إقناعيـ بيا، كاحتراـ اختياراتيـ كقراراتيـ. 

 :ثمنيج البح
اليب البحث الذل اتبع البحث الحالي المنيج الكصفي التحميمي الذل يعتبر أسمكبان مف أس

يدرس الظاىرة دراسة كيفية تكضح خصائصيا ، كدراسة كمية تكضح حجميا، كتغيراتيا 
  (Colorafi & Evans, 2016) كدرجات ارتباطيا مع الظكاىر األخرل

 :حدود البحث 
( تقييـ 2)( زكجة ذات خصائص محدده 122في ) عينة البحث9 تمثمت  الحدود البشرية
( لدييا أكثر مف ابف اك بنت، تنتمى الى مستكيات اجتماعية كاقتصادية 1مع زكجيا )

 ارة لعدـ اكتماؿ البيانات بيا.( استم28كذلؾ بعد استبعاد ) مختمفة.
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9 تـ تطبيؽ أدكات البحث عمى عينة مف ريؼ كحضر محافظتي الغربية الحدود المكانية
ككفر الشيخ ، حيث اخذت عينة الحضر مف )مدينتي طنطا كالمحمة الكبرل بمحافظة 
الغربية كمدينة كفر الشيخ بمحافظة كفر الشيخ(، كجمعت عينة الريؼ مف )قرم نكاج 

الحما كشكبر بمحافظة الغربية كقرية سيدل سالـ بمحافظة كفر الشيخ( كتـ أخذ  ككفر
 العينة بطريقة غرضية مقصكدة كفقان لخصائص محددة.

حتى شير  1212استغرؽ التطبيؽ الميداني حكالى شيريف مف يناير9 الحدود الزمنية
تكاصؿ تـ التطبيؽ الكتركني عف طريؽ ارسالو باإليميؿ اك كسائؿ ال 1212مارس

 المختمفة. 

 بناء وتقنين أدوات البحث:

 قامت الباحثة بإعداد أدكات البحث كتككنت مف 9 

 استمارة البيانات العامة لؤلسرة  .2
 استبياف التكافؽ الزكاجي لمزكجة. .1
 .استبياف الكفاءة الكالدية لمزكجة .3

 كفيما يمي عرض ليذه األدكات9
 أوال: استمارة البيانات العامة لألسرة:

 ت عمى بيانات عف الحالة االجتماعية كاالقتصادية ألسرة المبحكثات كىى 9اشتمم 
 حضر" -"ريؼ  مكان السكن 

 ال تعمؿ" -قسـ الى " تعمؿ عمل الزوجة
) سنو  27أكثر مف  – )قاصره(سنو  27قسـ الى "اقؿ مف سن الزوجة عند الزواج

 "راشده(
 12الى > 22تكسطو )مف م –سنكات(  22قسمت الى "  قصيرة )أقؿ مف  مدة الزواج

 سنو فأكثر("12كبيره ) –سنو( 
 22–سنكات 22الى > 4مف  –سنكات  4قسـ الى" أقؿ مف الفرق بين عمر الزوجين  

 سنكات فاكثر"
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 -تعميـ أساسي  -يقرأ كيكتب  –قسـ الى ست فئات" امى  المستوى التعممي لمزوجة 
 2دكتكراة("  ثـ قسـ الى  -دراسات عميا )ماجستير  -تعميـ جامعي  -تعميـ متكسط 

 مرتفع -متكسط  –مستكيات منخفض 
الى  2222متكسط )مف –جنيو( 2222قسـ الى " منخفض)اقؿ مف  الدخل الشيري 
 جنيو فاكثر("5222مرتفع ) –جنيو( 5222>

سنو فما ىي  18إذا كنتي تزوجتي قبل سن كما تضمنت االستمارة سؤاؿ كصفى "
سكء  –الفقر  –الجيؿ  –العادات كالتقاليد  –"المرض ؟ كقسـ الى  األسباب وراء ذلك

كفاة الكالد " كتمت االستجابة عميو بطريقة االختيار  –زيادة عدد أفراد االسرة  –المعاممة 
 مف متعدد.

 ثانيًا: استبيان التوافق الزواجي: 
جرائي تـ اعداد ىذا االستبياف طبقان لممفاىيـ كالمصطمحات البحثية كفي إطار المفيكـ اإل

لمتكافؽ الزكاجي كمحاكره ، كمف خبلؿ االطبلع عمى الدراسات السابقة العربية كاألجنبية  
( عبارة اشتممت عمى أربعة محاكر ىي 32قامت الباحثة بإعداد استبياف يتككف مف)

التكافؽ االقتصادم(  -التكافؽ الكجداني كالجنسي -التكافؽ االجتماعي -)التكافؽ الفكرم
 -9كذلؾ كالتالي 

يقصد بو اشتراؾ الزكجيف في النكاحي العقمية كالتعميمية كالثقافية التوافق الفكري : ( 2)
عدادىـ لممستقبؿ كتضمف) ( عبارات بعضيا إيجابي مثؿ ) أتفؽ أنا 22كتربية األبناء كا 

كجيات النظر بيني كبيف زكجي  -كزجي عمى استراتيجية كاضحة في تربية أبنائنا 
يتعمد  -خر سمبي مثؿ )كجيات النظر بيني كبيف زكجي متقاربة متقاربة( كالبعض اال

  زكجي كصؼ أرائي بالتافية(
يقصد بو قدرة الزكجة عمى عقد صبلت اجتماعية راضية تتسـ  التوافق االجتماعي : (2)

بالتعاكف كالتسامح مع اآلخريف كشعكرىا بالمسئكلية االجتماعية تجاه الزكج كامتثاليا لقيـ 
( عبارات بعضيا إيجابي مثؿ )تتسـ عبلقتي بأىؿ زكجي باالحتراـ 22ف )المجتمع كتضم

يشجعني زكجي عمى زيارة أصدقائي( كالبعض االخر سمبي مثؿ )أتجاىؿ  –كالتقدير 
 . أتجاىؿ حضكر المناسبات االجتماعية( -زكجي عند دخكلو المنزؿ 

مف خبلؿ التعبير عف يقصد بو االنسجاـ بيف الزكجيف  التوافق الوجداني والجنسي : (3)
الحب كالعاطفة كالميكؿ المشتركة كالعبلقة الحميمية، كقدرة كؿ منيما عمى تمبية طمبات 
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( عبارات بعضيا إيجابي مثؿ )أشعر أف زكجي يحبني حبان 22كتضمف ) .رالطرؼ االخ
أحرص عمى إدخاؿ البيجة كالسركر عمى زكجي( كالبعض االخر سمبي مثؿ  –حقيقيان 

 . أنظر الى العبلقة الجنسية عمى أنيا كاجب فقط.( -تباطي بزكجي )أندـ عمى ار 
9 يقصد بو مدل االتفاؽ، كالتفاىـ بيف الزكجيف في كيفية إدارة  التوافق االقتصادي : (4)

( عبارات بعضيا 22األمكر المادية كاالستغبلؿ األمثؿ لممكارد المادية المتاحة. كتضمف )
يتمنى زكجي بأف يأتي  -ضع ميزانية نفقات األسرة أتفؽ مع زكجي عمى ك إيجابي مثؿ )

لنا بكؿ ما نريد( كالبعض االخر سمبي مثؿ )يحاسبني زكجي بقسكة عمى ما أنفؽ مف 
 . تؤثر قمة الماؿ عمى عبلقتي بزكجي( -نقكد. 

 ثانيًا: استبيان الكفاءة الوالدية:
ي إطار المفيـك تـ اعداد ىذا االستبياف طبقان لممفاىيـ كالمصطمحات البحثية كف

اإلجرائي لمكفاءة الكالدية كأبعاده ، كمف خبلؿ االطبلع عمى الدراسات السابقة العربية 
( عبارة اشتممت عمى خمس أبعاد 32كاألجنبية  قامت الباحثة بإعداد استبياف تككف مف)

المشاركة الفعالة( كذلؾ  –التعزيز الكالدم  –االستقبللية  –المساكاة  –ىي )الرعاية 
 -التالي 9ك
 يشير إلى اعتناء االـ بأبنائيا كتقديـ المساعدة ليـ كتكفير كؿ ما يمـز لنمكىـالرعاية : ( 2)

( عبارات بعضيا إيجابي مثؿ ) أقبؿ أبنائي كأعانقيـ إلشعارىـ 5كتضمف) .نمكان طبيعيان 
ير اكفر ألبنائي الغذاء الجيد( كالبعض االخر سمبي مثؿ )أشعر بالتقص -بالحب كالحناف.

  أىمؿ في متابعة صحة أبنائي( -في رعاية أبنائي النشغالي بأمكر أخرل 
يشير الى حرص االـ عمى العدؿ بيف أبنائيا كعدـ التمييز بينيـ ألم سبب المساواة :  (2)

( عبارات بعضيا إيجابي مثؿ )أقكـ بعبلج المريض مف أبنائي 5كتضمف ) .مف األسباب
ائي بالعدؿ عندما يتشاجركف( كالبعض االخر سمبي مثؿ أحكـ بيف أبن –دكف تفرقة بينيـ 

أميز االبف االكبر عف اخكاتو في المبلبس -)أفضؿ أبنائي الذككر عف اإلناث أك العكس
 . كالطعاـ(

يشير الى منح األـ ألبنائيا حرية مشركعة كتشجيعيا ليـ لبلعتماد عمى االستقاللية:  (3)
( عبارات بعضيا إيجابي مثؿ )اسمح 5)أنفسيـ كتحمؿ مسؤكلية أفعاليـ. كتضمف 

يعتمد أبنائي عمى أنفسيـ في مذاكرة دركسيـ(  –ألبنائي اصطحاب أصدقائيـ إلى المنزؿ 
أراقب  -كالبعض االخر سمبي مثؿ )أمنح أبنائي الحرية المطمقة في تصفح االنترنت 

 ابنائي في جميع تصرفاتيـ(. 
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ا الثكاب المادم أك المعنكم أك استخداـ العقاب أف تقدـ األـ ألبنائيالتعزيز الوالدي:  (4)
( عبارات بعضيا إيجابي مثؿ )أشكر أبنائي إذا 5لتيذيب سمككيـ كتحسينو. كتضمف )

أكافئ أبنائي عمى أداء أم عمؿ( كالبعض االخر سمبي مثؿ )أدلؿ  -أحسنكا تصرفاتيـ 
 . ألجأ إلى الضرب ككسيمة لتربية أبنائي( -أبنائي كال أعاقبيـ 

إعطاء األـ أبنائيا الفرصة إلبداء أراءىـ الخاصة كعدـ فرض 9 المشاركة الفعالة (5)
( عبارات 5األكامر عمييـ دكف إقناعيـ بيا، كاحتراـ اختياراتيـ كقراراتيـ. كتضمف )

أتناقش مع أبنائي فيما يمكف  -بعضيا إيجابي مثؿ )أشارؾ أبنائي في ممارسة ىكاياتيـ 
كالبعض االخر سمبي مثؿ )أمنع أبنائي مف المشاركة في اتخاذ مشاىدتو عمى االنترنت( 

 أفرض عمى أبنائي مبلبس محدده(.  –القرارات األسرية 
 حساب صدؽ كثبات االستبياف : تقنين األدوات

 9 تـ حساب صدؽ األدكات بطريقتيف Validity صدق األدواتأواًل 
احثة بعرض الصكرة األكلية لمتأكد مف صدؽ أدكات البحث قامت الب )أ( صدق المحتوى:

لبلستبياف عمى عدد مف األساتذة المحكميف أعضاء ىيئة التدريس في تخصص إدارة 
مؤسسات األسرة كالطفكلة كتخصص االقتصاد المنزلي التربكم ،أبداء أراءىـ في انتماء 
العبارات لبلستبياف كمدل مناسبتو لما كضع مف أجمو ، باإلضافة الى الصياغة المغكية، 

قد اقترح البعض تعديؿ صياغة بعض العبارات كتـ إجراء التعديبلت كفقان ال راء ك 
 % لمعبارة كبذلؾ يككف قد خضع لصدؽ المحتكل.82المحكميف بنسبة اتفاؽ ال تقؿ عف 

البحث عف تـ حساب صدؽ االتساؽ الداخمي ألدكات  9ب( صدق االتساق الداخمي(
 ،لو التابعةكؿ عبارة كمجمكع المحكر  درجةطريؽ ايجاد معامؿ ارتباط بيرسكف بيف 

( بيف عبارات كؿ 2.22كالذل أكضح كجكد عبلقة ارتباطية مكجبة عند مستكل معنكية )
استبياف  ابعادك  محكر كالدرجة الكمية لممحكر لجميع محاكر استبياف التكافؽ الزكاجي

 .الكفاءة الكالدية مما يدؿ عمى صدؽ االتساؽ الداخمي لبلستبياف

إيجاد معامؿ  ألدكات البحث عف طريؽ البنائي صدؽالتـ حساب  صدق البنائي:ال( )جـ
( يكضح 2كالجدكؿ )ستبياف بلمجمكع كؿ محكر كالمجمكع الكمى ل ارتباط بيرسكف بيف

 9ذلؾ
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 .قيـ معامؿ ارتباط بيرسكف بيف درجة كؿ محكر كالدرجة الكمية لبلستبياف (:1جدول )

التوافق الزواجي
 يرسونارتباط ب المحاور 

 **2.642 التوافق الفكري
 **2.733 التوافق االجتماعي
 **2.642 والجنسيالتوافق الوجداني 
 **2.731 التوافق االقتصادي

 الكفاءة الوالدية
 **2.552 الرعاية

 **2.522 المساواة
 **2.452 االستقاللية

 **2.482 التعزيز الوالدي
 **0.526 المشاركة الفعالة

 0.01لو عند مستوى معنوية ** دا

( أنو تكجد عبلقة ارتباطية دالة احصائيان بيف درجة كؿ 2يتضح مف نتائج جدكؿ )
محكر مف محاكر استبياف التكافؽ الزكاجي كالمجمكع الكمي لبلستبياف، حيث كانت 

( 2.22( كجميعيا قيـ دالة عند مستكل معنكية )2.733، 2.642القيـ تتراكح بيف)
اط قكل، كما يتضح كجكد عبلقة ارتباطية دالة احصائيان بيف درجة كؿ كتعبر عف ارتب

بعد مف أبعاد استبياف الكفاءة الكالدية كالمجمكع الكمي لبلستبياف، حيث كانت القيـ 
( كتعبر 2.22( كجميعيا قيـ دالة عند مستكل معنكية )2.552، 2.415تتراكح بيف)

تسـ بدرجة جيدة مف صدؽ االتساؽ عف ارتباط متكسط مما يدؿ عمى أف االستبياف ي
 .الداخمي

 9 تـ حساب ثبات األدكات بطريقتيف Reliability ثانيًا ثبات األدوات

9 لمتأكد مف ثبات االستبياف تـ تطبيقو عمى عينة استطبلعية مككنة اختبار ألفا كرونباخ ( أ)
باخ ( زكجة تتكافر فييـ شركط العينة األساسية، ثـ  حساب معامؿ ألفا كرك ن22مف )

التكافؽ الزكاجي ككؿ  2.725لكؿ محكر عمى حده كلبلستبياف ككؿ ككانت قيمتو 
لقياس ما  الستبياف الكفاءة الكالدية ككؿ كىي قيـ مرتفعة تؤكد ثبات االستبياف 2.762ك

 .كضع مف اجمو
كما تـ استخداـ اختبار التجزئة النصفية لحساب ثبات  اختبار التجزئة النصفية: ( ب)

يؽ تقسيـ العبارات الى عبارات فردية كعبارات زكجية، ثـ استخدـ االستبياف عف طر 
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معادلة براكف كسبيرماف كمعادلة جيتماف لحساب االرتباط بيف كؿ نصفيف مف العبارات 
 الستبياف الكفاءة الكالدية 2.713ككؿ ك الستبياف التكافؽ الزكاجي 2.735ككانت قيمتيا 

( يكضح 1كالجدكؿ )كصبلحيتو لمتطبيؽ.  ككؿ مما يدؿ عمى ثبات االستبياف بمحاكره
 ذلؾ

معامبلت الثبات الستبياف التكافؽ الزكاجي، كاستبياف الكفاءة الكالدية باستخداـ معامؿ ألفا  (:2جدول )
 كالتجزئة النصفية.

المتغيرات
 

عدد  المحاور/ األبعاد
 العبارات

ألفا كرو 
 نباخ 

معامل براون 
 وسيبرمان 

معامل 
 جتمان

التوافق الز 
واجي

 

 2.417 2.417 2.622 22 التوافق الفكري
 2.567 2.567 2.622 22 التوافق االجتماعي

التوافق الوجداني 
 والجنسي  

22 2.582 2.446 2.446 

 2.674 2.674 2.655 22 التوافق االقتصادي
 2.735 2.735 2.725 32 اجمالي التوافق الزواجي

الكفاءة الوالدية
 

 2.552 2.552 2.626 5 الرعاية
 2.582 2.582 2.621 5 المساواة

 2447 2.447 2.626 5 االستقاللية
 2.582 2.582 2.645 5 التعزيز الوالدي

 2.547 2.547 2.584 5 المشاركة الفعالة
 2.731 2.713 2.762 22 الكفاءة الوالدية إجمالي  

عت مف أجمو تـ تطبيقيا 9 بعد التأكد مف صدؽ االدكات كثباتيا لما كض تصحيح االدوات
كتـ تصحيح العبارات عمى مقياس متصؿ ( زكجة، 122عمى عينة مف الزكجات بمغت )

(  لمعبارات 2، 1، 2( لمعبارات االيجابية )2، 1، 2ال( ) –الى حد ما  -ثبلثي ) نعـ
درجو كالدرجة الكبرل  32 التكافؽ الزكاجيالسمبية كبذلؾ تككف الدرجة الصغرل في تقييـ 

درجة كالدرجة  22درجة، بينما الدرجة الصغرل في تقييـ الكفاءة الكالدية  212ىي 
، كبذلؾ أمكف تقسيـ درجات استبياني التكافؽ الزكاجي، كالكفاءة الكالدية 82الكبرل ىي 

 ( تكضح ذلؾ2،39مرتفع( كالجداكؿ ) –متكسط  –الى ثبلث مستكيات )منخفض 
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 لمدل كطكؿ الفئة كالمستكيات لمتكافؽ الزكاجي بمحاكره9القراءات الصغرل كالكبرل كا (3جدول )

 المحاور
أقل 

 مشاىدة
أعمى 

 المدى  مشاىدة
طول 
 الفئة

مستوى 
 منخفض

مستوى 
 متوسط

مستوى 
 مرتفع

 922 13 912 27 926 21 5 27 22 21 التوافق الفكري
 922 14  913 12 928 24 4 24 22 24 التوافق االجتماعي

التوافق الوجداني 
 جنسي  وال

21 22 27 5 21 926 27 912 28 922 

 922 13 912 26 925 22 6 12 22 22 التوافق االقتصادي
 9224 88 987 72 972 52 26 41 224 52 اجمالي التوافق الزواجي

( أف أعمى درجة مشاىده حصمت عمييا المبحكثات في إجمالي 2يتضح مف جدكؿ )
 26كطكؿ الفئة  41، كالمدل 52ة كانت درجة، كاقؿ درج224التكافؽ الزكاجي كانت 

 مرتفع( –متكسط  –كبذلؾ تـ تقسيـ درجات االستبياف الى ثبلث مستكيات ) منخفض 
 9القراءات الصغرل كالكبرل كالمدل كطكؿ الفئة كالمستكيات لمكفاءة الكالدية بأبعادىا (4جدول )

 األبعاد
أقل 

 مشاىدة
أعمى 

 المدى  مشاىدة
طول 
 الفئة

المستوى 
 نخفضالم

المستوى 
 المتوسط

المستوى 
 المرتفع

 927 25 924 21 922 7 2 22 27 7 الرعاية
 927 25 924 21 922 7 2 22 27 7 المساواة

 926 23 922 22 98 5 3 22 26 5 االستقاللية
 927 25 924 21 922 7 2 22 27 7 التعزيز الوالدي

 927 25 924 21 922 7 2 22 27 7 المشاركة الفعالة
 973 63 962 51 952 42 22 23 73 42 الكفاءة الوالدية جمالي إ 

( أف أعمى درجة  حصمت عمييا المبحكثات في إجمالي الكفاءة 3يتضح مف جدكؿ )
كبذلؾ تـ  22كطكؿ الفئة 23، كالمدل42درجة، كاقؿ درجة كانت 73الكالدية كانت 

 مرتفع(. –متكسط  –تقسيـ درجات االستبياف الى ثبلث مستكيات )منخفض 
 المعامالت اإلحصائية المستخدمة الستخراج النتائج:

جراء المعالجات اإلحصائية   SPSS Version 23استخداـ برنامج تـ لتحميؿ البيانات كا 
داؼ البحث ھذه المتغيرات، لتحقيؽ أھعمى متغيرات البحث لتكشؼ عف نكع العبلقة بيف 

ا كمراجعتيا لضماف صحة النتائج ھكالتحقؽ مف صحة الفركض تـ ترميز البيانات كتفريغ
 وفيما يمى األساليب اإلحصائية التى تم استخداميا:كدقتيا 
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معامؿ ارتباط بيرسكف9 لمتحقؽ مف صدؽ االتساؽ الداخمي لبلستبياف ككذلؾ لمكشؼ  -
 عف العبلقة بيف المتغيرات.

 معامؿ الفا كركنباخ كمعامؿ التجزئة النصفية لحساب ثبات االستبياف. -

اب التكرارات كالنسب المئكية  كالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لمتغيرات حس-
 البحث.

 لمكشؼ عف داللة الفركؽ بيف المتكسطات.  T testاختبار - 

لمكشؼ عف داللة الفركؽ بيف  One way Anovaتحميؿ التبايف أحادم االتجاه -
 ركؽ بيف متكسطات الدرجات.لمعرفة داللة الف Tukeyالمتكسطات. كتطبيؽ اختبار

لتحديد نسبة  Simple Linear Regressionتحميؿ االنحدار الخطي البسيط  -
 مساىمة المتغيرات المستقمة في تفسير التبايف الخاص بالمتغير التابع.

 النتائج والمناقشة :
 أواًل: النتائج الوصفية

يمكغرافية، ككصؼ أىـ يشمؿ ىذا الجزء عمى كصؼ عينة البحث كفقان لخصائصيا الد
التكافؽ الزكاجي بمحاكره لدل عينة البحث،  أسباب زكاج القاصرات ككذلؾ تقييـ مستكل

 باإلضافة الى تقييـ مستكل الكفاءة الكالدية بأبعادىا.
 :وصف عينة البحث وفقًا لممتغيرات الديموغرافية 

 ( زكجة 122فيما يمى كصؼ عينة البحث التي بمغت )
 
 
 
 
 
 
 



 

669 

 2020 مارسـ والعشرين  السابعـ العدد  السادسالمجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 (122يع النسبي لعينة البحث كفقان لممتغيرات الديمكغرافية )ف=9 التكز (5جدول )

 % العدد الفئو البيان % العدد الفئو البيان

سن 
الزوجة 
وقت 
 الزواج

 41.5 222 سنة( 27قاصرة )أقؿ مف 
مكان 
 السكن

 52.4 223 الريؼ 

 25.4 66 الحضر  36.3 222 سنو فاكثر(27راشده )

 100 211 المجموع 100 211 المجموع

مدة 
 الزواج

 32.5 81 (سنكات22قصيرة )>  

الدخل 
 الشيري

 2222منخفض )> 
 52.6 217 جنيو(

 12الى > 22متكسطو )مف 
إلى   2222متكسط ) 33.2 82 سنو(

 13.1 42 (جنيو 5222>  

جنيو 5222مرتفع ) 21.2 15 سنو فأكثر( 12كبيره )
 24.1 21 فأكثر(  

 222 122 المجموع 222 122 لمجموعا

المستوى 
التعميمي 
 لمزوجة

 أمي

عمل  14.4 43 منخفض
 الزوجة

 25.4 66 تعمؿ

 52.4 223 ال تعمؿ يقرا كيكتب

 100 211 المجموع تعميـ أساسي

 14.4 43 متكسط تعميـ متكسط

الفرق 
بين عمر 
 الزوجين

 52.5 222 سنكات 4أقؿ مف 

 تعميـ جامعي
 37.4 222 مرتفع

 28.8 31 سنكات22>الى 4مف 

 27.4 28 سنكات فأكثر22 الدراسات العميا

 100 211 المجموع 100 211 المجموع

 (9 4يتضح مف جدكؿ )
أف أكثر مف نصؼ عينة الدراسة مف المتزكجات قاصرات حيث بمغت نسبتيـ  

% منيف تسكف 52.4% مف المتزكجات راشدات. كما يتضح أف36.3%، مقابؿ 41.5
% تسكف في الحضر. كما يتضح تقارب نسبة الزكجات ذات 25.4، مقابؿ في الريؼ

سنكات( مع نسبة الزكجات ذات المدة المتكسطة  22مدة الزكاج القصيرة )أقؿ مف
%( عمى التكالي، بينما كانت 33.2%، 32.5سنو(، حيث بمغت نسبتيـ )12الى > 22)

ا عف مستكل الدخؿ الشيرم سنو فأكثر(. أم12% لممتزكجات مدة كبيرة )21.2أقؿ نسبة 
جنيو( حيث بمغت نسبتيـ  222فكانت أعمى نسبة لذكات الدخكؿ المنخفضة )أقؿ مف 
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فأكثر(  5222%، بينما كانت النسبة األقؿ مف أفراد العينة ذات دخكؿ مرتفعة )52.6
% 37.4%. كما يتضح مف الجدكؿ أف ما يقرب مف نصؼ عينة البحث 24.1بنسبة 

مي مرتفع )تعميـ جامعي، دراسات عميا(، في المقابؿ تساكت نسبة تتمتع بمستكل تعمي
% . كما يتضح 14.4الزكجات ذكات التعميـ المنخفض كالمتكسط، حيث بمغت نسبتيـ 

% منيف ال تعمؿ. أكثر مف نصؼ عينة 52.4% مف أفراد العينة تعمؿ مقابؿ 25.4أف 
بينما تقاربت نسبة أفراد سنكات،  4% الفرؽ بيف عمر الزكجيف أقؿ مف 52.5الدراسة 

سنكات فأكثر(  22سنكات(، )22الى>  4العينة التي لدييا الفرؽ بيف عمر الزكجيف )
 %( عمى التكالي.27.4%، 28.4حيث بمغت نسبتيـ )

  :وصف أسباب زواج القاصرات لدى عينة البحث 
 (9222 التكزيع التكرارم لعينة البحث كفقان ألسباب زكاج القاصرات )ف=(6جدول )

 النسبة التكرار أسباب زواج القاصرات

 54.6 62 العادات والتقاليد
 15.2 18 زيادة عدد افراد االسرة

 28.7 11 الجيل

 26.2 28 الفقر

 6.1 7 وفاة الوالد

 3.4 4 سوء معاممة االىل

 2.8 2 المرض

 ( أف59يتضح مف جدكؿ )
ىك العادات كالتقاليد بنسبة  أكثر األسباب كراء زكاج القاصرات لدل أفراد عينة البحث -

التي أشارت الى أف أىـ أسباب  (1222عزيزة عمي )% كيتفؽ ذلؾ مع دراسة 54.6
نايؼ  مع دراسةزكاج القاصرات بالمجتمع السعكدم ىي العادات كالتقاليد، كما يتفؽ 

أف العبلقات القرابية التقميدية، كشيكع مفيـك ( 1222البنكم كعبد الخالؽ الختاتنو )
 كاج بيدؼ "حماية العرض" ىي مف العكامؿ المؤدية إلى الزكاج المبكر.الز 

ثـ جاء في المرتبة الثانية مف أسباب زكاج القاصرات زيادة عدد أفراد األسرة بنسبة  -
ف لمظركؼ االجتماعية ( أ1221إسماعيؿ الزيكد )%، كقد أكدت ذلؾ دراسة 15.2
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لتخفيؼ مف األعباء االقتصادية عمى كاالقتصادية دكرا في دفع األسر لتزكيج بناتيا، 
 أسرة الفتاة.  

% كيتفؽ ذلؾ 28.7ثـ يأتي الجيؿ في المرتبة الثالثة مف أسباب زكاج القاصرات بنسبة  -
التي أكضحت أف الزكاج المبكر ينتشر بيف  (1222ىالو طاىر كآخركف )مع دراسة 

 الفئات األقؿ تعميمان في المجتمع.
أحمد السيد % كقد أكضحت دراسة 26.2بعة بنسبة كجاء الفقر في المرتبة الرا -

( كدراسة 1225( كدراسة ياسميف حطاب )1222(، ىالة طاىر كآخركف )1226)
 David R. Hotchkiss. et al (،1223( شيريف الجكاميس )1224إسراء شقبكعة )

(2016)   Saranga Jain& Kathleen Kurz (2007)،  اف الظركؼ االقتصادية
 عبة كالفقر الدافع كراء الزكاج المبكر لمفتيات.كالمعيشية الص

  Song (2005)% كقد أكضحت دراسة 6.1ثـ كفاة الكالد في الترتيب الخامس بنسبة  -
 أف التفكؾ في المجتمع الصيني ساعد في انخفاض سف الزكاج لتككيف عائبلت.

 غدير% كقد تكصمت دراسة 3.4ثـ سكء معاممة االىؿ في الترتيب السادس بنسبة  -
إلى أف أىـ أسباب زكاج القاصرات اليركب  (1225(، ياسميف حطاب )1212الزبف )

إسماعيؿ مف الظركؼ األسرية الصعبة كمشاكؿ الفتاة مع أسرتيا، كما تكصمت دراسة 
 أف الفتيات القصر ترل الزكاج كسيمة لمخبلص مف قسكة اإلباء. (1221الزيكد ) 

 % 2.8راد العينة ىي المرض بنسبة بينما كانت أقؿ األسباب تكراران لدل أف  -
 
 .تحديد مستوي التوافق الزواجي بمحاوره لدى أفراد العينة 
بناءن عمى  استجابات الزكجات عمى االستبياف المعد، فقد تـ تحديد أقؿ درجة كأعمى   

درجة في استبياف التكافؽ الزكاجي كمحاكرىا كمف ثـ تحديد المستكيات كالنسبة المئكية 
 ( يكضح ذلؾ9 6لحسابي كاالنحراؼ المعيارم لكؿ محكر الجدكؿ )كالمتكسط ا
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9التكزيع النسبي لعينة البحث كالمتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كفقان لمستكل التكافؽ  (7جدول )
 122الزكاجي بمحاكره ف = 

 المستويات        
 المحاور

 المتوسط مرتفع متوسط منخفض
 الحسابي

األىمية 
 النسبية

 يبالترت
 % العدد % العدد % العدد

 الرابع 6.48 11.68 32.6 77 41.5 222 4.6 21 التوافق الفكري
 الثالث 6.85 12.78 32.7 75 42.1 225 8.2 28 التوافق االجتماعي

 األكؿ 7.16 13.73 65.7 251 12.8 33 1.3 4 التوافق الوجداني والجنسي 

 الثاني 7.23 13.32 54.8 228 17.8 52 4.1 22 التوافق االقتصادي

  84.83 33.2 82 35.8 88 8.2 28 اجمالي التوافق الزواجي

( أف النسبة األغمب مف الزكجات عينة الدراسة لدييف مستكل 6يتضح مف جدكؿ )
% عمى التكالي، 33.2%،35.8متكسط كمرتفع مف التكافؽ الزكاجي، حيث بمغت نسبتيـ 

% لممستكل المنخفض مف التكافؽ 8سبة بينما كانت أقؿ ن 84.83بمتكسط حسابي
التي أكضحت مستكل متكسط في  (1212زينب الشناكل )الزكاجي. كاتفؽ ذلؾ مع دراسة 

(، 1226أيات أحمد كنيباؿ عطية )التكافؽ الزكاجي لدل عينة الدراسة، كدراسة كؿ مف 
دل التي أكضحت نتائجيـ أف مستكل التكافؽ الزكاجي الكمي ل (1227ىبة اهلل شعيب)

العينة كاف مرتفع. كما يتضح مف الجدكؿ أف أكثر محاكر التكافؽ الزكاجي تحقيقان لدل 
، يميو التكافؽ 13.73أفراد العينة ىك التكافؽ الكجداني كالجنسي بمتكسط حسابي 

، أما التكافؽ االجتماعي فجاء في الترتيب الثالث 13.32االقتصادم بمتكسط حسابي
كاف أقؿ محاكر التكافؽ الزكاجي تحقيقان لدل أفراد العينة ، بينما 12.78بمتكسط حسابي 

محمد . كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة 11.68ىك التكافؽ الفكرم بمتكسط حسابي 
التي أكضحت تكافؽ عالي اك مرتفع فيما يخص التكافؽ الجنسي  (1224خبلصي )

كالتكافؽ مع االىؿ )الكجداني( ككذلؾ تكافؽ مرتفع في بعد التكافؽ المالي )االقتصادم( 
 )االجتماعي(. 

 

 .تحديد مستوي الكفاءة الوالدية بأبعادىا لدى أفراد العينة 
بناءن عمى  استجابات الزكجات عمى االستبياف المعد، فقد تـ تحديد أقؿ درجة كأعمى   

درجة في استبياف الكفاءة الكالدية كابعادىا كمف ثـ تحديد المستكيات كالنسبة المئكية 
 ( يكضح ذلؾ9 7ط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم لكؿ بعد الجدكؿ )كالمتكس
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9التكزيع النسبي لعينة البحث كالمتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كفقان لمستكل الكفاءة  (8جدول )
 122ف =   الكالدية بأبعادىا

       المستويات           
 األبعاد   

 المتوسط مرتفع متوسط منخفض
 الحسابي

مية األى
 النسبية

 الترتيب
 % العدد % العدد % العدد

 األكؿ 4.24 24.25 38.7 224 36.8 222 1.3 4 الرعاية
 الثاني 3.88 24.22 38.2 223 32.1 76 8.4 12 المساواة

 الخامس 3.26 21.41 21.1 57 54.3 227 1.3 4 االستقاللية

 الرابع 3.81 23.66 25.4 66 47.2 212 4.1 22 التعزيز الوالدي

 الثالث 3.84 23.76 31.6 82 38.2 223 7.2 26 المشاركة الفعالة

  61.21 37.2 221 35.2 86 4.6 21 الكفاءة الوالدية إجمالي  

( أف النسبة األغمب مف الزكجات عينة الدراسة لدييف مستكل 7يتضح مف جدكؿ )
بينما  61.21سابي % ، بمتكسط ح37.2مرتفع مف الكفاءة الكالدية، حيث بمغت نسبتيـ 

% لممستكل المنخفض مف الكفاءة الكالدية. كما يتضح مف الجدكؿ 4.6كانت أقؿ نسبة 
أف أكثر أبعاد الكفاءة الكالدية تحقيقان لدل الزكجات عينة الدراسة ىك بعد الرعاية بمتكسط 

، ثـ المشاركة الكالدية بمتكسط 24.2، يميو بعد المساكاة بمتكسط حسابي24.25حسابي 
 23.66، أما التعزيز الكالدم فجاء في المرتبة الرابعة بمتكسط حسابي 23.76سابي ح

بينما كانت أقؿ أبعاد الكفاءة الكالدية تحقيقان لدل أفراد العينة ىك بعد االستقبللية بمتكسط 
 . 21.14حسابي 

 ثانيًا: النتائج في ضوء الفروض
ًا لمتوافق الزواجي بمحاوره في ال يوجد تأثير دال إحصائي ":  ينص عمى ولالفرض األ 

 بأبعادىا. تحقيق الكفاءة الوالدية
 إحصائيان 9 ألكؿلمتحقؽ مف صحة الفرض ا

 -بيف التكافؽ الزكاجي بمحاكره )الفكرم اواًل: تم حساب معامل ارتباط بيرسون 
 –المساكاة  –االقتصادم( كالكفاءة الكالدية بأبعادىا )الرعاية  -الكجداني  -االجتماعي

 المشاركة الفعالة(. -التعزيز الكالدم -الستقبللية ا
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معامبلت ارتباط بيرسكف بيف التكافؽ الزكاجي بمحاكره كالكفاءة الكالدية بأبعادىا )ف =  (:9جدول )
122) 

 المحاور
 الرعاية

 
 المساواة

 
 االستقاللية

 

التعزيز 
 الوالدي

 

المشاركة 
 الفعالة

 

إجمالي الكفاءة 
 الوالدية

 **2.121 2.214- *2.257 2.243- **2.136 **2.122 فكريالتوافق ال

 **2.263 *2.242- **2.228 2.222- **2.482 **2.155 التوافق االجتماعي
 *2.244 2.217- *2.263 2.226- 2.215 **2.282 التوافق الوجداني والجنسي  

 **2.138 2.224- *2.242 2.222- **2.362 **2.122 التوافق االقتصادي
 **2.226 2.222- **2.145 2.222- **2.351 **2.157 ي التوافق الزواجياجمال

 0.05* دالة عند مستوى معنوية                                               0.01** دالو عند مستوى معنوية     

( كجكد عبلقة ارتباطية مكجبة داؿ احصائيان بيف إجمالي التكافؽ 8يتضح مف جدكؿ )
إجمالي الكفاءة الكالدية( عند  –التعزيز الكالدم  –المساكاة  –ككؿ مف )الرعاية الزكاجي 

، كما تكجد عبلقة ارتباطية مكجبة دالو إحصائيان بيف اجمالي  2.22مستكل معنكية 
 –الكجداني  –االجتماعي  -الكفاءة الكالدية كالتكافؽ الزكاجي بمحاكره ) الفكرم

ع مستكل التكافؽ الزكاجي بمحاكره كمما ازادت كتحسنت كمما ارتف أي أنواالقتصادم ( ، 
تمؾ النتيجة مع  واتفقتالتعزيز الكالدم(.  –المساكاة  –الكفاءة الكالدية بأبعادىا )الرعاية 

التي أكضحت اف سكء التكافؽ الزكاجي ينعكس سمبان عمى  (1212ليمى السممي )دراسة 
جتماعية كذلؾ مف خبلؿ أساليب معاممتيـ تربية األكالد التربية النفسية كالجسدية كاال

التي أكضحت  (1222محمد فرحات )الكالدية السيئة. كاتفقت تمؾ النتيجة مع دراسة 
كجكد عبلقة ارتباطية مكجبة دالة احصائيان بيف أبعاد التكافؽ الزكاجي كأبعاد التنشئة 

 االجتماعية لؤلبناء
 Simple Linear Regression)ثانيًا: استخدام اختبار تحميل االنحدار الخطي )
االقتصادم(  -الكجداني  -االجتماعي -لتحديد تأثير التكافؽ الزكاجي بمحاكره )الفكرم 

في تحقيؽ الكفاءة الكالدية، كإلجراء اختبار التحميؿ االنحدارم  تـ التحقؽ مف شرط 
عشكائية  الخطية في بيانات الدراسة كاعتدالية تكزيع البيانات ككانت النتائج كالتالي9

انتشار البكاقي كعدـ أخذىا لنمط محدد، تحقؽ شرط الخطية في بيانات الدراسة، 
 كاعتدالية تكزيع عينة الدراسة مف الزكجات ككميا شركط اجراء اختبار تحميؿ االنحدار.
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 لمتكافؽ الزكاجي بمحاكره عمى اجمالي الكفاءة الكالديةتحميؿ االنحدار الخطى  (:10جدول )

المتغير 
 ابعالت

 المتغيرات المستقمة

معامل 
االرتباط 

R 
 

معامل 
 التحديد
R2 

 

 Fقيمة 
 

مستوى 
 الداللة
 

معامل 
االنحدار 

B 
 

مستوى  Tقيمة 
 الداللة

الكفاءة الوالدية
 2.222 1.881 2.263 2.222 7.782 2.232 2.121 التوافق الفكري 

 2.222 4.712 2.552 2.222 22.824 2.232 2.263 التوافق االجتماعي

 2.213 1.158 2.168 2.213 4.238 2.213 2.244 التوافق الوجداني والجنسي  

 2.222 2.622 2.222 2.222 22.652 2.251 2.138 التوافق االقتصادي

مف أجؿ معرفة العبلقة بيف الكفاءة الكالدية كالمتغيرات المفسرة )محاكر التكافؽ الزكاجي(، 
( كالذل اعتبرت فيو محاكر التكافؽ 22جدكؿ )تـ استخداـ نمكذج االنحدار الخطى 

جدكؿ الالزكاجي كمتغيرات مستقمة كمتغير الكفاءة الكالدية كمتغير تابع. أظيرت نتائج 
التكافؽ الكجداني  -التكافؽ االجتماعي –أف االنحدار معنكم في كؿ مف )التكافؽ الفكرم 

، 4.238، 22.824، 7.782التكافؽ االقتصادم( حيث بمغت قيمة ؼ ) -كالجنسي 
( عمى التكالي كجميعيا قيـ دالة إحصائيان ، كما تكضح النتائج أف التكافؽ 22.652

االجتماعي ىك العامؿ االكثر تأثيران في تفسير نسبة التبايف في الكفاءة الكالدية، حيث 
% 23أف التكافؽ االجتماعي يفسر  مما يعنىR2 (2.232 )بمغت قيمة معامؿ التحديد 

التي تكضح العبلقة بيف  Bالكمي في الكفاءة الكالدية. كما جاءت قيمة  مف التبايف
( ذات داللة إحصائية، حيث يمكف 2.552التكافؽ االجتماعي كالكفاءة الكالدية بقيمة )

استنتاج ذلؾ مف قيمة ت كالداللة المرتبطة بيا. كيعني ذلؾ أنو كمما زاد التكافؽ 
( كحدة. كجاء التكافؽ 2.552الكالدية بمقدار )االجتماعي بمقدار كحدة تحسنت الكفاءة 

% عند مستكل داللة 5االقتصادم في المرتبة الثانية حيث بمغت نسبة مشاركتو 
(، كاخيران 2.22% عند مستكل داللة )3(، ثـ التكافؽ الفكرم بنسبة مشاركة 2.222)

(.  2.24% عند مستكل داللة )1التكافؽ الكجداني كالجنسي  حيث بمغت نسبة مشاركتو 
التي أكضحت اف سكء التكافؽ  (1212ليمى السممي )تمؾ النتيجة مع دراسة  واتفقت

الزكاجي ينعكس سمبان عمى تربية األكالد التربية النفسية كالجسدية كاالجتماعية كذلؾ مف 
 خبلؿ أساليب معاممتيـ الكالدية السيئة.
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محاوره في تحقيق الكفاءة مما سبق يتضح وجود تأثير دال إحصائيًا لمتوافق الزواجي ب
 كميًا.ول وبذلك تم رفض الفرض األ بأبعادىا الوالدية 
ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات  :  ينص عمى "ال توجد فروقلثانيالفرض ا

 المتزوجات قاصرات والمتزوجات راشدات في التوافق الزواجي بمحاوره.

 Independent-Samples  إحصائيان تـ استخداـ  الثانيكلمتحقؽ مف صحة الفرض 
T Test  ،(9 22كما ىك مكضح في جدكؿ )لمكقكؼ عمى داللة الفركؽ بيف المتكسطات 
متكسط درجات المتزكجات قاصرات كالمتزكجات راشدات في التكافؽ داللة الفركؽ بيف (: 11جدول )

 الزكاجي بمحاكره.
 

 المحاور
 متزوجات قاصرات

 111ن =
 متزوجات راشدات

 100ن= 
بين  الفرق

 المتوسطات
مستوى  ت

اتجاه  الداللة
متوسط  الداللة

 حسابي
انحراف 
 معياري

متوسط 
 حسابي

انحراف 
 معياري

 الراشدات 2.222 3.278- 2.552- 2.377 12.55 1.242 11.22 التوافق الفكري
 الراشدات 2.222 21.544- 3.127- 1.261 15.22 1.336 12.78 التوافق االجتماعي

وجداني التوافق ال
 الراشدات 2.227 1.276- 2.785- 1.752 14.22 2.212 13.32 والجنسي 

 الراشدات 2.222 8.213- 3.373- 2.274 15.68 2.678 11.22 التوافق االقتصادي
اجمالي التوافق 

 الراشدات 2.222 7.627- 22.136- 8.751 222.75 7.821 82.52 الزواجي

 ( ما يمى229جدكؿ ) اظيرت نتائج
( بيف متكسط درجات 2.22د فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل معنكية )تكج -

التكافؽ  –المتزكجات قاصرات كالمتزكجات راشدات في كؿ مف )التكافؽ الفكرم 
إجمالي التكافؽ  –التكافؽ االقتصادم  –التكافؽ الكجداني كالجنسي   –االجتماعي 
-، 8.213-، 1.276-، 21.544-، 3.278-حيث بمغت قيمة ت ) الزكاجي(
( عمى التكالي كجميعيا قيـ دالة احصائيان، ككانت الفركؽ لصالح المتزكجات 7.627

راشدات، كيعني ذلؾ أف أفراد العينة المتزكجات راشدات كانت لدييا تكافؽ زكاجي أعمى 
ىالة طاىر كآخركف الى ما أكضحتو دراسة  ويرجع ذلك. مف المتزكجات قاصرات

التي أكدت نتائجيـ عمى اف مف أىـ  (1222لفتاح العممة )(، كدراسة عبد ا1222)
االثار االجتماعية المترتبة عمى الزكاج المبكر ىك عدـ قدرة الفتاة عمى تحمؿ المسئكلية، 
كعدـ التفاىـ بيف الزكجيف ككثرة الخبلفات الزكجية كاالفتقاد الى االستقرار االسرل، 

الخريف، كال تستطيع الفتاة القياـ بكاجباتيا كاالفتقاد الى تككيف عبلقات اجتماعية مع ا
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التي تكصمت  Akory. et al (2008)الزكجية، كما يفسر ذلؾ ايضان ما أكضحتو دراسة 
في  الى أف الفتيات القاصرات يكاجيف مشكمة في التأقمـ مع الحياة الزكجية، سكاء

ية عمى الفتاة تؤدم األعماؿ المنزلية أك العبلقة الجسدية مع الزكج، مما يترؾ أثار نفس
 إلى الطبلؽ.

التي أكضحت أف الزكاج  (1221إسماعيؿ الزيكد ) تمؾ النتيجة مع دراسة واتفقت  
المبكر يؤدل الى عدـ تكفر الراحة النفسية كالعاطفية كاالجتماعية لممرأة كارتفاع معدالت 

التي أكضحت أف مف أىـ نتائج  (1227مركة عارؼ )الطبلؽ، كما اتفقت مع دراسة 
زكاج القاصرات ىك استمرارية تدنى األكضاع االجتماعية كاالقتصادية لممرأة. كاتفقت 

التي أكضحت كجكد عبلقة مكجبة دالة احصائيا ( 1212زينب الشناكم )أيضان مع دراسة 
. الزكاجيبيف السف ككبل مف التكافؽ االجتماعي، التكافؽ النفسي، الدرجة الكمية لمتكافؽ 

التي أفادت بأف المتزكجات  (1224خالد محسف )تمؾ النتيجة مع دراسة  بينما اختمفت
حسف عبد المعطي كؿ مف  مبكرَا أكثر استقرارا مف االخريات. كما اختمفت مع دراسة

التي أكضحت نتائجيـ أنو كمما زادت  (1223(، ىدل خميفة )1225كىشاـ عبد اهلل )
 ىػ(2324خمكد صحاؼ )كافؽ الزكاجي. كما اختمفت مع دراسة سنكات العمر كمما قؿ الت

 التي أكضحت عدـ كجكد فركؽ في التكافؽ الزكاجي تعزل لمتغير السف.
ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات المتزوجات  فروقمما سبق يتضح وجود 

 قاصرات والمتزوجات راشدات في التوافق الزواجي بمحاوره لصالح المتزوجات راشدات
 كميًا. لثانيوبذلك تم رفض الفرض ا

ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات  : ينص عمى "ال توجد فروقلثالفرض الثا
 المتزوجات قاصرات والمتزوجات راشدات من عينة البحث في الكفاءة الوالدية بأبعادىا.

 Independent-Samples  إحصائيان تـ استخداـ  لثكلمتحقؽ مف صحة الفرض الثا
T Test   ،(9 21كما ىك مكضح في جدكؿ )لمكقكؼ عمى داللة الفركؽ بيف المتكسطات 
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 متكسط درجات المتزكجات قاصرات كالمتزكجات راشدات في الكفاءة الكالدية بأبعادىا.داللة الفركؽ بيف (: 12جدول )

 
              

 االبعاد

 متزوجات قاصرات
 111ن =

 متزوجات راشدات
الفرق بين  100ن= 

مستوى  ت لمتوسطاتا
 الداللة

اتجاه 
متوسط  الداللة

 حسابي
انحراف 
 معياري

متوسط 
 حسابي

انحراف 
 معياري

 الراشدات 2.222 5.578- 2.227- 2.228 24.74 2.667 23.42 الرعاية
 الراشدات 2.222 13.141- 3.461- 2.822 26.32 2.634 21.73 المساواة

 القاصرات 2.222 4.632 2.222 2.123 22.71 1.261 22.24 االستقاللية
 الراشدات 2.222 3.466- 2.226- 2.313 24.24 1.248 23.13 التعزيز الوالدي

 القاصرات 2.222 2.414 2.267 1.241 23.22 1.248 24.27 المشاركة الفعالة
الكفاءة إجمالي  

 الراشدات 2.222 5.524- 3.475- 2.472 63.62 5.156 62.23 الوالدية 

 0.01دالو عند مستوى معنوية  **   

 ( ما يمى219جدكؿ ) يتضح مف
( بيف متكسط درجات 2.22تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل معنكية ) -

االستقبللية  –المساكاة  –المتزكجات قاصرات كالمتزكجات راشدات في كؿ مف )الرعاية 
           حيث بمغت قيمة ت الكالدية(إجمالي الكفاءة  –المشاركة الفعالة  –التعزيز الكالدم  –
( عمى التكالي 5.524-، 2.414، 3.466-، 4.632، 13.141-، 5.578-)

كجميعيا قيـ دالة احصائيان، ككانت الفركؽ لصالح المتزكجات راشدات في كؿ مف 
الى ما  كيرجع ذلؾ)الرعاية، المساكاة، التعزيز الكالدم، إجمالي الكفاءة الكالدية(،  

اف الزكاج المبكر يؤثر سمبا عمى قدرة  (1222ىالة طاىر كآخركف )دراسة أكضحتو 
اف الزكاج المبكر  (1228انجي حمزة )الزكجة عمى تربية أطفاليا، كما أكضحتو دراسة 

يؤدل الى مشاكؿ صحية كنفسية لمفتاة القاصر مما يجعميا غير كفيمة بمسؤكلية البيت 
اصرات في كؿ مف )االستقبللية، المشاركة كاالسرة. بينما كانت الفركؽ لصالح الق

باف األـ القاصر يصعب عمييا تحمؿ مسؤكلية األسرة  ذلؾ وتفسر الباحثةالفعالة(، 
كاالبناء مما يجعميا تمقي ببعض األعماؿ عمى أبنائيا كتجعميـ يشترككف معيا في اتخاذ 

ك لدييـ االستقبللية القرارات، مما يجعميـ يعتمدكف عمى أنفسيـ، كيتحممف المسؤكلية فتنم
كالمشاركة الفعالة أكثر مف غيرىـ الذيف يعتمدكف عمى أمياتيـ في اتخاذ قراراتيـ كقضاء 

 حكائجيـ.
التي أكضحت كجكد فركؽ دالة  (1224ىند عبد العزيز )تمؾ النتيجة مع دراسة  واتفقت

مع دراسة  فتاختمإحصائيان عمى مقياس الحب الكالدم لصالح األميات األكبر سنان. بينما 
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التي أكضحت عدـ كجكد فركؽ دالة احصائيان بيف متكسط  (1225إيماف سبلـ كآخركف )
 درجات األـ عمى مقياس الكفاءة الكالدية يعزل لمتغير العمر.

ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات المتزوجات  فروقمما سبق يتضح وجود 
وبذلك تم رفض الوالدية بأبعادىا  قاصرات والمتزوجات راشدات عينة البحث في الكفاءة

 كميًا. لثالفرض الثا
ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات  عمى "ال توجد فروق ينص :رابعالفرض ال

 الزوجات الريفيات والحضريات في التوافق الزواجي بمحاوره والكفاءة الوالدية بأبعادىا.
 Independent-Samples T  إحصائيان تـ استخداـ  رابعكلمتحقؽ مف صحة الفرض ال

Test  ،(9 22كما ىك مكضح في جدكؿ )لمكقكؼ عمى داللة الفركؽ بيف المتكسطات 
 

متكسط درجات الزكجات الريفيات كالحضريات في التكافؽ الزكاجي داللة الفركؽ بيف (: 13جدول )
 بمحاكره كالكفاءة الكالدية بأبعادىا.

 
 األبعاد /المحاور     

 الريفيات
 134ن = 

 حضرياتال
 77ن =

الفرق بين 
 المتوسطات

مستوى  ت
 الداللة

متوسط 
 حسابي

انحراف 
 معياري

متوسط 
 حسابي

انحراف 
 معياري

 2.242- 2.348- 2.283 12.27 1.727 11.51 التوافق الفكري
 

2.184 
 غير داؿ

 2.222 5.227- 1.543- 2.223 14.46 1.283 11.81 التوافق االجتماعي

 2.454- 2.143- 1.858 14.22 2.126 13.64 والجنسي  التوافق الوجداني 
 

2.462 
 غير داؿ

 2.211 1.222- 2.275- 3.213 14.22 3.124 12.82 التوافق االقتصادي
 2.221 2.227- 3.641- 22.338 87.85 22.124 83.12 اجمالي التوافق الزواجي

 2.222 2.211- 2.522- 2.182 24.45 2.613 23.82 الرعاية
 2.222 6.787- 1.438- 1.248 25.51 1.454 23.26 اةالمساو 

 2.222 2.225 2.628 2.325 21.25 1.224 21.67 االستقاللية
 2.222 3.657- 2.211- 2.318 24.37 2.856 23.25 التعزيز الوالدي

 2.225 1.681 2.784 1.254 23.22 1.175 24.28 المشاركة الفعالة
 2.222 2.621- 1.582- 3.221 63.22 5.272 62.23 الكفاءة الوالدية إجمالي  

 ( ما يمى229جدكؿ ) اكضحت نتائج
ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات الزكجات الريفيات كالحضريات  -

-حيث بمغت قيمة ت ) التكافؽ الكجداني كالجنسي ( –في كؿ مف )التكافؽ الفكرم 
تمؾ النتيجة مع واتفقت دالة احصائيان. ( عمى التكالي ىي قيـ غير 2.454-،  2.242
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التي أكضحت عدـ كجكد فركؽ ذات داللة  (1226أيات أحمد كنيباؿ عطية ) دراسة
 .إحصائية بيف متكسطات درجات األزكاج بالريؼ كالحضر في التكافؽ النفسي

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات الزكجات الريفيات كالحضريات  -
عند مستكل معنكية  إجمالي التكافؽ الزكاجي( –)التكافؽ االجتماعي في كؿ مف 

( عمى التكالي كجميعيا قيـ دالة 2.227-، 5.227-(، حيث بمغت قيمة ت )2.22)
(، زينب 1226أيات أحمد كنيباؿ عطية )تمؾ النتيجة مع دراسة   واختمفت ،احصائيان 
جمالي التكافؽ  التي أكدت عدـ كجكد فركؽ في التكافؽ (1212الشناكم ) االجتماعي كا 

 الزكاجي تبعا لمكاف السكف.
تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات الزكجات الريفيات كالحضريات  - 

(، 1.222-( حيث بمغت قيمة ت )2.24في التكافؽ االقتصادم عند مستكل معنكية )
أحمد دراسة  تمؾ النتيجة مع واتفقت ككانت الفركؽ لصالح الزكجات الحضريات،

كالتي أكدت كجكد فركؽ جكىرية في التكافؽ  (1224الصمدم كلينا الطاىات )
 .االقتصادم كلكف كانت الفركؽ لصالح ساكني الريؼ

بيف متكسط درجات  2.22تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة  -
المشاركة  –الدم التعزيز الك  –االستقبللية  –المساكاة  –الزكجات في كؿ مف )الرعاية 

، 2.225، 6.787-، 2.211-حيث بمغت قيمة ت ) إجمالي الكفاءة الكالدية( –الفعالة 
( عمى التكالي كجميعيا ىي قيـ دالة احصائيان، ككانت 2.621-، 1.681، 3.657-

الفركؽ لصالح الزكجات الحضريات في كؿ مف الرعاية ، المساكاة، التعزيز الكالدم، 
الى أف الزكجة الريفية يككف لدييا العديد مف  وقد يرجع ذلك ،الديةإجمالي الكفاءة الك 

االعماؿ المنزلية باإلضافة الى أعماؿ الزراعة كتربية الحيكانات كالطيكر كغيرىا، مما قد 
يشغميا عف أداء كظائفيا كاممة تجاه أبنائيا، كما أف كثرة مشاغؿ الحياة ككثرة األعباء 

نصرؼ عف أبنائيا ال تعطييـ مف الكقت كالرعاية كالتكجيو ما الممقاة عمى عاتقيا تجعميا ت
يضمف ليـ كفاءة كالدية. بينما كانت الفركؽ لصالح الزكجات الريفيات في كؿ مف 

أف ىذه النتيجة منطقية ألف الزكجة الريفية  وترى الباحثةاالستقبللية، المشاركة الفعالة. 
قي ببعض المسئكليات كالمياـ عمى بسبب تعدد مسئكلياتيا كضيؽ كقتيا، يجعميا تم

نجاز أعماليـ بمفردىـ مف مذاكرة  أبنائيا، كتفسح ليـ المجاؿ لقضاء مصالحيـ بأنفسيـ كا 
كترتيب مبلبس كممارسة ىكايات كغير ذلؾ، االمر الذل يجعميـ يتحممكف المسؤكلية 

ايماف اسة تمؾ النتيجة مع در  واختمفتكيعتمدكف عمى أنفسيـ فتنشأ لدييـ االستقبللية. 
التي أكضحت نتائجيـ كجكد  (1221كآخركف  ) ( كعمياء شكرم1228عامر كآخركف )
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فركؽ دالة إحصائيان بيف األطفاؿ الريفيف كالحضرييف في متغير الكفاءة الكالدية لصالح 
 الريفيف.

ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات الزوجات  فروقمما سبق يتضح وجود 
التوافق الزواجي وبعض محاوره والكفاءة الوالدية بأبعادىا  الحضريات والريفيات في
 جزئياً  رابعوبذلك تم رفض الفرض ال

 

ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات  : ينص عمى "ال توجد فروقخامسالفرض ال
الزوجات العامالت وغير العامالت في التوافق الزواجي بمحاوره والكفاءة الوالدية 

 بأبعادىا 
 Independent-Samples  إحصائيان تـ استخداـ  لخامسصحة الفرض ا كلمتحقؽ مف

T Test   ،(9 23كما ىك مكضح في جدكؿ )لمكقكؼ عمى داللة الفركؽ بيف المتكسطات 
متكسط درجات الزكجات العامبلت كغير العامبلت في التكافؽ الزكاجي داللة الفركؽ بيف (: 14جدول )

 ىا.بمحاكره كالكفاءة الكالدية بأبعاد
 

 األبعاد /المحاور     
 العامالت

 134ن = 
 غير العامالت

 77ن =
الفرق بين 
المتوسطا

 ت

مستوى  ت
 الداللة

متوسط 
 حسابي

انحراف 
 معياري

متوسط 
 حسابي

انحراف 
 معياري

 2.215 1.131 2.862 1.884 11.32 2.264 12.32 التوافق الفكري
 2.222 4.123 1.134 1.876 12.26 2.255 14.22 التوافق االجتماعي

 2.222 2.173 2.332 2.211 13.22 2.231 14.64 التوافق الوجداني والجنسي  
 2.222 3.241 1.422 3.135 12.42 2.625 15.23 التوافق االقتصادي

 2.222 3.735 6.275 22.621 82.21 8.631 222.42 اجمالي التوافق الزواجي
 2.21 1.224 2.422 2.638 23.85 2.152 24.38 الرعاية

 2.222 4.512 1.226 1.418 23.16 1.364 25.18 المساواة
 2.213 1.167- 2.485- 2.728 21.63 2.721 21.23 االستقاللية

 2.222 2.226 2.684 2.827 23.37 2.556 24.16 التعزيز الوالدي
 2.222 2.247- 2.866- 1.112 24.11 1.144 23.14 المشاركة الفعالة

 2.217 1.121 2.662 4.543 62.56 4.382 62.33 ءة الوالدية الكفاإجمالي  

 9( ما يمى23جدكؿ ) يتضح مف
تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات الزكجات العامبلت كغير  -

التكافؽ  –التكافؽ الكجداني كالجنسي   –العامبلت في كؿ مف )التكافؽ االجتماعي 
(، ككذلؾ في التكافؽ 2.22عند مستكل معنكية ) اجي(اجمالي التكافؽ الزك  –االقتصادم 
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، 3.241، 2.173، 4.123( حيث بمغت قيمة ت )2.24الفكرم عند مستكل معنكية )
( عمى التكالي كجميعيا قيـ دالة احصائيان، ككانت الفركؽ لصالح 1.131، 3.735

منار راسة  (، د1228نجبلء الحمبي ) تمؾ النتيجة مع دراسةواتفقت الزكجات العامبلت. 
نتائجيـ أف التكافؽ االقتصادم لربة  التي أكضحت (۵۰۰۲عبد الرحمف كماجدة إماـ )

إلى خركج الزكجة  ويرجع ذلك األسرة العاممة كاف أفضؿ مف ربة األسرة غير العاممة
لمعمؿ كمشاركتيا ككجكد دخؿ مستقؿ ليا مما يجعؿ ليا ذمة مالية مستقمة كىذا بدكره 

تمؾ النتيجة مع دراسة  واختمفت، الزكاجي مف الجانب االقتصادميؤثر عمى تكافقيا 
التي أفادت نتائجيا أف خركج المرأة لمعمؿ ال يؤثر عمى تكافقيا  (1226عائشة الكبير )

 الزكاجي.  
( بيف متكسط درجات 2.22تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل معنكية ) -

إجمالي الكفاءة  -االستقبللية  –مف )الرعاية الزكجات العامبلت كغير العامبلت في كؿ 
( عمى التكالي ، كما تكجد 1.121، 1.167-، 1.224حيث بمغت قيمة ت ) الكالدية(

( بيف متكسط درجات الزكجات 2.24فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل معنكية )
الفعالة( المشاركة  -التعزيز الكالدم –العامبلت كغير العامبلت في كؿ مف )المساكاة 

( عمى التكالي كجميعيا ىي قيـ دالة 2.247-، 2.226،  4.512حيث بمغت قيـ ت )
 –المساكاة  –احصائيان، ككانت الفركؽ لصالح الزكجات العامبلت في كؿ مف )الرعاية 

بأف الزكجات العامبلت  ذلؾ وتفسر الباحثةإجمالي الكفاءة الكالدية(،  -التعزيز الكالدم
األبناء كرعايتيـ أثناء التكاجد بالعمؿ  مما يجعميف يكتسبف الخبرة في  يتبادلف الحديث عف

تمؾ النتيجة مع دراسة  كاختمفتطرؽ التعامؿ مع األبناء، ككيفية رعايتيـ كالمساكاة بينيـ، 
التي أشارت الى أف خركج األميات الى العمؿ ينتج  (1221فتحي المغربي كآخركف )

ؿ مف أداء األعماؿ المنزلية الي تتعمؽ بمتابعة عنو مشكبلت تتعمؽ بشعكرىف بالكس
األبناء كافتقاد الكقت المناسب لرعايتيـ. اما بعدم االستقبللية، المشاركة الفعالة فكانت 
الفركؽ لصالح الزكجات غير العامبلت كترل الباحثة أف ىذه النتيجة منطقية حيث أف 

لعاممة، كالذم يسمح ليا بمشاركة الزكجة غير العاممة يككف لدييا كقت أكبر مف الزكجة ا
أبنائيا في أنشطة حياتيـ المختمفة كىكاياتيـ، كيككف لدييا فرصة اكبر لمحاكرة أبنائيا 
كاالستماع الييـ كمناقشتيـ في اختياراتيـ كعدـ فرض األكامر عمييـ، كالذم يعرؼ بما 

 (1221كآخركف )فتحي المغربي ىذه النتيجة مع دراسة واتفقت يسمى المشاركة الفعالة. 
التي أشارت الى أف خركج األميات الى العمؿ لو تأثير سمبي عمى قدرتيف عمى تدريس 

 أبنائيف، كتأثير سمبي عمى عبلقاتيف باألبناء.
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ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات الزوجات  فروقمما سبق يتضح وجود 
وبذلك ة الوالدية بأبعادىا العامالت وغير العامالت في التوافق الزواجي ومحاوره والكفاء

 كميًا. خامستم رفض الفرض ال
ال يوجد تباين دال إحصائيًا بين متوسط درجات الزوجات  : ينص عمى "سادسالفرض ال

عينة البحث في كل من التوافق الزواجي بمحاوره والكفاءة الوالدية بأبعادىا وفقاً 
 لممستوى التعميمي لمزوجة.

لمكقكؼ  One Way Anovaإحصائيان تـ استخداـ  سسادكلمتحقؽ مف صحة الفرض ال
عمى داللة الفركؽ بيف متكسطات درجات الزكجات عينة البحث في كؿ مف التكافؽ 
 -الزكاجي بمحاكره كالكفاءة الكالدية بأبعادىا كفقان لممستكل التعميمي لمزكجة )منخفض

لممقارنات المتعددة. مرتفع(، كلتحديد اتجاه الداللة تـ استخداـ اختبار تككي  -متكسط 
 (  927 24كما ىك مبيف في الجداكؿ )

في التكافؽ الزكاجي  تحميؿ التبايف أحادم االتجاه لمتكسط درجات الزكجات (:15جدول )
 (122)ف=كفقان لممستكل التعميمي لمزكجة بمحاكره 

درجات  مجموع المربعات مصادر التباين المحاور/ األبعاد       
مستوى  ف عاتمتوسط المرب الحرية

 الداللة

 التوافق الفكري
 

 4.315 37.421 1 86.252 بيف المجمكعات
 7.833 127 2752.232 داخؿ المجمكعات 2.224 

 122 2846.322 المجمكع 

 التوافق االجتماعي
 

 28.324 184.265 1 482.242 بيف المجمكعات
 6.374 127 2445.828 داخؿ المجمكعات 2.222 

 122 1236.162 مكعالمج 

التوافق الوجداني 
 والجنسي 

 2.251 22.245 1 15.622 بيف المجمكعات
 

2.147 
 8.726 127 1228.722 داخؿ المجمكعات غير داؿ

 122 1255.412 المجمكع 

 التوافق االقتصادي
 

 244.283 1 622.677 بيف المجمكعات
13.242 

 23.625 127 2252.855 داخؿ المجمكعات 2.222 
 122 2662.643 المجمكع 

اجمالي التوافق 
 الزواجي

 1223.227 1 3127.224 بيف المجمكعات
12.238 

 88.847 127 12682.221 داخؿ المجمكعات 2.222 
 122 13888.227 المجمكع 
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كفقان لدية بأبعادىا الكفاءة الكا في تحميؿ التبايف أحادم االتجاه لمتكسط درجات الزكجات (:16جدول )
 (122)ف=لممستكل التعميمي لمزكجة 

درجات  مجموع المربعات مصادر التباين المحاور/ األبعاد       
مستوى  ف متوسط المربعات الحرية

 الداللة

 الرعاية
 

 24.483 24.215 1 62.541 بيف المجمكعات
 1.154 127 362.275 داخؿ المجمكعات 2.222 

 122 432.728 المجمكع 

 المساواة
 

 222.647 261.641 1 634.422 بيف المجمكعات
 2.588 127 658.381 داخؿ المجمكعات 2.222 

 122 2423.884 المجمكع 

 االستقاللية
 7.431 16.287 1 43.286 بيف المجمكعات

 2.273 127 551.146 داخؿ المجمكعات 2.222 
 122 625.543 المجمكع 

 زيز الوالديالتع
 

 24.663 37.267 1 85.244 بيف المجمكعات
 2.243 127 524.155 داخؿ المجمكعات 2.222 

 122 622.512 المجمكع 

 المشاركة الفعالة
 

 3.384 11.474 1 34.262 بيف المجمكعات
 4.214 127 2234.224 داخؿ المجمكعات 2.221 

 122 2282.173 المجمكع 

 الكفاءة الوالديةاجمالي  
 28.222 428.347 1 2227.826 بيف المجمكعات

 16.285 127 4545.727 داخؿ المجمكعات 2.222 
 122 5584.614 المجمكع 

       المتكسطات الحسابية لمزكجات في التكافؽ الزكاجي كمحاكره تبعان لممستكل التعميمي لمزكجة. (:17جدول )
التوافق  ن المستوى التعميمي لمزوجة

 الفكري
التوافق 

 االجتماعي
توافق ال

 االقتصادي
اجمالي التوافق 

 الزواجي
يقرأ كيكتب  –تعميـ منخفض )أمي 

 82.32 11.52 12.83 11.42 43 (تعميـ أساسي –
تعميـ متكسط )الثانكم اك ما 

 82.63 11.54 11.48 12.72 43 يعادلو(
دراسات  –تعميـ مرتفع )جامعي 
 222.42 15.22 14.47 12.33 222 عميا(

       المتكسطات الحسابية لمزكجات في الكفاءة الكالدية كأبعادىا تبعان لممستكل التعميمي لمزكجة. (:18جدول )

المستوى التعميمي 
التعزيز  االستقاللية المساواة الرعاية ن لمزوجة

 الوالدي
المشاركة 

 الفعالة
اجمالي 
الكفاءة 
 الوالدية

 –تعميـ منخفض )أمي 
تعميـ  –يقرأ كيكتب 
 (أساسي

43 23.17 21.65 21.72 22.78 23.32 58.12 

تعميـ متكسط )الثانكم 
 62.26 24.24 23.26 21.21 22.52 24.23 43 اك ما يعادلو(

 –تعميـ مرتفع )جامعي 
 63.34 24.35 24.33 22.28 25.82 24.57 222 دراسات عميا(

 ( ما يمى249يتضح مف نتائج جدكؿ )
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( بيف متكسط درجات 2.22فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل معنكية ) تكجد -
التكافؽ  –الزكجات كفقان لممستكل التعميمي لمزكجة في كؿ مف )التكافؽ الفكرم 

حيث بمغت قيـ ؼ  إجمالي التكافؽ الزكاجي( –التكافؽ االقتصادم  –االجتماعي
. يا قيـ دالة احصائيان ( عمى التكالي كجميع12.238، 13.242، 28.324، 4.315)

(، كقد كجد 26لممقارنات المتعددة جدكؿ ) Tukeyكلبياف اتجاه الداللة تـ تطبيؽ اختبار
وترى أف االختبلفات لصالح المستكل التعميمي المرتفع )جامعي اك دراسات عميا(، 

 أف ارتفاع المستكل التعميمي لمزكجيف يؤدم إلى ارتفاع درجة النضج االنفعالي،الباحثة 
كالفكرم، كقياـ الزكجيف بأدكارىما بشكؿ فعاؿ فيو تقبؿ، كانسجاـ، كتبادؿ األدكار بشكؿ 

 .  واتفقتمخطط، كمنظـ، كيكاجياف الصعكبات التي تعترض حياتيـ باألساليب السكية
التي   Hoffan, (2001) (،1226أيات أحمد كنيباؿ عطية )تمؾ النتيجة مع دراسة  

يا بيف الزكجات في محكر التكافؽ االقتصادم كفقا لممستكل أكدت كجكد تبايف داؿ إحصائ
عبد المطيؼ ، (1212زينب الشناكل )التعميمي لصالح التعميـ المرتفع، كدراسة كؿ مف 

أكدت كجكد تبايف داؿ إحصائيان في التكافؽ التي Baker (2003 (، )1222خميفة )
أيات  تمؾ النتيجة مع دراسة  بينما اختمفتالزكاجي لصالح المستكل التعميمي المرتفع. 

التي أكدت نتائجيـ عدـ  (1222كدراسة أحمد الشريفيف ) ،(1226أحمد كنيباؿ عطية )
 تبعا لمستكل تعميـ الزكجة.  كجكد تبايف في التكافؽ االجتماعي كاجمالي التكافؽ الزكاجي

ؽ ( عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في محكر التكاف25يتضح مف نتائج جدكؿ )  -
( كىى 2.251الكجداني كالجنسي كفقان لممستكل التعميمي لمزكجة، حيث بمغت قيمة ت )

أيات أحمد كنيباؿ عطية تمؾ النتيجة مع دراسة  واتفقت قيمة غير دالة إحصائيان، 
التي أكدت عدـ كجكد تبايف داؿ إحصائيان بيف الزكجات في محكر التكافؽ  (1226)

  Singh &Seshma (2006)ة، كما اتفقت مع  دراسة النفسي تبعا لمستكل تعميـ الزكج
 .التي أشارت الى أف التكافؽ الجنسي لـ يتأثر بمستكل التعميـ

( بيف متكسط درجات 2.22تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل معنكية ) -
 –االستقبللية  –المساكاة  –الزكجات كفقان لممستكل التعميمي لمزكجة في كؿ مف )الرعاية 

حيث بمغت قيـ ؼ  إجمالي الكفاءة الكالدية( –المشاركة الفعالة  – التعزيز الكالدم
( عمى التكالي 28.222، 3.384، 24.663، 7.431، 222.647، 24.483)

لممقارنات  Tukeyكجميعيا قيـ دالة احصائيان، كلبياف اتجاه الداللة تـ تطبيؽ اختبار
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ت لصالح المستكل التعميمي المرتفع (، كقد كجد أف االختبلفا27المتعددة جدكؿ )
أف المستكل التعميمي لمزكجة يمثؿ البكصمة  وترى الباحثة)جامعي اك دراسات عميا(. 

التي تكجو سمككيا نحك نكعية الكسائؿ التي تمجأ الييا في تربية أطفاليا كمكاجية 
دية ناتمؾ النتيجة مع دراسة  واتفقتمتطمبات نمكىـ في كافة الجكانب المختمفة. 

التي أكضحت نتائجيـ كجكد فركؽ في  (،1225إيماف سبلـ كآخركف ) (،1224عامر)
مقياس الكفاءة الكالدية تبعَا لمتغير التعميـ ككانت الفركؽ لصالح مرتفعي التعميـ، كما 

التي أكضحت كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية  (1225فاتف محمد ) اتفقت مع دراسة
في عمى أساليب المعاممة الكالدية، كعمى مقياس الحب ألثر المستكل التعميمي كالثقا

(. 1224)ىند عبد العزيز ،  الكالدم لصالح األميات ذكات المستكل التعميمي المرتفع
كآخركف  القباني (، كدراسة جيبلف٨٠٠٦محمد رزؽ ) كما اتفقت مع دراسة كؿ مف

إدراؾ األبناء ( التي أكدت نتائجيـ عمى ارتفاع مستكل ٨٠٨٥(، إيماف دراز)٨٠٨٨)
 لمفاعمية األبكية بارتفاع المستكل التعميمي لمكالديف.

تباين دال إحصائيًا بين متوسط درجات الزوجات عينة البحث مما سبق يتضح وجود 
في كل من التوافق الزواجي وبعض محاوره والكفاءة الوالدية بأبعادىا وفقًا لممستوى 

 جزئيًا. دسساالوبذلك تم رفض الفرض ، التعميمي لمزوجة
 

"ال يوجد تباين دال إحصائيًا بين متوسط درجات الزوجات  : ينص عمىبعالفرض السا
عينة البحث في كل من التوافق الزواجي بمحاوره والكفاءة الوالدية بأبعادىا وفقًا لمفرق 

 بين عمر الزوجين.
 لمكقكؼ One Way Anova  إحصائيان تـ استخداـ  بعكلمتحقؽ مف صحة الفرض السا

عمى داللة الفركؽ بيف متكسطات درجات الزكجات عينة البحث في كؿ مف التكافؽ 
الزكاجي بمحاكره كالكفاءة الكالدية بأبعادىا كفقان لمفرؽ بيف عمر الزكجيف، كلتحديد اتجاه 

9 28الداللة تـ استخداـ اختبار تككي لممقارنات المتعددة. كما ىك مبيف في الجداكؿ )
12 ) 
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كفقان في التكافؽ الزكاجي بمحاكره  حميؿ التبايف أحادم االتجاه لمتكسط درجات الزكجاتت (:19) جدول
 (122)ف=لمفرؽ بيف عمر الزكجيف 

درجات  مجموع المربعات مصادر التباين المحاور/ األبعاد       
مستوى  ف متوسط المربعات الحرية

 الداللة
 التوافق الفكري

 
 2.722 23.652 1 58.411 بيف المجمكعات

 8.265 127 2776.772 داخؿ المجمكعات 2.212 
 122 2846.322 المجمكع 

 التوافق االجتماعي
 

 22.635 227.838 1 126.788 بيف المجمكعات
 8.165 127 2818.262 داخؿ المجمكعات 2.222 

 122 1236.162 المجمكع 

 التوافق الوجداني والجنسي  
 2.425 4.288 1 22.286 بيف المجمكعات

 
2.487 
 8.775 127 1245.213 داخؿ المجمكعات غير دالة

 122 1255.412 المجمكع 

 التوافق االقتصادي
 

 7.722 236.256 1 183.224 بيف المجمكعات
 25.627 127 2366.328 داخؿ المجمكعات 2.222 

 122 2662.643 المجمكع 

 اجمالي التوافق الزواجي
 6.224 712.422 1 2536.254 لمجمكعاتبيف ا

 221.162 127 12241.141 داخؿ المجمكعات 2.222 
 122 13888.227 المجمكع 

 

كفقان في الكفاءة الكالدية بأبعادىا  تحميؿ التبايف أحادم االتجاه لمتكسط درجات الزكجات (:20جدول)
 (122)ف=لمفرؽ بيف عمر الزكجيف 

درجات  مجموع المربعات مصادر التباين عادالمحاور/ األب       
مستوى  ف متوسط المربعات الحرية

 الداللة

 الرعاية
 

 2.323 2.523 1 6.156 بيف المجمكعات
 

2.135  
 1.462 127 423.462 داخؿ المجمكعات غير دالة

 122 432.728 المجمكع 
 المساواة

 
 21.825 72.572 1 256.252 بيف المجمكعات

 5.368 127 2236.524 داخؿ المجمكعات 2.222 
 122 2423.884 المجمكع 

 االستقاللية
 2.214 2.387 1 5.884 بيف المجمكعات

 
2.252 
 2.321 127 628.548 داخؿ المجمكعات غير دالة

 122 625.543 المجمكع 
 التعزيز الوالدي

 
 2.733 5.263 1 21.636 بيف المجمكعات

 
2.252 
 2.345 127 627.763 داخؿ المجمكعات دالةغير 

 122 622.512 المجمكع 
 المشاركة الفعالة

 
 2.513 7.268 1 25.648 بيف المجمكعات

 
2.122 
 4.252 127 2262.415 داخؿ المجمكعات غير دالة

 122 2282.173 المجمكع 

 الكفاءة الوالديةاجمالي  
 1.745 78.372 1 267.852 بيف المجمكعات

 
2.252 
 22.222 127 5425.653 داخؿ المجمكعات غير دالة

 122 5584.614 المجمكع 
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المساكاة تبعان لمفرؽ بيف  كبعدالمتكسطات الحسابية لمزكجات في محاكر التكافؽ الزكاجي  (:21جدول )
 عمر الزكجيف

الفرق بين عمر 
التوافق  ن الزوجين

 الفكري
التوافق 
 ياالجتماع

توافق ال
 االقتصادي

اجمالي التوافق 
 المساواة الزواجي

 24.47 86.77 14.21 13.55 12.28 222 سنكات 4أقؿ مف 

 23.75 83.82 12.52 12.24 12.21 31 سنكات 22الى > 4مف 
 22.12 82.48 11.27 11.12 12.48 28 سنكات فاكثر 22

 ( ما يمى289يتضح مف نتائج جدكؿ )
( بيف متكسط درجات 2.24لة إحصائية عند مستكل معنكية )تكجد فركؽ ذات دال -

( 2.22الزكجات كفقان لمفرؽ بيف عمر الزكجيف في التكافؽ الفكرم كعند مستكل معنكية )
حيث  إجمالي التكافؽ الزكاجي( –التكافؽ االقتصادم  –في كؿ مف )التكافؽ االجتماعي

الي كجميعيا قيـ دالة ( عمى التك 6.224، 7.722، 22.635، 2.722بمغت قيـ ؼ )
(، 12لممقارنات المتعددة جدكؿ ) Tukeyكلبياف اتجاه الداللة تـ تطبيؽ اختبار. احصائيان 

 4كقد كجد أف االختبلفات لصالح فرؽ العمر الصغير بيف الزكجيف )أقؿ مف 
سنكات(.بينما ال تكجد فركؽ دالة احصائيان بيف متكسط درجات الزكجات في محكر 

تمؾ النتيجة مع دراسة  واتفقت ني كالجنسي  كفقا لمفرؽ بيف عمر الزكجيف. التكافؽ الكجدا
التي أكضحت أف ىناؾ عبلقة طردية بيف تكافؽ الزكجيف الفكرم  (1212ليمى السممي )

ذلؾ بأف كمما كاف فرؽ العمر بيف  وتفسر الباحثةكالنفسي كبيف تقارب الزكجيف العمرم. 
ي التفكير كالنكاحي العقمية كاالمتثاؿ لقيـ المجتمع ككذلؾ الزكجيف كمما كانا أكثر اتفاقان ف

يككف بينيـ اتفاؽ عمى كيفية إدارة المكارد المادية نظران لتشابو التفكير بسبب تقارب السف 
مما يؤدل الى تكافؽ فكرل كاجتماعي كاقتصادم بينيما، اما بالنسبة لمتكافؽ الكجداني فبل 

حقيقو، بؿ يكفى أف يككف ىناؾ تبادؿ لمشاعر الحب يشترط تقارب السف بيف الزكجيف لت
كالعاطفة بيف الزكجيف لكى يتحقؽ، كما أف العبلقة الحميمية بيف الزكجيف تككف ليا الدكر 
الرئيسي في التكافؽ الكجداني بينيما، لذا ال يكجد تأثير كاضح لفرؽ العمر بيف الزكجيف 

 عمى تكافقيما الكجداني كالجنسي.
عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات  (12جدكؿ )كما يتضح مف  -

التعزيز  –االستقبللية  –الزكجات كفقان لمفرؽ بيف عمر الزكجيف في كؿ مف )الرعاية 
، 2.323حيث بمغت قيـ ؼ ) إجمالي الكفاءة الكالدية( –المشاركة الفعالة  –الكالدم 
يعيا قيـ غير دالة احصائيان، ( عمى التكالي كجم1.745، 2.513، 2.733، 2.214

( بيف متكسط درجات 2.22بينما تكجد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل معنكية )
الزكجات كفقان لمفرؽ بيف عمر الزكجيف في بعد المساكاة كلبياف اتجاه الداللة تـ تطبيؽ 
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(، كقد كجد أف االختبلفات لصالح فرؽ 12لممقارنات المتعددة جدكؿ ) Tukeyاختبار
 سنكات(. 4عمر الصغير بيف الزكجيف )أقؿ مف ال

تباين دال إحصائيًا بين متوسط درجات الزوجات عينة البحث مما سبق يتضح وجود 
في التوافق الزواجي وبعض محاوره وعدم وجود تباين دال إحصائيًا في الكفاءة الوالدية 

 جزئيًا. ابعالسوبذلك تم رفض الفرض ، وأبعادىا وفقًا لمفرق بين عمر الزوجين
 

: ينص عمى "ال يوجد تباين دال إحصائيًا بين متوسط درجات الزوجات ثامنالفرض ال
عينة البحث في كل من التوافق الزواجي بمحاوره والكفاءة الوالدية بأبعادىا وفقاً 

 ."لمستوى الدخل الشيري
لمكقكؼ One Way Anov  إحصائيان تـ استخداـ  ثامفكلمتحقؽ مف صحة الفرض ال

داللة الفركؽ بيف متكسطات درجات الزكجات عينة البحث في كؿ مف التكافؽ عمى 
الزكاجي بمحاكره كالكفاءة الكالدية بأبعادىا كفقان لمستكل الدخؿ الشيرم، كلتحديد اتجاه 

9 11الداللة تـ استخداـ اختبار تككي لممقارنات المتعددة. كما ىك مبيف في الجداكؿ )
14 ) 

كفقان في التكافؽ الزكاجي بمحاكره  يف أحادم االتجاه لمتكسط درجات الزكجاتتحميؿ التبا (:22جدول)
 (122)ف=لمستكل الدخؿ الشيرم 

درجات  مجموع المربعات مصادر التباين المحاور/ األبعاد       
مستوى  ف متوسط المربعات الحرية

 الداللة
 التوافق الفكري

 
 4.222 34.727 1 82.565 بيف المجمكعات

 
2.226 

 7.862 127 2754.616 داخؿ المجمكعات 
 122 2846.322 المجمكع 

 التوافق االجتماعي
 

 38.575 236.288 1 583.287 بيف المجمكعات
 

2.222 
 5.875 127 2342.261 داخؿ المجمكعات 

 122 1236.162 المجمكع 

 التوافق الوجداني والجنسي  
 2.262 22.477 1 52.264 بيف المجمكعات

 
2.233 

 8.532 127 1224.235 داخؿ المجمكعات 
 122 1255.412 المجمكع 

 التوافق االقتصادي
 

 13.323 247.313 1 625.738 بيف المجمكعات
 

2.222 
 23.576 127 2243.824 داخؿ المجمكعات 

 122 2662.643 المجمكع 

 اجمالي التوافق الزواجي
 12.638 1212.636 1 3536.382 بيف المجمكعات

 
2.222 

 86.734 127 12242.713 داخؿ المجمكعات 
 122 13888.227 المجمكع 
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كفقان في الكفاءة الكالدية بأبعادىا  تحميؿ التبايف أحادم االتجاه لمتكسط درجات الزكجات (:23جدول)
 (122)ف=لمستكل الدخؿ الشيرم 

درجات  مجموع المربعات باينمصادر الت المحاور/ األبعاد       
مستوى  ف متوسط المربعات الحرية

 الداللة

 الرعاية
 

 7.322 12.143 1 32.427 بيف المجمكعات
 

2.222 
 1.322 127 422.222 داخؿ المجمكعات 

 122 432.728 المجمكع 

 المساواة
 

 55.643 185.221 1 481.154 بيف المجمكعات
 

2.222 
 3.325 127 811.622 داخؿ المجمكعات 

 122 2423.884 المجمكع 

 االستقاللية
 1.252 6.841 1 24.823 بيف المجمكعات

 غير دالة
 

2.286 
 2.258 127 622.642 داخؿ المجمكعات 

 122 625.543 المجمكع 

 التعزيز الوالدي
 

 5.535 12.862 1 32.835 بيف المجمكعات
 

2.221 
 2.225 127 576.564 داخؿ المجمكعات 

 122 622.512 المجمكع 

 المشاركة الفعالة
 

 4.224 14.217 1 42.245 بيف المجمكعات
 

2.227 
 4.222 127 2232.117 داخؿ المجمكعات 

 122 2282.173 المجمكع 

 الكفاءة الوالديةاجمالي  
 22.473 224.422 1 562.252 بيف المجمكعات

 
2.222 

 17.854 127 5213.553 مكعاتداخؿ المج 
 122 5584.614 المجمكع 

 

       المتكسطات الحسابية لمزكجات في التكافؽ الزكاجي كمحاكره تبعان لمستكل الدخؿ الشيرم. (:24جدول )

التوافق  ن مستوى الدخل الشيري
 الفكري

التوافق 
 االجتماعي

التوافق 
الوجداني 
 والجنسي 

توافق ال
 االقتصادي

الي اجم
التوافق 
 الزواجي

 81.16 11.84 13.247 11.33 11.22 217 (جنيو2222منخفض )اقؿ مف 
 221.87 15.81 14.67 15.32 12.75 42 (جنيو95222> 2222متكسط )مف
 88.33 15.27 13.27 14.55 12.22 21 جنيو فاكثر(5222مرتفع )

 
       ة كأبعادىا تبعان لمستكل الدخؿ الشيرم.المتكسطات الحسابية لمزكجات في الكفاءة الكالدي (:25جدول )

التعزيز  المساواة الرعاية ن مستوى الدخل الشيري
 الوالدي

المشاركة 
 الفعالة

اجمالي الكفاءة 
 الوالدية

 62.77 23.25 23.32 22.55 23.71 217 (جنيو2222منخفض )اقؿ مف 
 63.27 23.32 24.25 26.21 24.23 42 (جنيو95222> 2222متكسط )مف
 63.52 24.14 24.45 26.28 24.73 21 جنيو فاكثر(5222مرتفع )

 
 ( ما يمى119يتضح مف نتائج جدكؿ )
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( بيف متكسط درجات 2.22تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل معنكية ) -
 –التكافؽ االجتماعي -الزكجات كفقان لمستكل الدخؿ الشيرم في كؿ مف )التكافؽ الفكرم 

، 38.575، 4.222إجمالي التكافؽ الزكاجي( حيث بمغت قيـ ؼ ) –صادم التكافؽ االقت
( في التكافؽ الكجداني 2.24( عمى التكالي كعند مستكل معنكية )12.638، 13.323

كلبياف اتجاه الداللة . ( كجميعيا قيـ دالة احصائيان 2.262كالجنسي  حيث بمغت قيـ ؼ )
(، كقد كجد أف االختبلفات 13دكؿ )لممقارنات المتعددة ج Tukeyتـ تطبيؽ اختبار

أف تدني  وترى الباحثة جنيو(.95222> 2222لصالح الدخؿ الشيرم المتكسط )مف
مستكل الدخؿ يؤثر سمبا عمى التكافؽ الزكاجي استقرار الحياة الزكجية فيسكد فييا النزاع، 
ت كالشجار، كالقمؽ كالتكتر، ألف انخفاض الدخؿ؛ سيؤدم إلى قصكر في سد احتياجا

، كدراسة (1224الحسيف السيد )تمؾ النتيجة مع دراسة  واتفقت األسرة العديدة. 
Ansarik (2003)  كجكد تبايف داؿ إحصائيان في التكافؽ الزكاجي نتائجيـ التي أكدت

) أنكر البنا كمحمد تبعا لمستكل دخؿ األسرة، لصالح ذكم الدخؿ المتكسط 
)أيات أحمد كنيباؿ في التكافؽ االقتصادم كلصالح ذكل الدخؿ المرتفع  (،1222عسمية،
)عبد الكريـ  ىػ(2317)صالح الصغير، ، كاجمالي التكافؽ الزكاجي (1226عطية،

التي  Eur (2004)كما اتفقت مع دراسة (،1212(، )زينب الشناكم،1221مخادمة 
تكصمت الى أف الظركؼ االقتصادية السيئة تؤثر سمبان عمى مستكل التكافؽ الزكاجي. 

التي أكدت  (1226) أيات أحمد كنيباؿ عطيةتمؾ النتيجة مع دراسة   نما  اختمفتبي
جمالي  عدـ كجكد تبايف داؿ إحصائيان بيف الزكجات في التكافؽ االجتماعي كالنفسي كا 

 (1224أحمد الصمدم كلينا الطاىات )التكافؽ الزكاجي كفقأ لمستكل الدخؿ، كدراسة 
 ؽ بالدخؿ.التي أكدت عدـ تأثر مستكل التكاف

( كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل معنكية 12يتضح مف جدكؿ ) - 
( بيف متكسط درجات الزكجات كفقان لمستكل الدخؿ الشيرم في كؿ مف )الرعاية 2.22)
حيث بمغت  إجمالي الكفاءة الكالدية( –المشاركة الفعالة  –التعزيز الكالدم  –المساكاة  –

( عمى التكالي كجميعيا قيـ 22.473، 4.224، 5.535، 5.643، 7.322قيـ ؼ )
دالة احصائيان، بينما ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان في بعد االستقبللية، كلبياف اتجاه الداللة 

(، كقد كجد أف االختبلفات 14لممقارنات المتعددة جدكؿ ) Tukeyتـ تطبيؽ اختبار
ميات ذكات الدخؿ المنخفض جنيو فاكثر(، فاأل5222لصالح الدخؿ الشيرم المرتفع )

يظيركف أقؿ إيجابية كأقؿ تعاطفا كتجاكبا في تفاعبلتيـ مع األبناء كذلؾ عمي عكس 
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ذلؾ بأف المستكل  وتفسر الباحثةاألميات ذكات المستكل االقتصادم المرتفع، 
االقتصادم المرتفع لؤلسرة يزيؿ عنيا عناء التفكير في تكفير ضركريات الحياة، مما 

بالتفكير كالبحث عف الكسائؿ الحديثة التي تساعد أطفاليا عمي النمك السميـ،  يسمح ليا
بينما نجد أف األسر ذات المستكل االقتصادم المنخفض تمجأ إلى محاكلة البحث عف 
المتطمبات الضركرية لمحياة كالمستمزمات األساسية لمعيش مف مأكؿ كممبس كمسكف، 

تو كال تستطيع تكفير الكسائؿ كالطرؽ الحديثة فتنشغؿ عف حاجات الطفؿ كتيمؿ اىتماما
كالتي تساعد عمي تنمية قدرات الطفؿ كتطكير إمكاناتو، مما يؤثر عمى الكفاءة الكالدية 

أشارت الى كجكد عبلقة  التي Renann, (2000) دراسة النتيجة مع واتفقت تمك لدييا. 
محمد رزؽ ادم لؤلسرة، دراسة مكجبة دالة إحصائيا بيف الكفاءة الكالدية كالمستكل االقتص

التي أكدت كجكد تأثير داؿ إحصائيان لممستكل االقتصادم لؤلسرة عمى إدراؾ  (1225)
لدل األبناء في اتجاه المستكل االقتصادم األعمى. بينما اختمفت مع  الكالدية المتميزة

دية التي تكصمت الى كجكد فركؽ في الكفاءة الكال (1228ايماف عامر كآخركف )دراسة 
 في اتجاه المستكل االقتصادم المتكسط.

تباين دال إحصائيًا بين متوسط درجات الزوجات عينة البحث مما سبق يتضح وجود 
وفقًا لمستوى في كل من التوافق الزواجي بمحاوره والكفاءة الوالدية  وبعض أبعادىا 

 جزئيًا. ثامنالوبذلك تم رفض الفرض ، الدخل الشيري
 

 :ممخص ألىم النتائج
أكثر األسباب كراء زكاج القاصرات لدل أفراد عينة البحث ىك العادات كالتقاليد، يميو  -2

زيادة عدد أفراد األسرة، يميو الجيؿ، ثـ الفقر، بينما كانت أقؿ األسباب تكراران  كفاة 
 الكالد كسكء معاممة االىؿ كالمرض.

 بأبعادىا. لكفاءة الكالديةكجكد تأثير داؿ إحصائيان لمتكافؽ الزكاجي بمحاكره في تحقيؽ ا -1
تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات المتزكجات قاصرات كالمتزكجات  -2

 راشدات في التكافؽ الزكاجي بمحاكره لصالح المتزكجات راشدات.
تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات المتزكجات قاصرات كالمتزكجات  -3

الكالدية لصالح المتزكجات راشدات فيما عدا بعدم  راشدات عينة البحث في الكفاءة
 االستقبللية كالتعزيز الكالدم كانت الفركؽ لصالح المتزكجات قاصرات
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تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات الزكجات الحضريات كالريفيات في  -4
 التكافؽ الزكاجي كالكفاءة الكالدية لصالح الحضريات.

حصائية بيف متكسط درجات الزكجات العامبلت كغير العامبلت تكجد فركؽ ذات داللة إ -5
 في التكافؽ الزكاجي كالكفاءة الكالدية لصالح العامبلت.

يكجد تبايف داؿ إحصائيان بيف متكسط درجات الزكجات عينة البحث في كؿ مف التكافؽ  -6
كل الزكاجي كالكفاءة الكالدية كفقان لممستكل التعميمي لمزكجة، لصالح ذكات المست

 التعميمي المرتفع.
كجكد تبايف داؿ إحصائيان بيف متكسط درجات الزكجات عينة البحث في التكافؽ الزكاجي  -7

لصالح فرؽ العمر الصغير بيف الزكجيف كعدـ كجكد تبايف داؿ إحصائيان في الكفاءة 
 الكالدية كفقان لمفرؽ بيف عمر الزكجيف.

جات عينة البحث في كؿ مف التكافؽ كجكد تبايف داؿ إحصائيان بيف متكسط درجات الزك  -8
 الزكاجي كالكفاءة الكالدية  كفقان لمستكل الدخؿ الشيرم لصالح الدخؿ المتكسط كالمرتفع

 :توصيات البحث
عمى المتخصصيف األكاديمييف نشر الكعي بيف فئات المجتمع عف طريؽ كسائؿ  .2

ف ذلؾ يحرميا اإلعبلـ المختمفة بخطكرة الزكاج في سف مبكر خاصة عمى الفتيات، أل
مف حظيا في النمك الطبيعي )فسيكلكجي، نفسي، اجتماعي( إلعدادىا لتككف زكجة 

دارة شئكف األسرة.  كلدييا القدرة عمى تحمؿ مسئكليات كأعباء الزكاج كا 
تعزيز دكر كسائؿ االعبلـ كاالتصاؿ الجماىيرم في زيادة الكعى كاالدراؾ بيف مختمؼ  .1

اج المبكر كاالنجاب المبكر، كأىمية األسرة كبيئة فئات المجتمع حكؿ مشكبلت الزك 
 تربكية ليا أثرىا الحيكم في تربية األبناء.

الدعكة الى تفعيؿ دكر عمماء الديف لمحد مف زكاج القاصرات مف خبلؿ تكضيح االثار  .2
 المترتبة عمى ىذا الزكاج.

لشريؾ الحياة تكعية الشباب كالفتيات بأىـ أسباب التكافؽ الزكاجي كاالختيار الصحيح  .3
 كالحرص عمى تكافؤ الزكجيف في المستكل االجتماعي كالفكرم كاالقتصادم كالعمرم.

عمى المؤسسات التربكية إعداد دكرات تدريبية لتحسيف الكفاءة الكالدية كتعمـ الميارات  .4
تنعكس عمى الخصائص  التيالخاصة بالتعامؿ مع األبناء كدعـ الكالدية اإليجابية 

 اء كجكانبيا المعرفية كالنفسية كاالجتماعية.السمككية لؤلبن
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 المراجع
(9 التكافؽ الزكاجي في ضكء بعض المتغيرات االجتماعية9 1222أحمد الشريفيف ) .2

 دراسة ميدانية لمقطاع الصحي.
(9 التكافؽ الزكاجي مف كجية نظر النساء 1224أحمد الصمدم كلينا الطاىات ) .1

 .74، عدد 1اجتماعية، مجمد شؤكف -العامبلت في ضكء بعض المتغيرات 
(9 المتغيرات البيئية المرتبطة بزكاج القاصرات في إطار 1226أحمد سعيد السيد ) .2

معيد دراسات البحكث  –رسالة ماجستير  -اإلتجار بالبشر كاثاره االجتماعية كالنفسية
 جامعة عيف شمس. –البيئية 

ف السكرييف في األردف (9 الزكاج المبكر في مخيمات البلجئي 1224إسراء شقبكعة ) .3
رسالة ماجستير غير منشكرة ،الجامعة األردنية،  -"دراسة ميدانية في مخيـ الزعترم 

 األردف.  عماف،
(9 مكقؼ المجتمع األردني مف الزكاج المبكر "دراسة ميدانية 1221إسماعيؿ الزيكد)  .4

 . 342 - 325(، 1،العدد ) 28دراسات العمـك االنسانية كاالجتماعية المجمد  -"
(9 المخاطر المجتمعية لظاىرة االتجار بالبشر9 زكاج 1228إنجى خيرت حمزة ) .5

العدد السادس  – جامعة طنطا -المجمة العممية بكمية اآلداب -القاصرات نمكذجا 
 1228يكليك  –كالثبلثكف 

"الزكاج المبكر فى  9(1228)الجياز المركزم المصرم لمتعبئة العامة كاإلحصاء .6
 .86العدد  –اسات السكاف بحكث كدر   -مصر

( 9 معايير اختيار شريؾ الحياة كأثرىا في تحقيؽ التكافؽ 1224الحسيف السيد ) .7
 .26ط  -جمعية المكدة لمتنمية األسرية بمكة  -الزكاجي 

( 9 الذكاء االنفعالي ك عبلقو بالتكافؽ الزكاجي لدم 1222أنكر البنا كمحمد عسمية ) .8
مجمد  -سمسمة العمكـ االنسانية  -كجامعو الزىر مجمة  -العامميف بجامعة األقصى 

 1عدد  -22
(9اختيار شريؾ الحياة عبر 1226أيات عبد المنعـ أحمد كنيباؿ فيصؿ عطية ) .22

جامعة كفر  –مجمة التربية النكعية كالتكنكلكجيا  –االنترنت كعبلقتو بالتكافؽ الزكاجي 
 كمية التربية النكعية. –الشيخ 
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(9 الكالدية الفاعمة كما يدركيا األبناء كعبلقتيا ببعض  ٨٠٨٥) إيماف السيد محمد دراز .22
 -مجمة االسكندرية لمتبادؿ العممي -ميارات إدارة الذات لدل عينة مف طبلب الجامعة 

 سبتمبر. –( يكليك٣( العدد) 25مجمد) 
(9 جكدة الحياة كعبلقتيا 1225إيماف سبلـ ، كفاء عبد الجكاد ، رمضاف حسيف ) .21

مجمة دراسات  -الدية لدل أميات األطفاؿ المعاقيف عقميان القابميف لمتعمـبالكفاءة الك 
 2العدد -11كمية التربية المجمد  -جامعة حمكاف  -تربكية كاجتماعية 

مجمة البحث العممي في  -(9 مقياس التكافؽ الزكاجي1223ايماف محمكد عبيد ) .22
 .24العدد  -لتربية كمية البنات لآلداب كالعمـك كا -جامعة عيف شمس  -التربية

 (12289إيماف مختار عامر، محمكد عنايات يكسؼ زكي، حمدم محمد ياسيف ) .23
دراسة  -الكفاءة الكالدية كالتحصيؿ الدراسي لدل عينة مف تبلميذ المرحمة االبتدائية

 -العدد العاشر )الجزء األكؿ( -مجمة البحث العممي في التربية  - سيكك مترية تحميمية
 الككيت. –كمية البنات لآلداب كالعمـك كالتربية التكجيو المجتمعي  - جامعة عيف شمس

جيبلف صبلح الديف القباني، السيد عبد القادر زيداف، كامؿ عمر عارؼ، نجبلء محمد  .24
(9 أساليب التنشئة الكالدية ما يدركيا األبناء في مرحمة المراىقة كعبلقتيا  ٨٠٨٨حسف) 

  12عدد  -جامعة المنصكرة –التربية النكعية  مجمة بحكث –بإدارتيـ لكقت الفراغ 
(9 مصادر الضغكط 1225حسف مصطفى عبد المعطي ، ىشاـ إبراىيـ عبد اهلل ) .25

النفسية لدل المرأة المصرية العاممة كأساليب مكاجيتيا ، بحث منشكر القاىرة ، مكتبة 
 زىراء الشرؽ.

أبعاده  -نطقة القدسالزكاج المبكر لئلناث في م (12249) خالد محمكد عمي محيسف .26
 جامعة القدس. -رسالة ماجستير –دراسة كتحميؿ  -كآثاره 

ىػ(9 التكافؽ الزكاجي كعبلقتو باالستقرار 2324خمكد بنت محمد عمى يكسؼ صحاؼ ) .27
كمية التربية  -رسالة ماجستير –األسرم لدل عيف مف المتزكجيف بمدينة مكة المكرمة 

 جامعة أـ القرل.-قسـ عمـ النفس  –
التكافؽ الزكاجي كعبلقتو بدافعية اإلنجاز لمطالبة ( 12129)نب عبد اهلل أحمد الشناكمزي .28

 –كمية االقتصاد المنزلي  -إدارة المنزؿ كالمؤسسات –رسالة ماجستير -الجامعية 
 جامعة المنكفية
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( 9 االحتراؽ النفسي كعبلقتو بالتكافؽ الزكاجي لدل أساتذة 1221سرام ميدم) .12
 -كمية العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية -رسالة ماجستير -ة كالثانكيةالمرحمتيف المتكسط

 جامعة الجزائر. -قسـ عمـ النفس كعمـك التربية كاألرطكفكنيا
(9 زكاج القاصرات بيف التسمع كاالتجار9 دراسة حالة 1224سيير صفكت عبد الجيد ) .12

 1العدد – 32المجمد -حكليات آداب عيف شمس  -لظاىرة الزكاج السياحي في مصر
سييمة محمكد بنات، سعاد منصكر غيث، محمد فخرم مقدادم، حناف ا رتب الظاىر،  .11

(9 فاعمية برنامج تدريبي في تحسيف الكفاءة الكالدية 1224خديجة مكسى العبلكيف)
المجمة األردنية لمعمكـ االجتماعية  -المدركة لدل اآلباء كاألميات في األسر الحاضنة 

  2العدد  -7المجّمد  -
(9 اتجاىات الصؼ العاشر األساسي كالمرحمة الثانكية نحك  1223شيريف الجكاميس)  .12

 األردف.  -عماف  -الجامعة األردنية  -رسالة ماجستير غير منشكرة  -الزكاج المبكر
دراسة عممية  -(9 التكافؽ الزكاجي في المجتمع السعكدمق2317صالح الصغير ) .13

 رياض.ال -كزارة الشؤكف االجتماعية -ميدانية
 –(9 خركج المرأة لمعمؿ كعبلقتو بتكافقيا الزكاجي 1226عائشة عبد العالي الكبير ) .14

 ليبيا. -مصراتو –كمية اآلداب  -أكتكبر 6جامعة  -رسالة ماجستير
 بيركت. –دار الجبؿ  –(9 الزكاج في ظؿ اإلسبلـ 1222عبد الرحمف عبد الخالؽ) .15
كعبلقتو بالتكافؽ النفسي لدم طالبات ( 9 الزكاج المبكر 1222عبد الفتاح العممة )  .16

 جامعة القدس المفتكحة في مدينة الخميؿ ، القدس .
(9 التكافؽ الزكاجي لدل عينة مف الرجاؿ المتزكجيف 1221عبد الكريـ قاسـ مخادمة ) .17

رسالة ماجستير غير منشكرة كمية اآلداب ، جامعة  -في ضكء بعض المتغيرات 
 اليرمكؾ.

(9 الدكر التنربكم لؤلسرة في ضكء المعايير اإلسبلمية 1222زيزة عبد العزيز عمي )ع .18
رسالة ماجستير غير  -كمدم تمثمو في األسرة الفمسطينية مف كجية نظر أبنائيا 

 غزة -الجامعة اإلسبلمية  -منشكرة 
(9 عمـ االجتماع الريفي "دراسات نظرية كبحكث 1221عمياء شكرم كآخركف ) .22

 العمرانية لؤلكفست. -القاىرة  –الطبعة األكلى  -ميدانية"
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( 9 العكامؿ المؤدية إلى زكاج القاصرات في 1212غدير برنس عضكب الزبف ) .22
جامعة  -مجمة العمكـ اإلنسانية –األردف9 محافظة المفرؽ "اآلثار السمبية كاإليجابية " 

 .1212جكاف  – 1العدد – 6المجمد  -أـ البكاقي -العربي بف مييدم 
( 9 أساليب المعاممة الكالدية كما يدركيا األبناء مف الجنسيف 1225فاتف محمد أميف ) .21

رسالة  –( عامَا 26-22كعبلقتيا بالميارات االجتماعية في المرحمة العمرية مف )
 جامعة عيف شمس. –ماجستير معيد الدراسات العميا لمطفكلة 

مشكبلت الي تكاجييا في (9 كاقع المرأة العاممة كال1221فتحي محمد المغربي)  .22
المجتمع لكقت الفراغ، بحث مستؿ مف رسالة دكتكراه، مجمة بحكث لتربية النكعية، العدد 

 (، الجزء الثاني.٨٣)
المجمة العربية  -(9 التكافؽ الزكاجي كعبلقتو بتربية األكالد 1212ليمى حمد السمي ) .23

 مـك كاآلداب.المؤسسة العربية لمتربية كالع -لمعمـك التربكية كالنفسية 
مجمة العمـك  -( 9 اتجاىات األزكاج نحك التكافؽ الزكاجي1224محمد خبلصي ) .24

 -622، مجمد ب، ص  4221جكاف  23عدد  -جامعة منثكرم قسنطينة –اإلنسانية 
638. 

(9 عبلقة التكافؽ الزكاجي بالتنشئة االجتماعية 9 1222محمد عبد الحميد فرحات ) .25
 مجمة جامعة سبيا لمعمكـ اإلنسانية -دراسة مقارنة بقرية مصرية 

(9 الذكاء األخبلقي كعبلقتو بالكالدية المتميزة مف كجية 1225محمد عبد السميع رزؽ ) .26
 ، مجمة كمية التربية، جامعة المنصكرة. 52العدد  -نظر األبناء

(9 بعض أنماط التفاعؿ الكالدم كما يدركيا األبناء  ٨٠٠٨محمكد محمد شبيب ) .27
 -لخصائص السمككية لدييـ في كؿ مف البيئة المصرية كالسعكدية كعبلقتيا ببعض ا
  (٨٠٨العدد ) -جامعة األزىر  -مجمة كمية التربية 

( 9 االثار السمبية لزكاج القاصرات كانعكاسيا عمى 1227مركة عارؼ محمد عارؼ)  .28
 جامعة المنصكرة. –كمية اآلداب  -رسالة ماجستير –األسرة الريفية 

السمكؾ االستيبلكي لممرأة في ضكء (9 ۵۰۰۲، ماجدة إماـ )منار عبد الرحمف .32
المكاصفات القياسية لمجكدة كعبلقتو بنكع ميزانية األسرة )دراسة مقارنة(، المجمة 

جامعة المنكفية، العدد الحادم  -المصرية لبلقتصاد المنزلي، كمية االقتصاد المنزلي 
 كالعشريف.
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ناث المبكر كأثاره الديمكغرافية في المجتمع ( 9 زكاج اإل1221منير عبد اهلل كرداشة ) .32
 -الجامعة األردنية   –المجمة األردنية لمعمكـ االجتماعية  –األردني9 دراسة تحميمية 
 عمادة البحث العممى.

(9 معايير االختيار الزكاجي لدل الشباب في 1222ميند الناصر كسعاد سميماف ) .31
 الككيت. –المجتمع الخميجي 

الكفاءة الكالدية كما يدركيا األبناء كعبلقتيا  (12249ـ السيد عامر)نادية عبد المنع .32
مجمة اإلسكندرية  -ببعض الميارات الحياتية لدل عينة مف طبلب المرحمة اإلعدادية

 .1224ديسمبر  -( أكتكبر٤العدد  ٣٦لمتبادؿ العممي )مجمد 
يف نحك الزكاج (9 اتجاىات الطمبة الجامعي1222نايؼ النبكم كعبد الخالؽ الختاتنو) .33

  77 - 36ص  -( 22الجزائر، العدد )  -قسنطينة –مجمة جامعة منثكرم  -المبكر 
(9 الزكاج المبكر بالمجتمع اليمني )دراسة 1221نبيمة المفتي كنادية عمي الحرازم ) .34

 -منظمة أككسفاـ -مسحية(، مؤتمر بعنكاف "العنؼ كالنساء في المجتمع اليمني"
 صنعاء.

(9 السمكؾ االستيبلكي لربة األسرة كعبلقتو بالتكافؽ 1228مبى)نجبلء فاركؽ الح .35
 كمية التربية النكعية. -جامعة المنصكرة  -مجمة بحكث التربية النكعية  -الزكاجي 

(9 اآلثار 1222ىالة خكرشيد طاىر كنجبلء عبد الخالؽ الشربيني كسمكل صبلح الديف) .36
مجمة  -لفتيات المناطؽ العشكائية االجتماعية كالصحية المترتبة عمى الزكاج المبكر 
كمية الخدمة  -جامعة حمكاف  -دراسات في الخدمة االجتماعية كالعمكـ اإلنسانية 

 االجتماعية.
(9 عبلقة خركج المرأة لمعمؿ كمفيكـ كمستكل أداء 1227ىبة اهلل عمى محمكد شعيب) .37

رة المنزؿ كالمؤسسات قسـ إدا -رسالة دكتكراة  -المرأة لممياـ األسرية كالتكافؽ الزكاجي 
 جامعة المنكفية. -كمية االقتصاد المنزلي -
 -(9 نكعية الحياة كعبلقتيا بالضغكط لدل المرأة العاممة 1223ىدل عاصـ خميفة ) .38

 جامعة عيف شمس.  -كمية اآلداب  -رسالة ماجستير غير منشكرة 
 تماعية، مجمة(9 أثر زكاج الفتيات المبكر عمى التنمية االج 1226ىناء السبعاكم )  .42

 2 - 86ص  -(  27العدد )  -المكصؿ  -جامعة المكصؿ  -دراسات مكصمية 
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(9 تنمية ميارات الحب الكالدم لؤلميات البديبلت لخفض 1224ىند محمد عبد العزيز) .42
كمية البنات لآلداب كالعمكـ  -رسالة ماجستير -العدكاف لدل عينة مف أطفاؿ المبلجئ

 جامعة عيف شمس.  –كالتربية 
(9 الخصائص السيكك مترية الستبانة الكفاءة 1227كساـ عزمي أحمد عبد التكاب ) .41

مجمة جامعة الفيكـ لمعمكـ التربكية  -الكالدية كما يدركيا األبناء لدل عينة مف المراىقيف
 جامعة الفيـك -كمية التربية -كالنفسية 

بلقتيا بزكاج (9 العكامؿ االجتماعية كاالقتصادية لؤلسر كع 1225ياسميف حطاب9)  .42
 -القاصرات في محافظة الزرقاء "دراسة مسحية " رسالة ماجستير غير منشكرة 
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