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التىافك النفسٍ  علً همستىي الطالق العاطفٍ لدي السوج وأثر
 احافةة الكر مبلألبناء يف املرحلة الثانىَة من ذوٌ األسر املفككة 

 :الممخص بالمغة العربية
هددد ت الدراسددة الةاليددة تةديددد مسددتوع الطددبلى العدداط و لدددع الزوجيددة ومسددتوع 

بلى العاط و لددع الدزوجين  دو التوا دى التوا ى الن سو لؤلبناء،  ومستوع ما يتنبئ به الط
الن سدددو لؤلبنددداءد اسدددتخدمت الدراسدددة المدددنيل الومددد و التةميمدددو المسدددةو، وتدددم   دددداد 
مقياسدددين مدددوجيين لعيندددة الدراسدددة، المقيددداس األول: الطدددبلى العددداط و لددددع الدددزوجين، 

بعددد والمقيداس الاددانو: التوا دى الن سددو لؤلبنداء، وتددم التةقددى مدن مدددى وابدات المقياسددين 
جددراء التعددديبلتد تكونددت  ينددة الدراسددة مددن ) ( ةالددة مددن 881 رضدديما  مددم المةكمددين واا

المتوسددطات أن ( طالبددا د أظيددرت النتددابل 881األزواج ، و ينددة مددن أبنددابيم البنددين بمغددت )
وأظيدرت الدراسدة وجدود توا دى  لؤلزواج من ةيث الطبلى العاط و، مرت عةالةسابية جاءت 

المطمقدين  اط يدا   دو مجداالت التوا دى الن سدود وأظيدرت النتدابل  لدع أبناء متوسطن سو 
السدمات ، السدمات االجتما يدة، )سدمات ن سدية وصخمديةالمتغيرات المسدتقمة مجتمعدة أن 

التوا ددى الن سددو لؤلبندداء % مددن 8د56مددا صيمتدده  تالسددمات االصتمددادية(  سددر ، الجنسددية
اط و لدددع الددزوجين  مددم التوا ددى ، ةيددث أظيددرت النتددابل تددالاير الطددبلى العددب قددرات سددمبية

 الن سو لؤلبناء بدرجة  الية وبصكل سمبود
الكممات الم تاةية: الطبلى العاط و لدع الزواج، التوا ى الن سو لؤلبناء، المرةمة 

 الاانوية، األسرة الم ككة، مةا ظة الكركد
Abstract: 

The emotional divorce among the couple and its impact on 
psychological adjustment of children in the secondary stage 

Families with broken families in Al-Karak governorate 

This study aimed at identifying the level of emotional 
divorce among the couple as well as the level of psychological 
adjustment among children and the extent at which emotional 
divorce among the couple predicts psychological adjustment 
among the children. The study used the survey analytic 
descriptive approach, and two scales were prepared for the study 
sample; the first scale is emotional divorce among the couple and 
the second scale is psychological adjustment among children. The 
scales' validity and reliability were verified by introducing them to 
a number of arbitrators and making the recommended 
modifications. The study sample consisted of 110 cases of couples, 
as well as a sample of 110 students which represented their 
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children. The results showed that the means were high for the 
couples in terms of emotional divorce. The results showed that 
there is a medium psychological adjustment among the children of 
the emotionally divorced couples regarding the domains of 
psychological adjustment . The results showed that the 
independent variables in total (psychological and personality 
characteristics, social characteristics, sexual characteristics, 
economic characteristics) accounted for 78.2% of the 
psychological adjustment among the children with negative items, 
where the results demonstrated the impact of emotional divorce 
among the couples on the psychological adjustment of their 
children which was with a high degree and negative direction. 

Key words : emotional divorce among the couples, 
psychological adjustment among children, secondary stage, 
broken family, Al-Karak governorate.  

 :مقدمة
بناء، وهدو ةيداة يعد الزواج نواة تكوين األسرة والرباط المقدس الذي يامر  نه األ 

تصاركية بين الزوج والزوجة يسودها الةب والتعاطف والمودة والت اهم واالةترام والديمومدة، 
وال تخموا الةياة الزوجية من بعض المنغمات والكايدر مدن المتغيدرات التدو تدلار  مدم هدذ  

لةيداة العبلصة بالسدمب واإليجداب، وصدد تتزايدد تمدك المصداكل وتدلدي  لدم  ددم االسدتقرار  دو ا
األسرية، ويلدي  لم الطبلى العداط و والدذي يعندو ضدعف العبلصدة بدين الدزوجين  لدم أدندم 
مستوع ليا، ويكون الجو العاط و بينيما باردا  خاليدا  مدن المدودة والمةبدة والمصداركة، ممدا 

 يلدي  لم انعكاسه سمبا   مييما خامة و مم األبناء  امةد
ولم المسلولة  ن التنصبة االجتما ية والضبط وتعد األسرة الخمية االجتما ية األ  

االجتما و، واألسدرة هدو ممددر األمدان الن سدو والددفء العداط و لكدل  درد  ييدا، وبالتدالو 
 يو المةضن الطبيعو لمنشء السوي المالح بةيث تتصكل صخمية ال رد  و رةم األسدرة 

مدن مختمدف أصدكال سدموك من خبلل األ عال التو يراها، واألصوال التو يسدمعيا مدن والديده و 
الوالدددديند وهدددذ  األسدددرة تسدددعم إلصدددباع الةاجدددات الن سدددية ألبنابيدددا ليكوندددوا أ دددراد أسدددوياء 
متكي ين  و ةياتيم اليومية والمدرسية والعممية، ولن تتمكن  دو القيدام بيدذا الددور  ال  دو 

واالسدتقرار ظل والدين يتمتعان بتوا ى ن سو يسمح ليما بتةقيى السعادة والاقة واالنسجام 
واألل ددة بددين أ ضدداء األسددرة الواةدددة وتمبيددة مطددالبيم، وبالتددالو يصددكل توا ددى  دداط و لدددع 

 التوا ى الن سدو هدو ةجدر الزاويدة  دو ةيداة ال درد وهدو المةمدمة النيابيدة ل ا مده  ،األبناء
 (د8188مع المةيط الذي ينتمو  ليه )ةولو، 

ألسدرة، ةيدث يدلار ذلدك سدمبا   مدم ويعد ت كك الةياة الزواجية أداة هدم  و بنداء ا
العبلصات داخل األسرة سواء  كانت بين الزوجين أو بين الزوجين واألوالد، وصد ازدادت نسدبة 
الطدبلى  ددو المجتمددع العربددو بصدكل كبيددرو والددذي تعددود بداياتده ومقدماتدده الطددبلى العدداط و 
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ةيددث يةرمددون مددن المعمددن أو ريددر المعمددن، والضددةية األولددم ليددذ  النيايددة هددم األبندداء، 
النصالة الطبيعية، ويلدي هذا التمدع األسري  و أن يكون سببا  هاما   دو انةدراف األةدداث 
والسددموك اإلجرامددو  امددة، وكددذا العديددد مددن المصدداكل، ويبدددو أن مددن أهميددا سددوء التكيددف 
والتوا ى الن سو، الذي يتعرض له األبناء  دو ةيداتيم أو  دو ت دا ميم مدع أ ضداء مجتمدع 

 (د8185ن )الزهرانو، اآلخري
 ن الطبلى العاط و والذي يقمد به الطبلى رير المعمن  مم المؤل بل أنده يكدون 
من طرف واةد  و ةين يمكن لمطرف اآلخر أن يجيمده كميدا ، وتختمدف خطدورة هدذا الطدبلى 
مكانيددة  مددبلةه تتعمددى مباصددرة بمدددع جديددة األسددباب الملديددة  ليدده،  بدداختبلف أسددبابه، واا

الضدددغوط المتتاليدددة لؤل مدددال المختم دددة ضدددمن الةيددداة الزوجيدددة، وتةمدددل  ويةددددث نتيجدددة
المسلوليات والتغييرات  و طبيعة العبلصة الجنسية  ادة ما تكون أصل كمية، وأصل  ددا  مدع 
جيدداد ، والددذي كايددرا  مددا يكددون  تآكددل االتمددال اإليجددابو الددذي يددلار  مددم اسددتقرار الددزواج واا

تمددال الجنسددو، وصددد يكددون مددن األسددباب الطددبلى ممددةوبا  بانخ دداض أو صطددع كامددل لبل 
الن سو الذي تمارسه المرأة كنتيجة لعدم صنا تيا بالهمية الزوج لمعدب دور الرجدل أماميدا أو 
 دددم صنا ددة الرجددل ألهميددة زوجتدده لمعددب دور الزوجددة أمامدده، ويسددمم أةيانددا  بددالزواج ريددر 

سية، وهدذا يكدون  دادة مقدمدة الممارس ويقمد به ذلك الزواج المستمر بدون العبلصة الجن
 (د8188لمطبلى أو ربما اليجر الذي يسبى الطبلى النيابو )هادي، 

 ن  ممية التوا ى ذاتية المبغة وأن ال رد المتوا ى هو الذي يخمو من المرا ات 
الداخمية الصعورية والبلصعورية ويتةمم بقدر من المرونة ويستجيب لمملارات الجديدة 

أنه مصبع لةاجاته الداخمية األولية والاانوية المكتسبة، وأنه متوا ى باستجابات مبلبمة و 
مع مطالب النمو  بر المراةل العمرية المختم ة وينعكس ذلك  مم بيبته التو يعيش  ييا 

 (د8117)صةاتة، 
( يصير التوا ى الن سو الم درجة اتزان ال رد ومدع 8113و و تعريف )العسيري، 

لمادية واالجتما ية  موما ، كما يصير  لم مقدرته  مم مواجية انسجامه مع ظروف بيبته ا
ما صد ينصال بداخمه من مرا ات نتيجة ضغوط هذ  البيبة، ومن مدع تةرر  من القمى أو 

 خ ض التوتر الناتل  نياد 
 ن األسرة كانت وما زالت الملسسة التربوية األكار أهمية، نظرا لؤلدوار المختم ة  

نيا أول ملسسة تربوية يتعامل معيا ال رد، لذا تصكل األسرة العامل التو تلدييا، ةيث أ
األساسو  و تصكيل صخمية ال رد ورسم أبعادها مستقببل، ويتزايد أهمية األسرة وضرورة 
  ادة تمكينيا لقياميا بوظاب يا المطموبة منيا  و خضم األوضاع التو نعيصيا اليوم، 

 مم سطح مجتمعاتنا العربية مما ييدد ةمن  ةيث بدأت طبلبع الظواهر السمبية تط و
 (د8188األسرة وتمكنيا من التعامل مع ا رادها )مطالقة، 
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ولذلك  ندما ت صل األسرة  و تو ير المناخ الذي يسا د  مم تعميم أ رادها كيف  
يةققون التوازن بين الةاجات االتمالية باآلخرين والةاجات االستقبللية  نيم  إن الباب 

توةا  لمختمف مور االتمال الخاطئ، والذي ينتيو باضطراب جو األسرة يكون م 
مابة بعض أ رادها باالضطراب الواضح المريح  وتةويميا لبلرة موّلدة لبلضطراب، بل واا

( The Broken Familyاطمى ممطمح العابمة المتمد ة )(د وصد 8777)ك ا و، 
و الغياب الطويل ألةد الزوجين بمعنم االن مال، أو الطبلى، أو اليجر، أو الموت، أ

(Gatta( وهناك من استخدم ممطمح األسرة رير المترابطة ،)Disengaged Family )
التو توجد بين أ ضابيا وانساصيا  وابى صديدة تلدي  لم الةد من الت ا ل بينيم أو  لم 

 د)8111العزلة الن سية بين ال رد واآلخر )السكري، 
 لم أن الت كك األسري يالخذ أنوا ا" متعددة ومنيا: ( 8766ويصير ) بد الكريم،  

الت كك الجزبو الذي يتم  و ةاالت اليجر المتقطع واالن مال المقمود ل ترة مةدودة من 
الزمن، أو الوةدة األسرية رير الكاممة والتو تتمال  و  جز األب أو الزوج  ن أداء 

و و ضعف السيطرة االجتما ية  –من صبل المجتمع  –واجباته والتزاماته كما هو مقدرة 
 مم األط ال، أو من خبلل التغيرات  و تعريف الدور، ورالبا  ما تنتل  ن التالاير 

كخروج الزوجة لمعمل، وتوزيع المسلولية بين الزوج  –المت اوت لمتغيرات الةضارية 
رب والزوجة، واألزمات األسرية الناتجة  ن أةداث خارجية ومنيا كالغياب العرضو كسجن 

األسرة، أو  رساله  و ميمات  مل بعيد  ن مكان األسرة ولمدة طويمة، وأةيانا  بسبب 
الموت، أو من خبلل النكبات الذاتية التو تةدث بسبب ضعف األدوار الربيسية بتالاير 
األمراض الن سية والعقمية البدنية وأارها  و تربية وتنصبة األط ال وسبلمة مةتيم 

خبلل األسرة القوصعة ال اررة أو البيوت ال نادى وهو التو يعيش الن سية، كما يظير من 
أ رادها ةقا  كالسرة ولكن اتماالتيم بعضيم البعض وتوزيع األدوار بينيم تكون معدومة، أو 

 تسود معظم  بلصاتيم الخبل اتد
و ميددهو  ددإن هندداك مقدددمات تةدددث  ددو الددزواج صبددل الطددبلى الن سددو تددلدي  لددم 

و ينتل  نيدا ثادار سدمبية  مدم األبنداء وسدوء التكيدف والتوا دى لددييم، الومول  ليه، بالتال
ويصكل خطرا  كبيرا  من الناةية الن سية والسموكية والمدةية، تكدون ليدا  واصدب مدلارة  مدم 
ةيدداتيمد وسددنقوم بالكصددف  ددن الطددبلى العدداط و لدددع الددزوجين وأاددر  ددو التوا ددى الن سددو 

اس التوا ى الن سو لدع األبناء  جرابيا  لمومول  لدم لؤلبناء من خبلل األدبيات النظرية وصي
 نتابل  و ضوء األهدافد

 
 

 :مصكمة الدراسة وأسبمتيا
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تصكل األسرة ممدر األمان والدفء العاط و لكدل  درد  ييدا، وهدو أسداس الدنشء  
السددوي المددالح بةيددث تتصددكل صخمددية األبندداء التوا ددى بددين الوالدددين الن سددو واالجتمددا و 

ما يرا  األبناء ويسدمعه مدن الوالددين ومدن مختمدف أصدكال سدموك الوالددين والسموكو، ةيث 
يرمدز  لددم توا ددى األبنداء الن سددو والسددموكو واالجتمددا و، وتسدعم األسددرة إلصددباع الةاجددات 
الن سية ألبنابيا من خبلل توا قيم الن سدو، وتةقيدى السدعادة والاقدة واإلنسدجام واالسدتقرار 

 واألل ة بين أ راد األسرةد 
صد تةدث مصكبلت تلار سدمبا   مدم التوا دى الن سدو لددع األبنداء أهميدا الطدبلى و 

العاط و بين الوالدين، وبةسب نوع الطبلى العاط و بينيما صدد يدلار  مدم التوا دى الن سدو 
ألبناء، ةيث أن هناك مصكبلت و تور  و العبلصة الزوجية ال يعمن  نيدا وتبقدم سدرية  دن 

ن سدية وسدموكيات األبنداء بصدكل أو بدآخر، والتدالو يكدون هنداك األبناء، وهذا ال يلار  مدم 
توا ى ن سو لددع األبنداء،  ال أن الظدواهر المنتصدرة  دو األسدر العربيدة  دو الغالدب الطدبلى 
العاط و المعمن، والذي يبرز  و سياى المصاكل والعنف واالن عاالت أمام األبناء مما يدلدي 

سددمبا   مدم التكيددف والتوا ددى العداط و  ددو األبندداء   لدم ةالددة مدن  دددم االسددتقرار، وصدد يددلار
يددلدي  لددم مصددكبلت ن سددية  ديدددة لدددييم، وهددذا يةدددث سددوء التوا ددى لؤلبندداء، و ددو بعددض 

 الةاالت يكون  يجابو وهذا يعود  لم صخمية ال رد والو و الذاتو لديهد 
ء وصد الةظ الباةث ندرة الدراسات ذات الممة التو تناولت هذا الموضدوع  دو ضدو 

المتغيددرات، وتكدداد تكددون األولددم مددن نو يددا  ددو األردن، وةمددل الباةددث  مددم دراسددات ذات 
و الكةمدددوت، 8114 بلصدددة بمتغيدددرات الدراسدددة تعبدددر  دددن التدددالاير كدراسدددة ) بدددد المجيدددد، 

(د وبددذلك ;DiGiammarino, 2016 Touam, 2015و 8182و الخالدددي، 8188
العدداط و لدددع الددزوج  ددو التوا ددى جدداءت الدراسددة الةاليددة لمكصددف  ددن مسددتوع الطددبلى 

 الن سو لؤلبناء، من خبلل اإلجابة  ن األسبمة اآلتو:
 ما مستوع الطبلى العاط و لدع والد طمبة المرةمة الاانوية  و االسر الم ككة؟ -8
مدددا مسدددتوع التوا دددى الن سدددو لددددع  يندددة مدددن األبنددداء لممطمقدددين  اط يدددا  مدددن األسدددر  -8

 الم ككة؟
لددع  ى العاط و لدع الزوج  مم التوا دى الن سدو لؤلبنداءما مستوع ما يتنبئ به الطبل  -5

 ؟األسر الم ككة
 
 

 :أهداف الدراسة
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 تكمن أهداف الدراسة باآلتو: 
 دالزوجتقمو مستوع الطبلى العاط و لدع  -8
الطمبدة  دو المرةمدة الاانويدة ذوي الدزوج تةديد مستوع التوا ى الن سو لددع  يندة مدن  -8

  اط يا د المطمى
الطدبلى العدداط و لدددع الددزوج  مددم التوا ددى الن سددو  يتنبددئ بدده مسددتوع مدداالكصدف  ددن  -5

 لؤلبناءد
 :أهمية الدراسة

 تكمن أهمية الدراسة كاآلتو: 
بيددان مسددتوع التوا ددى الن سددو لدددع  ينددة مددن أبندداء الددزوجين المطمقددين  اط يددا ، مددن  -8

خبلل أربعة أبعاد وهو )التوا ى الصخمو، االن عدالو، األسدري، االجتمدا و(، ةيدث أن 
لطبلى العاط و لدع الزوجين صد يلار  و التوا ى الن سو لؤلبناء، بةسب نوع تعداطو ا

 الزوجين  يما بينيم سواء بصكل  منو أو رير  منود
صد تسديم الدراسدة  دو  جدراء دراسدات أخدرع  دو مجدال الطدبلى العداط و لددع الدزوجين  -8

د -م الباةثبةسب  م–ضمن متغيرات جديدة، ةيث ال توجد دراسات تناولت الموضوع 
ولت صو ظاهرة الطبلى العاط و  و المجتمعات العربية، والمجتمدع األردندو الدذي بددأت 
تمبح ظاهرة مت صية بين األزواج، يندتل  نيدا األادر  مدم المسدتوع التدوا قو الن سدو 

 لؤلبناء وهذا ما صد تظير  الدراسات والبةوث المستقبميةد
رات يمكدن اإل دادة منيدا  دو تطدوير بدرامل  و ظل نتابل الدراسة الةالية صد تعطدو ملصد -5

ن سددية  رصددادية لدددع الطمبددة الددذي يظيددر  مددييم سددوء التوا ددى الن سددو بسددبب الطددبلى 
العدداط و لموالدددين، واتبدداع طددرى  رصددادية خامددة بالطمبددة وبضددرورة االهتمددام بالمددةة 

ع الطمبدة الن سية، وبمادة التربية الدينية واستامارها  و ررس وتعزيز القيم الدينيدة لدد
 لتعزيز التوا ى الن سو لدييمد

 :ممطمةات الدراسة
اخددتبلل التدوازن سددوء العدالدة التوزيعيددة  ددو الةقدوى والواجبددات بددين "الطدبلى العدداط و: 

الددزوجين والددذي يددلار سددمبا   مددم الجانددب التعبيددري والجانددب الددذرابعو ويددلدي  لددم تمدددع 
ويعدديش الزوجددان  ددو بيددت واةددد كددالنيم  الةيدداة الزوجيددة والتنددا ر و قدددان العاط ددة بينيمددا،

لدرجددة التددو يةمددل ويعددرف اجرابيددا بالندده ا (د88: 8181رربدداء وبصددكل مسددتمر" )هددادي، 
 مييددا المتسددجيب  نددد  جابتدده  مددم  قددرات المقيدداس المعددد  ددو الدراسددة لمعر ددة الددزوجين 

 المتعرضين لمطبلى العاط و لتةديد الطمبة وصياس المقياس المعد من أجميم"د
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( بالندده "ةالددة 7: 8188 ر دده الصددةومو المصددار  ليدده  ددو )كباجددة، ا ددى الن سددو: التو 
االتزان الداخمو لم رد بةيث يكون ال رد راضيا   ن ن سه متقببل  ليا مع التةرر النسبو مدن 
التددوترات والمددرا ات التددو تددرتبط بمصددا ر سددمبية  ددن الددذات وةالددة االتددزان الددداخمو لم ددرد 

 مددع الواصددع والبيبددة بطريقددة سددميمة تةقددى لم ددرد ذات النسددبة"دتمكددن مدداةبيا مددن التعامددل 
التوا دى الن سدو  مقيداسالدرجة التو تةمل  مييدا  يندة الدراسدة  دو  ويعرف اجرابيا بالنه:

 المطبقة  و هذ  الدراسة"د
 Family Disorganization: الت كك األسري 

ةبلل بناء األدوار بمعنم اختبلف السموك  و األسرة، وانييار الوةدة األسرية وان 
االجتما ية أل راد األسرة، ويرجع  لم  دد من العوامل مال:  دم االلتزام ببعض األسس 
الصر ية لمزواج والمصكبلت األسرية و صل الوالدين  و التنصبة األسرية السميمة وال قر 

بغير والبطالة و مل المرأة ووجود الخدم  و األسرة والطبلى والخيانة الزواجية والزواج 
وجود طالب  و المدرسة (د يعرف اجرابيا بالنه 8118المسممة )التل والياجري وصا و، 
اسري أو من مل  ن البيت ويعبر  ن ذلك مرصد  يعانو والديه من هجران او  نف

 دالمدرسة
 :ةدود الدراسة

الطددبلى العددداط و  مسددتوع تنبدددل ددن اصتمدددرت الدراسددة لمكصدددف موضددو ية:  ةدددود -8
 دمن ذوي األسر الم ككة األبناء لدعالتوا ى الن سو لمزوجين  مم مستوع 

مةا ظددة  مددم طمبددة المرةمددة الاانويددة  ددو  الدراسددةاصتمددرت : مكانيددة ةدددود بصددرية -8
 دوثبابيم الكرك، بالمممكة األردنية الياصمية مةا ظةلمبنين  و  الكرك

 د8185/8186خبلل ال مل الدراسو الاانو ةدود زمنية:  -5
 :اإلطار النظري

ى العدداط و ةالددة تعتددري العبلصددة الزواجيددة يصددعر  ييددا الددزوج والزوجددة  ن الطددبل 
بخدددواء المصدددا ر بينيمدددا، ولظدددروف مدددا ال يتةقدددى بيدددا االنسدددجام التدددام، بدددل صدددد تتخمميدددا 
المصاجرات الملدية بيا لمطبلى، وصد تتراكم الخبل ات والتوتر بين الزوجين  لدم ةدد الدذروة، 

 دولكنيما ال ين مبلن لمطبلى المباصر
يعددرف الطددبلى العدداط و بالندده "ةالددة مددن انعدددام الةددب والتعدداطف يعدديش  ييددا و 

الزوجان من ردين  ن بعضيما البعض ررم وجودهما  و مندزل واةدد، ويعيصدان  دو انعدزال 
 اط و تام، ولكل منيما  المه الخاص البعيد  ن الطدرف اآلخدر، ةتدم يمدبح ةضدور أو 

اير، وربما يمل  و مرةمدة متقدمدة  لدم صدعور رياب أةدهما  ن البيت ال يعنو لآلخر الك
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بالراةة واالطمبنان  ند الغياب أو الس ر"، كما يعرف  مم أنده "التبا دد وال قددان التددريجو 
لمصدعور بدالمودة والمةبددة والرربدة بددين الدزوجين، رردم كونيمددا ال يدزاالن تةددت سدقف واةددد" 

 (د58: 8185)الةسين، 
ر الددزوج لزوجتدده سددواء كددان هجددرا   ددو ( بالندده هجدد3: 8185و ر دده الةقبددانو )

العبلصدة العاط يدة أم هجددرا   دو المةادادة و قدددان المدودة والسدكن الن سددو بدين الدزوجين مددع 
صيدام الددزوج بدالةقى الزوجيددة األخدرع كالن قددة وتددالمين السدكن بةيددث يظيدر لمندداس اسددتقامة 

 العبلصة الزوجية والواصع  مم خبل ه"د
طمددى الددبعض  مددم الطددبلى العدداط و )الطددبلى ( أندده ي8185وأصددارت الزهرانددو )

الن سددو( وذلددك ألن العبلصددة الزوجيددة  يدده تسددتمر أمددام الندداس  قددط، لكنيددا منقطعددة الخيددوط 
بمددورة صددبه كاممددة  ددو الةيدداة الخامددة لمددزوجيند  ددالطبلى الن سددو هددو "وجددود ةالددة مددن 

خدر  دو أرمدب الج اف العاط و واالن مال الوجدانو بين الزوجين، وبعد كدل منيمدا  دن اآل
أمور ةياتيما، لكن الةياة األسدرية مسدتمرة، بدل صدد يدنجح طر اهدا  دو  خ داء مدا  ييدا مدن 

 مصكبلت وما بينيما من ج وة،  ال أن الطبلى العاط و )الن سو( يكون ةاضرا   ييا"د
 ن مدددن أهدددم أسدددباب ظيدددور الج ددداف العددداط و المتعمقدددة بدددالزوجين معدددا  اآلتدددو 

مصاكل بيتيدة صدل أن يخمدو منيدا  (:8185و السيف،  8185، و الصريف8185)النقياان، 
أي بيددت: تبدددأ مددغيرة ويكبددر ةجميددا مددع الغضددب و دددم المددبر  مددم اآلخددر، و دددم تقددديم 

السدماح بتددخل األهدل واألمددصاء  ددو ، و صدوء مدن التندازل  دو سدبيل بقداء الةيداة الزوجيدة
 دددبعض األزواج ال   ددددم وجدددود ةدددوار بوجددده  دددام، و الةيددداة الزوجيدددة دون ضدددوابط مر يدددة

صددد يكددون بسددبب كددر  طبيعددو مددن أةدددهما ، و يتةدداوران ةددوارا  هادبددا   ددن ةياتيمددا المصددتركة
انصددغال الددزوجين  ددن بعضدديما أو ، و لآلخددر، وال يددرع  يدده مددا كددان يطمددح  ليدده  ددو صددريكه

وجود مصكبلت  ميقة بين الدزوجين وال يمندع ان مداليما سدوع وجدود ، و أةدهما  ن اآلخر
، اختبلف االهتمامات أو الخم يات الاقا ية واالجتما يدة واالصتمدادية بدين الدزوجين، و األوالد

  ددموجود مصكبلت مةية مدع ، و اختبلل رلية أو طباع أو  ادات أو صخمية كل منيماو 
اخت ددداء  نمدددر التجديدددد لددددع ، و مةاولدددة العدددبلج، كالرابةدددة الكرييدددة، أو التصدددخير وريرهدددا

تجاهددل أةددد الطددر ين لمةاجددات العاط يددة المتوصعددة لمطددرف ة، و الددزوجين والرتابددة  ددو الةيددا
نصددوء مصددكبلت بددين  ددابمتو الددزوجين و دددم القدددرة  مددم  مددل ذلددك  ددن ةياتيمددا ، و اآلخدر

عميددى كايددر مددن الخبل ددات دون مواجيددة ممددا يجعميددا تتددراكم وينصددال مددن ذلددك ، وتالزوجيددة
اولدة تةطيمده بقمدد أو اإلصبلل من صالن اهتمامدات الطدرف اآلخدر، ومة، و الج اف العاط و

 بدينطبيعدة االخدتبلف ال سديولوجو لجيل و دم ت يم كبل الزوجين أو أةدهما ، و بدون صمد
همددال الددذات  تددرة مددن الددزمن لدددع كددبل ، و المددرأة والرجددل تددراكم الضددغوط المينيددة والن سددية واا

ة األخطاء والتدصيى  و كل كممة تقال سدواء   ويد  ن  دم التغاضو، و الزوجين أو اةدهما
 أو مقمودةد
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( أسدددباب الطدددبلى العددداط و يكمدددن  دددو  ددددم الرليدددة 8185وأظيدددرت المدددالكو )
الصر ية صبل الخطبة أو  قد القران، بينما الرلية الصدر ية واضدةة  دو اإلسدبلم وهدو التدو 
تددلدي  لددم العاط ددة مسددتقببل  والعاط ددة تددالتو مددن خددبلل االرتيدداح الن سددو لكددل مددن الرجددل 

مدا  هع الةكديم النظدر  لدم المخطوبدة ةتدم صبدل خطبتيدا، والغريدب أندوالمرأة، لذا أباح الصدار 
زالت العديد من العادات  و المجتمعات العربية تمندع ةتدم الرليدة الصدر ية لمخاطدبد ومدن 
األسددباب أيضددا   دددم القدددرة  مددم التوامددل مددع الطددرف اآلخددر، وا تقدداد ميددارة الممددارةة 

مكددان المناسدبين  نددد ةددوث خددبلف، واال تقدداد والمناصصدة اليادبددة، و ددم اختيددار الزمدان وال
  لم ميارة اإلنمات الجيد، باإلضا ة  لم اإللتزامات المالية والديون التو تاقل كاهل الزوجد

مددن أهددم مظدداهر الطددبلى العدداط و التددو تتماددل  ددو  دددم وجددود توامددل ل ظددو و  
ب الر دى مدن  دراش الزوجيدة، وريدا االنسدةاب (:8185وجسدي و اط و اآلتو )الةسين، 

صدديوع السددخرية واالسددتيزاء واإلهمددال الةتياجددات الطددرف اآلخددر، ، و والمددين بددين الصددريكين
، صددكل من مددل والمقاطعددات  ددو الم ددظ والكددبلم والةددوارباألكددل والصددرب ، و والمددوم المتبددادل

تبمددد ، و جمددوس الددزوجين  ددو أمدداكن من مددمة داخددل البيددت، واليددروب المتكددرر مددن المنددزلو 
، رياب الةوار بين الزوجين وما يطمى  ميه )الممت الزوجدو(، و الدابمالمصا ر، والممت 

اهر االضطرابات واأللم واليالس التو تخيم  مدم األط دال ومدن ادم تظيدر أ دراض ظظيور مو 
جسدية ك قد الصيية والتقيل واألةدبلم المز جدة، وأمدا الكبدار مدن األط دال  تكدون ردة ال عدل 

 والعناد والخجل واالنطواء والعديد من المصكبلتد  و ن وسيم الخوف من المدرسة والقمى
هندداك العديددد مددن السددمات لددؤلزواج الددذي يةمددل بيددنيم الطددبلى العدداط و، وهددو و  

و ثل ز مددة، 8185كايددرة ومتنو ددة، ويمكددن  ددرض أهميددا ضددمن التقسدديم اآلتددو )المددالح، 
 (:8185و الزهرانو،  8188و هادي،  8185
 مية(الن سية )الصخ االضطراباتأوال : 

تتعمى بصخمية الزوجين أو أةدهما وطبا يما وطريقدة ت كيرهمدا  اضطراباتوهو  
وسموكياتيما الصخمية  و التعامل مع بعضيما البعض،  ينداك مد ات وموامد ات ن سدية 
معيندة  ذا وجدددت لددع أةددد الددزوجين تكدون سددببا   دو ةمددول الطددبلى العداط و، ومددن هددذ  

الصخمددية ، و لصخمددية ال مددامية، واالصددكاكةلصخمددية ، و الصخمددية الةساسددة السددمات:
الصخمددية ، و الصخمددية المتذبذبددة، و لصخمددية الةديددة، والصخمددية التجنبيددة، واالوسواسددية
باإلضدا ة  الصخمية رير القانعة، و الصخمية المامتة، و لصخمية المتسمطة، وااال تمادية

 اط يدددا ،   لدددم الصخمدددية الناصددددة، والصخمدددية المراكمدددة لممصدددكبلت، الصخمدددية المدددامتة
والصعور باالةباط، ونوبات الغضب الدابمة، باإلضا ة  لم الةدزن المسدتمر واألنانيدة والتدو 

 تلدي  لم اةباطات  اط ية ويمبح هناك  راى ن سود
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 االجتما ية السموكيات اانيا :
الصدعور بدالن ، و روج أةد الصريكين  لم األسواى وكارة الزيارة لؤلصارب واألمدصاءمن مال خ 

الخددوف مددن خددوض تجربددة الطددبلى وةمددل ، و ار الةيدداة الزوجيددة مددن أجددل األوالد  قددطاسددتمر 
كا ل بين الزوجين مدن الناةيدة االجتما يدة ت دم وجود ، و لقب مطمى أو مطمقة أمام الناس
وجود مصكمة ت رض وجودها  مدم المنداخ األسدري كعددم ، و والاقا ية والتعميمية بل والعمرية

سوء االختيار الذي ينتل  نده انعددام التكدا ل ، و أو تدخل األهل اإلنجاب، أو العجز المادي،
نقددص ، و اا صدداء أسددرار األسددرة أمددام اآلخددرين، و واتسدداع ال ددوارى بددين الددزوجين بعددد الددزواج

ضعف الصعور بمسلولية األسرة لتكرار الطبلى  و أسرة ، و اةترام أةد الطر ين ألسرة اآلخر
تالار بالبيبة المةيطة التو تنظر بدونيدة لممطمدى ضعف المستوع الاقا و وال، و أةد الزوجين
تتااصل الزوجة أمام واجباتيا تجدا  ضديوف الدزوج وأهمده ممدا يزيدد مدن ال رصدة ، و أو المطمقة

 بينيماد
 الجنسية السموكياتاالاا : 

اخدتبلف التوصعدات ، و بصكل جزبو أو كامل من  راش الزوجيدة من مال االنسةاب 
مصكبلت العبلصدة الخامدة التدو صدد ، و خر  و الةقوى الزوجيةوطمب الماالية من الطرف اآل
معانداة ، و لجوء أةدد الدزوجين لمتسدويف  دو العبلصدة الزوجيدة، و تتطور ليجر  راش الزوجية

، الددزوجين أو أةدددهما مددن خيبددات مسددتمرة  ددن العبلصددة الزوجيددة لتوصعاتدده لمددا صبددل الددزواج
 دددم ، و بتعدداد  ددن التصدداةن العدداط والمجددوء رالبددا  لم مددل  ددو النددوم  ددو رر ددة أخددرع لبلو 

 دددم االنسددجام والومددول ، و المبددادرة  ددو العبلصددة الزوجيددة خو ددا  مددن ر ددض الطددرف اآلخددر
لجدوء بعددض الةداالت لممارسددة ، و لمرةمدة اإلصدباع الجنسددو  ندد ممارسددة العبلصدة الجنسددية

اقا ددة صمدور  ددو الاقا دة العامدة وال، و االسدتمناء لعددم الومددول لئلصدباع مدع الطددرف اآلخدر
تمددّور العبلصددة الجنسددية  مددم أنيددا  بلصددة مقددززة ويةددرم ، و الجنسددية نتيجددة لمبيبددة المغمقددة

التةدددث بيددا أو  بددداء أي مصددا ر مددن خبلليددا ممددا يددلدي  لددم القيددود الن سددية  ددو العبلصددة 
صدعور أةدد الصدريكين بالخجدل الجنسدو و ددم القددرة  مدم البدوح بمصدا ر  ، و و دم الت ا دل

توجدده أةددد الصددريكين  لددم سددموك سددادي  ددو ، و  لددم االكت دداء الجنسددو الداخميددة لمومددول
، العبلصدددة الجنسدددية والتدددو تدددلدي  لدددم ن دددور الصدددريك واالن مدددال الوجددددانو بدددين الدددزوجين

 الضعف الجنسو أو  دم اإلنجاب لدع أةد الزوجين ينذر  لم التبا د العاط و بينيمادو 
 :االصتمادي السموك: رابعا  

هتمامددات مصددتركة بددين الددزوجين  يمددا يخددص مسددتمزمات  دددم وجددود امددن ماددل   
ترديدد م يدوم "بدذلت مدا  دو ، و  دم االهتمام باةتياجات األبناء وتو يرها  دو وصتيدا، و األسرة

همدال مسدداهمته  ددو ، و وسدعو" ولدديس لددّي مددا أصدمده ا تمدداد الدزوج  مددم زوجتده العاممددة واا
لمتعمد لمن قة  مم الزوجة والتااصدل اإلهمال واليروب ا، و الن قة معيا  مم اختياجات األسرة
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 دددم تقدددير مددا يبذلدده الطددرف اآلخددر مددن جيددد أو تعددب لتددالمين ، و  ددو أدابدده مددن صبددل الددزوج
،  دددم الاقددة بددين الددزوجين  ددو  صامددة أي تعدداون أو صددراكة  يمددا بينيمددا، و متطمبددات األسددرة

سراف أةد الدزوجين  دو المدرف سدواء  دو االةتياجدات أو الكماليدات دون مراو   داة لكميدة اا
بخددل وتقتيددر أةددد الددزوجين يايددر اصددمبزاز الطددرف اآلخددر وصددعور  واألبندداء ، و دخددل األسددرة

بدددالقير والةرمدددان ممدددا يةمدددل االبتعددداد و ددددم الةاجدددة لمطدددرف البخيدددل والت كدددك بالعبلصدددة 
 الزوجيةد

 هو ةيث من اإلنسان يتوا ى كيف بدراسة توجيه كان أيا   الن س  مم ييتمبينما 
  مدم يتخدذها التدو الربيسدية العمميدة هدو  التوا ى ،  ييا يعيش التو البيبة مع كل متكامل

  دو يدنجح مدا بقدر السواء له ويتةقى األساسو اإلنسان مطمب وهو له، الن س موضو ا  
  لدم ليمدل ةتدم ذلدك  دو ي صدل مدا بقددر الن سدية مةته تتضرر كما هذا المطمب تةقيى

(د ن التوا دى  مميدة 8182)الخالددي،  ديدةالصد ال صدل ةداالت  دو االضدطرابات الن سدية
ديناميكية مستمرة، ويعتبر " ممية ن سية وسدموكية بةيدث يكدون الصدخص صدادرا  أن يتوسدط 

 & Doranبين العدوان وجسمه ةتم يواجه المصدكل الدذي يمقدا  ويخ دض القمدى النداتل" )
Parot, 2007:22د) 

الدددذي يدددلدي  لدددم ( بالنددده "ةسدددن النظدددام الدددداخمو 87: 8188و ر ددده نامددديف )
التكيف وهو يعنو التةرر من الضغوطات والمرا ات والكبدت وهدو انسدجام البنداء الددينامو 

 ن م يدوم التوا دى الن سددو  لم درد وهنداك ميدل  لددم يدرتبط التوا دى بدالتكيف ارتباطددا   يجابيدا "د
سدمية يعتبر  ممية دينامكية مستمرة، وهو التوا ى بين الوظدابف الن سدية واالجتما يدة والج

والمةية والصخمية )الذاتية(، واالن عدالو واألسدري والقيمدو،  ن تكاممدت هدذ   دو صدخص 
 الطالب  إنه ملصر  يجابو لتوا ى ن سو متكاملد

هندداك  دددة ملصددرات تدددل  مددم التوا ددى الن سددو لدددع األ ددراد أهميددا )الخالدددي، و 
، ال ددرد مددوحط مسددتوع، و النظددرة الواصعيددة لمةيدداةمددن ماددل  (:8113و الددداهري،  8182

، المروندةالصخمدية، و  سدمات مدن مجمو دة تدوا ر، و ن سدية ةاجدات بإصدباع اإلةسداسو 
 امدتبلك  دو صيمدو(: يتمادل )نسدى القديم مدن مجمو دة، و اإليجابيدة االجتما ية االتجاهاتو 

النداس والتعداطف، الرةمدة،  )ةدب  نسدانية صديم المادال سدبيل  مدم لمقديم المتوا دى الصخص
 الصجا ة(د
 & Bradberryاد التوا دى الن سدو المسدتخدمة  دو الدراسدة اآلتدو)تتكدون أبعدو 

Greaves, 2009د) 
 وصدرتده  مدم تقبدل ذاتده هدو ةالدة االتدزان الدداخمو لم درد: التوا ى الصخمدو )الدذاتو( -8

 وصدعور  المتوامدل، الجيدد والعمدل ببدذل اةتياجاتده تةقيى  مم وصدرته  نيا، والرضا
اةساسه والصجا ة، بالقوة   دالو و .الةياة  و والو و بالذات وصيمته الذاتية بقيمته وا
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 صمدة  دو البقاء المواصف، ويصمل خبلل بالضبط المصا ر  دراك  مم القدرة هو بالذات
  واألصخاص والتةديات المواصف ليذ  اال عال ردود

 وهدوء ان عالو باتزان وتمتعه العمابية، االضطرابات خمو  من :التوا ى االن عالو -8
 ن سود

  ميه، وتةنو وتةبه تقدر  أسرة داخل سعيدة بةياة ال رد تمتع : وم اد ا ى األسريالتو  -5
 األسموب هو  ييا الت اهم وأسموب له، واةتراميا األسرة الةيوي داخل بدور  صعور  مع

 أكبر وتةقيى الخامة، مصكبلته وةل لةاجاته من  صباع أسرته له تو ر  وما السابد،
  بلصة  صامة  و ومسا دته وتقبمه بيا الظن ذاته، وةسن و يم بالن س الاقة من صدر

 .والمةبة التواد
 وصدعور  ال عالدة، االجتما يدة المصداركة  مدم ال درد صددرة : ويمادلالتوا دى االجتمدا و -2

 ودور  بقيمته وصعور   يه، يعيش الذي المجتمع وامتااله لقيم بالمسبولية االجتما ية،
 ةولده، مدن لمجما دة والدوالء االنتمداء م تةقيدى مد مجتمعه، وصدرتده تنمية  و ال عال

 طيبدة  بلصدات  صامدة  مم والقدرة مع اآلخرين، بناءة اجتما ية منا سات  و والدخول
 معيدم، المتبدادل واالةترام الاقة جو من  و اآلخرين ةقوى  مم يةرص كما  يجابية،
 مدا خدبلل مدن متميدزة واةتبللده مكاندة لمجما دة النتمابده واالمتندان بالسدعادة وصدعور
 .تعاونو اجتما و  مل من يلديه

ن المراهددى ال   ن المراهقددة  ددو نظددر  مددم الددن س الةددديث مرةمددة نمددو طبيعددو، واا
يتعرض ألزمة من أزمدات النمدو طالمدا سدار هدذا النمدو  دو مجدرا  الطبيعدو و قدا  التجاهدات 

وا ددى بددين (د وتييبددت الجددو األسددري والت8188المراهددى االن عاليددة واالجتما يددة )ةددولو، 
الوالدددين يددلدي  لددم التوا ددى التكي ددو ونجاةدده  ددو المواصددف االجتما يددة  ددو  تددرة المراهقددة، 
ويكون صد ألم  لدم ةدد كبيدر بدالخبرات االجتما يدة األولدم واالتجاهدات التدو تمخضدت  نيدا 

 (د8113)الداهري، 
 سددموكيات ونجدداح المددراهقين  ددو النددواةو الدراسددية مددعوتدرتبط سددموكيات الوالدددين 

واالجتما ية واألسرية وبين األمدصاء،  عندما يمدهم الوالدين بالد م والعاط و الدذي يظيدر 
بالتصددجيع والتينبددة والمسددا دة المنتظمددة  ددو دروسدديم ومناصصددة مصدداكميم ي ددتح ليددم بدداب 

 (دDeslandes & Cloutier, 2005النجاح والتكيف المدرسو والمجتمعو )
غددة  ددو األبندداء تظيددر  ددو تددوا قيم وتكددي يم مددع  دداألجواء األسددرية تتددرك ثاددارا  بال

ظددروف ةيدداتيم داخددل البيددت، و ددو أسدداليب التكيددف التددو يعتادونيددا ويةممونيددا معيددم  ددو 
ةيدداتيم خددارج البيددت و ددو المسددتقبل،  جددو األسددرة العدداط و يددلار بصددكل كبيددر  ددو تكددوين 

وط ةيدداتيم صخمددية األبندداء وتددوا قيم، و ددو مقدددار اقددتيم بالن سدديم وطمددالنينتيم نةددو صددر 
وتعمقيم باآلخرين وصدرتيم  مم مواجية الظروف القاسية والسدمةة  مدم السدواء، وينطبدى 
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ذلك  مم الجو األخبلصو لؤلسدرة، واالصتمدادي والاقدا و والسدكنو،  يدو مدن المدلارات  مدم 
 مدم العديدد مددن  ا(د وصدد تبددو هدذ  العوامدل ملصدر 8188التوا دى الن سدو لؤلبنداء )ةدولو، 

ط و بددين الددزوجين والددذي صددد يددلدي  لددم تددالاير سددمبو  مددم التوا ددى الن سددو الطددبلى العددا
 لؤلبناءد

 ن من أهم األسباب األسرية المسببة لمت كك األسري ةاالت الطبلى واالن مال 
ورياب أةد الوالدين أوكمييماو  وجود الخبل ات والمصاكل بين أ راد األسرة يةدث انييارا   و 

دث ضيا ا لدور األسرة ووظي تيا  و الرصابة، والمتابعة، العبلصات بين أ رادها، وية
والضبطو  الت كك األسري يعد سببا  صويا  ومباصرا  لبلنةراف ووصوع أ رادها  و السموك 
العدوانو والعنف، و ادة ما تنخ ض ةاالت االنةراف  و األسرة األكار تماسكا ، وتتميز 

(  و دراسة صام بيا  مم Cooleyكولو ) بالعبلصات السوية بين أ رادها، وهذا ما أكد 
المجتمع األمريكو ةيث بين أن هناك ارت ا ا   و نسبة الجريمة بين الصباب الذين ينتمون 
 لم البيوت الم ككة، التو ال تستطيع أن تقوم بوظاب يا نتيجة ةاالت االن مال أو الطبلى 

يلار  مم سموك الط ل  (د كما أن الت كك األسري8774أو رياب أةد الوالدين ) ايد، 
ةيث يتمف سموك الط ل بالسموك اليجومو والعدابو  مم من يتعامل معيم، كما يلار 
ذلك سمبيا   مم جودة الةياة والمبلبة الن سية ومستوع الت الل لدييم، مما يجعمه يتراجع 

 دBarbara & Rebecca, 2001) و تكي ه الصخمو واالجتما و )
ا  جوهريا  وةاسما   و ظيور االضطرابات الن سية لدع ويمعب الت كك األسري دور  

األط ال،  الصد، والتوتر، وضغوط الةياة اليومية التو يعانو منيا اآلباء واألميات تنعكس 
 مم األط ال، وصد تبين  ن األط ال الذين يعانون من ارت اع االكتباب رالبا  ما يعمنون  ن 

ألسرية تبين أن هذ  األسر تعانو من االضطرابات رربتيم  و االنتةار، وبدراسة األوضاع ا
 (د8118األسرية مال االن مال األسري والعدوان سواء  الم ظو أو الجسدي )أةمد، 

وبالتالو تالتو هذ  الدراسة من اجل التةقى من مستوع الطبلى العداط و لدبلزواج  
ع التوا ى الن سو الذي يصير المرصد التربوي الم انه لدييم ت كك اسري والتةقى من مستو 

 لدع ابنابيمد
 :الدراسات السابقة

لم يجد الباةث ااناء استعراضه لمدراسات السابقة أي من الدراسدات السدابقة التدو  
ربطت الطبلى العاط و بدالتوا ى الن سدو لددع االسدر الم ككدة، وسديتم اسدتعراض الدراسدات 

 السابقة ذات الممة:
لكصف  ن العبلصة بين الطبلى العاط و كمدا ا( 8114دراسة  بد المجيد )هد ت 

يدركدده األبندداء والسددموك العدددوانو لدددع األط ددال، وأ دددت مقيدداس الددبلى العدداط و كمددا يدركدده 
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( ط ددل وط مددة مددن 831األبندداء، ومقيدداس السددموك العدددوانو، تكونددت  ينددة الدراسددة مددن )
ية بددين الطددبلى مسددتويات  جتما يددة اقا يددة متباينددةد أظيددرت النتددابل وجددود داللددة  ةمدداب

العاط و كما يدركه األبنداء والسدموك العددوانو لددع األط دال، وهدذا يددل  مدم أن أبنداء أسدر 
الطبلى العاط و كانوا أكار  دوانية من أبناء األسر المتماسكةد وأن السموك العدوانو لددع 

و األسدر اإلناث والذكور  و الوالدين المطمقين  اط يا  أكار  دوانيدة مدن اإلنداث والدذكور  د
تبدداين يالمتماسددكة، وأن الطددبلى العدداط و ومكوناتدده كمددا يدركدده األبندداء والسددموك العدددوانو 

بتبدداين بعددض المتغيددرات الديمغرا يددة  كممددا انخ ددض المسددتوع التعميمددو لدددع الوالدددين زاد 
الطددبلى العدداط و، وكممددا انخ ددض مسددتوع تعمدديم األميددات كممددا زاد  دراك األبندداء لمطددبلى 

 العاط ود
 الن سدو التوا دى درجدة  دن الكصدف (  لدم8188دراسدة الكةمدوت )مدا هدد ت ك
 الدراسدة  يندة العدامبلت، تكوندت ريدر أبناء  ند ومقارنتيا أبناء العامبلت لدع االجتما و

 و  دامبلت ( أبنداء(165العدامبلت  وريدر العدامبلت األميدات وبندات أبناء من (330) من
 الن سدو التوا دى اسدتبانة اسدتخدام تدم مومداتالمع ولجمدع العدامبلت، ريدر أبنداء (165)

  دو  ةمدابية داللدة ذات  دروى وجدود الباةاةد أظيرت النتابل  ددم   داد من االجتما و
 الةكوميدة ريدر الملسسدات  دو العدامبلت بدين أبنداء االجتمدا و الن سدو التوا دى مسدتوع

 الن سدو التوا دى مسدتوع  دو  ةمدابية داللدة ذات  دروى توجدد وال. العدامبلت وريدر
تعزع  رزة مدينة  و الةكومية رير الملسسات  و العامبلت األميات لدع أبناء االجتما و

  . األسرة ةجم األسرة، نوع  ناث(، /)ذكور الجنس لمتغير
( دراسة ةدول الطدبلى العداط و و بلصتده بالسداليب 8188واجرع ال تبلوي وجبار )

وتددم بندداء مقيدداس الطددبلى العدداط و الةيدداة لدددع المتددزوجين المددوظ ين  ددو دوابددر الدولددة، 
استنادا  لم نظرة الطبلى العداط و لجونسدون ، وتدم بنداء مقيداس أسداليب الةيداة بمجاالتده 

( موظف وموظ ة من المتدزوجين  دو 511األربعة استنادا الدلر، تكونت  ينة البةث من )
العداط و مةا ظة الديوانية، توممت نتابل الدراسة  لم وجود مستوع منخ ض مدن الطدبلى 

لدددييم ، ووجددود  ددروى  ددو الطددبلى العدداط و لمددالح االندداث، و ددو صيدداس متغيددر أسدداليب 
 الةياة ةيث ان ان ا راد العينة ال يمتازون باتخاذ أسموب الةياة المسيطر سموكا  ممياد

( التعدرف  مدم  ا ميدة برندامل  رصدادي جمعددو 8188وتناولدت دراسدة )الزهراندو، 
لتةسين المبلبة الن سية والك اية األكاديمية لدييم  دو مددارس  لمطمبة ذوي األسر الم ككة

مدينددة تبددوك، واكتصدداف العبلصددة بددين الت كددك األسددري وكددل مددن المددبلبة الن سددية والك ايددة 
األكاديمية، ومدن أجدل تةقيدى أهدداف الدراسدة تدم اختيدار  يندة الطمبدة لةمدر الطمبدة ذوي 

وصدد تدم ، مرةمدة المتوسدطة  دو مديندة تبدوك( طالبا مدن طمبدة ال881األسر الم ككة بمغت )
( طالبددا مددن مدرسددتين لتطبيددى البرنددامل اإلرصددادي، وبمدد   دددد الطمبددة 51اختيددار أ مددم )

( طالبددا، 83( طالبدا، وز دوا  مددم مجمدو تين : تجريبيدة )51المختدارين لتطبيدى البرنددامل )
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لبرندامل  مدم ( طالبدا، وبعدد التةقدى مدن تكدا ل المجمدو تين بوصدر بتطبيدى ا83وضابطة )
أ ضدداء المجمو ددة التجريبيددة  يمددا بقددو الطمبددة أ ضدداء المجمو ددة الضددابطة دون تدددريب، 
ولتةقيى أهداف الدراسة تدم تطدوير المقداييس التاليدة: الت كدك األسدري، والمدبلبة الن سدية، 
والك ايددة األكاديميددة، كمددا تددم بندداء برنددامل  رصددادي جمعددو، وصددد تومددمت الدراسددة  لددم أن 

بلبة الن سدية والك ايدة األكاديميدة كدان متوسدطا لددع طمبدة  يندة الدراسدة، وان مستوع الم
البرنددامل اإلرصددادي كددان  عدداال ةيددث تةسددن أ ضدداء المجمو ددة التجريبيددة بالمقارنددة مددع 
أ ضاء المجمو ة الضابطة  و المبلبة الن سية والك ايدة األكاديميدة، كمدا تةسدن أ ضداء 

بيددى البرنددامل وبعددد ، وبندداء  مددم النتددابل التددو تددم المجمو ددة التجريبيددة أن سدديم صبددل تط
ضدددرورة ةمدددر مسدددتمر ليدددلالء الطمبدددة مدددن صبدددل التومدددل ليدددا  قدددد تومدددمت الدراسدددة  لدددم 

المرصدين، وضرورة االست ادة من البرنامل اإلرصادي المبنو  و تةسدين المدبلبة الن سدية 
 والك اية األكاديمية ليذ  ال بة من الطمبةد

 الدذاتو الدو و بدين العبلصدة  مدم ( التعدرف8182لددي )دراسدة الخاوتناولدت 
 مدن مكونة  ينة  مم وذلك الجوف، بمنطقة الاانوية المرةمة لدع طبلب الن سو والتوا ى
الجدوف،  بمنطقدة المددارس بعدض مدن  صدوابية بطريقدة اختيارهم تم طالبا  وطالبة، (200)

 وجدود  مدم النتدابل أسد رت الن سدود التوا دى ومقيداس الذاتو، الو و أ د الباةث مقياس
 وجدود أيضدا   النتدابل أظيدرت كمدا المرةمدة الاانويدة، طدبلب لددع الدذاتو الو و من مستوع
 المرةمدة طدبلب مدن  يندة لددع الن سدو الذاتو والتوا ى الو و بين موجبة ارتباطية  بلصة

 الاانويةد
( الكصددف  ددن التددداخل بددين الميددل Touam, 2015دراسددة تددوام )كمددا تناولددت 

 تبلل الن سو وثاار الطبلى العاط ود تكونت أداة الدراسدة مدن االسدتبانة الممدممة مدن لبل
( مصارك ا من خبلل صدبكة االنترندتد أظيدرت نتدابل 57صبل الباةث والتو تم توزيعيا  مم )

الدراسة  ن من نتابل الطبلى العاط و زيدادة مسدتويات اال دتبلل الن سدو  ندد األبنداء، وأن 
 مومون والدييم ويعتبرونيم ممدرا  لممصكبلت التو تواجييمد  هلالء األبناء ي

( الطددبلى العدداط و  ددو ضددوء بعددض المتغيددرات 8183وتناولددت دراسددة العبيدددي )
( طالبدا وطالبدة 831لدع الطمبة المتزوجين  دو جامعدة بغدداد، وتكوندت  يندة البةدث مدن )

انون مدددن الطدددبلى مدددن الطمبدددة المتدددزوجين، تومدددمت نتدددابل البةدددث ان طمبدددة الجامعدددة يعددد
 3العاط و، ووجود  روى  دو الطدبلى العداط و و دى متغيدر مددة الدزواج ولمدالح اصدل مدن 

سنوات والةالة االصتمادية ولمالح الةالة االصتمادية رير الجيدة وال ارى العمري ولمدالح 
سددنوات( بينمددا لددم تظيددر النتددابل وجددود  ددروى  ددو الطددبلى  3ال ددارى العمددري )أكاددر مددن 

 ين الجنسيندالعاط و ب
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 لم تةديد درجة  دراسة هد ت (DiGiammarino, 2016)ديجيامارينو واجرع 
التعمددى بالوالدددين بعددد االن مددال والتةقددى مددن اسددتمرارها  ددو المسددتقبلد ولتةقيددى أهددداف 
الدراسددة  تددم تمددميم اسددتبيان يتمةددور ةددول الطددبلى  العدداط و والتعمددى  نددد األط ددال، وتددم 

( العبلصدددات الصخمددديةد ECR-Rعمدددى الوالددددي ومقيددداس  )(  لمتAPCIتطبيدددى مقيددداس )
( مراهقددا  مددن ماساتصوسددتس األمريكيددةد أظيددرت نتددابل 866وتكونددت  ينددة الدراسددة مددن )

الدراسة أن  دم األمان  و العبلصة بدين األبنداء والوالددين المن مدمين  اط يدا  تدرتبط بدالقمى 
 والتجنب  ند األبناءد 

بةسدب  مدم -صدد تكدون الدراسدة األولدم مدن نو يدا  تميزت الدراسة الةالية كونيدا 
 و الكصف  ن الطبلى العاط و لدع الزوج وأار  و التوا دى الن سدو لؤلبنداء  دو  -الباةث

، وهدذا مدا لددع االسدر الم ككدة بالمممكة األردنية الياصمية بمةا ظة الكرك المرةمة الاانوية
لةالية من بعض الدراسات مدن ناةيدة يميزها  ن الدراسات السابقة، وصد است ادت الدراسة ا

 اليدف بةسب متغيرات الدراسة والعينة والمنيل المستخدم، والنتابلد
 :الطريقة واإلجراءات

 :منيجية الدراسة
تدددم اسدددتخدام المدددنيل الومددد و التةميمدددو المسدددةو الدددذي ييدددتم بعدددرض الظددداهرة  

 ث الةالو ومتغيراتهدالمقاسة كما هو،  ذ يعد هذا المنيل مناسبا  ألهداف وأرراض البة
 
 

 :مجتمع الدراسة و ينتيا
 بمةا ظدة( لطبلب المرةمدة الاانويدة الزوجتكون مجتمع الدراسة من أولياء أمور ) 

تددم اختيددار ،  8185/8186الكددرك  ددو المممكددة األردنيددة الياصددمية، لمعددام الدراسددو الاددانو 
( زوج ، 881 دددهم )( بمد  الدزوج ينة الدراسة بطريقة صمدية من أولياء أمور الطدبلب )

وأبنابيم بالمددارس الدذين اصدار المرصدد التربدوي أن لددع االسدرة ت كدك اسدري ةيدث تدم اخدذ 
البيانددات مددن امددان مدددارس بواصددع مدرسددتين بكددل منطقددة مددن المندداطى )لددواء  ددو، صمددبة 
الكددرك، المددزار الجنددوبو، لددواء القمددر( وتماددل جميعيددا مدددارس ذكددور يدددرس بيددا طمبددة اول 

 د مدارس ةكومية اانوي وهو
 :الدراسة أدوات

مقياسدددين  دددو ضدددوء اطبل ددده  مدددم  بتطدددويرلتةقيدددى أهدددداف الدراسدددة صدددام الباةدددث 
 األدبيات النظرية والدراسات السابقة المتو رة، والمقاييس كاآلتو:
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 مقياس الطبلى العاط و -8
 )ثل صدام بتطدوير المقيداس مدن خدبللبعد االطبلع  مم األدبيدات النظريدة والدراسدات 

(، واالطدبلع  مددم 8114و  بدد المجيدد، 8185و الزهراندو، 8188هدادي، و 8185، ز مدة
(د  ;DiGiammarino, 2016Touam, 2015بعددض الدراسددات األجنبيددة كدراسددة )

(  قددرة، صسددمت  لددم أربددع مجدداالت وهددو: المجددال األول: سددمات 38تكددون المقيدداس مددن )
، والمجال الاالث: السمات الجنسية، ن سية وصخمية، والمجال الاانو: السمات االجتما ية

 السمات االصتماديةد وصد تم التةقى من ملصرات المدى والابات لؤلداةد :والمجال الرابع
 :مدى األداة

صام الباةث لمتالكد من مدى األداة  لم صياس المدى الظاهري مدن خدبلل  رضديا  
( 7ا تماد معيدار ) وصد تم من المةكمين المتخممين  و  مم الن س واإلرصاد (88) مم 

، وصد أبدع المةكمدون المبلةظدات والدرأي المناسدب السدديد، لئلبقاء  مم ال قرة أو االضا ة
جراء التعديبلت الصكمية  و الميارة، ةيث تم   ادة ميارة ال قدرة )ةالدة  وتم األخذ بيا واا
م من الممت بين الزوجين( وأمبةت ال قرة )وجدود ةالدة مدن المدمت بدين الدزوجيند(، وتد

 جراء التعديل  مم ال قرة )  صاء أسرار األسرة أمام األهلد(، وأمبةت ال قرة )  صاء أسرار 
 داألسرة أمام اآلخريند(، وهناك تعديبلت  مبلبية أخرع صكمية

 
 

 :ابات األداة
لمتالكددد مددن ابددات أداة الدراسددة،  قددد تددم التةقددى بطريقددة االختبددار واا ددادة االختبددار  

(test-retestبتطبيددى ا ) ينددة اسددتطبل ية لمقيدداس، واا ددادة تطبيقدده بعددد أسددبو ين  مددم 
، ومدن اددم تددم ةسدداب معامددل زوجددا( 51مددن خددارج  ينددة الدراسدة مكّونددة مددن ) مدن االزواج

 ارتباط بيرسون بين تقديراتيم  و المرتيند
وتم أيضا  ةساب معامل الابات بطريقدة االتسداى الدداخمو ةسدب معادلدة كرونبداخ  

( يبددين معامددل االتسدداى الددداخمو و ددى معادلددة كرونبدداخ أل ددا وابددات 8)أل ددا، والجدددول رصددم 
 اإل ادة لممجاالت واألداة ككل وا تبرت هذ  القيم مبلبمة لغايات هذ  الدراسةد

 معامل االتساى الداخمو كرونباخ أل ا وابات اإل ادة لممجاالت والدرجة الكمية:(8جدول )
 االتساى الداخمو ابات اإل ادة المجال
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 0.88 65د1 ات ن سية وصخميةسم
 0.86 78د1 السمات االجتما ية

 0.86 75د1 السمات الجنسية
 0.80 71د1 السمات االصتمادية

 0.95 72د1 مقياس الطبلى العاط و

 مقياس التوا ى الن سو -8
بتطددوير بعددد االطددبلع  مددم األدبيددات النظريددة والدراسددات ذات المددمة والعبلصددةو صددام 

(، 8188و كباجدددة، 8185و ميسدددون وطددداهري، 8182)الخالددددي،  المقيددداس مدددن خدددبلل
التوا دى (  قدرة، صسدمت  لدم ادبلث مجداالت وهدو: المجدال األول: 31تكونت االستبانة مدن )

الصخمددو، المجددال الاددانو: التوا ددى االن عددالو، المجددال الاالددث : التوا ددى األسددري، المجددال 
 صرات المدى والابات لؤلداةدد وصد تم التةقى من مل الرابع: التوا ى االجتما و

 :مدى األداة
تددددم التالكددددد مددددن مدددددى األداة مددددن خددددبلل  رضدددديا  مددددم  دددددد مددددن المةكمددددون  

المتخممددين  ددو  مددم الددن س واإلرصدداد والمندداهل  ددو مددورتيا األوليددة، والتالكددد مددن مدددع 
جدراء التعدديبلت، واخدرا ج مبلءمة ال قرات وانتمابيا ليا، وسبلمة ميارتيا، وتم األخذ بيا واا

االسددتبانة بمددورتيا النيابيددةد ومددن أمامددة التعددديبلتو كانددت ال قددرة )تبدددو  ميدده  بلمددات 
الصددرود و دددم االنتبددا د( أمددبةت بعددد التعددديل )تبدددو  ميدده  بلمددات الصددرود و دددم تركيددز 
االنتبا د(، وتعديل الكممة  لم )بتمر اته(  و ال قرة )يجد مدعوبة  دو الدتةكم  دو تمدر اته 

ضددا ة  لددم تعددديل ال قددرة )يصددعر بمددعوبة االندددماج مددع مددن ةولددهد( ةيددث المزاجيددةد(، باإل
كانت )يصعر بمعوبة االندماج مع البيبة المةيطة بهد(، وبعض التعديبلت اإلمبلبية، وبعدد 
 جدراء التعدديبلت أمددبح المقيداس بمدورته النيابيددةد وتةقدى الباةدث مددن المددى الظدداهري 

 لممقياسد
 :ابات األداة

(، بعدد test-retestالمقياس بطريقة االختبار واا ادة االختبدار )تم ةساب ابات  
، طالبددا  ددو المرةمددة الاانويددة( 51تجريبدده  مددم  ينددة اسددتطبل ية مددن مجتمددع الدراسددة )

واا ددادة التطبيددى بعددد أسددبو ين  مددم مجمو ددة مددن خددارج  ينددة الدراسددة، ومددن اددم ةسدداب 
ة االتسدداى الددداخمو ةسددب معامددل ارتبدداط بيرسددوند وأجددري ةسدداب معامددل الابددات بطريقدد

( يبين معامل االتساى الداخمو و ى معادلدة كرونبداخ 8معادلة كرونباخ أل ا، والجدول رصم )
 أل ا وابات اإل ادة لممجاالت واألداة ككل وا تبرت هذ  القيم مبلبمة لغايات هذ  الدراسةد
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 ت والدرجة الكميةمعامل االتساى الداخمو كرونباخ أل ا وابات اإل ادة لممجاال: (8جدول )
 االتساى الداخمو ابات اإل ادة المجال

 0.79 65د1 التوا ى الصخمو
 0.83 63د1 التوا ى االن عالو
 0.74 64د1 التوا ى األسري

 0.77 67د1 التوا ى االجتما و
 0.92 75د1 الدرجة الكمية

 :المعيار اإلةمابو
، بإ طداء كددل  قددرة مددن تدم ا تمدداد سددمم ليكدرت الخماسددو لتمددةيح أدوات الدراسددة 

، معددارض ،مةايددد، موا ددى، موا ددى بصدددة قراتدده درجددة واةدددة مددن بددين درجاتدده الخمددس )
(  مم الترتيب، وصد تم ا تمداد المقيداس 8، 8، 5، 2، 3( وهو تمال رصميا  )معارض بصدة

 التالو ألرراض تةميل النتابل:
 منخ ض   55د8 -11د8من 
  متوسط   45د5 -52د8 من
 مرت ع    11د3 -46د5 من

 وهكذا،،
 وصد تم اةتساب المقياس من خبلل استخدام المعادلة التالية:

 (8الةد األدنم لممقياس ) -( 3الةد األ مم لممقياس )
 (5 دد ال بات المطموبة )          

     3-8        
     5 

  لم نياية كل  بةد  (55د8)ومن ام  ضا ة الجواب 
  رض النتابل ومناصصتيا

 55د8 =
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ما مستوع الطبلى العاط و لدع والد طمبة المرةمة الاانوية  و لسلال االول: ا
 االسر الم ككة؟

المعيارية لئلجابة  ن هذا السلال تم استخراج المتوسطات الةسابية واالنةرا ات  
 والجدول أدنا  يوضح ذلكد لمستوع الطبلى العاط و لدع والد طمبة المرةمة الاانوية،

لمستوع الطبلى العاط و لدع ات الةسابية واالنةرا ات المعيارية المتوسط :(5جدول )
 مرتبة تنازليا  ةسب المتوسطات الةسابية والدي طمبة المرةمة الاانوية

المتوسط  المجال الرصم الرتبة
 الةسابو

االنةراف 
 المستوع المعياري

 مرت ع 5161. 3.82 سمات ن سية وصخمية 8 8
 مرت ع 5461. 3.78 السمات الجنسية 5 8
 مرت ع 5571. 3.77 السمات االجتما ية 8 5
 مرت ع 5681. 3.74 السمات االصتمادية 2 2
 مرت ع 5121. 3.78 ككل مقياس الطبلى العاط و  

، (3.82-3.74المتوسدطات الةسدابية صدد تراوةدت مدابين )أن ( 5يبين الجدول ) 
متوسط ةسابو بم  بال مم م  و المرتبة األول صخميةالن سية و السمات مجال ال ةيث جاء

، وجددداء مجدددال السدددمات الجنسدددية  دددو المرتبدددة الاانيدددة وبمتوسدددط ةسدددابو بمددد  (3.82)
(، وجددداء مجدددال السدددمات االجتما يدددة  دددو المرتبدددة الاالادددة وبمتوسدددط ةسدددابو بمددد  56د5)
 ددو المرتبددة األخيددرة وبمتوسددط ةسددابو بمدد   السددمات االصتمددادية(، بينمددا جدداءت 55د5)
 د(3.74)

لنتدددابل أن مسدددتوع الطدددبلى العددداط و  دددو المجددداالت األربعدددة بالترتيدددب أظيدددرت ا
)سمات ن سية وصخمية، والسمات الجنسية، والسدمات االجتما يدة، السدمات االصتمدادية( 
لدع الزوجين مرت عة، أي  لم وجود طدبلى  داط و بدين الدزوجين ) يندة الدراسدة(، ويعدزو 

ية والجنسددية واالجتما يددة واالصتمددادية الباةددث النتيجددة  لددم أن السددمات الن سددية والصخمدد
تدددلاران  مدددم االسدددتقرار والعبلصدددة الزوجيدددة  يمدددا بيدددنيم، ويبددددو أن تمدددك السدددمات الن سدددية 
والصخمددية والجنسددية لدددع الددزوجين أو أةدددهما أكادددر طبلصددا   اط يددا ، ةصددد تايددر بددداألكار 

مكم ددا  ن سدديا  الغضددب لدددع الطددر ين ويددد ع  لددم الن ددور والت كددك ويجعددل الت ا ددل الزوجددو 
ويعرضددده  لدددم االنةدددراف أو التوصدددف وذلدددك لدددنقص الجاندددب العددداط و والمدددودة واالةتدددرام أو 
الممت لدع أةد الدزوجين أو كبلهمدا، وهدذا يدلدي  لدم التصدالم أو الةدزن واالكتبداب، وصدد 
لدم الصدعور بالممدل  يمل  لم  دم االهتمام والتعاسة والعداوة وأةيانا  التمرد  مم الوضع، واا
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لغربة بين الصريكيند وأن درجة ذوي السمات االجتما ية واالصتمادية مرت عة أيضا  والتو وا
صد تعود  لم نقص اةترام أةد الطر ين لآلخر أو ألسدرة اآلخدر، وضدعف الصدعور بمسدلولية 
األسرة لتكرار الطبلى  دو أسدرة أةدد الدزوجين، أو ضدعف المسدتوع الاقدا و والتدالاير بالبيبدة 

تنظر بدونيدة لممطمدى أو المطمقدة ويدلدي بالتدالو  لدم الطدبلى العداط و، أو المةيطة والتو 
من الناةية االصتمادية التقمير  و اإللتزام بالن قدات  مدم األسدرة، وتدو ير اةتياجداتيم، أو 
البخددل أو االهمددال و دددم وجددود اهتمامددات مصددتركة بددين الددزوجين  يمددا يخددص مسددتمزمات 

 ددل بدددين الددزوجين وزيددادة ال جدددوة بينيمددا ويددلدي  لدددم األسددرة ممددا يولددد الن دددور  ددو الت ا
ات قددت الدراسددة الةاليددة مددع دراسددة  الخبل ددات والمصدداجرات وبالتددالو  لددم الطددبلى العدداط ود

 (د;Touam, 2015 DiGiammarino, 2016و 8114) بد المجيد، 
مددا مسدتوع التوا دى الن سددو لددع  يندة مددن األبنداء لممطمقددين السدلال الادانو: 

 ن األسر الم ككة؟ اط يا  م
المعياريدة لئلجابة  ن هذا السلال تم استخراج المتوسطات الةسدابية واالنةرا دات  

والجددول أدندا   لمستوع التوا دى الن سدو لددع  يندة مدن أبنداء الدزوجين المطمقدين  اط يدا ،
 يوضح ذلكد

 
 

دع لمستوع التوا ى الن سو لالمتوسطات الةسابية واالنةرا ات المعيارية  :(2جدول )
 مرتبة تنازليا  ةسب المتوسطات الةسابية بناء المطمقين  اط يا  األ ينة من 

المتوسط  المجال الرصم الرتبة
 الةسابو

االنةراف 
 المستوع المعياري

 متوسط 4161. 015. التوا ى الصخمو 8 8
 متوسط 4281. 938. التوا ى االجتما و 2 8

 متوسط 3801. 908. التوا ى األسري 5 5

 متوسط 5721. 2.83 لتوا ى االن عالوا 8 2

 متوسط 4021. 2.93 التوا ى الن سو ككل  

، (3.01-2.83المتوسدطات الةسدابية صدد تراوةدت مدابين )أن ( 2يبين الجدول ) 
، (3.01)متوسط ةسابو بم  بال مم  و المرتبة األولم  التوا ى الصخمومجال  ةيث جاء
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(، وجداء التوا دى 75د8نية بمتوسدط ةسدابو بمد  )وجاء التوا ى االجتما و  و المرتبة الاا
 و  التوا ى االن عالو(، بينما جاء 71د8األسري  و المرتبة الاالاة وبمتوسط ةسابو بم  )

متوا دى الن سدو (، وبمد  المتوسدط الةسدابو ل838.المرتبة األخيرة وبمتوسدط ةسدابو بمد  )
لدددع أبندداء  متوسددط سددو، أي وجددود توا ددى ن متوسددط( ب قددرات سددمبية بدرجددة 938.) ككددل

 الزوجين المطمقين  اط يا د
أظيدددرت النتدددابل أن مسدددتوع التوا دددى الن سدددو  دددو المجددداالت األربعدددة بالترتيدددب 

، جاء متوسدطا )التوا ى الصخمو، التوا ى االجتما و، التوا ى األسري، التوا ى االن عالو(
ةيددث أن  قددرات  دمتوسددطا أي وجددود توا ددى ن سددو لدددع أبندداء الددزوجين المطمقددين  اط يددا  

صدد تدالار  ن سدو ألبنداء المطمقدين  اط يدا  التوا دى أن الهدذا يعندو جاءت متوسطة و المقياس 
، ويعزو الباةث النتيجة  لم أن كل مدا الطدبلى العداط و لددع الوالددين بسبب ةالة الزوجين

م د وذلدك أن الطدبلى العداط و آلبدابيمتوسدطا التوا ى الن سدو لددع األبنداءجاء مرت عا  كمما 
 لم االنطوابية والخجل والخوف والعدوانية والصرود و ددم التركيدز وصدد تمددر باألبناء يلدي 

منيم سموكيات تعبر  ما  و داخميدم مدن رضدب و ددم الرضدا لموضدع األسدري، وصدد يدلدي 
 لدم الغضددب المسددتمر والنر ددزة وكراهيدة لممنددزل واألسددرة، والخددوف الصدديد مددن األبددوين ممددا 

سموكه  و المجتمع والمةيط المدرسدو واألمددصاء، ويةدب أن يمعدب أو يلار  مم ن سيته و 
يماةب من هم أكبر منه سدنا ، ممدا يدلار  مدم الدو و الدذاتو وبالتدالو يدلار  مدم التوا دى 
الن سددو لدددع األبندداء، وكددل ذلددك نتيجددة لتددالاير الطددبلى العدداط و بددين ذويددهد ات قددت الدراسددة 

 (د8182و الخالدي، 8188لكةموت، و ا8114الةالية مع دراسة ) بد المجيد، 
مددا مسددتوع مددا يتنبددئ بدده الطددبلى العدداط و لدددع الددزوج  مددم السددلال الاالددث: 

 التوا ى الن سو لؤلبناء لدع األسر الم ككة؟
ار لمطبلى العاط و لدع أل تم استخدام تةميل االنةدار  لئلجابة  ن هذا السلال 

 دةول اآلتيان  و الجد، كما هو مبيالزوجين  مم التوا ى الن سو لؤلبناء
الطبلى العاط و لدع الزوجين  مم التوا ى  لمستوع تالايرتةميل االنةدار : (3جدول )

 الن سو لؤلبناء

 صيمة ت Beta المتغير المستقل
مستوع 
 الداللة

 اإلةمابية
 االرتباط

R 
التباين 
داللة ف  صيمة ف R2الم سر 

 اإلةمابية

سمات ن سية 
     0251. -2.63 -451. وصخمية

 001. 8.98 781. 881. 0141. -2.98 -531. السمات االجتما ية
     0211. -2.75 -611. السمات الجنسية
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     0001. -5.80 -951. السمات االصتمادية
 التوا ى الن سو لؤلبناءالمتغير التابع: 

المتغيدددرات ( أي أن 568د1يتبددين مددن الجدددول أ ددبل  أن التبدداين الم سددر بمدد  ) 
، السددمات الجنسدددية، السددمات االجتما يددة، )سددمات ن سددية وصخمدديةة مجتمعددة المسددتقم

كمددا تبددين ، التوا ددى الن سددو لؤلبندداء% مددن 8د56مددا صيمتدده  تالسددمات االصتمددادية(  سددر 
  مدم التوا دى الن سدو لؤلبنداء، صخمديةالن سية و السمات وجود أار  يجابو دال  ةمابيا  لم

، ووجددود أاددر  يجددابو دال  ةمددابيا  183د1 وبداللددة اةمددابية 2.626اذ بمغددت صيمددة ت 
وبداللدددة  2.978 ذ بمغدددت صيمدددة ت   مدددم التوا دددى الن سدددو لؤلبنددداء، مسدددمات االجتما يدددةل

 مدم التوا دى الن سدو  مسمات الجنسدية، وجود أار  يجابو دال  ةمابيا  ل182د1 ةمابية 
وجددود أاددر  ، باإلضددا ة  لددم188د1وبداللددة  ةمددابية  525د8 ذ بمغددت صيمددة ت  لؤلبندداء،

 ذ بمغدت صيمدة ت   مدم التوا دى الن سدو لؤلبنداء، مسدمات االصتمداديةايجابو دال  ةمدابيا  ل
 د111د1وبداللة اةمابية  5.797

تعددزع النتيجددة أن المجدداالت ليددا تددالاير  ددو العبلصددة الزوجيددة وتددلار  ددو الت ا ددل و 
بلصدة الزوجيدة، وبالتدالو داخل األسرة ألنيا تلار  و بناء القدوة داخدل األسدرة واالسدتقرار بالع

تلار سمبا   مم التوا ى الن سو لددع األبنداء، ويبددو أن الضدغط الن سدو الدذي يةددث ألةدد 
الوالدددين أو كبلهمددا يددلدي  ددو النيايددة  لددم دمددار الةيدداة الزوجيددة والمددةة الن سددية لددبعض 

ةيدداة األزواج مددن  تددور و دددم الصددعور بددالمودة والرةمددة والسددكينة التددو ينبغددو أن تسددود ال
)التوا ى الزوجية وبدورها تنعكس  مم التوا ى الن سو لؤلبناء، أي تلدي  لم ا تبلالت  و 

الصخمدددو، التوا دددى االجتمدددا و، التوا دددى األسدددري، التوا دددى االن عدددالو( لؤلبنددداء،  دددالطبلى 
 ددم الصدعور باألمدان  دو العبلصدة بدين األبنداء والوالددين العاط و لددع الوالددين يعمدل  مدم 

ين  اط يددا  تدددرتبط بددالقمى والتجندددب  نددد األبنددداء والخددوف، ويمدددل األمددر  لدددم أن المن مددم
يمومون والدييم ويعتبرونيم ممدرا  لممصكبلت التو تواجييم، وصد يلار  مدم الدو و الدذاتو 

ات قدت نتدابل الدراسدة الةاليدة و لدع األبناء وظيور سموك  ددوانو وسداخط  مدم المجتمدعد 
 ,Touam, 2015; DiGiammarinoو 8114د، جزبيددا  مددع دراسددة ) بددد المجيدد

 الدو و مدن ( ةيث أظيدرت وجدود مسدتوع8182(، واختم ت مع دراسة )الخالدي، 2016
 األبناء، و بلصة بين الو و الذاتو والتوا ى الن سود لدع الذاتو

 التوميات:
 بناء  مم النتابل يومو الباةث باآلتو: 
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و المدددارس والجامعددات الكتصدداف مدددع التدددخل المبكددر مددن صبددل المرصدددين التربددويين  دد -8
لدددييم مصددكبلت لمددن التوا ددى،  انخ دداضتوا ددى الن سددو لدددع الطمبددة مددن أجددل تدددارك 

 أسرية وطبلى  اط و لدع الوالديند
بناء استراتيجيات  رصادية  عالة والتركيز  مم البرامل التوجييية الموجية لؤلسدرة التدو  -8

 تبةث  و العبلصات األسريةد
ن المقبمين  مم الزواج ب نيدات الةيداة الزوجيدة واسدتراتيجيات لمواجيدة  رصاد المتزوجي -5

المصكبلت المةتمل التعرض ليا  و الةياة الزوجية والتدو تدلدي  لدم الطدبلى العداط و 
 وبالتالو تلار  مم التوا ى الن سو لؤلبناءد

 نصددداء مركدددز متخمدددص لعدددبلج أبنددداء المطمقدددين  اط يدددا  لتعدددديل السدددموكيات الن سدددية  -2
 الجتما ية والصخمية واألسرية واالن عالية من أجل مستقبل مصرى بيمدوا

رصادات  ن الطبلى العاط و وأسدبابه  -3 د م الجيود اإل بلمية من أجل تالسيس برامل واا
 وظواهر  وسماته وطرى معالجته والوصاية منه، وثاار   مم التوا ى الن سو لؤلبناءد

راسة الةالية مع  ضا ة متغيرات جديدة  جراء بةوث ودراسات تيتم بجوانب موضوع الد -4
 لتسميط الضوء  مم الطبلى العاط و وتالاير   مم األبناء والتوا ى الن سو ليمد
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 ابمة المراجعص
 المراجع العربية:

 ، اإلسكندرية: مركز اإلسكندرية لمكتاب.المةة الن سية لؤلط ال(. 1002احمد، سهير )
. بحةةث زوجددات المتعرضددين لمطددبلى العدداط وسددمات األزواج وال(. 1022آل زعمةةة، مىسةة  )

بعنةىان ممشةكمة القةال العةاقكي ىكيةا يتعامةل  5مشارك في دليل اإلرشاد األسري 
معهةةا المرشةةد األسةةريم، باشةةراا الةةدكتىر عبةةد ال السةةدحان، الريةةا : مكتبةةة الممةةك 

 فهد الىقنية أثناء النشر.
التككك األسري: دعىة لممراجعة،  (.1002التل، شادية ىالهاجري، إبراهيم ىشافي، محمد.)

 . 70-67، 74، مجمة كتاب األمة
. بحث مشارك فةي دليةل اإلرشةاد األسةري مظاهر الطبلى العاط و(. 1022الحسين، أسماء )

بعنةةىان ممشةةكمة القةةال العةةاقكي ىكيةةا يتعامةةل معهةةا المرشةةد األسةةريم، باشةةراا  5
 د الىقنية أثناء النشر.الدكتىر عبد ال السدحان، الريا : مكتبة الممك فه

. بحةةث ال ددرى بددين الطددبلى العدداط و والطددبلى الصددر و واليجددر(. 1022الحقبةةاني، سةةعد )
بعنةىان ممشةكمة القةال العةاقكي ىكيةا يتعامةل  5مشارك في دليل اإلرشاد األسري 

معهةةا المرشةةد األسةةريم، باشةةراا الةةدكتىر عبةةد ال السةةدحان، الريةةا : مكتبةةة الممةةك 
 ثناء النشر.فهد الىقنية أ

التوا دددى الن سدددو لموالددددين وانعكاسددده  مدددم تكيدددف األبنددداء  دددو (. 1021حةةةىلي، فاقمةةةة )
 . رسالة ماجستير غير منشىرة، جامعة ىهران، الجزائر.المدرسة

الدددو و الدددذاتو و بلصتددده بدددالتوا ى الن سدددو لددددع طدددبلب (. 1023الخالةةةدي، عبةةةد الةةةرحمن )
ر غيةةةر منشةةةىرة، جامعةةةة الممةةةك عبةةةد . رسةةةالة الماجسةةةتيوطالبدددات المرةمدددة الاانويدددة

 العزيز، المممكة العربية السعىدية.
 (. مبادئ الصحة النكسية. عمان: دار ىائل لمنشر.1004الداهري، صالح )
الطدددبلىدد تجربدددة ن سدددية صاسدددية ومريدددرة تدددلار سدددمبا   دددو بنددداء (. 1022الزهرانةةةي، عمةةةي )

 .1022أكتىبر  24، نشر في 25438. جريدة الريا ، عصخمية الط ل
 ا مية برنامل  رصادي جمعو لمطمبة ذوي األسر الم ككة (. 1021الزهراني، غرامة )

، لتةسين المبلبة الن سية والك اية األكاديمية لدييم  و مدارس مدينة تبوك
 رسالة ماجستير غير منشىرة، جامعة مؤتة، الكرك.
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يل اإلرشاد األسري . بحث مشارك في دلسمات المطمقين  اط يا  ( 1022الزهراني، مىضي )
بعنةةىان ممشةةكمة القةةال العةةاقكي ىكيةةا يتعامةةل معهةةا المرشةةد األسةةريم، باشةةراا  5

 الدكتىر عبد ال السدحان، الريا : مكتبة الممك فهد الىقنية أثناء النشر.
، اإلسكندرية: صاموس الخدمة االجتما ية والخدمات االجتما ية(. 1000السكري، أحمد )

 يةدار المعرفة الجامع
 5. بحث مشارك في دليل اإلرشاد األسري أسباب الطبلى العاط و(. 1022السيا، محمد )

بعنةةةىان ممشةةةكمة القةةةال العةةةاقكي ىكيةةةا يتعامةةةل معهةةةا المرشةةةد األسةةةريم، باشةةةراا 
 الدكتىر عبد ال السدحان، الريا : مكتبة الممك فهد الىقنية أثناء النشر.

ة برنددامل  ددو زيددادة التوا ددى الن سددو واالجتمددا و  ا ميدد :(1008خالةةد أبةةى الكتةةى  ) ،شةةحات 
،  رسةالة دكتةىرا لدع األط ال المدم باسدتخدام  نيدات السديكودراما وروايدة القمدة، 

 .جامعة عين شمس
. بحةةث مشةةارك فةةي دليةةل اإلرشةةاد أسددباب ظيددور الطددبلى العدداط و(. 1022الشةةريا، خالةةد )
معهةةا المرشةةد األسةةريم،  بعنةةىان ممشةةكمة القةةال العةةاقكي ىكيةةا يتعامةةل 5األسةةري 

 باشراا الدكتىر عبد ال السدحان، الريا : مكتبة الممك فهد الىقنية أثناء النشر.
. بحث مشارك في دليل اإلرشاد سيكولوجية المطمى  اط يا  (. 1022الصالح، عبد الرحمن )

بعنةةىان ممشةةكمة القةةال العةةاقكي ىكيةةا يتعامةةل معهةةا المرشةةد األسةةريم،  5األسةةري 
 الدكتىر عبد ال السدحان، الريا : مكتبة الممك فهد الىقنية أثناء النشر. باشراا

، أبى مجمة الصرطة(. االضقرابات األسرية ىأثرها االجتماعية، 2877عبد الكريم، ناهد )
 . 220-88، 121ظبي، 

الطبلى العاط و كما يدركه األبناء  و مرةمة الط ولة المتدالخرة (. 1005عبد المجيد، رانيا )
. رسةةالة ماجسةةتير غيةر منشةةىرة، معهةةد دراسةةات القكىلةةة، جامعةةة بالعدوانيددة و بلصتدده

 عين شمس، مصر.
( القال العاقكي في ضىء بع  المتغيرات لدى القمبة المتزىجين 1024العبيدي، عكراء )

، جامعة الشهيد حمة  مجمة الدراسات والبةوث االجتما ية. في جامعة بغداد
 .30-12مبر ، ، ديس22لخضر، الىادي ، 

 ألدذات م يدوم مدن بكدل األندا هويدة تصدكل  بلصدة :(1004عبيةر بنةت حسةن ) ،العسةيري
 الاانويدة بمديندة المرةمدة طالبدات مدن  يندة لددع والتوا دى الن سدو واالجتمدا و

 .، رسالة ماجستير غير منشىرة، جامعة أم القرى، السعىديةالطابف
، رسالة الن سية لمرتكبو جرابم العنف الخمابص البيبية والسمات(. 2885فايد، سىسن ) 

 ماجستير غير منشىرة جامعة عين شمس، القاهرة.
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( دراسة حىل القال العاقكي ىعاقت  بأساليب 1021الكتاىي ، عمي ىجبار، ىفاء  ) 
، مجمة القادسية لمعموم االنسانية. الحياة لدى المتزىجين المىظكين في دىائر الدىلة

24(2 ،)122-150. 
التوا ى الن سو و بلصتده بالسدمات الصخمدية لددع األط دال المدم (. 1022صالح ) كباجة،

 . رسالة ماجستير غير منشىرة، الجامعة اإلسامية، غزة.بمةا ظات صطاع رزة
دراسة مقارنة لمتوا دى الن سدو االجتمدا و لددع أبنداء العدامبلت (. 1022الكحمىت، أمةاني )

. رسةةالة ماجسةةتير غيةةر دينددة رددزةوريددر العددامبلت  ددو الملسسددات الخامددة  ددو م
 منشىرة، الجامعة اإلسامية، غزة.

اإلرصاد والعبلج الن سو األسري: المنظور النسقو (. 2888ككافي، عاء الدين ) 
 القاهرة: دار الككر العربي. االتمالو،
 5. بحث مشارك في دليل اإلرشاد األسةري أسباب الطبلى العاط و(. 1022المالكي، مىزة )

مشةةةكمة القةةةال العةةةاقكي ىكيةةةا يتعامةةةل معهةةةا المرشةةةد األسةةةريم، باشةةةراا بعنةةةىان م
 الدكتىر عبد ال السدحان، الريا : مكتبة الممك فهد الىقنية أثناء النشر.

مجمة اتةاد  .األردن في التعميمية المناهج في األسري التمكين ىاقع(. 1021مقالقة، أحام ) 
 .267 - 248(، 2) 8األردن ،  - الجامعات العربية لآلداب
التوا دى الن سدو لددع أبنداء اآلبداء ذوي الغيداب (. 1022ميسىن، سةميرة ىقةاهري، حمامةة )

. المتكدددرر  دددن البيدددت )دراسدددة مديانيدددة  مدددم  يندددة مدددن المدددراهقين المتمدرسدددين(
إبريل  8/20  الىقني الثاني حىل: االتصال ىجىدة الحياة في األسرة المنعقد الممتق

 ، جامعة قاصدي مربا  ىرقمة.1022
القةاهرة: دار الكتةاب  -. دمشةلالمةة الن سدية والعدبلج الن سدو(. 1021ناصيا، غزىان )
 العربي.
رك فةةي . بحةةث مشةةاأسددباب ظيددور الج دداف )الطددبلى( العدداط و(. 1022النقيثةةان، إبةةراهيم )

بعنةةةةىان ممشةةةةكمة القةةةةال العةةةةاقكي ىكيةةةةا يتعامةةةةل معهةةةةا  5دليةةةةل اإلرشةةةةاد األسةةةةري 
المرشةةد األسةةريم، باشةةراا الةةدكتىر عبةةد ال السةةدحان، الريةةا : مكتبةةة الممةةك فهةةد 

 الىقنية أثناء النشر.
الطددبلى العدداط و و بلصتدده ب ا ميددة الددذات لدددع األسددر  ددو مدينددة (. 1020هةةادي، أنةةىار )
ماجستير غير منشىرة، قسم اإلرشاد النكسي ىالتىجي  التربىي، الجامعة  . رسالةبغداد

 المستنصرية.

http://bu.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1667021
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(. أسباب القال العةاقكي لةدى األسةر العراقيةة ىفةل بعة  المتغيةرات. 1021هادي، أنىار )
 .351-324(: 102، )مجمة األستاذ
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