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 شكر وعرفان
 جناز هذا العملهلل سبحانه وتعاىل الذي وفقنا إلشكــر ان

 قد أصبنا الرمي قدر املتواضع الذي أرجــوا أن نكون
 وهنـا يتعني علينا أن نقر بالفضل و نعرتف،اإلمكــان
 نطق بالشكر لكل من ساهـم من قريـب أو بعيد.نباجلميل أو 

 على صربه علينا هر التيجانيبن الطا نقـدم شكرنا إلي األستاذ املشرف
 .لنا وتوجيهه  على نصائحهو

 و نقــدم خالص شكرنا لكل األساتذة الذين و جهونا و نصحونا
 بالذكر االستاذ و ساعدونا يف إخراج هذا العمل و خنص

 .واألستاذ معمري قوارح حممد
 كما ال أنسى من كان هلم الفضل األساتذة الذين درسونا يف فرتة الليسانس.

 رداية من املدير إلي احلارساوأشكــر كل عمال جامعة غ
 سبحانه و تعاىل هلم العافية و العمر املديد  و نسـأل اهلل

 وإن يوفقهم كما الننسى كافة األصدقاء و الزمالء الذين كان هلم
 جناز هذا العمـل خاصـةاملساعدة إل يف تقديم  الفضل

 رندا الفرا* ى علي بأمريكامن* مبصر صديقاتي هالة فؤاد وجنالء يوسف] 
 [.زمالئي بالدفعة*مسسم مكي بقطر*لعور فتيحة* بغزة
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الدراسة: صملخ  

إىل معرفة العالقة بني املرونة النفسية واإلدراكات املتبادلة بني الزوجني حنو أبعاد احلياة هتدف ىذه الدراسة    
وسط والثانوي بوالية ألستاذات التعليم املت عند الزوجني مستوى املرونة النفسية األسرية كما ىدفت للتعرف على

ملتغريات تبعا  ىدفت للتعرف على الفروق يف االدراكات املتبادلة بني الزوجني جنو أبعاد احلياة األسرية و  رداية ،غ
( أستاذة 243)،ولقد تكونت عينة الدراسة من  (األسرةمدة الزواج ،عدد األبناء ، صلة القرابة ،طبيعة الدراسة) 

( أستاذة 77وزوجها ،و) بالثانويأستاذة  (56،مقسمة إىل قسمني )رداية املتزوجات من أستاذات والية غ
املنهج الوصفي التحليلي الذي   ،كما استخدمت الباحثةالعينة بالطريقة القصدية ومت اختيار  ،باملتوسط وزوجها

دراكات املتبادلة ات الدراسة )املرونة النفسية واإلالظاىرة كيفيا وكميا لبيان مدى انتشار متغري  يعتمد على وصف
مقياس املرونة النفسية وجلمع البيانات مت استخدام  .حنو أبعاد احلياة األسرية( ومقدار العالقة بينهما بني الزوجني

من  األسريةاحلياة  أبعاد(ومقياس االدراكات املتبادلة بني الزوجني حنو 3123من إعداد الباحث حيي شاقورة )
اختبار بريسون ،النسب ية التالية :جلات اإلحصائ( ،وقد استخدمت الباحثة املعا3123إعداد الباحثة فاتنة ديبة )

 . (ANOVA)( ،اختبار حتليل التباين tاملئوية ،اختبار )

 وتوصلت الدراسة إىل النتائج التالية:

املتبادلة بني الزوجني حنو أبعاد احلياة  االدراكات وجود عالقة ارتباطيو موجبة بني املرونة النفسية و -
 األسرية.

 متوسط،ثانوي( )التعليمي املستوى ملتغري تعزى النفسية املرونة مستوى يف إحصائية داللة ذات فروقتوجد  -
 دراكات املتبادلة بني الزوجني حنو أبعاد احلياة األسريةيف مستوى اال إحصائيةتوجد فروق ذات داللة   -

 تغري مدة الزواج.تعزى مل
 املتبادلة بني الزوجني حنو أبعاد احلياة األسريةدراكات يف مستوى اال إحصائيةتوجد فروق ذات داللة    -

 تغري عدد األبناء .تعزى مل
  دراكات املتبادلة بني الزوجني حنو أبعاد احلياة األسريةيف مستوى اال إحصائيةتوجد فروق ذات داللة   -

 تغري صلة القرابة .تعزى مل
 بني الزوجني حنو أبعاد احلياة األسريةدراكات املتبادلة يف مستوى اال إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  _ 

 (.نووية أو ممتدة  )طبيعة األسرة تغريتعزى مل
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Summary of the Study:   

    This study aims to find out the relationship between mental flexibility and 

mutual perceptions between the couple about family life dimensions. 

     It also aimed to identify the psychological level of flexibility when the couple 

professors middle and secondary education in Gardaia state. 

It aimed to identify the differences in mutual perceptions between the couple 

about family life dimensions according to the study variables (duration of 

marriage, number of children, kinship, the nature of the family), The study 

sample consisted of 142 professors from professors mandate Gardaia married, 

divided into two sections (65) and her husband, a professor in High School, and 

(77) the average professor and her husband,The researcher has been sampling 

the way intentionality and class, as the researcher used descriptive analytical 

method which is based on the description of the phenomenon qualitatively and 

quantitatively to show the extent of the spread of the study variables 

(psychological flexibility and mutual perceptions) and the relationship between 

them.Data collection was used psychological flexibility scale prepared by the 

researcher Yahya Hakorh (2012) and a measure of mutual perceptions between 

the couple about the dimensions of family life prepared by the researcher babe 

Diba (2012). 

The researcher used the following statistical treatments: duplicates, averages, 

Pearson test, percentages, test (t), the test analysis of variance (ANOVA). 

Conclusion: 

         The study found the following results:  

- The existence of a positive correlation between mental flexibility and mutual 

perceptions between the couple about family life dimensions. 

- There are significant differences in the level of psychological flexibility due to 

the variable study level education (middle school, high school). 

 

      _  There are significant differences in the level of mutual perceptions 

between the couple differences about family life dimensions due to the variable 

duration of marriage. 
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     _ There are significant differences in the level of mutual perceptions between 

the couple about family life dimensions due to the variable number of children. 

      - There are significant differences in the level of mutual perceptions between 

the couple about family life dimensions due to the variable kinship. 

      - There are significant differences in the level of mutual perceptions 

differences between spouses about family life dimensions due to the variable 

nature of the family.  

 

 

 

 

 

 



 وياتــــــــــــــرس المحتـــــــــــــــــفه
 

 الصفحة العنوان

  اإلهـــــــداء

  شكـر و تقديـــر

  بالعربي الدراسة ملخص

 باإلنجليزي الدراسة ملخص
  قائمة المحتويات

  فهرس الجـــداول

  فهرس األشكال

  فهرس المالحق

 [3 -1] ةمقدمــــ

  

  الفصل التمهيدي:  الفصل األول

 05 تحديد اإلشكالية –

 80 الفرضيـــــات-

 80 الدراســـةأهــداف  -

 18 الدراســـةأهميــة  -

 18 المفاهيم اإلجرائية-

 11 الدراسات السابقة-

  

 القسم األول:الجانـــــــــــــــــب النظـــــــــــــري
  المرونة النفسية:  الفصل الثاني

 33 ـدـــــتمهيـ

 33 مفهوم المرونة النفسية-

 30 بمفهوم المرونة النفسيةالمصطلحات ذات العالقة -

 24 ذوي المرونة النفسية األفرادصفات -

 23 استراتيجيات بناء المرونة النفسية-

 22 عمليات زيادة المرونة النفسية -
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 24 ــــــالعوامل التي تعزز المرونة النفسية

 47 ــــــ فوائد المرونة النفسية بين الزوجين

 48 خالصة الفصــــل

  الث:ماهية اإلدراكالفصل الث

 51 تمهيـــــد

 51 تعريف اإلدراك-

 52 اإلدراك االجتماعيمفهوم -

 43  مفهوم اإلدراك المتبادل-

 54 أنواع العالقات المتبادلة -

 55 ديناميكية اإلدراك المتبادلة بين الجنسين -

 56 المناحي النظرية المفسرة لإلدراك االجتماعي -

 64 خالصة الفصل

  صل الرابع:األسرةالف

 66  تمهيد

 66 تعريف األسرة -

 68 ــــــ أهمية األسرة 

 71 أشكال األسرة-

 37 خصائص األسرة-

 33 ـــــــ نظريات تطور  األسرة 

 08 خالصة الفصل

  القسم الثاني:الجانــــــــــــــب التطبيقـــــــــــــي

 الفصل الخامس:إجراءات الدراسة الميدانية
 

 03 تمهيـــد

 03 منهج الدراسة-

 03 الحدود الزمانية والمكانية-

 03 مجتمع الدراسة -

 03 عينة الدراسة -
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 03 أدوات الدراسة-

 00 ـــــ الخصائص السيكو مترية ألدوات الدراسة 

 183 األساليب اإلحصائية المستعملة -

 182 خالصـة الفصـل

 ها ومناقشتهاتحليلو  نتائج الدراسةعرض الفصل السادس:
 

 183 تمهيـــد

 183 عرض وتحليل ومناقشة النتائج في ضوء الفرضية العامة -

 183 عرض وتحليل ومناقشة النتائج في ضوء الفرضية الجزئية األولى -

 180 عرض وتحليل ومناقشة النتائج في ضوء الفرضية الجزئية الثانية-

 111 رضية الجزئية الثالثةعرض وتحليل ومناقشة النتائج في ضوء الف-

 114 عرض وتحليل ومناقشة النتائج في ضوء الفرضية الجزئية الرابعة-

 113 عرض وتحليل ومناقشة النتائج في ضوء الفرضية الجزئية الخامسة-

 114 العام ستنتاجاال

 144 قائمة المراجع 

 134 المالحق
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التعليمي توزيع األستاذات املتزوجات حسب املستوى يبني  جدول 84   01 

التعليمي يبني  توزيع األستاذات املتزوجات حسب املستوى جدول 85  02 
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 06 األسرة أفراد عينة البحث وفقا ملتغري طبيعةتوزيع  جدول يبني 86
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20 
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21 
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22 
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خاص بالزوجة نهائيةاملرونة النفسية يف صورته المقياس  262   VI 
 VII           سية يف صورته األولية خاص بالزوجمقياس املرونة النف 264
خاص بالزوج نهائيةاملرونة النفسية يف صورته المقياس  267  VIII 
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 ـة :ــــقدمـم

يف جسربربا سمت ربربر  سريىلسخلل ربربا  " أهنربرباعلربرب  Conte يع فهربربا هت ربرب  سلربرب   سرةاةربرب البنربربا سمت ربربر ي ته  تربرب  تعتربربا سرةربرب     
  هربربم مربربج  ربرب ج   ييربرب   ،سلفربرب  "منهربربا  سلتطربربتت يسلتةربربي سلطب عربربع ساجت ربرباعع سلربرب   ي عربرب   ف ربرب   يبربرب أسلربرب   سريىل يسلنقطربربا

Burgesse يلتك Locke  عربج الربالت سلرب يسج يسلرب     امجربات  طها عالقات قتيا  سرف س تعين مجاعا مج  ة  "سر أن
يحربرب    ناة ربربا تتمربربتن مربربج تجربربم ":  أهنربرباف ع فهربربا  Megiver مربرباه ف  أمربربا ،يسحربرب  "سلتبربربين يهربرب م سة اعربربا تعربرب   يف  ست  أي

يسفر سلغ ي يربربربا يسدل ربربربا  ييمربربربتن يجت هربربربا قاة ربربربا علربربرب  سلربربرب  يسرقربربربات  سرطفربربربا ت  طه ربربربا عالقربربربا تيح ربربربا مت سربربربما مربربربر  يسمربربرب أ 
يلقربرب  أحربربرب       ،(131 ص 2002)مــم غ باــ    منتسربربب ها"ي  أف س هربرباسدلتبا لربربا ي سلوربربعتت سدلوربرب ك سلربرب   يتناةربرب  مربربر 

ت  تيربربربا ، قاف ربربربا  ،سجت اع ربربربا ،ف هربربربا تغربربرب ست سقت ربربربا يا  أحربربرب    سة سة يربربربا ي ألةربربرب  فربربرب   سلعوربربرب يا سلسربربربت سك معا ربربربات ه ربربرب   ل
يعلربرب  قربرب تع ا علربرب  سلتم ربربف مربربر  ربرب ي  ، وربربمم صربربا   ةربرب    وربربمم عربربا  يسلربرب يج سرعلربرب   آ اتهربرباي فسربرب ا س عمسربرب  

يعرب   سا تسك ي  سرصرب هربم منه ربا   إ تسكي  سرةرب  متطلباعا مج سجم سلبناك ي سلتع   ي سةت  ستيا سل عبا ي  سرة ياسحل ا  
هربرب  عربربج سنصربرب يج ،أ  أن إ تسك فاتنربربا  يبربربا علربرب  أ ربرب :" هربربم فربرب   ل يربرب  س طباعربربات  علربرب   تلربربف يف س تس  سدلتبربربا   ه ربربا تربرب سم

سرف س  مج حتل  إ تسك ذسيت مج يجها ذلك سنص  سل   مت م    يمنف م عن  يف آن يسحرب  ، اضاربافا إىل أن سرفرب س  
يذلك رن هم ف   صاست  سخلاالا يف س اهرب  وربت سلنرباا يسدلتاربتعات،  ،سلتسح  للوعك تلفتن ف  ا   نها يف إ تسهاعا 

يسا فعال ربربا،  ن هنربرباك عتسمربربم ع يربرب   تربربع   يف سلع ل ربربا سض تسه ربربا هاحلالربربا سلسربرب متلتج ا ،سلفسربرب تلتج اأ هربرب س  اضاربربافا إىل
، إا أ ربرب  لمربربع تمت ربربم سل ربربتت  يف أذها نربربا عربربج طب عربربا سا تسك سدلتبربربا   أي إ تسك سلفربرب   ل صربرب  ،ينبغربربع ي يسفعربرب  يس اهاتربرب 

سل  تع   ف   ،يسدلستتيات سدلختلفا ذل م سلعالقربات ،يهربع أةرباا  تتا ح سلعتسمم سل  يت    هبا سض تسك سدلتبا   يسلعتسمم
سض تسك سدلتبربربا   يسلعالقربربات سل يج ربربا هربربع يسحربرب   مربربج اربرب ج سلعالقربربات سدلتبا لربربا يسلربرب  ياهربرب  ف هربربا  تاربربتح عامربربم سض تسك 

 (12 ص 2012)ف تنة د  ة يسلتفاعم سدلتبا  .

 قربربالن   :"ي سدل ي ربربا سلنفسربرب ا ه ربربا ي سهربربا سرةربرب يالل سربربعيل ات  س يتطلربرب  م ي ربربا  فسربرب ا لمربربال سلربرب يج  ي اربرب   يسقع ربربا يهربرب  
 تعع ،أي سضمعربان يف سلسربلتك قبربم سلت رب     اهنا :" سلق ت  عل  سات ا  يف سللحاا سل  حي ث هبا سخلط  هتدل  هاي ي
"  .                (Frank Bond, Hayes, Holmes,2006, p28)    
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  عنتسن :جاكت سل تسةا يمج ه س سدلنطلق 

 تسهربربات سدلتبا لربربا  ربرب  سلربرب يج  وربربت أ عربربا  سحل ربربا  سرةربرب يا  تسةربربا م  س  ربربا رةربربتاذست يايربربا "سدل ي ربربا سلنفسربرب ا ي عالقتهربربا  اض
 يق  قس نا  تسةتنا إىل ما يلع : ". غات سيا ي أزيسجهج 

 ف ت  : سةا   سلنا   يمشم أت عااألول : قسغال

ف يسلتعربربربربات  سلف اربربربرب ات،،سضشربربربربمال ا حت يربربربرب  سلعناالربربربرب  سلتال ربربربربا :  ا سل تسةربربربربا يت ربربربرب جإشربربربربمال تنايلنربربربربا ف ربربربرب  ـــــــو األول :ـالفص
 .سل تسةات سلسا قا ،صالالا سلف م سضج سة ا ، أمه ا سل تسةا، أه س  سل تسةا،

 ذست سلنفسربرب ا، سدل ربربطلحاتمفهربربت  سدل ي ربربا  مته ربرب ،ت ربرب ج سلعناالربرب  سلتال ربربا : فسربرب اتنايلنربربا ف ربرب  سدل ي ربربا سلن الفصـــــــو النــ   :
،ع ل ربات زيربا    ةرب ست ي ات  نرباك سدل ي ربا سلنفسرب اس سلعالقا مبفهت  سدل ي ا سلنفس ا  ،الربفات سرفرب س  ذي  سدل ي ربا سلنفسرب ا،

 صالالا سلف م. سلنفس ا    سل يج ،فتسة  سدل ي ا  عتسمم سل  تع ز سدل ي ا سلنفس ا،سل سدل ي ا سلنفس ا،

 ساجت رباعع، تع يربف سض تسك ،سض تسكتع يف مته   ،ت  ج سلعناال  سلتال ا : سض تسكتنايلنا ف   ماه ا : الفصـــو الن لث
ا سا تسك سدلتبا لربا  ينام م رب تس  سلعالقربات سدلتبا لربا، رب، أسدلتبربا   سض تسكسخل اةص سل  يت  رب  هبربا سدلتبا   ، سض تسكمفهت  

 لربربربربك تسكا يربربربربا سدلفسربربرب   ع سلنصسدلنربربربا تت ربربربربم  سربربربلتك سلوربربربربخص متاربربربت  سا تسك، سلعتسمربربربربم سدلتاربربربتع ا سلربربرب   ربربرب  سةنسربربرب ،
 صالالا سلف م. ساجت اعع،

 ،أشربربما  ساةربرب   أمه ربربا سرةربرب  ، مته ربرب ، تع يربربف سرةربرب  ،تنايلنربربا ف ربرب  ساةربرب   ت ربرب ج سلعناالربرب  سلتال ربربا :الفصـــــــو الما ــ   :  
 صالالا سلف م.  ا يات تطتت ساة  ، ص اةص ساة  ،

 :سةا   سلتطب قع يمشم ف ل الن    : القسغ  
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ــــو الســـ م  ، رلت ربربربر سل تسةربربربانها مته ربربرب ، مربربرب :سل تسةربربربا ت ربربرب ج سلعناالربربرب  سلتال ربربربا تنايلنربربربا ف ربربرب  مربربربنها ي سجربربرب سكست: الفصــــ
ر يست سل تسةربربربربربا   سلسربربربربرب مت م يربربربربرباسخل ربربربربرباةص سل تسةربربربربربا ،سحلربربربربرب ي  سل ما  ربربربربربا يسدلما  ربربربربربا، ع نربربربربربا سل تسةربربربربربا، س يست سل تسةربربربربربا، 

   م.صالالا سلف ، ةال   ساح اة ا سدلستع لاسر

يحتل ربربم  عربرب ا ،مته رب ت ربرب ج سلعناالرب  سلتال ربربا يمناقوربتها ي  يحتل لهربربا تنايلنربا ف ربرب  عرب ا  تربرباةا سل تسةربا الســ د :ـــــو الفص
 سة ة ربربربا سلف اربربرب ا ل سل ا  ربربربا، سة ة ربربربا سلف اربربرب ا ل عامربربربا، ل سلف اربربرب ا سة ة ربربربا سريىل،اربربربتك سلف اربربرب ا سل يمناقوربربربا سلنتربربرباةا يف 

 .سخلامسا سة ة ا سلف ا ا ل ،سل س عا سة ة ا سلف ا ا ل ،سل ال ا

   سدلالحق. ، قاة ا سدل سجر ،ق حات سل تسةا  ااةتنتاج سلعا  لل تسةا ،م يصت نا
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  9إشكالية الدراسة 1-1

يف عصررا ا ايلررار  اررات امن ارر  لررا افاررا ز جاة وررات امعجللررو جامررم عالررا مفسرر وا ادلة اعلررو جام   ررلو جافا اررو 
امررعجلٌن  اا رران اةف رران عررا بنسرر، ا امررانل   ررز ل ، ررا م ارر   أنامررمي  ررا لررا امررعجلٌن  ج ررا  األب ررا جافن واررو جل رراجملات 

ا كرا ولر  اآلخرا  هذا ادخة ف ولظا  ز ل ، ا ا ر  انراف لرا نجمك ، ا د ا ، ا عا اآلخا  خصااص جللعات ختةفف 
سررو  و،ررض بنسرر، ا امررانل اكررون سرر،   شررذا  ررٌن  رر   لاررك ت   ررا اااررا:" بأهن( ( Paul Brownجارراب بررول بررااجن 

") بوووبل بووو اون نسررر، ا امرررانل ا صرررال بل ، رررا  ا رررا ا سوررران أ ررر  سرررو  و،رررض لةوعرررا جأ ررر  ب فلرررز لرررا اف ررراع ة سرررل ، ان ب

  اررأ افاررا ز جاة وررات ج كاررا امصررااعات ادخررة ف افولررو  بل ، ررا  هررذا  جلررا عرر م و،ررض بتصوو   (111،ص 1111
 بصرنوبو يف لرز ورنوبات ايللراة ، ا حيراجل أن اكرةض أ  اسر  جاةكلرفولصاح  ز ل   اةز  ظام األساة ه ا اة لو جافنف و 

ج   ر  امن عرو امعجللرو األلرا  لرا ورا  آلخرا  اد  جام لا لة ًنات ايللاة هرذ جامةكلف ج  او جختةفف ه ا ونوبو امةأعفض 
شررر ة امسررر    رررا   إ   ررر جث  إن:" (Makvaren) جاررراب لا  ررراعاا جادسرررة ااع جاماا رررو ام   رررلو مكاورررو أوررراا  األسررراة

ع ر  امرعجلٌن  ع    اب ع م امةكلف  فوافةط األوكاعجهذ     (87،ص 1111)محمد محمد ، "افةط فو األوكاع عا ض يف 
 جبأهنررا جام رر عة عفرر  امةررأعفض ام   ررلو افاج ررو :" أهنرراج نرراف افاج ررو عفرر   هررذ  امصررنوبات  دلةلررا  ه ررا افررعم امررعجلٌن لاج ررو 

حم رررررو أج وررررر لو  أجامةنررررراد مة، اررررر  خطرررررًن  ع فلرررررو  طوعارررررو  ا اللكلرررررو  رررررا   إ  بفررررروء لا فرررررو امةكلرررررف اد رررررا  أ  رررررا  
ع فلرو امةواور  :" بأهنرا افاج رو ام   رلو مأللرااد ام   رلو األلااكلروج نراف ام نلرو   (17،ص1111".)دانيت سيشتي،خطًنة

امل  جافوال،و اإل ابلو مفار اا   امصر لات  ام كارات  أج امسر وا ام   رلو امنا ارو امرمي اوال،،را اماارا لارز افارك ت 
ج فنررب افاج ررو    (1،ص1111)يحووي شووا بر  ،.ز جافاررك ت افاملررو " لاررك ت امصررالو اةطررًنة  ورر وا امن رر األسررااو

ام   ررلو  جعا هالررا يف   ارر  لرر ب عرر عة ام ررا  عفرر  امةكلررف لررا امصررنوبات جافواعررف امسررااطو امررمي  والرر  ام ررا  يف  لا رر  
م رررلطاة عفررر  هرررو امرررذ   ك ررر  ابررران امارررحص امصرررالح    رررلا جامرررذ   ةفرررم ا عا رررا ا  ناملرررا  :"3891جا لررر  اماررراعاج  

ا  ناد رر   اج ررو عاملررو  جامةناررًن ع ،ررا   ررب والنررو افوعررف جهررذا ا رراع  ام ررا  عفرر  افوال،ررو امواعلررو مظرراجف ايللرراة  ورر  
 (53،ص 1112)ريان ،."امصنوبات اممي  وال،  أجا ،اع مفس وا  أجاسطاب 
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اصررااا عررالعاا  ةلجررو شررذا  افاج ررو ام   ررلو أ   امةكلررف جامةررأعفض جامةواورر  املرر   رر عة عفرر ام ةفررم امررعجلٌن جإاا مل  
ا ارررأ امصررراا   ه رررالرررا  ججعرررا ل ررراجملاس ا األسرررااو ادخرررة ف افةوالررر  بل ، رررا والنرررو عرررا بنسررر، ا امرررانل ج  عرررا  إ عاك

وة ارز امن عرو ج صراح ه را ورنوبو امةواوررز   جلرة  ص ماحصرلة   خررااآلبل ، را  ع ر ها اصراح  رز ل ، را لةطارا بطارا  
اصررب يف امررذ   جج اد عاك ادلة رراع  أ افةاررا ل اإل عاكبرراد عاك أج لررا انرراف   فلرر  عكررم لرراد رر لاج جهررذا جامةررأعفض جا

 : ام ل  بأ  اناو مب  عاسة ا ج 
 األخرراب" اةحررذ ام ررا  ولرر     رر  جاا رر  اج اات اآلخررا دما فررو إورراعا لالنلررا ا رراعن برر  افرر ع ات جافاررًنات ادلة اعلررو  

برراخة ف امرر م  جامن ررا  ج  رراع  عفرر   كالررز اةرر ة ع رر  ام ررا    جحيةرراج إ  جلررو  إورراع لالنرر   ج ةررأ ا ع فلررو اإل عاك
"امن عررو افةاا مررو  ج نرراف والرراد اإل عاك افةاررا ل بررٌن امررعجلٌن بأ رر :  (11، ص 1111 )السوويد،." مررلاكض سررفوك اإل  رران

 (11،ص 1111)نفس الم جع،".و األخابٌن امعجلٌن لا  لث افااعا  جاد طااعات  ج وعنات  ز ل ، ا رم

أن اإل عاك افةارا ل هررو :" إ عاك امارحص م ررًن  جانة رر  ) (Lyndall and Dovadv ج جولر ف جاراب م رر ال  
عفرر  ام ررا  ب علررو عاملررو   ررا أن مرر ب األورراا   وعنررات ج لررعات لة لررعة  ررا ا يف ا طااعرراسض  جاةفررف ام ررا  يف  ل لررو ج هنررض 

مي  كررون ا طااعرراسض امكفلررو  جأاسررا اةفررف األورراا  إ   رر   اررًن يف   لررو امالا ررات امررمي اأخررذ ج هنررا مأللرروع جافنفولررات امرر
 (12ص  ،1111 )م جع سابقلووو  ادعةااع ".

لررا خرر ل لررا سررا   ف ررم لرر ب  ررأ ًن افاج ررو ام   ررلو بررٌن امررعجلٌن عفرر  عرروة  اإل عا ررات افةاا مررو بل ، ررا رمررو أبنررا  
أبنررا   لاس ررا   عاكإلج   افاج ررو ام   ررلو بررٌن امررعجلٌن   لررانكررم وررالح اا أن   ررص اد عاك ا فررص ج ام ايللرراة األسررااو 

ةطلا و،رض والنرو ادسراة امعاااارو ج ل لرو  نرااج امعجلران لرا  رجمكر      جلناورو والنرو ادخرة ف افولرو  بل ، را  األسااو
 ز ايللاة األسااو   ان دب  لرا لناورو والنرو امن عرو صنوبات جلاا امج ل لو  أعف ، ا ج كل ، ا ج    بنس، ا امانل 

 امررساثافولررو ة بررٌن افاج ررو ام   ررلو جاد عا ررات افةاا مررو  بررٌن امررعجلٌن رمررو أبنررا  ايللرراة األسررااو  جهررذا بنرر  ادورر   عفرر  
ل ررا ادسرراة امعااااررو  عاسررو   اجمررا هررذا افووررو  خاوررو يف لررز امةطرروعات األخررًنة امررمي  ون اماا اررو مل  رر  أاررامنف رر  أل

افة رًن ادجل :افاج رو ام   رلو جافة رًن اماراد :اد عا رات افةاا مرو برٌن   جلا ه ا لا  اخةلاع ا فووروع ا امرذ  اسرض لة رًناا 
 اماال   :  اؤشا  اماا او  طاحب ام عاسو ايلاملو مفةناف عفل  ج سااو جهذا لا  ذهو أبنا  ايللاة األامعجلٌن رم
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الحيوا   أبعواددراكات المتبادلوة بوين الويوجين نحوب اإل بين الم ونة النفسية إحصائيةذات داللة عال ة  هل تبجد
 ؟ األس ية

 9ما يليوتف ع تساؤالتي إلى 

 ؟(  ا و  لةوس )اف ةوب امةنفل    فة ًن افاج و ام   لو  نعب ل ةوب يف إ صاالو  دمو اات واجق  ول  هز -
 نررعب  ايللرراة األسررااو أبنررا  عا ررات افةاا مررو بررٌن امررعجلٌن رمررو يف ل ررةوب اد  صرراالوإهررز  ولرر  ورراجق اات  دمررو  -

 ؟ل ة امعجاج ة ًنف
 نررعب   عا ررات افةاا مررو بررٌن امررعجلٌن رمررو أبنررا  ايللرراة األسررااويف ل ررةوب اد إ صرراالوهررز  ولرر  ورراجق اات  دمررو  -

 ؟ ع   األب ا  ة ًنف
 نررعب   عا ررات افةاا مررو بررٌن امررعجلٌن رمررو أبنررا  ايللرراة األسررااوةوب اديف ل رر إ صرراالوهررز  ولرر  ورراجق اات  دمررو  -

 ؟وفو ام اابو  ة ًنف
 نررعب   عا ررات افةاا مررو بررٌن امررعجلٌن رمررو أبنررا  ايللرراة األسررااويف ل ررةوب اد إ صرراالوهررز  ولرر  ورراجق اات  دمررو  -

 (؟ وجاو أج دمة ة  )والنو األساة ة ًنف

 9الف ضيات 1-1

 9الف ضية العامة

 .األسااوايللاة  أبنا بٌن افاج و ام   لو جاإل عا ات افةاا مو بٌن امعجلٌن رمو  إ صاالو ول  ع عو اات  دمو  -

 الف ضيات الجيئية9

 . (  ا و  لةوس ) امةنفل   اف ةوب فة ًن  نعب ام   لو افاج و ل ةوب يف إ صاالو  دمو اات واجق  ول  د -
 ة ررًن نررعب ف  عا ررات افةاا مررو بررٌن امررعجلٌن رمررو أبنررا  ايللرراة األسررااويف ل ررةوب اد وإ صرراال ولرر  ورراجق اات  دمررو  -

 .ل ة امعجاج
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 ة ررًن نررعب ف  عا ررات افةاا مررو بررٌن امررعجلٌن رمررو أبنررا  ايللرراة األسررااويف ل ررةوب اد إ صرراالو ولرر  ورراجق اات  دمررو  -
 .ع   األب ا 

 ة ررًن نررعب ف ت افةاا مررو بررٌن امررعجلٌن رمررو أبنررا  ايللرراة األسررااو عا ررايف ل ررةوب اد إ صرراالو ولرر  ورراجق اات  دمررو  -
 .وفو ام اابو

 ة ررًن نررعب ف  عا ررات افةاا مررو بررٌن امررعجلٌن رمررو أبنررا  ايللرراة األسررااويف ل ررةوب اد إ صرراالو ولرر  ورراجق اات  دمررو  -
 (. وجاو أج دمة ة )والنو األساة

 9 األهدا 5 -1

 :اف  لاام عاسو يف  أه اف كا  فحلص     

عجلٌن رمرو أبنرا  ايللراة األسرااو بام  راو مف ةرعجلٌن جاد عا رات افةاا مرو برٌن امر امن عو بٌن افاج و ام   لو  ظاا ألمهلو 
  كا   ا  اه اف ام عاسو يف ام  اا امةاملو :

بام  رررراو ل، ررررا  أورررراحامااررررث امنف رررر  بافواوررررلا اف، ررررو جخاوررررو هررررذا افووررررو  امررررذ   إ رررراا سرررر ف ام عاسررررو إ   -
 .ف ةعجلٌنم
سرر ف ام عاسررو إ  امكاررف عفرر  والنررو امن عررو ادع ااولررو بررٌن  ررز لررا افاج ررو ام   ررلو جاد عا ررات افةاا مررو بررٌن  -

 امعجلٌن رمو ابنا  ايللاة ادسااو .
  ام اجق بٌن ادسرةااات افةعجلرات بام  راو مف اج رو ام   رلو براخة ف اف رةوب ام عاسر  )لةوسر  س ف إ    ا -

 . ا و (
بررٌن امعجلررات بام  رراو مت عا ررات افةاا مررو بررٌن امررعجلٌن رمررو أبنررا  ايللرراة األسررااو جسرر ف ااسررا إ    ارر  ام رراجق  -

 باخة ف لة ًنات امااث :

 وفو ام اابو  والنو األساة(. )ل ة امعجاج  ع   األب ا  
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 األسرررااو ايللررراة أبنرررا  رمرررو امرررعجلٌن برررٌن  مررروافةاا مت عا رررات بام  ررراو األ جاج برررٌن ام ررراجق   اررر  إ  سررر ف  رررا  -
 : امااث لة ًنات باخة ف

 (.األساة  والنو ام اابو وفو األب ا    ع   امعجاج ل ة)

ل لنفولرررات ل رررة اة لرررا جاعرررا األسررراة اموورررول إ  اسةكاررراف   ل رررو جوالنرررو افوورررو  افررر عج  جامرررم لرررا خررر  -
 امعااااو .

 أهمية الدراسة9 1-1

 لو ام عاسو ول ا اف  : كا ان ةص أمه

 _  وهنا لا ام عاسات اممي مل  ف  اهة الا لا عاز اماا اٌن عف  ل ةوب اف ط و حمز ام عاسو.3

افارا ز امرمي يف لرز  األسرااوايللراة  أبنرا  عا رات افةاا مرو برٌن امرعجلٌن رمرو إل_ حماجمو عب  ل ،وم افاج رو ام   رلو با2
 .األساابا لنز اف اجمٌن ااااون عا دم األسا  جاأللاس   امعجاج  أوااا

عفررر  امةنرررااج جامةواورررز  األ جاج فلرررو   ررراع  _   رررا  كرررا ادسرررة ا ة لرررا  ةررراا  هرررذ  ام عاسرررو يف جورررا خطررر  ع1
 ج اول،لو   اع  عف  عوا افاج و ام   لو.   اولوجباال   اد ا 

 المفاهيم االج ائية9 1-3

 متغي  الم ونة النفسية1-3-19

  و ام   لو : ناف افاج 

افاج و ام   لو ه  :" ع فلو امةواور  املر  جافوال،رو اد ابلرو مفار اا   امصر لات  ام كارات  اج امسر وا ام   رلو امنا ارو 
ورر وا  امررمي اوال،،ررا امااررا لاز افاررك ت ادسررااو  لاررك ت امن عررات لررا ادخررااا   افاررك ت امصررالو اةطررًنة

 (Jean-Louis,2010,p1 )  .افاك ت افاملو  امن ز
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ج ناف أاسا باهنا :" ايل  ام اوز بٌن امااات افطف  امذ  اصز م علرو ام رو  جايلا رو افطف رو امرمي ختراج بامار   عرا     
   ج   جووابط  أ   نىن أن افاج و ه  :

 (بتص  646،ص 6991)الصبفي ،. ا و د   فب امة اسم ج اات د   ا ايلا و    

 :عف  أهنا  الااالا ام   لوج ناف افاج و 

 عف  ل لا  افاج و ام   لو .  ز لا امعجج جامعجلوجم و  ام علات اممي حيصز عفل،ا      

 األس ية9 الحيا  أبعاد نحب اليوجين بين المتبادلة متغي  اإلدراكات 1-3-1

ا اررراا  ام رررا   جلرررا ا ررر ن  عرررا  نررراف بأ ررر  :"ع فلرررو إ عاك ام رررا  ممخرررااا ع فلرررو لن ررر ة  و،رررو د انة ررر  عفررر  جمرررا  لررر    
برز انة رر  أاسرا عفر  خصرااص افوعررف امرذ   رةض ولرر  ع فلرات امة اعرز ادلة راع   جعفرر   رو  امن عرات امررمي  اآلخرااا 

 (111،ص 1871فؤاد البهي السيد،) صز لا بٌن افة اعفٌن يف امم افوعف ".

ةفف يف ا عا   عا اآلخااا  أ  أن إ عاك األواا  لرا  ومر  ج ناو  وا  و  ااو عف  أ  :"  ز وا  م ا  ا طااعات  نف  ا   
إ عاك اايت لا جل،و امم اآلخا امذ  لةصز بر  جل  صرز ع ر  يف ون جا ر   باإلوراوو إ  أن األوراا  اةف رون ول را بلر ،ض 

باإلورراوو إ  أن يف إ عا رراسض مفارر   اموا رر   جامررم ألن  ررز وررا  خ ا رر  اةاوررو يف ا اهرر  رمررو ام ررا  جافوورروعات  هررذا 
ه رراك عوالررز ع ارر ة  ررا ا يف امن فلررو اإل عا لررو  ايلامررو ام ررلكوموللو  ام  ررلوموللو جاد  ناملررو  ج جاونرر  جا اها رر    إد أ رر  
مكرر   كة ررز امصرروعة يف أاها  ررا عررا والنررو اد عاك افةاررا ل أج إ عاك ام ررا  ممخررا  ا ا رر   ووررلح امنوالررز امررمي اة لررع لررا 

ارررا ل جامنوالرررز امرررمي  رررا ا ولررر   جاف رررةواات افحةف رررو شرررذ  امن عرررات  جهررر  أسرررا  اإل عاك افةارررا ل  جامن عرررات اإل عاك افة
)فاتنووووة امعجللررررو هرررر  جا رررر ة لررررا ورررر ا امن عررررات افةاا مررررو جامررررمي اظ،ررررا ول،ررررا بوورررروح عالررررز اإل عاك جامة اعررررز افةاررررا ل.

 (12،ص 1111،ديبة

 9ويع   اج ائيا بأنه

افةارررا ل برررٌن امرررعجلٌن رمرررو أبنرررا  ايللررراة  اإل عاكز عفل،رررا  رررز لرررا امرررعجج جامعجلرررو عفررر  ل لرررا  صرررمي حيجم رررو  امررر علات امررر
 .األسااو
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 الدراسات السابقة9 2 -1

 9متغي  الم ونة النفسيةالدراسات التي تناولت  1-2-1

 ".( بعنبان 9"الم ونة النفسية لألطفال الذين تع ضبا للعنف السياسي1111دراسة ) بتة وآخ ون 

  ررفل  امسررو  عفرر  افاج ررو ام   ررلو ل ابررز امصرر بو ج   ررًن امةواورر  ام   رر  جامة اررا برر  يف  هرر وا هررذ  ام عاسررو إ 
( و رررر س وف ررررطل لاس بطاا ررررو عاررررواالو  عاشرررروا أ رررر اث 98ألرررروا  اد ة اوررررو مرررر   األو ررررال ام ف ررررطل لٌن  جعرررر    اخةلرررراع)

  جامرم م لرا   3898اع )ووعة( ام  حو افن مو لا ل لا  باج  واماد ة اوو  نل و دمافو مف جة ا. ج  اسةح ام اخةا
 ز لا افاج و ل ابز امص بو  أساملب لناولرو    را   اسرةح ام ل لرا  امنصرابلو ج  ر اا امرذات جادورطاابات اد  ناملرو 

بو ام   ررلو جلررو   جع لةوسرر  مف اج ررو ج امصرر  (. جأشرراعت  ةرراا  ام عاسررو إ PTSDجأعررااد  رراب لررا بنرر  امصرر لو )
 لرررث أل،رررات أن األو رررال    رررااة،ض لرررا ام ةررراا  ام رررفالو مأل ررر اث امصرررا لو ج أل،ررراجا عررر عاس أ ررر  لرررا افاج رررو ام   رررلو 
جأشرررراعت  ررررذمم إر عرررر م جلررررو  ع عررررو لوهااررررو بررررٌن افاج ررررو ج امةواورررر  ام   رررر  خرررر ل األ رررر اث امن ل ررررو يف اد ة اوررررو 

 (31 ،ص1111،)يحي شا بر ام ف طل لو امك ب. 

(9بعنبان الم ونة اليواجية وعال تها بالحاجات االنفعالية االجتماعية واالكتئوا  1111دراسة عباطف صالح )
 لدى المتيوجين من الجنسين.

سرر ف هررذ  ام عاسررو إ  امةنرراف عفرر  افاج ررو امعجاللررو ج ررز لررا ايلالررات اد  ناملررو جاد ة رراب جامةنرراف إ  ام رراجق 
( لةعجلررا 99و امعجاللررو جايلالررات اد  ناملررو ادلة اعلررو جاد ة رراب  جعرر   كو ررا ام عاسررو لررا )بررٌن افةعجلررات يف افاج رر

 ( لةعجلا جلةعجلو  ج ا ا األ جات اف ةح لو  اديت :391( لةعجلو  امن   امكف  بفغ )82ج)

سررررةالان ايلالررررات اسررررةالان افاج ررررو امعجاللررررو لررررا إعرررر ا ها  جل لررررا  اماورررر  امعجالرررر  لررررا إعرررر ا  ولررررود اماررررل ج   جا
 اد  ناملو ادلة اعلو شلز   امجو ج نااب اماا او  جل لا  بلم م  ة اب( جأل،ات ام عاسو ام ةاا  امةاملو :

عرر م جلرررو  ع عررو برررٌن افاج ررو اةاورررو  ررز افارررك ت اةاوررو بامررر جع امعجالرر  ج رررز لررا ايلالرررو مفة رر اا جاد ة رررا  
مفاالررات اد  ناملررو ادلة اعلررو  ججلررو  ع عررو اع ااولررو لولاررو بررٌن افاج ررو يف  ررز جاف ررا  ة اد  ناملررو جا  ررو  امكفرر  
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افارررك ت اةاورررو بامررر جع امعجالررر  ج رررز لرررا ايلالرررات م سةا ررران جايلالرررات اد  ناملرررو ادلة اعلرررو  ججلرررو  ع عرررو 
لرررو جادسةا ررران جايلالرررات اد  ناملرررو اع ااولرررو لولارررو برررٌن افاج رررو امعجاللرررو جايلالرررو مفة ررر اا جاد ة رررا  جاف رررا  ة اد  نام

 (11،ص 1111) عباطف حسين،ادلة اعلو.

 الم ونة( وعال ته باتخاذ الق ار-( بعنبان9 األسلب  المع في )التصلب1113دراسة )ك مان 
افاج و مر   لةحرذ  ام رااع اإل اع  يف امرو اعات  -ه وا ام عاسو إر امةناف إر ل ةو  األسفوب افنايف؛ امةصفب

 لررا اةان،ررا لررا ل،ررات    ررا هرر وا إر امكاررف ع ررا إاا  ا ررا ه رراك ورراجق اات  دمررو إ صرراالو يف األسررفوب افنررايفج 
افاج رررو جوررر  لة رررًنات : امررر م  امن رررا  اف رررةو  امةنفل ررر   امةحصرررص امنف ررر   لررر ة اة لرررو جافا رررع امرررولل  .  -امةصرررفب

( لرا أهرض ام،رات امةابنرو شرا اخةرًنجا 9( ج اعة ج )32 اع  يف )( لةحرذاس ونفلراس مف رااع اإل289ج كو ا عل و ام عاسو لا )
( 21( ا رررااس ج)298( ج رررل س؛ لررر ،ض )38( لررر اااس عالررراس  )98( لررر اا إ اعة )381بامطاا رررو امن  ارررو )اف صرررو ة(؛ بواعرررا )

لرا  ام ر عة عفر  افاج رو جل  -عالاس  اسةح م ل لا  األسرفوب افنرايف امةصرفب 88-38أ ا   جع   ااج ا أع اعهض بٌن 
اختا  ام ااع اإل اع   جبل ا  ةاا  ام عاسرو أن اامالرو أوراا  امنل رو لا رون جمر ا،ض عر عة عاملرو عفر  اخترا  ام رااع اإل اع     را 

)يحوووي  افاج رررو جوررر  لة رررًن امررر م مصرررا  امررذ وع. -بل ررا جلرررو  وررراجق اات  دمرررو إ صررراالو يف األسرررفوب افنرررايف امةصرررفب
 (35 ،ص1111،شا بر 

األمول ومعنوي الحيوا  كموؤ  ات  بعنوبان" Tack-Ho Kim, et al( 1113هوب كويم وآخو ون  -راسوة )توا د
 علي الم ونة لدي البالغين في كبريا9 التطبيقات لدي المستشارين"

 ه وا هرذ  ام عاسرو إر امةنراف إر امنوالرز امواعنلرو امرمي   راع  عفر   كرواا افاج رو ام   رلو مر   امارام ٌن يف  وعارا
 ا وا اةف ون اف اع ة لرا لاس رو اماورا  ادلة راع   ااج را    992واماا  وعاا ل ،ض   2811و ا عل و ام عاسو لا  ك

  ل لررا  عوالررز اموعااررو جل لررا   جات امةاملررو: ل لررا  عوالررز اةطرراسرر و. جاسررةح م اماررا اون األ 38-31أع رراعهض بررٌن 
مارا اٌن. جبل را  ةراا  ام عاسرو أن امةارااا يف امةكلرف لرا إعر ا  اScale School   Adjustmentامةكلرف اف عسر  

 اف عس   ان انة   عف  اموعااو جملم عف  عوالز اةطا    ا بل ا جلو  واجق يف افاج و ام   لو بٌن امطفاو 
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)جم وعو متلعت بافاج و ججم وعو متلعت ب و  امةكلف(  جاعة   امم عف  عوالز ع ة  ل ،ا: األلرز   عرض اف عسرٌن 
لنين ايللاة  ا بل را جلرو  ع عرو سرفالو برٌن عوالرز اةطرا جامةكلرف اف عسر    ججلرو  ع عرو لولارو برٌن عوالرز اموعاارو ج 

 (54 ،ص1111،)يحي شا بر  جامةكلف اف عس .

االحتووو ال النفسوووي وعال توووه بم ونوووة األنوووا لووودي المعلموووين الفلسوووطينيين  ( بعنوووبان9"1118دراسوووة )الخطيوووب 
 بمحافظة غي ".

هررذ  ام عاسررو إر امةنرراف عررا والنررو امن عررو بررٌن اد ررساق ام   رر  جلاج ررو األ ررا مرر   افنف ررٌن ام ف ررطل لٌن  هرر وا
لنف ررا جلنف ررو لررا حماوظررات اررعة   اخةلرراعهض بطاا ررو عاررواالو وا لررو.  982 ااوظررات اررعة  ج كو ررا عل ررو ام عاسررو لررا 

اج  ناارب عرا ل عار  م حم ر  جل لرا  لاج رو األ را إعر ا  جاسةح م اماا ث ل لا  اد ساق ام     إع ا  سرل لان ج الر
حم   جواا  ايلفو جحم   لوا  اةطلب. جع  بل ا ام عاسو ع م جلو  ل ةواات لا  نرو يف أبنرا  اد رساق ام   ر  )عر م 

امة للررذ(    ررا اماوررا امررولل    ازم رراد ل ررةو  اف ررا  ة اإل اعاررو   ررا ارر ع ،ا افنفررض  ورر وا اف، ررو  اد ررا  ام ررف  رمررو 
بل ا جلو  ل ةواات لا  نو يف أبنرا  افاج رو األ را )اماعاارو جامر عض ام   ر   امةوعنرات امناملرو مف جراح  افاراع و ام اعفرو يف 
ا ة ا   كواا اماجاب  ادلة اعلو  دماعسو امص اعو ج امصااو  ل،اعات امةواوز يف ايللاة(    ا بل ا عر م جلرو  ع عرو 

 (1،ص1118، الخطيب) نا  اد ساق ام     جلاج و األ ا م   افنف ٌن ام ف طل لٌن يف حماوظات اعة.اع ااا بٌن أب

 ( بعنبان9 "تقييم عبامل م ونة األنا في مباجهة األحداث الصادمة". 1118دراسة ) الخطيب 

)امذ وع ج اإل ررراث( يف امارررااب ام ف رررطلين بهررر وا هرررذ  ام عاسرررو إر امةنررراف إر امنوالرررز افكو رررو فاج رررو األ رررا مررر 
لوال،ررو األ رر اث امصررا لو امررمي اةناوررون شررا  ةلجررو م لةلا ررات ج اداةلررادت ج ادعة ررادت اإلسررااالفلو ورر  اماررنب 

( وامارراس جواماررو لررا وفاررو ج واماررات لالنررو األ هررا جامالنررو اإلسرر للو 131ام ف ررطلين  ج كو ررا عل ررو لررا ام عاسررو لررا )
إعرر ا  ام اوررا جسررا  لان  جبل ررا  ةرراا  ام عاسررو جلررو  عوالررز ( E.R.89)  لاج ررو األ ررا ب ررعة. جاسررةح م اماا ررث ل لررا

ادسرررة  ل  اإلبرر ا   عجح ام عابرررو  افارررا أة  امن عررات ادلة اعلرررو  ام رررلض اماج لرررو  خاوررو فاج رررو األ رررا جهرر : ادسةاصررراع 
ج رو األ را  جهر ا االرا إر  اراة  نراد امارااب "األخ ق"    را بل را متةرا امارااب ام ف رطلين ب علرو عاملرو يف لا  افول،و

 (1ص ،1118 الخطيب،)  ام ف طلين مأل  اث امصا لو جع عسض عف  امةص   شا جالةلا ها ب  م.
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( بعنوووبان 9فاعليوووة ب نوووامم إرشوووادي مقتووو ح لييووواد  م ونوووة األنوووا لووودي طالبوووات الجامعوووة 1117دراسوووة )حسوووان 
 اإلسالمية بغي .

واماررات امالنررو اإلسرر للو  بامكاررف عررا واعفلررو با ررال  إعشررا   معاررا ة لاج ررو األ ررا مرر  هرر وا هررذ  ام عاسررو إ 
( 32( واماررو لرا وامارات اف ررةو  األجل لرا  فلرو امسبلررو    را اخةراعت اماا اررو )338ب رعة  ج كو را عل ررو ام عاسرو لرا )

 لاج و األ ا. اسةاا وواماو لا ايلاو ت عف  أ د ام علات عف  

لاج و األ ا  جام  ال  اإلعشا   معارا ة لاج رو األ را   جعر  بل را  اسةاا وا او أ ا ٌن لا إع ا ها جمها :جاسةح لا اما
ام افررر    ةررراا  ام عاسرررو جلرررو  وررراجق اات  دمرررو إ صررراالو برررٌن  علرررات أوررراا  امنل رررو عفررر  اسرررةاا و لاج رررو األ رررا يف ادخةاررراع

لاج رو األ را  يف ادخةاراع  اسرةاا وبرٌن  علرات أوراا  امنل رو عفر   جامان      ا بل ا ع م جلو  واجق اات  دمو إ صاالو
 (1،ص 1118)والء حسان ،.امان    جادخةااع امةةان 

الم ونوة النفسوية لودى البوالغين فوي  و ( بعنوبان العال وة بوين سومات الشخصوية1111Graceدراسة )ج اسوي
   جير الكاريبي

ام عاسرلو  جافاج رو ام   رلو ج كو را امنل رو م امكر ب مفاحصرلوه وا هرذ  ام عاسرو إ  امةنراف إ  اةصرااص اة ر
 .إ اث(  218ا وع( ج ) 382وا ا لا وفاو اف اع  اماا واو يف لعع امكاع  ) 181لا 

 al 2006 Goldberg et جم ا امالا ات اسةح م اماا ث ل لا  عوالز اماحصلو اة م امك ب لا اع ا 
لولارو برٌن مجلرا عوالرز اماحصرلو  اع ااولر   اماا رث جبل را  ةراا  ام عاسرو جلرو  ع عرو جل لا  افاج رو ام   رلو لرا إعر ا

بل  را  ا را امن عرو سرفالو لرا خاورلو   )ا ظرو امسر ًن  اف اوملرو  اد  ةراح عفر  اةر ات  جاد ا راولو( جافاج رو ام   رلو  
لررا امةاررااا يف افاج ررو ام   ررلو  جعرر    %12امنصررابلو    ررا بل ررا  ةرراا  ام عاسررو أن خصررااص اماحصررلو سررامها ب  رراو 

)م جووع  ا ررا خاوررلو ا ظررو امسرر ًن األعفرر  يف ام دمررو اإل صرراالو افل،ررا اف اوملررو ا امنصررابلو ا اد  ةرراح عفرر  اةرر ات .
 (12،ص 1111سابق ،
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يووا  ( بعنووبان فاعليووة ب نووامم إرشووادي لتنميووة الم ونووة االيجابيووة فووي مباجهووة أحووداث الح1111دراسووة )عامووان 
  الضاغطة لدى عينة من الشبا 

لةنر   افنراد جاألبنررا   resilience سر ف هرذ  ام عاسرو إ  إم ررا  افعار  لرا امااررث  رول ل ،روم افاج ررو اد ابلرو
إ  ام لرام  أاسراجامووول إ  لكو ا   اماال لو جحماجمو ام ،ض افةن   مطالنة  باعةااع  ع فلو  ا اللو لةن  ة األبنرا  جسر ف 

بووا با ال  إعشا   لاين عف  امن ار  لرا ام  لرات اد ة االرو جامرمي  ن رز عفر  خت رلل أ را امسر وا جاأل ر اث امصرا لو 
خر ل    لرو افاج رو اد ابلرو  لرث  ة اسرب و لرات ام  رال  اإلعشرا   لرا والنرو افاج رو اد ابلررو مر ب امارااب جامرم لرا 

لكو رررو لرررا   ااالرررو( وامارررا ل  ررر ٌن إ  عل رررو 21اسرررو ج كو رررا امنل رررو لرررا )جامن رررز عفررر     لرررو لكو اسرررا مررر ب عل رررو ام ع 
( و ب بام اعو اماابنو جب لا امانب األ بلو جامنف لو بكفلو امسبلو جبالنو عرٌن سرم 31( جعل و وابطو لكو و لا )31)

امسرااطو مر ب  ر اث ايللراة جاسةح م ل لا  اماا ث ل لا  افاج و اإل ابلو م ب اماااب لا إع ا  اماا ث  جل لرا  أ
اماا ث جبا ال  إعشا      ر  مة  لرو افاج رو اإل ابلرو لرا إعر ا  اماا رث ج وورفا  ةراا  ام عاسرو إ   إع ا اماااب لا 

لرررا امارررااب امرررالن   امةجااالرررواف رررةح م ج جع  يف    لرررو افاج رررو اد ابلرررو مررر ب أوررراا  ا  وعرررو  اإلعشرررا  وناملرررو ام  رررال  
 األ  اث امسااطو م ا،ض . ج ذمم خ ل

عفلرر  شرر،ا  أ اررا لرراجعرر  اسررة ات وناملررو ام  ررال  اإلعشررا   اف ررةح م  ررل بنرر  ا  سررا  لف ررا   اإلعشررا او جلرراجع 
  جام علرو امكفلرو مر  لا امرا لا  نررو  أبنرا  عل را اسرةجاباسض عفر  ل لرا  افاج رو اإل ابلرو ج اررٌن أن  علراسض عفر   ث لر

 ررذمم   علررا  اسررةجاباسض عفرر  ل لررا  أ رر اث ايللرراة امسررااطو ملةاررٌن أن  علرراسض عفرر  أبنررا   جلررا ال امةا ررا عاا ررا .
ل رررةوب امةا رررا مررر ا،ض لرررا ال عاا رررا جان ام  رررال  اإلعشرررا    أنجام علرررو امكفلرررو مررر  ل رررة اة يف ادزم ررراد  جهرررذا اررر ل 

 (1،ص 1111امان ،) ع .  جبن  ا  سا  وسة افةابنو أاساا  ساا  اف ةح م مل اعل م   أ ًن

 ( بعنبان9 الخصائص السيكبمت ية لمقياس الم ونة االيجابية لدي الشبا  الجامعي.1111دراسة )عامان

ل لرررا  افاج رررو اد ابلرررو مررر   امارررااب امرررالن   جامةنررراف إر اةصرررااص  جاخةاررراعإعررر ا   هررر وا هرررذ  ام عاسرررو إ 
ج كو ررا عل ررو  سرراملب اإل صرراالو اف ا ررو مررذمم ام رراد ام ررلكولساو مرر  لررا ورر ق ج اررات  باسررةح ام امن ارر  لررا األ
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 ( وامارررراس جوامارررو بام اعررررو اماابنرررو لررررا مجلرررا امارررنب األ بلررررو جامنف لرررو بكفلررررو امسبلرررو جبالنررررو عرررٌن سررررم281ام عاسرررو لرررا )
 جاسةح لا ام عاسو ل لا  افاج و اد ابلو لا إع ا  اماا ث.

جاد  راق امر اخف  مفا رو   جهرذا  نف را  ار   ف  ف لرا  افاج رو اد ابلرو جع   ووفا ام عاسو أل مو   عض اما را  امنرال
 .يف ل لررررررررا  افاج ررررررررو اد ابلررررررررو فررررررررا اة ةررررررررا برررررررر  لررررررررا خصررررررررااص سررررررررلكولساو ل اومررررررررو عفرررررررر  امطرررررررر ب امررررررررالنلٌن  صررررررررا

 (1،ص1111عامان،)

لجامعووووات عوووون الحيووووا  لوووودى طالبووووات ا بال ضووووي(بعنووووبان الم ونووووة النفسووووية وعال تهووووا 1111دراسووووة )يحووووي 
   بمحافظات غي  الفلسطينية

 ام ف رطل لوجس ف ام عاسو إ  امةناف عف   رز لرا ل رةوب افاج رو ام   رلو جاماورا عرا ايللراة مر ب وفارو امالنرات 
مفةناف مفن عو بٌن افاج و ام   لو جاماوا عا ايللاة  جامكارف عرا ام راجق يف ل رةوب  أاسااعة    ا ه وا   ااوظات
لو جاماوا عا ايللاة مانل افة ًنات )ام م  امالنو  امةحصص  افن ل امسا  ر  مفطامرب  امس لرب افرل    افاج و ام   
 211( وامرررب جوامارررو  )811جامررر خز اماررر،ا  مألسررراة   اف رررةوب امةنفل ررر  مفوامررر اا (ج كو رررا امنل رررو لرررا ) مفطامرررب 

نل رو بصرروعة وا لرو عاررواالو لررا وفارو امالنررات امررا ث وامرب جواماررو ( صر ،ض ا رروع جام صررف اآلخرا إ رراث  ج  اخةلرراع ام
)األ هرا  األعصرر   اإلسر للو ( لررا امةحصصررات امنف لرو جاأل بلررو  جاعة ر ت افرر ،  اموورر   امةافلفر     ررا اسررةح لا 

(  ج ووررز إ  جلررو  3889جل لررا  اماوررا عررا ايللرراة لررا إعرر ا  جمرر   امرر  سرروع  ) إعرر ا هال لررا  افاج ررو ام   ررلو لررا 
 (1،ص 1111، )يحي شا بر لولاو بٌن افاج و ام   لو جاماوا عا ايللاة . اع ااول عو ع 
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 9 األس يةدراكات المتبادلة بين اليوجين نحب أبعاد الحيا  متغي  اإل تناولت التي الدراسات 1-1 -2

ما يكوبن الويوج بعنوبان التباصول السولبي المتبوادل بوين الويوجين عنود  Cordova )، 1881دراسة ) ك ودفوة 
 عنيفاً.

ج كو را  ه وا ام عاسو إر و،ض  ا اللكلو امن عو بٌن األ جاج امذاا  اجن بةجابو دماعسرو امرعجج مفن رف ور   جلةر 
(  امرو لرا األ جاج امرذاا انرا ون لرا امكراب  جد 38(  امرو لرا امع رات امر يت  اعسرا امن رف ور ها  )28امنل و لا )

  جاج سنل   جع    اسةح ام  ظام   جاا امة اعز امعجال  باإلواوو إر امةافلز اف ط  .  (  امو31 اعسون امن ف  )

إر أن األ جاج امررذاا  اعسررون امن ررف ا حاوررون يف  واوررز سررف  ب علررو أ رر  لررا األ جاج امررذاا مرر ا،ض  وتبصوولت النتووائم 
 ةناورا مفن رف أاسراس ا حراوا يف امةواورز ام رف . اب جد  اعسون امن ف أج األ جاج ام ن ا     ا أن امعجلات امر يت ا

 (71،ص1111 ،فاتنة ديبة)

(. إدرا  مفاهيم المساوا  وعال تها بوالتبافق اليواجوي موا بوين الويواج السوابق  Bram، 1888دراسة ) ب ام 
 والحاض  الااني.

 عجلروا مف راة اماا لرو جعر     طالر   ه وا ام عاسو إر إ عاك ل اهلض اف اجاة جع عة،ا بامةواو  امعجالر  لرا برٌن أ جاج
  جج ج جلو (. 281ام عاسو عف  عل و لكو و لا )

 وجاءت النتائم كما يلي9

إ عاك ل اهلض بامعجاج األجل ختةفف ع ،ا يف امعجاج امااد  جأن أواا  امنل رو  را وا اارناجن ب ر ع  ارًن لرا عر م اف راجاة 
لال عا ع ع  اًن لا ايلالان يف امعجاج األجل جأهنض اة ةنرون  ر  أعصر  لرا بامعجاج األجل ج خصوواس ام  ا   جع  ع  اما 

 ام اا ة يف امعجاج امااد  ألا ام  ا  و   ع ن عا اعسالا لا اف اجاة يف امعجاج ايلار )امااد(. 

م  را   ألرا امالرال و ر  أ ر   ف را  ا  إ عاك اف راجاة مر   األ جاج  ف را  ا  امةواور  جخصووراس مر   اوكما أظه ت الدراسوة 
 ،1111 ،نفوووس الم جوووع) ااررر ة لرررا امررعجاج اماررراد.عرر جا عرررا  علرررو عاملرررو لرررا اماورررا امعجالررر  لا اطرررو ب علرررو إ  اسررر،ض بام

 (71ص
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 ( اإلدرا  المتبادل بين اليوجين وعال تها بفارل السن بينهما.1111دراسة )ف جاني، 

امن ررررا  بررررٌن امررررعجلٌن ج امنوالررررز ادعةصررررا او ج اإلشرررراا  هرررر وا ام عاسررررو إر امةنرررراف عفرررر  لرررر ب  ررررأ ًن ام رررراعق    
  جلو(. 91 جلا  ج  91لا األ جاج) 91امناو   ام    عف  امةواو  امعجال   جع   كو ا عل و ام عاسو لا 

  أدوات الدراسة9

  نين امةاا ل امف ظ  بٌن ام ااض باف ابفو  جبٌن اماحص األخا. ث أ اة مفااالمقابلة...

جامرم مفةنراف عفر  األبنرا  ام راب و امرذ ا لرا خر ل عؤارو  رز لرا امرعجلٌن عفر  T  A  Tض افوورو  اخةااع   ،ر
   ة م اعق ام ا بل ، ا.

 تبصلت نتائم الدراسة إلي9

 جلو  ع عو لولاو بٌن واعق ام ا بٌن امعجلٌن  جبٌن اإللكا لات افا او م ب األ جاج. 

لٌن ج رأ ًن امرم ام راعق عفر  اما رب امنراو   ج ام  ر  يف ع عة، را جلو  ع عو لولاو بٌن واعق ام را برٌن امرعج  
 امعجللو.

 جلو  ع عو لولاو بٌن واعق ام ا بٌن امعجلٌن جبٌن  وعلو لاا ز لنل و  ا و عا امم ام اعق. 

 (5،ص1111 ف جاني،) 

اليوجيوة وأ و   ( إدرا  األزواج لمفواهيم العال وة  Farrah ،& Kristina ،1111دراسة ) ف ح و ك سوتين 
     على تحمل المسؤولية نحب األبناء.

هررر وا ام عاسرررو إر  ل لرررو إ عاك األ جاج ف ررراهلض امن عرررو امعجللرررو لارررز ل ،ررروم امةواوررر  امعجالررر   جل ،ررروم عررروة امرررعجاج 
ل ررراهلض  افة ارررز برررت عاك  رررأ ًن األخرررا يف ورررلغ ام رررااع  ج رررذمم ل ررراهلض األ جاج ام رررفالو عفررر  ع عرررة،ض امعجللرررو   لرررث أهنرررا

 ( عف    ز اف اجملو رمو األب ا .  ل     ز اآلبا  )   األبواا  نكم عف
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أو رال يف افةوسرر   جعر  اسررةح م باإلورراوو افر  جععررو امالا ررات  1ألاارا ام عاسررو عفر  لااررو لررا األسرا امررمي مرر ا،ض 
 جاج امنل و.( م لا  امةواو  بٌن أ    Power Parterscaleامذا لو  ج ذمم ل لا  عوة امااا و )

أن ازم راد ل رةو  امةواور  امعجالر    جاإل  را  برأن امطراف األخرا أ ارا وناملرو يف ايللراة و د جاءت النتوائم كالتوالي9 
فاتنوووة ) امعجللرررو  ج رررذمم اد ة ررراب اات ع عرررو اسرررنف األ ا  األبرررو   دمرررا اررر نكم سرررفااس عفررر  امةواوررر  مررر   األب رررا .

 (71،ص1111ديبة،

ماليووة بعنووبان تووأ ي  النيعووة الماديووة علووي إدرا  المشوواكل ال  Lukas 2005،(Deenدراسووة )لبكوواس ديوون  
 .وعال تها بالتبافق اليواجي

هرر وا ام عاسررو إر اسةكارراف امن عررو بررٌن ام ععررو افا اررو مرر   األ جاج جإ عا ،ررض مف اررا ز افاملررو  جأ ررا امررم عفرر  
ا ام ععرررو افا ارررو مررر   أ ررر  امرررعجلٌن عفررر  إ  رررا  األخرررا امةواوررر  امعجالررر   جعررر  واعرررا ام عاسرررو ام ررراال امةرررار:" هرررز  رررا 

 بافاا ز افا او   جاممي ب جعها  ا ا عف  امةواو  امعجال .

 جلرو( األ اة امرمي اسرةح ل،ا 111 جج   111لرا األ جاج عفر  ا ة را ام اطراد ) 811جع  وا را ام عاسرو عفر  
 ز لا افااع ٌن م     جمعجل  يف أعبنو حماجع:ساال و  ا م لا  ل ،وم   213اماا ث  اسةالان لكون لا 

 اإلواع اماحص : ل لح اماحصلو.
 إواع امعجلٌن.

 عف  اف ةوب ادلة اع .ج   اف ةوب امنااف  عف

 9 جع   ووفا ام ةاا 

   ل رررةو  إر أن  ارررا ة ام ععرررو افا ارررو مررر ب األ جاج  رررا ا سرررفااس عفررر  امةواوررر  أمعجالررر    ف رررا  ا ت ام ععرررو افا ارررو  ف رررا  ررر
 عار  لرا   جامرم ألن ام ععرو افا ارو امعجالر امةواو  هرذا باركز لااشرا  ورتن ه راك ع عرو ارًن لااشراة برٌن افا ارو ج امةواور  

 جيف اة وررو وررتن ام ععررو افا اررو  ن رر  إ عاك افاررا ز افاملررو جبامةررار  رر نكم سررفااس عفرر  امررعجاج.  إ عا ،ررض مف اررا ز افاملررو

 (75،ص1111 سابق، م جع)
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( إدرا  األطفوال لمفهوبم الصودا ة المتبوادل لنبعيوة   Todd & Brigitte،1112دراسة )تبد وب جيت 
 الصدا ة في اإلطار االجتماعي الاقافي في شط ي ب لين .

ه وا هذ  ام عاسو إر ل ب  أ ًن اإلواع ادلة راع  اما رايف عفر  ل راهلض امصر اعو افةاا مرو جخصووراس لر ب جلرو  
ث   رررا هرررذ  ام عاسرررو يف إوررراع اإل عاك ادلة ررراع  مألو رررال ف ،ررروم امصررر اعو افةاا مرررو  جأن ه ررراك ل ررراهلض امصررر اعو   لررر

 شحصلو خمةف و بٌن األوااف.

و ررز( لررا بررامٌن ام ابلررو  جلررا ت ام ةرراا  لاارر ة  231و ررز ( لررا بررامٌن امارراعلو ج ) 883ألااررا ام عاسررو عفرر  )
لا امصاا   جامرذ  أ ب بر جع  إر عفرو امعاراعات  ال بامٌن امااعلو  علو أعف مف اولات  و   عك ا ام ةاا  افةنف و بأو 

افةاا مررو جعرر م ام رروم ع رر  األورر عا   ج علررو أعررز لررا افرراح أ  ررا  امفنررب ل اع ررو بأو ررال بررامٌن ام ابلررو  جهررذا االررا   ررب 
 (75،ص1111 ،فاتنة ديبة ) اخة ف اإلواع ادلة اع  بٌن ا ة نٌن عل  ام عاسو. ام عاسو إ 

( عال ة االختالل اليواجي بكل من التعاطف بين الويوجين واإلدرا  اإليجوابي 1112دراسة )السيد، الصبب ، 
 لش يك الحيا .

هرر وا ام عاسررو إر لناوررو امن عررو بررٌن ادخررة ل امعجالرر  ج ررز لررا امةنرراوف بررٌن امررعجلٌن  جاإل عاك اإل ررا  مألخررا  
 أم ع عو ام اب بام ةلجو.   ااا  ااام  لاة  جهز ه  ع عو 

اسووتخدم الباحاووان  ووالث عالرراس   81-29(  جج ج جلررو  اررساجح افرر ب امن ررا  بررٌن 313ألااررا ام عاسررو عفرر  )
 اختبارات من إعدادهما وهي9

 اخةااع لظاها ادخة ل امعجال .

 اخةااع امةناوف بٌن امعجلٌن.

 اخةااع إ عاك األخا  ااام  لاة.
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 : ووفا ام عاسو إ جع  

إلكا لررو امة اررا  ررر جث ادخررة ل امعجالرر  لرررا خرر ل لناورررو ل رر اع  ررز لرررا امةنرراوف بررٌن امرررعجلٌن  ج ررو  جوالنرررو 
 اإل عاك اإل ا  مألخا  ااام  لاة ) جج أج  جلو (.

 جلررو  ورراجق  امررو بررٌن األ جاج جامعجلررات لا  نرر  ادخررة ل امعجالرر  جل ح سررل  يف  ررز لررا امةنرراوف جإ عاك األخررا
  ح ل ادخة ل امعجال .مصا  ل

جلرو  اع اراا سرف   ال بررٌن ادخرة ل امعجالر  جافة رًناا اماال ررٌن يف ام عاسرو  رز ل ، را عفرر   ر ة )امةنراوف بررٌن 
 امعجلٌن  جاإل عاك اد ا  مااام ايللاة(  ز ل ، ا عف    ة.

  سووووابق م جووووع)  ررررا لة ررررًنان إ ابلرررران.جلررررو  اع ارررراا إ ررررا   ال بررررٌن امةنرررراوف ج اإل عاك اإل ررررا  مألخررررا باعةارررراع أهن
 (85ص ،1111

( عوووودم االسووووتق ار األسوووو ي فووووي المجتمووووع السووووعبدي وعال تووووه بوووو درا  الوووويوجين  1117دراسووووة ) الجهنووووي، 
 للمسؤوليات األس ية.

ه وا ام عاسو إر إ ا  امن عو بٌن إ عاك امعجلٌن مف  اجملات األسرااو  جعر م ادسرة ااع األسرا   ج كو را امنل رو 
 جج ج جلررررو ( لررررا ل ررررةواات الة اعلررررو جاعةصررررا او خمةف ررررو  جاشررررة فا أ جات امااررررث عفرررر  اسررررةالان إ عاك  111لررررا ) 

 امعجلٌن مف  اجملات األسااو ... إع ا  اماا او.

 وأسف ت النتائم عن9

 لن .جلو   اااا  ال إ صاالاس بٌن عوالز ادسة ااع األسا  جل ةو   نفلض امعجج مصا  ل ةوب امةنفلض اما -
 جلو  واجق  امو إ صاالاس بٌن األ جاج اف ل ٌن يف اف ا و يف إمجار إ عاك اف اجملات األسااو. -
 جلو  ع عو اع ااول  لولاو بٌن إمجار عوالز ع م ادسة ااع األسا  ج إمجار اف  وملات األسااو. -
إمجررار اف رر وملات األسررااو جاف رر وملو جلررو  ع عررو اع ااولرر  لولاررو بررٌن إمجررار عوالررز عرر م ادسررة ااع األسررا  ج  -

 ادلة اعلو.
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ف ر وملاسا  را   وملات األسرااو جبرٌن إ عاك امعجلروجلو   اااا  ال إ صاالاس برٌن عر   األب را  جإلاراع  إ عاك اف ر  -
األسرررررررررررررااو جعررررررررررررر    االا برررررررررررررٌن إ عاك امرررررررررررررعجج مف  ررررررررررررر وملاتامرررررررررررررعجج جعررررررررررررر   األب رررررررررررررا   د اولررررررررررررر   ارررررررررررررااا  ال إ صررررررررررررر

 (1،ص1117ني،)الجهاألب ا .

 ( بعنبان اإلدرا  المتبادل لصبر  كل من اآلباء واألبناء.1117دراسة )مهدي ،

ه وا ام عاسو إ  امةناف عف  إ عاك األب ا  مصوعة اآلبا   جامةنراف عفر  إ عاك اآلبرا  مصروعة األب را    كو را عل رو 
   ررررز لا فررررو لررررا لاا ررررز ام عاسررررو   يفأ ارررر81ا رررراج  81سرررر و )لا فررررو افااه ررررو (39-32امااررررث لررررا األب ررررا  لررررا سررررا 

 وامب جواماو يف  ز حماوظو  جوباا،ض جأل،اسض )ادبة االو  اإلع ا او  اماا واو(.111

اسةالان مصوعة اآلبرا  جاألل،ات...إعر ا  اماا ارو  اسرةالان مصروعة األب را   األدوات التي استخدمها الباحث في الدراسة9
 )ب ات جب ٌن(...إع ا  اماا او.

جأل،رراسض  جاااررب األب ررا  يف  أبررا هضأن ه رراك امن ارر  لررا امصرر ات امررمي األررز األب ررا  أن اكررون عفل،ررا  الدراسووة 9تبصوولت 
امارررنوع بامةواورررز امنرررااف    جأن مررر ا،ض أعا  ولرررادس ااارررب األب رررا  يف أن انف ،رررا وبررراؤهض جأل،ررراسض   جأن ه ررراك امن اررر  لرررا 

 امص ات اإل ابلو جام فالو ممبا  جاألل،ات.

خة ف  ا لب امص ات اإل ابلرو بام  راو ممبرا  جاألل،رات ج ا لرع األب را  عفر  أمهلرو امةواورز امنرااف    ا امولر ان ا
 جامةا ز   جأل،ات ام ةاا  أاسا ع م جلو  واجق بٌن امذ وع جاإل اث يف امص ات افااملو ممبا  جاألل،ات .

 م ب اموام اا ج مم يف وا  األل،ات.جلو  واجق يف إ عاك األب ا  مةووا امص ات افااملو 

 جلو  ام اجق يف إ عاك اآلبا  جاألل،ات لا  لث جلو  امص ات افااملو مألب ا  )ا وع  جإ اث(.

  اٌن جلو  اخة ف يف ووعة ام  عة بٌن األب ا  امذ وع عا اإل اث .

 (88،ص1111 سابق، م جع).  اٌن جلو  اخة ف يف ووعة ام  عة بٌن اآلبا  جاألل،ات 
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( إدرا  صوووبر  الوووذات وصوووبر  األخووو  مووون خوووالل ال ؤيوووة النمطيوووة المتبادلوووة بوووين  1118دراسوووة )عبووود العييوووي،
 الجنسين.

ه وا هذ  ام عاسو إ  لناوو امن عات بٌن امالز جافاأة   جلناوو امكل لو اممي ا عك لرا ام را  األخرا   جأاسرا  ل لرو 
عؤارو امالرال مف را  جعؤارو ام  را  مفالرال  جامصروعة ام  طلرو اةاورو براأل جاع إ عاك مذا     جامم لرا خر ل )امةنراف عفر  

 إ اث (. 311ا وع   91وا ا (   )  389افحةف و اممي ا وم لا  ز لا ام  ٌن جاشة فا عل و ام عاسو عف  )

 9  التي أستخدمها الباحث في الدراسةاألدوات 

 ا  )حم   سل  خفلز  لال ة حم و    لىن أبو وًنة(.( إع L‘A‘S‘Aعاا و عٌن اما م مفص ات ام  طلو )

  T‘َA‘Tاخةااع   ،ض افووو  

 وكانت نتائم الدراسة 9 

أن عل و ام عاسو يف سوشا  ة ظ بصوعة إ ابلو عا افاأة افصااو ) عجلو   أم   نالفو (  لث امةأ لر  عفر  امصر ات 
 اإل ابلو.

إ ابلرررو عرررا امالرررز افصرررا  ) رررعجج   رررأب   نالرررز(  لرررث امةأ لررر  عفررر   إن عل رررو ام عاسرررو يف سوشرررا  رررة ظ بصررروعة
 امص ات اإل ابلو.

  نالفرررو( بررراخة ف لة رررًنات ام عاسرررو  ه ررراك ا  ررراق عفررر  لكو رررات جخصرررااص امررر    مف ررراأة افصرررااو ) رررأم   عجلرررو
 امةنفلض(. )ام ا 

   نالرررز ( بررراخة ف لة رررًنات ه ررراك ا  ررراق عفررر  لكو رررات جخصرررااص ايلررر ة ام  طلرررو مفالرررز افصرررا  ) رررأب   رررعجج
 (3،ص 1118العييي، عبد) ام عاسو )ام ا  امةنفلض (.
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المبضووبعية والتحيووي فووي إدرا  آليووات الصوو اع مووع  ( s.&Chris ،Tricia، 1118تي يووي ، ،دراسووة )شووارز 
 التبافق اليواجي لدى حدياي اليواج.  ىاألخ  عل

جاج آلملرات إ اعة امصراا   جلر ب افووروعلو ج امةالررع يف إ عاك هر وا هر   ام عاسرو إر لناورو لر ب  ررأ ًن إ عاك األ  
 لو سفوك امطاف األخا أ  ا  امصراا  عفر  امةواور  امعجالر   جعر  وفرب لرا األ جاج اإللابرو عفر  اسرةالان لرا عارز األ جاج 

  ةو  عف  و اات اصف ول،ا  ز لا امعجلٌن      جشااك   جمتافا أس فو ام عاسو ول ا اف :

  جاج لوووعلون أج لةالعجن ) أج   مها ( يف إ عا ،ض آلملات إ اعة امصاا  م ب األخا أ  ا  امصاا .هز األ

  فاتنوووووة ديبوووووة). امةواوررررر  امعجالررررر  هرررررز ارررررا   ام ،رررررض امصرررررالح  أج اإل عاك اف رررررا  يل رررررا ام واارررررا أ  رررررا  امصررررراا  إ 
 (71،ص1111

امنررررراو   جع عةررررر  برررررامةواو  امعجالررررر    عاسرررررو  جع  ( بن ررررروان إ عاك ل ،ررررروم امرررررذ ا 2118 عاسرررررو )شررررر اا و ج ولررررراع 
امنرراو   جأبنررا  اماحصررلو اماحصررلو جامة فالررو ادلة اعلررو  سرر ف ام عاسررو بن عررو امةواورر  امعجالرر  جا عاك ل ،رروم امررذ ا  

 ة ررًنات مة ااررا امررذايت افا اطررو  ل رراالمأسرراة(  جلررٌن جعرر  اسررةك فوا أعبررا  81عفرر  )امة فالررو ادلة اعلررو  جسفررا امنل ررو 
امرذ ا  امنراو   جعر  لفرا لرذ  ام ةلجرو عفر  ت عاك بر ج ل روام عاسو   جع  أوا ت ام ةاا  إ  ان امةواور  امعجالر  اا ع عرو 

 افة ًنات ادخاب افةن  و بأبنا  اماحصلو  اد ا اولو جامةواو لو جاموع  ادلة اع  .  االاه  عفل  عاض  لا

ان إ عا رات افراأة  را  ام رلض األسرااو جادع لراح امعجالر  :هر وا هرذ  ام عاسرو (بن رو 2118 عاسو )لناجف جعار  جن 
افةعجلررررات    ررررا هرررر وا إ  لناوررررو إ    ارررر  امن عررررات بررررٌن إ عاك افرررراأة مف ررررلض امناافلررررو جادع لرررراح امعجالرررر  بررررٌن ام  ررررا  

امعجالر   جامنوالرز امرمي   ار   اإل راثجعورا  لو(جام لاسر  األسراةشراجن   مناافلو اإلااا لرو )عر م اف راجاةامن عات بٌن ام لض ا
 لا ام  ا  (  نل و م عاسو جاسةح ام امنل و امناواالو مةا ا  امنل و  ج  111بادع لاح امعجال    لث   اخةلاع )

ا  عررو امعجللررو لرراسررةح ام ل لررا  عورر  امررعجالٌن   لررث     ررلض ادع لرراح لررا اااررٌن افةنرراج ٌن لررا ام عاسررو  ررا  امن
 .خ ل هذا ام طاق
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عر م اف راجاة يف   ٌن إ عاك افاأة مف لض امة فل او )ع م اف اجاة يف شراجن األسراةجأل،ات ام ةاا  جلو  ع عو إ ابلو ب
 (.ام  ا  جعوا امعجلٌنامة ظلض بٌن امالال ج 

يلصرول عفر  ورال امن رز جعر م م لض )ع م اف اجاة امة فل ارو يف ا افاأةجع  أل،ا ااسا أ   د  ول  ع عو بٌن إ عاك 
 (73،ص1111 ،فاتنة ديبة) اف اجاة يف ام لاسو جعوا امعجللو (.

وعال توه بوالتبافق  األسو يةدراكوات المتبادلوة بوين الويوجين نحوب أبعواد الحيوا  بعنوبان اإل (11119دراسة )فاتنوة 
  اليواجي

ج وعلررو امن عررو  األسررااوعجلٌن رمررو أبنررا  ايللرراة  عا ررات افةاا مررو بررٌن امررةنرراف إ  لرر ب امةواورر  امعجالرر  اإلسرر ف مف
وررفو ام اابررو  والنررو األسرراة  وجاررو أج دمةرر ة (   امووررا ادعةصررا   )لرر ة امررعجاج  عرر   األب ررا  بل ، ررا  انررا فة ررًنات ام عاسررو 

آلخرررا امرررمي جامةنررراف عفررر  والنرررو اد عا رررات افةاا مرررو ج أ ًنهرررا عفررر  اآلخرررا  اررراام مفالررراة جامةنررراف عفررر  وررروعة امرررذات جا
عفر  اد ابلرو ل ،را  جحماجمرو  أاسرا  اع  عف  و،ض امن عو بٌن امالز جافاأة  جإم ا  امسرو  مرلم عفر  األوكراع ام رفالو برز 

مفعجلرررررو  211لرررررا اد جاج ل ،رررررا)911جاشرررررة فا امنل رررررو عفررررر   إل،ررررراع لوا رررررب امة رررررا  جامة لرررررع يف شحصرررررلو  رررررز ل ،رررررا 
 اع  ادع ا اررو جادبة االررو  كوللررو إعفررلض شرراق جارراب حماوظررو اررعة    ررا مرر  جاج( جامعجلررات هررض لنف ررات يف افرر211ج

اسةح لا اماا او اف ،  اموو    جاسةن فا ل لا  اد عا ات افةاا مو بٌن امعجلٌن رمو أبنرا  ايللراة األسرااو لرا إعر ا  
ا  اسررةن فا ادسرراملب اد صرراالو اماا اررو جل لررا  اماوررا امعجالرر  لررا اعرر ا  اماا اررو ولررود امالررا ج  .جمفةا رر  لررا ام ةررا

( منل ةررٌن ل ررة فةٌن .ال،ررات ام ةرراا  إ  جلررو  ع عررو tامةاملررو :لنالررز ادع ارراا بًنسررون   فلررز امةاررااا األ ررا    اخةارراع )
 ،نوة ديبوةفات) اع ااولو لولاو ج امو ا صاالا بٌن اد عا ات افةاا مو بٌن امعجلٌن رمرو أبنرا  ايللراة ادسرااو جامةواور  امعجالر  .

 (138،ص1111
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 السابقة9 الدراسات على التعقيب 1-8

 من حيث األهدا 9 1-8-1

األه اف ج ااا ا يف هرذ  ام عاسرات جهرذا امةارااا عالرا دخرة ف افة رًنات افصرا او مف اج رو ام   رلو م    ن  ت 
 اممي   اجمة،ا هذ  ام عاسات  جذم  لا هذ  ام عاسات:

العال وة بوين الم ونوة النفسوية وال ضوا عون الحيوا  التي هدفت إلوى التعو   علوى  (1111)دراسة يحي شا بر   
  (1111Graceج اسي)لدى طلبة الجامعات بمدينة غي  ،ودراسة 

 عواوررف جأاسررا  عاسررو  ام   ررلو جافاج ررو مفاحصررلو امكرر ب اة ررم اةصررااص إ  امةنرراف إ  ام عاسررو هررذ  هرر وا
 إ  جامةنراف جاد ة راب اد  ناملرو ايلالرات لرا ج رز امعجاللرو افاج رو عف  مةنافا إ  ام عاسو هذ  س ف(2119) وا 
 سررر ف( 2131 عا ررران)  عاسررو  جاد ة ررراب ادلة اعلرررو اد  ناملررو جايلالرررات امعجاللرررو افاج ررو يف افةعجلرررات برررٌن ام رراجق
 إ  جاموورول جاألبنرا  افنراد لةنر   resilience   اد ابلرو افاج رو ل ،روم  ول امااث لا افعا  إم ا  إ  ام عاسو هذ 

 اماررااب مرر   اد ابلررو افاج ررو ل لررا  جاخةارراع إعرر ا  إر ام عاسررو هررذ  هرر وا( 2131عا رران)  عاسررو  اماال ررلو لكو ا رر 
 (2119   ان)  عاسو  ج اات و ق لا م  ام لكولساو اةصااص إ  جامةناف امالن  

 ب رعة اإلسر للو امالنرو وامارات مر   األ را لاج رو معارا ة إعشا   با ال  لوواعف عا امكاف إ  ام عاسو هذه ه وا
 مرر   األ ررا جلاج ررو ام   رر  اد ررساق بررٌن امن عررو والنررو عررا امةنرراف إر ام عاسررو هررذ  هرر وا( 2111 اةطلررب)  عاسررو
 افكو ررو امنوالررز إر امةنرراف إر ام عاسررو هررذ  هرر وا(  2111 اةطلررب)   عاسررو اررعة   ااوظررات ام ف ررطل لٌن افنف ررٌن
  ةلجرررررو شرررررا اةناورررررون امرررررمي امصرررررا لو األ ررررر اث لوال،رررررو يف( اإل ررررراث ج امرررررذ وع)ام ف رررررطلين امارررررااب مررررر   األ رررررا فاج رررررو

 (2118 جوخراجن  رلض هرو - راك)  عاسرو ام ف رطلين  امارنب ور  اإلسااالفلو ادعة ادت ج اداةلادت ج م لةلا ات
Tack-Ho Kim, et al ام   رلو افاج رو  كرواا  عفر   راع  امرمي امواعنلرو امنوالرز إر امةنراف إ  وام عاسر هرذ  هر وا 

 -امةصرررفب افنررايف؛ األسرررفوب ل ررةو  إر امةنررراف إر ام عاسررو هررر وا( 2118  الرران)  عاسرررو  وعاررا  يف امارررام ٌن مرر  
 ه رراك  ا ررا إاا ع ررا امكاررف إر هرر وا   ررا ل،ررات  لررا اةان،ررا جلررا امررو اعات يف اإل اع  ام ررااع لةحررذ  مرر   افاج ررو
 امةنفل ررر   اف رررةو  امن رررا  امررر م :  لة رررًنات جوررر  افاج رررو -امةصرررفب افنرررايف؛ األسرررفوب يف إ صررراالو  دمرررو اات وررراجق



الفصل التمهيدي                        الفصل األول                                                       
 

27  

 

 امسررو    ررفل  إر ام عاسررو هررذ  هرر وا(2113 جوخرراجن عو ررو)  عاسررو  امررولل   جافا ررع اة لررو لرر ة امنف رر   امةحصررص
 ام ف طل لٌن. األو ال م   اد ة اوو ألوا  يف ب  جامة اا ام     امةواو  ج   ًن امص بو ل ابز ام   لو افاج و عف 

 ذم  ام عاسات اممي اعس ا لا لة ًن اد عاك أه او،ا أاسا خمةف و ل ،ا: 

 أبعواد نحوب الويوجين بوين المتبادلوة اإلدراكات اليواجي التبافق مدى إلى للتع   تهد  (1111 فاتنة) دراسة
   بينهما العال ة ونبعية يةاألس   الحيا 

 ( دمةرر ة أج  وجاررو األسرراة  والنررو ام اابررو  وررفو ادعةصررا   امووررا األب ررا    عرر   امررعجاج لرر ة)  ام عاسررو فة ررًنات  انررا
 االجتماعية والتقلبية الشخصية دور دراسة( 1118 وكبمار شف ينة) دراسة

  عاسرو   ادلة اعلرو امة فالرو اماحصرلو جأبنرا  امنراو   امرذ ا  ل ،روم جا عاك امعجالر  امةواور  بن عرو ام عاسرو س ف
 برٌن امعجالر  جادع لراح امناافلرو مف رلض افراأة إ عاك برٌن امن عرات   ار  إ  ام عاسرو هرذ  هر وا(2118 جعا  جن لناجف)

 ( جام لاسرلو األسراة شراجن اف راجاة  عر م) اإلااا لرو امناافلرو ام رلض برٌن امن عرات لناورو إ  هر وا    را افةعجلرات ام  ا 
 عفر  امةنراف إ  ام عاسرو هر وا (2111 والراد )  عاسرو امعجالر   بادع لراح   ار  امرمي  جامنوالرز امعجال  اإل اث جعوا
  عاسرررو امعجالرر   امةواورر  عفرر  ام  رر  امنررراو   جاإلشرراا  ادعةصررا او امنوالررز ج امررعجلٌن برررٌن امن ررا  ام رراعق  ررأ ًن لرر ب

 عفررر  جامةنرراف( اماا وارررو افا فررو) افااه ررون ا ع ررر    ررا األخررا وررروعة عفرر  امةنرراف إر  عاسررروام هرر وا(2118 عواسررو )
 هر وا(  2118 امصراوة  ام رل  )   عاسرو براألخا  امروع  جلر ب افااهر   اهرا يف امصوعة شذ  جام فالو اد ابلو اف لح
  لراة  اراام مألخرا اإل را  جاإل عاك امرعجلٌن  برٌن امةنراوف لرا ج رز امعجالر  ادخرة ل برٌن امن عرو لناورو إ  ام عاسو
 إ عاك برٌن امن عرو إ را  إر ام عاسرو هر وا(  2119 ام،رين )   عاسرو  بام ةلجرو ام راب ع عرو أم   ااا  ع عو ه  جهز

 اكإ ع  عفر  امةنراف إ  ام عاسرو هر وا (2119  ل،  )  عاسو األسا   ادسة ااع جع م األسااو  مف  اجملات امعجلٌن
 .(  2118امنعاع  عا )  عاسو األب ا   مصوعة اآلبا  إ عاك عف  جامةناف اآلبا  مصوعة األب ا 

 جأاسررا   األخررا ام ررا  لررا ارر عك امررمي امكل لررو جلناوررو   جافرراأة امالررز بررٌن امن عررات لناوررو إ  ام عاسررو هررذ  هرر وا   
 اةاوررو ام  طلررو  جامصرروعة مفالررال ام  ررا  جعؤاررو مف ررا  امالررال عؤاررو عفرر  امةنرراف) خرر ل لررا جامررم   مذا رر  إ عاك  ل لررو
   Cordova )  3889  اج وو)   عاسو (  ام  ٌن لا  ز لا ا وم اممي افحةف و باأل جاع
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  عاسرو  جلةر   ور  مفن رف امرعجج دماعسرو بةجابرو  راجن امرذاا األ جاج برٌن امن عو  ا اللكلو و،ض إر ام عاسو ه وا 
  عجلرروا أ جاج بررٌن لررا امعجالرر  بررامةواو  جع عة،ررا اف رراجاة ل رراهلض إ عاك إر ام عاسررو هرر وا(  Bram  3888 برراام) 

 األ جاج إ عاك  ل لررو إر ام عاسررو هرر وا(Farrah &   Kristina  2119  اسررةٌن ج ورراح)   عاسررو  اماا لررو مف رراة
 برٌن امن عرو اسةكاراف إر  عاسروام هر وا   Lukas 2005 (Deen   ارا مو را )  عاسرو   امعجللو امن عو ف اهلض
 جباللررررررا  ررررررو )  عاسررررررو امعجالرررررر   امةواورررررر  عفرررررر  امررررررم جأ ررررررا افاملررررررو  مف اررررررا ز جإ عا ،ررررررض األ جاج مرررررر   افا اررررررو ام ععررررررو
2118 Todd & Brigit )امصرر اعو ل رراهلض عفرر  اما ررايف ادلة رراع  اإلورراع  ررأ ًن لرر ب إر ام عاسررو هررذ  هرر وا 
 ام عاسرو هر   هر وا ( s.&Chris  Tricia  2118 ًنارعة , شراع )  عاسرو  اعو امصر جلرو  لر ب جخصوواس  افةاا مو

 األخررا امطرراف سررفوك  لررو إ عاك يف امةالررع ج افوورروعلو جلرر ب امصرراا   إ اعة آلملررات األ جاج إ عاك  ررأ ًن لرر ب لناوررو إر
 امعجال . امةواو  عف  امصاا  أ  ا 

 من حيث العينة9 1-8-1

ب و اممي   اجما لة رًن افاج رو ام   رلو يف  وعلرو امنل رو امرمي   إلراا  ام عاسرو عفل،را و جر  اخةف ا ام عاسات ام ا م  
لرا   اجمرا اإل راث و ر  جل ،را  ( 2118( جاةطلرب)2131بنس،ا   اجما عل رو امطفارو امرالنلٌن لارز : عاسرو عا ران )

  سرررو عو رررجذمررر   عاام ف رررطل لٌن  ( ألاارررا عفررر  عل رررو افنف رررٌن 2111ج عاسرررو اةطلرررب )(  2119 عاسرررو   ررران )لارررز 
 ( عف  عل و ادو ال.2133)

لنظ ،ررا لاررس و يف عل ررو ام عاسررو جهرر  لكو ررو لررا )  جج   جلررو( بل  ررا ذمرر  ام عاسررات امررمي   اجمررا لة ررًن اد عاك 
( جذمرر  ادخررة ف يف  جررض امنل ررو 2118( ج عاسررو ام ررل  جامصرراوة )2111( ج عاسررو والرراد)2132لاررز  عاسررو وا  ررو )

 جلرو  281( و ر   كو را لرا )3888 جج ج جلو( ج عاسو براام ) 111( و    كو ا لا) 2119   عاسو ام،ين )لا
 ج جج( جذم  بنس،ا اعةصات عف  افاأة ج  ها و   اج امالز جهذا عالا أله اف ام عاسو .

 من حيث األدوات9 1-8-5
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  عاسررو( 2132( جحيرر  شرراعوعة )2132 ااررو ) جاسررا لررا اعرر ا  اماررا اٌن لاررز  عاسررو وا  ررو أبنررل ام عاسررات  ذمرر 
( جامررررمي 211( ج عاسررررو والرررراد )2111( جل ،ررررا لررررا  ا ررررا لةا رررراة لاررررز  عاسررررو اةطلررررب)2131)( Grace) لااسرررر 

 جهذا عالا  اا ا أله اف ام عاسو . TATاسةح لا 

 من حيث النتائم9 1-8-1

أ    ول  ع عو بٌن افاج رو ام   رلو جافة رًن  م   لوم   ا سح لا خ ل  ةاا  ام عاسات ام اب و اممي   اجما افاج و ا
 :لا بٌن هذ  ام عاساتذم  جل ،ا اخةفف عا امن عو جاًنها لا ام ةاا  امذ   عسا لن  

ج رذمم  ايللراة عرا جاماورا ام   رلو افاج رو برٌن لولارو اع ااولر  ع عرو جلرو  إلوى(  وورفا 2132حي  شاعوعة ) عاسو 
 ا ظررو) اماحصررلو عوالررز مجلررا بررٌن لولاررو اع ااولرر  ع عررو جلررو  ام عاسررو  ةرراا  جبل ررا (2131Graceلااسرر )  عاسررو
 عرر م بل ررا امررمي( 2111) اةطلررب  عاسررو  ج ام   ررلو جافاج ررو(  جاد ا رراولو اةرر ات عفرر   اد  ةرراح  اف اوملررو امسرر ًن
  عاسرو ج عاسرو ارعة حماوظرات يف ام ف رطل لٌن افنف رٌن مر ب األ را جلاج رو ام   ر  اد رساق أبنرا  بٌن اع ااولو ع عو جلو 

 لرا ج رز امعجالر  بام جع اةاوو افاك ت  ز اةاوو افاج و بٌن ع عو جلو  ع م بل ا جاممي( 2119)وا  عواوف
 جوخررراجن عو رررو)  عاسررو   ادلة اعلرررو اد  ناملررو مفاالرررات امكفرر  جا  رررو  اد  ناملررو جاف رررا  ة جاد ة ررا  مفة ررر اا ايلالررو
 يف امن ل ررررو األ رررر اث خرررر ل ام   رررر  امةواورررر  ج افاج ررررو بررررٌن لوهااررررو ع عررررو جلررررو  عرررر م إر  ررررذمم أشرررراعت (2113
 Tack-Ho Kim, et al( 2118هرو  رلض جوخراجن  - عاسرو ) راك  عاسوذم     ا امك ب  ام ف طل لو اد ة اوو

اةطرا   عوالرز عفر  جمرلم اموعاارو عفر  انة ر  ن را اف عس  امةكلف يف امةاااا أنعا امن عو و   بل ا  ،ا ةااج اخةف ا
 امرم جاعة ر   (امةكلرف ب و  متلعت ججم وعو بافاج و متلعت جم وعو) امطفاو بٌن ام   لو افاج و يف واجق جلو  بل ا ا  
 جامةكلررف اةطرا عوالرز برٌن سرفالو ع عرو جلرو  بل را   را ايللراة  جلنرين اف عسرٌن  عرض األلرز : ل ،را عر ة  عوالرز عفر 

 أن ام عاسررو  ةراا  جبل ررا (2118  الران)  عاسررو  اف عسر  جامةكلرف اموعااررو عوالرز بررٌن لولارو ع عررو ججلرو    اف عسر 
 يف إ صرراالو  دمررو اات ورراجق جلررو  بل ررا   ررا اإل اع   ام ررااع اختررا  عفرر  عاملررو عرر عة جمرر ا،ض لا ررون امنل ررو أورراا  اامالررو

 إ  رررو    (2131 عا رران)  عاسرروج ا ررا  ةرراا    امررذ وع مصررا  امرر م لة ررًن جورر  افاج ررو -امةصررفب افنررايف األسررفوب
 امرررالن  اماررااب لرررا امةجااالررو ا  وعرررو أورراا  مررر ب اد ابلررو افاج رررو    لررو يف ج جع  اف رررةح م اإلعشررا   ام  رررال  وناملررو
 امنررالف  اما ررا  عض رر  أل مررو  ووررفا(2131عا رران)  عاسررو  بل  ررا ذمرر   ةرراا  مرر ا،ض امسررااطو األ رر اث خ ررل ج ررذمم
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 خصررااص لرا بر  اة ةرا فرا اد ابلرو افاج رو ل لرا  يف  ارر   نف را جهرذا مفا رو   امر اخف  جاد  راق اد ابلرو  افاج رو ف لرا 
 اات ورراجق جلررو  ام عاسررو  ةرراا  بل ررا جعرر  (2119   رران)  عاسررو   صررا امررالنلٌن امطرر ب عفرر  ل اومررو سررلكولساو

 وراجق جلرو  عر م بل را    را جامان   ام اف  ادخةااع يف األ ا لاج و اسةاا و عف  امنل و أواا   علات بٌن إ صاالو  دمو
 .امةةان  جادخةااع امان    ادخةااع يف األ ا  لاج و اسةاا و عف  امنل و أواا   علات بٌن إ صاالو  دمو اات

برٌن  ع عرو  ولر ل ام عاسرات اشرس ا يف أ ر  اد عاك ذمر  بنر   اجمرا امرمي ام راب و ام عاسرات  ةراا  ألا ول ا ارص
 : ام عاسات هذ  بٌن لا ذم  ام ةاا  لا جاًنها امن عو عا اخةفف جل ،ا  لن   عسا امذ  جافة ًن اد عاك 

 رمررو امررعجلٌن بررٌن افةاا مررو اد عا ررات بررٌن ا صرراالا ج امررو لولاررو اع ااولررو ع عررو جلررو ( 2132و عاسررو وا  ررو  ااررو )
 ع عررو اا امعجالرر  امةواورر  ان إ  ،ررا ةااج أوررا ت (2118 ج ولرراع شرر اا و)  عاسررو  امعجالرر  جامةواورر  ادسررااو ةايللررا أبنررا 
 إ عاك بررٌن إ ابلررو ع عررو جلررو  ا ررا  ةلجة،ررا (2118 جعارر  جن لنرراجف)  عاسررو  ج ررذمم امنرراو   مررذ ا  عاك ابررا ج ل ررو
 ( امرررعجلٌن جعورررا جام  رررا  امالرررال برررٌن امة ظرررلض يف اف ررراجاة  عررر م األسررراة شررراجن يف اف ررراجاة عررر م)  امة فل ارررو مف رررلض افررراأة
  األ جاج م ب افا او اإللكا لات جبٌن امعجلٌن بٌن ام ا واعق بٌن لولاو ع عو جلو ( 2111 والاد ) عاسو

 عة، راع  يف ام  ر  ج امنراو   اما رب عفر  ام راعق امرم ج رأ ًن امرعجلٌن برٌن ام را واعق بٌن لولاو ع عو جلو  
  عاسو  ام اعق امم عا  ا و لنل و لاا ز  وعلو جبٌن امعجلٌن بٌن ام ا واعق بٌن لولاو ع عو لو  ج  امعجللو

 مر   جخصووراس  امةواور   ا   ف ا األ جاج م   اف اجاة إ عاك  ا   ف ا أ  أسفرت نتائجها  ( Bram  3888 باام)  
 .امااد امعجاج لا بام اا ة إ  اس،ض ب علو لا اطو امعجال  اماوا ال عاملو  علو عا ع جا و   امالال ألا ام  ا  

 اإللكا لرات جبرٌن امرعجلٌن  برٌن ام را وراعق برٌن لولارو ع عرو جلرو  وورفا  ةااج،را (2111 والاد ) عاسوجذم  
 ام  ر  ج منراو  ا اما رب عفر  ام راعق امرم ج رأ ًن امعجلٌن بٌن ام ا واعق بٌن لولاو ع عو جلو   األ جاج م ب افا او
 ام رراعق امرم عرا  ا رو لنل رو لارا ز  وعلررو جبرٌن امرعجلٌن برٌن ام را وراعق بررٌن لولارو ع عرو جلرو  امعجلر   ع عة، را يف

 اف رر وملات إمجررار ج األسررا  ادسررة ااع عرر م عوالررز إمجررار بررٌن لولاررو اع ااولرر  ع عررو لررو ج  ( 2119 ام،ررين )   عاسررو
 . األسااو
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 األسررا  ااررل  يف مألخررا اف ع ررو امصرروعة يف جاإل رراث امررذ وع بررٌن  امررو ورراجق د  ولرر  (2118 عواسررو )  عاسرروج 
 .امص ا  مألخا اف ع و امصوعة ج ذمم اف عس   األخا ووعة يف جاإل اث امذ وع بٌن  امو واجق  ول 

 برٌن  امرو وراجق  ولر  د  جادلة راع  ادعةصرا   اف رةوب يف اف رًن مألخرا اف ع رو األخرا وروعة يف  امو واجق جلو 
 األسرا  اارل  ج اما رايف مف  رةوب بام  راو ج امنرام  امةنفلض مط ب بام  او اف عك األخا ووعة يف اماؤب لةن   ج أ ا  

 .ادعةصا   اف ةوب ج

 مألخررررا اإل ررررا  اإل عاك االررررا مطالنررررو امعجالرررر  ادخررررة ل  جثإ  ان  رررر (2118 امصرررراوة  ام ررررل  )   عاسرررروألررررا 
 امعجلٌن. بٌن امةناوف لا  ز ل  اع لناوو خ ل لا (  جلو أج  جج)  لاة ام اا 

 أبرررا هض عفل،ررا اكررون أن األب ررا  األررز امررمي امصرر ات لرررا امن ارر  ه رراك أن  ا ررا  ةااج،ررا(2119  ل،رر  )  عاسررو
  جأل،راسض وبراؤهض انف ،را أن يف األب را  ااارب ولرادس  أعا  مر ا،ض جأن   امنااف  بامةواوز امانوع يف األب ا  جاااب جأل،اسض 

 .جاألل،ات ممبا  جام فالو اإل ابلو امص ات لا امن ا  ه اك جأن

  واورررز يف ا حاورررون امن رررف  اعسرررون امرررذاا األ جاج أن إر(  وورررفا   Cordova   3889  اج ورررو)   عاسرررو
 امرررر يت امعجلرررات أن   رررا  ا  ام رررن األ جاج أج امن ررررف  اعسرررون جد  ررراب مررر ا،ض امررررذاا األ جاج لرررا أ ررر  ب علرررو سرررف 
 .ام ف  امةواوز يف ا حاوا أاساس  مفن ف اةناوا

 امةواورررر  ل ررررةو  ازم رررراد أن ( Farrah &   Kristina  2119  اسررررةٌن ج ورررراح)   ررررا أشرررراعت  عاسررررو 
 األ ا  اسرررنف ع عرررو اات اد ة ررراب ج رررذمم امعجللرررو  ايللررراة يف وناملرررو أ ارررا األخرررا امطررراف برررأن جاإل  رررا  امعجالررر  
 .األب ا  م   امةواو  عف  سفااس  ا نكم دما األبو  

 عفرر  سررفااس   ررا ا األ جاج مرر ب افا اررو ام ععررو  اررا ة أن إر ووررفا Lukas 2005 (Deen   اررا مو ررا )  عاسررو
 .أمعجال  امةواو 
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 9أوجه االستفاد  من الدراسات السابقة 1-8-3

 اسة ا ت اماا او لا ام عاسات ام اب و لا :

رمرررو أبنرررا  ايللررراة ادسررررااو الٌن ج افةاا مرررو برررٌن امرررع ا ارررو عفررر  لة رررًن افاج رررو ام   رررلو جلة رررًن اد عا رررات  ناورررا اما -
 سةطاعا ان  نف، ا  عاسو  ث.جا

 . اولات افطاج و يف هذ  ام عاساتاسةطاعا امةناف عف  أهض امة اؤدت جام -
  عاسات ج ا ا ل ،ض ل االم  عاسة،ا.اف ةح لو يف هذ  ام جاف االم ناوا اماا او ااسا عف  األ جات  -
   ا اسة ا ت اماا او لا بنل افنامات اد صاالو جاممي اسةح لا   م عل و  عاسة،ا. -
 جهو اف ،  امةافلف  اموو  .اسة ا ت اماا او لا اف ،  اف ةح م  -

 9السابقة والدراسة الحالية الدراسات االتفال بين أوجه 1-8-2

 لا ام عاسات ام اب و يف : اشس ا ام عاسو ايلاملو

 امنام مف ووو  أ  أهنا   اجما لووو  افاج و ام   لو جلووو  اد عاك .ادواع  -
   ( جامررمي اشررس ا لررا 2132لرا ا اررا ام عاسررات امررمي  ا ررا لاررالو جعاااررو لررا ام عاسرو ايلاملررو  عاسررو وا  ررو  ااررو ) -

( جامرمي 2132جاأله اف جاألساملب اد صاالو ج عاسو حي  شراعوعة )  عاسو ايلاملو يف امنل و جاف االم افطا و عف  امنل و
 اشس ا لا ام عاسو ايلاملو يف ل االم ام عاسو جاف ،  ج ذمم األساملب اد صاالو .
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 خالصة الفصل9

  ااروع يف ام صز امة ،ل   إ  أساسلات امرمي   روم عفل،را ام عاسرو ا ط عرا لرا وراح ادشركاملو جامرمي  نةر  امةطاق 
اماال رررر  جامة رررراؤدت ام اعلررررو ا وررررلااو ام اوررررلات جام اوررررلو امنالررررو امررررمي هرررر   اابررررو الابررررات لاعةررررو مفة رررراؤل اماال رررر  
جامة رراؤدت ام اعلرررو   وامةنرراعاف ادلااالرررو جاألمهلرررو جادهرر اف ا ام عاسرررات ام رراب و جهررر  ل طفررر  ام عاسررو ايلاملرررو جعفررر  

 رررذمم يف أجلررر  اد  ررراق جادخررة ف لرررا  ةااج رررا امرررمي  ةاصرررز عفل،رررا جبنررر ها سررروف   ض    رررًن ام ةررراا  ج  لررر  اورروا،ا ارررة
  ةطاق مفجا ب ام ظا  ا افل  اما ب امةطال  .
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 :تمهيد
كمػوت   اإلنسػافالصػادم  الػمي  ػر  ػا  واألحػااثومتطلبات احلياة الكثػرية  اتمع تغري ظروؼ احلياة وتسارع التطور     
،عػػيض وػػغوكات كثػػرية تػػ خر ةليػػو  اصػػ   الػػجوج  إخل إ أصػػب  أسػػر، إ كماليػػات مشػػاك   مػػا إ األقػػار إ إسػػ سأحػػا 

 أمػورهباكتئػا  وال ،سػتطيع تسػري  وإصػابتو ؼ بانفعاالت وقلق وحريةوةلى احمليطني بو ةام  سيستجيب دلث  ىذه الظرو 
مػ  مشػاك  الػمي تسػبب ا ىػذه الرػغو   االنعكاسػاتمػ   األوؿاحمليطني بو مث  أسرتو المي تعتػ  ادلترػرر  وأموراخلاص  

من مػا الدػارة  ،كتسػبا كػ  أفلذا جيب  إأ،راىي  األمورتا لو مع زوجتو يف صراع وتصب  أ،را غري قادرة ةلى تسري 
نفسػػػي  مػػػ  اجػػ  مواج ػػػ  ىػػػذه الرونػػ  بادل ،عػػػرؼ مػػػا وىػػذا مػػػع ظػػروؼ احليػػػاة الجوجيػػػ  إ ةلػػى التكيػػػت والتػػجيقل  اإلجيػػػاي

   بجيكمل االصعا  المي قا تتسبب يف اهنيار أسر 
  ولياهت ودلسػػػ يف احليػػػاة الجوجيػػػ  وذلػػػإ مػػػ  اجػػػ  إدراؾ الػػػجوجني لبعرػػػ ما الػػػبع  وتعتػػػ  ادلرونػػػ  النفسػػػي  أساسػػػي    

  وللتعرؼ ةلى ادلرون  النفسي  و صائص ا سنتطرؽ يف سصلنا ىذا إىل : األسر، 
 ادلرونػػػ  النفسػػػي ذوي  األسػػػرادصػػػفات  ادلصػػػطل ات ذات الع قػػػ  اف ػػػـو ادلرونػػػ  النفسػػػي إ مف ػػػـو ادلرونػػػ  النفسػػػي إ   

نتطػرؽ إىل   أ ػريامث  ادلرونػ  النفسػي   الػمي تعػجز العوامػإ ةمليػات ز،ػادة ادلرونػ  النفسػي  ادلرونػ  النفسػي إبناء  اسرتاتيجيات
  ةلى الجوجني و سوائاىاادلرون  النفسي  

 مفهوم المرونة النفسية: -1
 ة لغة: ونمر ال -
 ء وسػػ ول    وجػػاء يف لسػػاف العػػر : ي شػػنيدلػػي  والػػراء والنػػوف أصػػ  صػ ي  ،ػػاؿ ةلػػى لػػ" ا رفمػػ)" ارس:سػػ بػػ اؿ قػا    
 تسب ت واللعم  أي ص  ا ى ٍف ةل، ا س   ت  نم ر  ني يف ص ب   و ل و: وىون ً ر  م  ً  و رانف م  ر      ف  ر  م  )

 
)انيي  .   لػني  لر ان : امرت وادل

 (0،ص 4102سليم االحمدي ،
 :Psychological flexibilit المرونة النفسية -

لنكبات إاو الرػغو  النفسػي  ادلرون  النفسي  ىي :" ةملي  التواسق اجليا وادلواج   االجيابي  للشاائا إالصامات إا     
 العاد،  المي ،واج  ا البشرإمث  ادلشك ت االسػر،  إمشػك ت الع قػات مػع اال ػر،  إ ادلشػك ت الصػ ي  اخلطػرية

 (Jean-Louis,2010,p1 )   ادلشك ت ادلالي  إوغو  العم 

واحلركػ  ادلطلدػ  الػمي  ػرج بالشػىء  وتعرؼ أ،را باهنا :" احلا الفاص  بني الثبات ادلطلق الذي ،صػ  لارجػ  اجلمػود    
 ة  حاوده وووابطو أي اعىن أف ادلرون  ىي :

 (بتصرف020،ص 0991)الصوفي ، حرك  ال تسلب التماسإ وخبات ال  نع احلرك      
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و االحػػػااث أو النكبػػػات أالدػػػارة ةلػػػى التعػػػايف مػػػ  التػػػاخريات السػػػلبي  ذلػػػذه الشػػػاائا » كمػػػا تعػػػن ادلرونػػػ  النفسػػػي  :   
                                               «و جتاوزىػػػػػػػػػػػػػا بشػػػػػػػػػػػػػك  اجيػػػػػػػػػػػػػاي ومواصػػػػػػػػػػػػػل  احليػػػػػػػػػػػػػاة بفعاليػػػػػػػػػػػػػ  واقتػػػػػػػػػػػػػاارأرػػػػػػػػػػػػػاغط  والدػػػػػػػػػػػػػارة ةلػػػػػػػػػػػػػى  طي ػػػػػػػػػػػػػا ال

 ( 2ص  ،4101بو حالوة،ترجمة السعيد أ )الجمعية االمريكية للطب النفسي،
تلدػي أي جتربػ  أو صػام  نفسػي  والدػارة ةلػى ف تكػوف لػا،إ الدػارة لأو  إوتعرؼ أ،رػا بجيهنػا الدلػب النػاب  لنمػوذج   

إوتكػوف للفػرد رلموةػ  متنوةػ  مػ  اخليػارات الػمي ةنػاؾ ناجتػ  ةػ  اخلػ ة  أف تكػوف لطيفػا دائمػا إوردود الفعػ  تكػوف
 (Michel an, 2010, p9)   وال ،سعى سدط للتجنب أو اإلزال  تواجو مشاةره وأسكاره

إأو اإلمعػػػاف يف  بػػػوةي دػػػارة ةلػػػى االتصػػػاؿ يف الل ظػػػ  الػػػمي  ػػػاث  ػػػا اخلطػػػرال »باهنػػػا : ىػػػودلج بدػػػ ف ىػػػا،جوو،عرس ػػػا 
 (Frank Bond, Hayes, Holmes,2006,p28)  «السلوؾ قب  التصرؼ بو

الدػػارة ةلػػى التكيػػت النػػاج  واألداء  »:ادلرونػػ  النفسػػي  ىػػي أف  8991،ػػر" " اجلنػػا وكارلسػػوف وسيشػػر " )  أ،رػػا -
غ  مػػ  حالػػ  ةاليػػ  ادلوػاكرإ واإلج ػػاد ادلػػجم إ أو يف أةدػػا  الصػػامات سػػرتات كو،لػػ  أو اإلجيػاي أو الكفػػاءة  ةلػػى الػػر 

 (Richard Owen ,2006,p6)   «شا،اة
ةمليػػ   طػػي ا خػػار السػػيئ  الػػمي تنػػتل ةػػ  التعػػر  للوطػػر والتػػجيقل  النػػاتل مػػع التجػػار  ادلسػػبب   »:و،عرس ػػا ةفيفػػي -

 (1،ص2007)عفيفي ريمة،  «بط  بادلواكرللصامات وجتنب أشكاؿ السلوؾ السلبي  وادلرت
االسػػتجاب  االنفعاليػػ  والعدليػػ  الػػمي اكػػ  اإلنسػػاف مػػ  التكيػػت اإلجيػػاي مػػع مواقػػت احليػػاة  :أهنػػاةلػػى  أ،رػػاوةرسػػت  -

كمػا تترػم  الدػارة ةلػى التواسػق   ادلوتلف   سواء كاف ىذا التكيت بالتوسط أو الدابلي  للتغػري أو األ ػذ بجي،سػر احللػوؿإ
والرغبػػ  يف التعلػػي   وذلػػإ حلػػ  ادلشػػك ت بػػاال مػػ  جتميػػاىا ةلػػى الػػنظ  الدا ػػ إ ا،  دلواج ػػ  الصػػراع واالحبػػا إوالتعػػ

 ويف التغيري والتجر،بب  
كما تعػرؼ ادلرونػ  النفسػي : تركيػج ةلػى التكيػت والعػودة يف النتػائل إىل مسػتو،ات أداء  ػط األسػاسإ يف حػني أف      

 Lisa . K. Meredith , Sherborne )     6002نمو اإلجياي مث "كونور وآ روف")آ ر،  قامو بالتجيكيا ةلى ال

, Hans and others ,2011,p2) 

ةلى االستمراريف مواج   الت ا،ات والشاائا وىنػاؾ ةػاد الفرد قارة »: هناجيب  6006كما ،ر"  "ماسنت ور،ا" )     
الػوةي  ؤؿإ وحػ  ادلشػك تإ و الكفػاءة الذاتيػ  إ التنظػي  الػذا إم  ادلرتكجات او العوام  الػمي تسػاى  يف ادلرونػ :التفا

 , Todd B. Kashdan)   «العػاكفي إ وادلرونػ  إ والتعػاكت إ و ة قػات قو،ػ   والروحانيػ  إ مػ  بػني أمػور أ ػر"

Jonathan Rottenberg,2010,p4)   "تشػػري إىل قػػارة الفػػرد »ف  ادلرونػػ  النفسػػي :أكمػػا ،ػػر" " سػػاوخو،إ وا ػػروف  
ةلى التكيت بنجاح أو التغيري يف مواج   الشاائا وم  جوانب ا  ادلشاةر اإلجيابي  وادلرونػ  اإلدراكيػ إ وادلواج ػ  الفعالػ  

  (Robert Berzak , Douglas Johnson , 2009,p15)  «محا،  أ،را وا االخار الرارة ل كتئا  
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 إ وادلسػػ ولي إ والتعػػاكت ات احليػػاة مػػع التفكػػريإ والثدػػ إالغر "الدػػارة ةلػػى تلبيػػ   ػػا، :،رػػا ىػػيأوادلرونػػ  النفسػػي       
 " واألم 

     «الدارة ةلى التكيت الناج  ةلى الرغ  م  الظروؼ الصعب  او ادل ادة »:ماسنت باس و جارمج " "وةرس ا  
( Richard Owen ,2006,p6)    

وإقامػ   إدلوتلفػ  بفاةليػ  والػرد ةلي ػا بشػك  ةدػ يبجيهنػا قػارة الفػرد ةلػى مواج ػ  ادلواقػت ا »و،عرس ا  ي شػاقورة :   
 (10،ص 2012، مرجع سابق)  «ة قات كيب  مع ا  ر،  إأساس ا الود واالحرتاـ ادلتبادؿ وتدب  ا  ر، 

النػػػاج      ىػػػي الدػػػارة ةلػػػى التكيػػػتادلرونػػػ  النفسػػػي أف تسػػػتولل الباحثػػػ  مػػػ   ػػػ ؿ اسػػػتعرا  بعػػػ  التعر،فػػػات   
جوجني  ػػ ؿ و الػػأالػػمي قػػا ،واج  ػػا الفػػرد يف حياتػػو  دلشػػاك  الرػػاغط  قػػت احليػػاة الصػػعب  واموا مػػع  والتفكػػري االجيػػاي

   مسرية حياهتما مع بع  
 المرونة النفسية:ذات العالقة بمفهوم  المصطلحات 2-2
ذا ادلوطػػط وذلػػإ لتوسػػع ا وأايت ػػا الكبػػرية ومػػ   ػػ ؿ ىػػذلػػا ة قػػ  اف ػػـو ادلرونػػ   لدػػا تعػػادت ادلصػػطل ات الػػمي   

 : 8كما ىو مبني يف الشك  )الذي سيوو  لنا أا ا  
 

 بالمرونة النفسية ارتباطالتي لها  المصطلحات( يوضح 01شكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

Jean-Louis Monestès,2012,p 7))  

 قوة االنا مرونة االنا 
لمناعة النفسيةا  

 االتزان االنفعالي 
 الهدوء االنفعالي

القدرة على 

 التكيف

لتفكير ا

 االيجابي

 الصالبة النفسية 

التىافق 

 االيجابي
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وسػنتطرؽ داربػ  رلموةػ  مػ  ادلفػاىي  ادلتو مصطل  ادلرونػ  النفسػي   وجود ة ق  بني دلبني ن حظالشك  ا   ؿ م     
 إىل معىن ىذه ادلصط حات:

 :Flexible ego األنامرونة  -
الدػػارة ةلػػى اسػػتوااـ ةلػػى اسػػتوااـ م ػػارة البصػػرية وىػػي  » :ادلرونػػ  بجيهنػػا   6002تعػػرؼ "مكتبػػ  و،لسػػوف للػػتعل  ") 

لت سػني الع قػػ  وةنػاما ،ػت  التصػػرؼ بطر،ػق سلػػالت   إاإلنسػػاني اال ػػت ؼ ؼ الع قػ   إدراؾبالعمػ  ةنػػاما ،ػت   تبػاأ
 إىلالتعػػا، ت ادل قتػػ  يف االسػػتجاب  السػػلوكي  وةنػػاما تصػػ   إجػػراءإو ػػذا تكػػوف ادلرونػػ  ىػػي االسػػتعااد والدػػارة ةلػػى 

 (10،ص 2012)نف  المرجع،    «ا  ر، احلس  يف بناء الع ق  مع 
         «بات الناس للرغو  واحمل الدطب ادلوجب للظاىرة الفر،اة للفروؽ الفرد،  يف استجا »أهنا:" روتر"وةرس ا  -
  (Rutter ,1990,p 181) 

 (Werner,1989,p 72)  «التكيت الناج  الذي ،تبع التعر  لألحااث احلياتي  ادل دل بجيهنا  » و،رنر: و،عرس ا -

  :Psychological Hardiness  الصالبة النفسية -

  ةلػػػى تكو،ن ػػػا وتنميت ػػػا اخلػػػ ات البيئيػػػ  ادلتنوةػػػ  يف الشوصػػػي  تعمػػ  صػػػل  ةامػػػ ":  أهنػػػاةلػػػى نػػػإ" رو س" ،عرس ػػا     
  (Frunk W Bond and all ,1992,p 336)  ""ادلعجزة" احمليط  بالفرد منذ الصغر

قػػارة الفػػرد ةلػػى اسػػتوااـ ادلسػػاناة االجتماةيػػ  كوقا،ػػ  مػػ  أخػػار االحػػااث الرػػاغط  و اصػػ   وتعػػرؼ ا،رػػا بجيهنػػا:"    
 (32،ص 2011)تنهيد عادل،االكتئا " 

يف ساةليتو وقارتو ةلى استوااـ كػ  ادلصػادر النفسػي  والبيئيػ  ادلتاحػ  لػو كػي :" اةتداد ةاـ لا" الفرد وتعرؼ أ،را    
  (371،ص 2006نبيل كامل ،)،ارؾ و،فسر و،واجو أحااث احلياة الراغط  " 

  :Psychological immune  المناعة النفسية-
 و مػػ  الصػػػعوبات وادلصػػػائب والكػػػرو إ األزمػػاتل ةلػػى مواج ػػػ  ،دصػػػا بػػو قػػػارة الشػػػو مف ػػػـو سروػػيإوىػػي      

وةجػػج واهنجاميػػ   ،ػػجيسومشػػاةر  وأسكػػار غرػػب وسػػوط وةػػااوة وانتدػػاـإ ومشػػاةرإ أسكػػارومداومػػ  مػػا ،نػػتل ةن ػػا مػػ  
  (12ص  ،2012،مرجع سابق) وتشاـؤ  

   :Ego strength  األناقوة  -
 االجتماةيػ والتواسػق مػع ادلطالػب  انفعاليػ  متجنػ إ  بجيووػاعالحتفػا  الدارة ةلى التكيػت مػع شػرو  الواقػع واوىي      

وةنػػا اخلػػوؼ  ويف مواقػػت الروػػاإ والدػػارة ةلػػى الػػت ك  يف االنفعػػاالت ويف التعبػػري ةن ػػا يف مواقػػت الغرػػبإ واالتػػجاف
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 اسػتثمار ىةلػ الفػرد قػارة وىػي (12ص  ،2012، مرجيع سيابق) و ديق الص   النفسػي  واخللو م  الصراةات ادلروي إ
 (بتصرف38،ص 2011)الوحيدي،م  أج   ديق التواسق مع نفسو وبيئتو  لو ادلتاح  والنفسي  ادلاد،  ادلصادر كاس 
 :Emotional Equilibrium  االنفعالياالتزان  -
  مػػػع أف ،كػػػوف لػػػا" الفػػػرد الدػػػارة ةلػػػى الػػػت ك  والسػػػيطرة ةلػػػى انفعاالتػػػو ادلوتلفػػػ  ولا،ػػػو مرونػػػ  يف التعامػػػ اعػػػىن     

نفيي  ) .االنفعػػاالتاالنفعاليػػ  مناسػػب  للمواقػػت الػػمي تسػػتاةي ىػػذه  تكػػوف اسػػتجاباتواجلار،ػػ  ثيػػ   حػػااثواألادلواقػت 

–)النفسػػي  إىل اوػػطرابات ،ػػ دي االنفعػػاالت كبػػت أف الب ػػوث مػػ  كثػػري مػػ  تبػػني وقػػا) (13، ص 2012، المرجييع
 قػا أهنػ  وغػريى  الدولػوف وأمػرا   قرحػ  ادلعػاة بشػاةس ػل الكثػري،  مػ  مروػى الربػو الشػع  و  أظ ػر وقا إ اجلسا، 
.)نعييم إ وأف ظروسػا  اصػ   ػ  حالػت بيػن   وبػني التعبػري ةػ  ىػذه االنفعػاالت بشػاة انفعػاالهت  أخػارت دلواقت تعرووا
 (169ص 1987الرفاعي،،

  :Positive Thinking التفكير االيجابي -
  التفكػػري بالفشػػ  مدامػػ  للوصػػوؿ اليػػو والتفكػػري بالنجػػاح سػػبب وىػػو التفػػاؤؿ واالحسػػاس بالدػػارة والنجػػاح سيػػو إحيػػ

 (44ص ، 2012،مرجع سابق)  .إلدراكو ونيلو 

 :Calm Emotionalالهودء اإلنفعالي -
 واالنشػػراحوىػػو الدػػارة ةلػػى مواج ػػ  الظػػروؼ ادلوتلفػػ  يف احليػػاة احلسػػن  من ػػا والسػػيئ  بالشػػجاة  واحلػػـج والب جػػ       

 (28،ص2013روال مجدي هاشم الصفدي،) وادلساواة والروا  
اةتدػػاد ةػػاـ لػػا" الفػػرد بفاةليتػػو وقارتػػو ةلػػى اسػػتوااـ كػػ  ادلصػػادر النفسػػي   »بجيهنػػا : 8912 "كوبػػازا وبيمػػج"وتعرسػػو 

 أوغػػري زلػػرؼ  إدراكػػااحليػػاة الرػػاغط  الشػػاق   أحػػااثواالجتماةيػػ  والبيئيػػ  ادلتاحػػ  كػػي ،ػػارؾ و،فسػػر و،واجػػو بفاةليتػػو 
 (28،ص2013،ن م) بواقعي  إوموووةي  ومنطدي  ومتعا،ض مع ا ةلى ضلو اجياي   و،فسرىا مشوهإ
 :Positive compatibilityالتوافق االيجابي  -

التمتػػع ثيػػاة  اليػػ  مػػ   إىلوىػػذا ،ػػ دي بػػو  ىػػو قػػارة الفػػرد ةلػػى التواسػػق مػػع نفسػػو ومػػع ايتمػػع الػػذي ،عػػيض سيػػوإ     
سػ   إا  ػر، ف ،تدبػ  ذاتػو كمػا ،تدبػ  أو  ،روػى الفػرد ةػ  نفسػوإ أف،عن ىػذا التجيـز واالوطرابات إمليئ  بالت مس  و 

،ػاؿ ةلػى  معدػوالال ،سػلإ سػلوكا اجتماةيػا شػاذا بػ  ،سػلإ سػلوكا  االجتمػاةي كمػا،باو مػا ،ػاؿ ةلػى ةػاـ التواسػق 
  13، ص2012،رجيعنفي  الم) اتجانو االنفعا  والعاكفي والعدلػي يف ظػ  سلتلػت ايػاالت و ػت تػجيخري ظيػع الظػروؼ 

 اعػػىن احلر،ػػ  مػػ  الصػػراةات والرػػغو  والكبػػت  و،عػػرؼ بانػػو حسػػ  النظػػاـ الػػاا لي الػػذي ،ػػ دي بػػالفرد إىل التكيػػت
 (39،ص 1995)مصطفى فهمي،
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  :The ability to adaptالقدرة على التكيف -
مػػ   إالنفسػػي سػػلوكو أو يف بنائػػو وىػػو ،شػػري إىل تلػػإ العمليػػ  ادلتواصػػل  الػػمي ،سػػعى  ػػا الفػػرد إىل إحػػااث تغيػػري يف     

أج  إحااث ة ق  إجيابي  بينو وبني نفسو م  ج   وبينو وبني بيئتو م  ج   أ ر"إوىذا ِ، دي إىل  ف  التػوخر مػ  
ف ةلػى أسػاس أ   ؿ إشباع احلاجات ادلوتلف  للفرد و،تميج ىػذا النػوع مػ  التكيػت بالصػبط الػذا  وتدػا،ر ادلسػ ولي إ

للم اسظػػ   إىل احملاسظػػ  ةلػػى االتػػجاف الػػاا لي سيدػػـو اإلنسػػاف بػػذلإ إلشػػباع حاجاتػػو خلفػػ  التػػوتر الكػػائ  احلػػي  يػػ 
وىػػي الدػػارة ةلػػى تغيػػري التصػػرؼ الػػذي بػػاأه ةلػػى أف  (11ص  ،2006)زييياد بركييات، تػػجاف ةلػػى مسػػتو" مدبػػوؿ مػػ  اإل

 (48،ص 2011)بزيح هناء ، ،ت  ذلإ بسرة  وبشك  ىادؼ واا ،ناسب ادلوقت ادلتغري
و،عرؼ أ،را بجينو " العملي  الا،نامي  ادلستمرة المي ، اؼ  ػا الفػرد إىل أف ،غػري مػ  سػلوكو إلي ػاث ة قػ  تواسػق بينػو وبػني نفسػو     

 (118،ص1979)مصطفى فهمي ،م  ج   وبينو وبني بيئتو م  ج   أ ر"" 
مكونػػػػات ذلػػػػا  ىػػػػاتعت  بػػػػ  ل ات طقػػػػ  سدػػػػط  ػػػػذه ادلصػػػػليسػػػػت ذات ة  وتسػػػػتولل الباحثػػػػ  أف ادلرونػػػػ  النفسػػػػي     

 والشول ادلرف ،كتسب ك  ىذه العمليات اجرد اكتسابو مرون  نفسي  
 ذوي المرونة النفسية:  صفات األفراد -2-3

  ،تس  ادلرنوف بصفات ةام  و اص  :
 :الصفات العام  ىي

 الدارة ةلى التكيت  
 تعا،  االستجابات بتغري ظروؼ البيئ  

 (بتصرف35،ص 2002)جمعة سيد يوسف ، .يف البيئ  نفس ا،لج وف احيانا لتغري 
 :الصفات اخلاص 

إىل حا كبػري ةلػى دقػ  تكػو،  اػات الشوصػي  يف كػ  سػردإ ع العمػ  ةلػى أربعػ  أبعػاد سلتػارة تعتما ادلرون  النفسي     
ر إجيابيػػػ  إ ووػػػبط ذلاتػػػو الشوصػػػي  والػػػمي ىػػػي مػػػ  الناحيػػػ  النظر،ػػػ  تسػػػاى  يف تكو،ن ػػػا وتتمثػػػ  ىػػػذه األبعػػػاد يف:مشػػػاة

 ,Todd B. Kashdan, Jonathan Rottenberg, 2010) ر  ةلى اخل ة ؛ االبتعاد ة  الفرف النفس إ واالنفتاح

p9-10)       

اسػػدا   اصػػي  او اػػ  ادلرونػػ  النفسػػي  ةلػػى شػػول مػػا إال،عػػن اف مثػػ  ىػػذا الشػػول ال  ػػ  او ،عػػاي مػػ   و،عتػػ    
او نكبػػات او  اائابػػني االشػػواذ الػػذ،   ػػ وا مػػ  شػػمصػػاةب او وػػغو  إ سػػاالع االنفعػػا  واحلػػجف اةراوػػا شػػائع  

،ترػػم  ادلعانػػاة مػػ  الكثػػري مػػ  الرػػيق والكػػار ةثػػرات شػػا،اة يف حيػػاهت  إويف الواقػػع إسػػاف الطر،ػػق اىل ادلرونػػ  النفسػػي  
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االنفعا  إساحلياة ليست نجى  مب ج  وليست يف نفس الوقػت مصػاةب وشػاائا ونكبػات دائمػ  إاوػاس  اىل اف ادلرونػ  
ليست ا  نفسي  اما  تلك ا البشر او ال  تلكوهنا إوىي تترم  سلوكيات إاسكار واةتدادات إواسكار  كػ  تعليم ػا 

 ( 4،ص 2010)السعيد ابو حالوة،  ا لا" أي شول  وتنميت 

 ميسوف ارية :وأ،را تر" 
  األسراد ادلرنوف ال ،تجيخروف بادلشتتات المي توجا يف ادلواقت ألهن  لا،   الدارة ةلى الرتكيج ةلى ةناصر ادلوقت  -
 اتاز بالت رر ،تسموف بالص   النفسي  وتواسد   وسيطرهت  ةلى تصرساهت  وخدت   بجينفس   وشوصياهت    -
كمػػا ،تميػػجوف بالػػذكاء والدػػارات العدليػػ  ادلتطػػورة والناوػػج  و،سػػتطيعوف التكيػػت مػػع التغػػريات االجتماةيػػ  بصػػورة  -

 س ل  
 ،عرتسوف بجي طائ   و،دبلوف الندا   -
 ،لتمسوف ك  الوسائ  حل  ادلشاك  المي تواج    إباال م  االةتماد ةلى وسائل   الدا     -
 بتصرف(58، ص 2011)ميسون سميرة، تغيري لألسر  وجتر،ب اجلا،ا باستمرار  باوف التعل  وال -
 :الصفات المي ،تصت  ا الشول الذي  تلإ مرون  نفسي  ا نستطيع االستو ذ اف ذإ
  ت مع أنواع ادلشاك  والتجيقل  السر،ع مع االتكيالدارة ةلى التكيت اإلجيابي  و  -  
 ع م  انواع الفش  يف احلياة ،تصت الشول بدارتو ةلى  م  أي نو  -  
 دارهتا ف بربط انفعاالتو وامت ؾ كيفي  إ،تميج الشول ادلر   -  
 ،تمبجوف استو" ةاؿ م  التفاءؿ   -  
 االنفتاح ةلى اخل ة  -  
 المرونة النفسية : استراتيجيات بناء-2-4
حيػ  تػذكر رابطػ  ةلػ   الرػاغط إث احليػاة حػااأادلرونػ  النفسػي  يف مواج ػ   لبنػاء االسػرتاتيجيات توجا رلموةػ  مػ   

  ةشر كرؽ لبناء ادلرون  النفسي  :   األمر،كي النفس 
 اقام  روابط مكثف  مع اال ر،   -
 جتنب رؤ،  االزمات ةلى اهنا مشك ت السبي  للتولل من ا او التغلب ةلي ا  -
 تدب  التغيري واةتباره ججءا مترمنا بنيو،ا يف احلياة  -
 لت رؾ صو  اىااسإ اناسع با -
 ا ذ قرارات حاا  او قاكع   -
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 تلمس ك  الفرذ المي تاسعإ باجتاه اسكتشاؼ ذاتإ -
 تبن  رؤ،  او نظرة  اجيابي  لذاتإ  -
 وع االمور او االشياء يف سياق ا او حجم ا الطبيعي   -
 ال تفدا االم  وك  مستبشرا و متلمسا للوري سيما ىو قادـ  -
    ( 5 -4ص  ، 2000، بو حالوةأ)سعيد   اةتن بنفسإ -
جيابيػ  والػمي والت صػني مػ  مسػتو" االنفعػاالت اإلىذه االسػرتاتيجيات الدائمػ  ةلػى احملاسظػ  او البدػاء  أاي وتكم   -

يف مواج ػػ  اجليػػا  األخػػراالنفعػػاالت االجيابيػػ  ذلػػا  أفالعا،ػػا مػػ  الاراسػػات  أووػػ تسدػػا  ادلرنػػوفإ األسػػراد،تصػػت  ػػا 
                                                               ( 25، ص 2012 مرجع سابق،) .م  الظروؼ الراغط العا،ا 

 المرونة النفسية : عمليات زيادة -2-5
ف ،عمػػ  ةلػػى ز،ادهتػػا وتنميت ػػا ت ادلػػذكورة سػػابدا جيػػب ةلػػى الفػػرد أبعػػا بنػػاء ادلرونػػ  النفسػػي  ةػػ  كر،ػػق االسػػرتاتيجيا   

ف  ىنػػاؾ سػػت  ةمليػػات أساسػػػي  مرتابطػػ إ كػػ  من ػػا ،ػػػاة  أ   6002"ليومػػػا وا ػػروف ")  ،ػػر"ة ادلرونػػ  النفسػػي  ولج،ػػاد
  (Joseph Ciarrochi, Linda Bilich, 2010,p6) والبع  ا  ر ،ركج ةلى ز،ادة ادلرون  النفسي  

اةا ةلػػػى تنميػػػ  ادلرونػػػ  ف ىنػػػاؾ سػػػتت  ةمليػػػات اساسػػػي  تسػػػأ   6080كػػػذلإ " سياروشػػػي وبػػػري،ض" )كمػػػا ،شػػػري      
  : 6وىي موو   يف ادلوطط رق  ) النفسي 
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Russ Harris, 2011,p1)) 

لوػػ ات يف ادلوقػػت يف الل ظػػ  لاالدراؾ الػػواةي واسػػتغ ؿ ،عػػن  اتصييال الفييرد مييع اللحايية الراهنيية اواالستبصييار: -
اسػتطاةتو التغيػري وامكانيػ  االنػاماج ب افاذا كػ ومػاالراىن  واك  الفرد م  ووػع تصػور حسػب ادلعلومػات ادلتػوسر لا،ػو إ

 ادلعريف   
 م    ؿ ادراكو احلديدي ذلا ول حااث م  حولو  وقارات والثد  يف ولذاتجيابي  إ تكوف لا،و نظرةالذات:  تقبل -
الػػتولل مػػ  االسكػػار غػػري ادلرغػػو  سي ػػا إلل ػػا مػػ  تػػاخري  القييدرة علييى تييرويع االنفعيياالت القوييية واالنييدفاعات: -
 . لتواجا يف ادلوقت وادلشارك  سيولعمليات ادلعرسي  غري ادلفياة  للسلوؾ إلتس ي  اا
 ةي النفس و وغالبا ما،طلق ةلي ا مراقب  الذات  إو  :الذات ادارة -
الدارة ةلى االحتفا  بالدي  الروحاني  واخللدي  إوا تيار اجتاىات احلياة الػمي تكػوف نابعػ  مػ  اةماقػإ وتعػ   القيم: -

ألسعالإإإةطػػاء معػػىن احليػػاة وتكػػوف نابعػػ    تياراتػػإ الشوصػػي  واةتداداتػػإإتوسري احلػػاسج و اإلذلاـإتدػػا  التوجيػػوةػػ  ا
 م  احاسيسإ وتع  ة  اىااسإ  

وقػػػا ،تطلػػػب التػػػار،ب ةلػػػى ادل ػػػارات إو،سػػػاةا يف ذلػػػإ االجتاىػػػات  :او تحميييل المسييي وليةفيييي العميييل  االلتيييزام -
 (Joseph Ciarrochi, Linda Bilich, 2010,p7-8)  والديم 
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 العوامل التي  تعزز المرونة النفسية:  -3
 ما،لي : صلا وم  ىاتو العوام  تعجز لا" الفرد ادلرون  النفسي  ىناؾ رلموة  م  العوام     
 عوامل تساعد على الصمود امام االحداث الضاغطة: -3-1
 :عوامل على مستوى الفرد -3-1-1

إنفػاؽ ج ػا حلػ  ادلشػاك  الشوصػي  والع قػات الشوصػي إ  وكػذلإ لي  إدارة الظػروؼإةموىو التعامل االيجابي:  •
 ك    المي تركج ةلى التعام  معو التسام إ اا يف ذلإ االنشطأالنجاع والسعي لتدلي  اإلج اد و 

وح الاةابػ  مت مسإ ونشطإ والتنبيوإ اا يف ذلػإ وجػود ةواكػت  إجيابيػ   والتفػاؤؿ و ر  شعوروىو التاثير اإليجابي:• 
 Lisa .Meredith , C. athy d. sherbourne) ) الدػارة ةلػى الفكاىػ   ػت الرػغط أو ةنػاما  ػا"   واألمػ  

and others,2011,p75)    

معاجل  ادلعلومػاتإ وتطبيػق ادلعرسػ إ وتغيرياألسرػليات مػ   ػ ؿ إةػادة اذليكلػ إ إةػادة وىو كيفي   التفكير االيجابي:• 
إةػػادة تركيػػجإ وجػػود توقعػػات نتػػائل إجيابيػػ إ والنظػػرة  وإةػػادة تديػػي إ ا جيعػػ  الشػػعور  ػػروج مػػ  الووػػعإتػػجيكري إجيابيػػ إ شلػػ

 اإلجيابي إ والت يئ  النفسي  
و وجػػػود توقعػػػات نتػػػائل واقعيػػػ  إاحػػػرتاـ الػػػذات وتدػػػا،ر الػػػذاتإ والثدػػػ إ الكفػػػاءة الذاتيػػػ    أامكانيػػػ  توقػػػع الواقعيييية: • 

   السيطرة السيطرةإ والدبوؿ ما ىو أبعا م
ةمليػ  رصػا وتديػي  وتعػا،  ردود الفعػ  العاكفيػ  لت ديػق ىػاؼ )أي يثيار: واللياقة البدنية واإلالسيطرة السلوكية • 

 التنظي  الذا  إ واإلدارة الذاتي  إتعج،ج الذات  
)مرجيع   ت االجيػايوتشم  ادلواج   الروحي  بناءا ةلى ادلعتداات والدػي  الا،نيػ  الهنػا تعتػ  شػك  مػ  أشػكاؿ التكيػ  

 (76،ص 2011سابق،
 : العائلي المستوى على عوامل -3-1-2
 الرابط  العاكفي  بني أسراد األسرةإ اا يف ذلإ تداس  الرتسيو ووقت الفراغ   العالقات العاطفية:• 
 تبادؿ األسكار وا راء أو ادلعلوماتإ اا يف ذلإ ح  ادلشك ت وإدارة ة قات  االتصاالت:• 
      تدا   الاة  ل  ر،   سواء كاف ىذا الاة  ةاكفيإ مادي لو دور سعاؿ م  الناحي   الروحي  :دعم• 
 احلبإ والع ق  احلميم  إ والتعلق  القرب:• 
 م  م ارات األبوة واألموم    الرعاية:• 
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 وار مرن  دا   األسرة وس ول  التكيت مع التغريات ادلرتبط  احلياة  إ اا يف ذلإ  األدالقدرة على التكيف: • 
 (77،ص2011)نف  المرجع،

 عوامل على مستوى المجتمع المحلي : -3-1-3
 ادلنظمات الدائم  ةلى اإل اف إ وال وتوكوالتإ واالحتفاالتإ واخلامات االجتماةي إ وادلاارس  الطمأنينة:• 
 ادلشرتك  و التعام  مع ا  ر،  ادلنتمني الروابط المي جتمع بني الناس يف ايتمعإ اا يف ذلإ الدي   التماسك :• 
نوةي  وةاد االتصاالت مع أشواذ آ ر،  يف ايتمع؛ و،شػم  اتصػاالت مػع مكػاف أو شػول مػ  ىػذا  الترابط:• 

 اجلوانب وتشم  التجاـ وبناءإ واألدوارإ وادلس ولي إ واالتصاالت  إادلكاف 
 (77،ص2011)مرجع سابق، جلماة  ةلى العم  معا تصورات أةراء ايموة  م  قارة ا فعالية الجماعية:• 
ف العوامػػ  ةلػػى ي  لػػا" الفػػرد إال أتشػػارؾ يف تعج،ػػج ادلرونػػ  النفسػػ وتسػػتولل الباحثػػ  أف كػػ  العوامػػ  السػػابد  الػػذكر    

دوف  إة السػلوكي إ والتعام  اإلجيايإ والواقعي إ والسيطر إ والتاخري إجيابياالتفكريإلجيابي   مستو" الفرد تعت  االقو" تعج،جا
سػػري الػػذي ،عتػػ  غػػراس ادلرونػػ  النفسػػي  وال  كػػ  التولػػي ةلػػى الغػػراس للثمػػار ؿ العوامػػ  اال ػػر" ةلػػى ادلسػػتو" األإاػػا

   ج  الوصوؿ دلرون  جياة ومثمرة  أي ذلذه الغراس م  ننسى دور ايتمع الذي ،عت  كسد دوف اف اجلياةإ
 صية :العوامل الم ثرة  على الميزات الشخ -3-2
 العوامل ذات العالقة بالخبرة:   -3-2-1
يػػػجات  ،كتسػػػب الفػػػرد م ػػػارات و ػػػ ات ومعػػػارؼ جا،ػػػاة تسػػػاةاه ةلػػػى بنػػػاء ماـ العمػػػر ومػػػرور السػػػنوات دػػػمػػػع ت    

 التجيخريات يف بناء م م  الشوصي  وىي: م   ا،ا مخس  للباحث  ةلى الصمود إو ك  وتعج،ج قارتل  شوصي
ت ػػػػا،ات الةلػػػى الصػػػػمودإ و و يف قارتػػػػر  يف حيػػػػاة الفػػػرد يف ظيػػػػع مراحػػػ  حياتػػػػو مسػػػاا  تعتػػػػ  التجػػػا التجيييارب: -

 مث  ا باء وادلعلمني  م  حياة الناسإ والداوة  و وةلى غريهم  العوام  المي ت خر ب والص وة لا،و  والتعلي  والوةي
ادلنػػجؿ أو  ة الفػػرد دا ػػ حيػػايف نظػػي  تالوالتوطػػيط و   ػػارات يف  ا،ػػا الغػػر ادلتعتػػ   المهييارات والتفاعييل والخبييرة: -

حػػػ   ةلػػػى و قارتػػػ وادلووػػػوع؛ ذلػػػذااذلوا،ػػػات الػػػمي تت ػػػوؿ إىل شػػػغت  اخلػػػ ة يف مواوػػػيع معينػػػ  أو ويف العمػػػ ؛ جتعػػػ  لػػػ
 (78،ص2011)مرجع سابق، ةلى لعب مبار،ات للمتع  والتمتع  ا  توادلشاك  و الت ا،اتإ و قار 

  :التأقلم على قدرةوال بالمرونة المرتبطة العوامل -3-2-2
 رةا،ػ  تدػا  ةلػى والدػارة ،تمتعػوف بالكفػاءة الػذ،  وايتمػع األسػرة يف البػالغني األشػواذ مػع وخيدػ  ة قػات إقامػ -

  جياة
  الذات  تنظي  بدارات الت لي -
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    إجياي منظور م  الذات إىل النظر -
  ادلصري وتدر،ر الذاتي إ ةالكفاء أي البيئ  يف ةروا سعاال الفرد ،صب  لكي احلاسج وجود -
     واالىتماـ ا  ر،  دلساةاة زلبني رفاأق مع رومانسي  صااقات وة قات تكو،  -
  التجيقل  ةلى والدارة ادلرون  بني األثاث تربط - 
 بالوظػائت  التنفيذ،ػ  ظيع ػا تػرتبط ادلسػتدبليإ والتوجػو التوطػيطإ ةنػا النظػر وبعػا حػ  ادلشػك تإ م ػارات 

 ةػاـ مػ  كػ  وتدليػ  مباشػرة؛ بصػورة مواج ػ  ادلوػاوؼ ةلػى وادلدػارة ادلشػك تإ دلواج ػ  الفعالػ  اتيجيات واالسػرت 
 ةلػى   ةػ وةحجاميػووإ انسػ ابيو بجيسػاليب الرػغو  مػع والتعامػ  مػ  االلتجامػاتإ والت لػ  بادلشػك تإ االةػرتاؼ 

 ةلػى وادلدػارة النفسػي إ الرػغو  هتو،ػ  اإلجيابيػ  وةػاـ واالنفعػاالت بالتفػاؤؿإ التجيقل  ةلى والدارة ادلرون  ترتبط ذلإإ
  ت وكجية الوقوع م  ادلغج" إىل الوصوؿ ةلى والدارة بالروحانياتإ والتمسإ منظور إجيايإ م  السيئ  اخل ات رؤ، 

 (18،ص 2010، مرجع سابق)الصام   

 :  مقومات المرونة النفسية-3-2-3
 إىل تػ دي د،ناميكيػ  تطػور ةمليػ  »:بجيهنػا التػجيقل  ةلػى والدػارة رونػ ادل تعػرؼ :Danet Sichiti  دانػت سيشػيمي 

 للمرونػ  السػابق ادلف ػـو مػ  وػمنا ،ف مػا وػرور،ني شػركني ومثػ  زمػ  صػعب  أل التعػر  أخنػاء اإلجيػاي التكيػت  ديػق
 واا: التجيقل  ةلى والدارة

  شا،اة صام  أو زلن  أو  طريإ لت ا،ا التعر  -
 (18،ص 2010،ن م)  «االرتدائي التطور م   ا المي الشا،اة ادلعوقات م  الرغ  اي ةلىاإلجي التكيت  ديق -
عب ةلينػا حصػرىا يف ةامػ  صتستولل الباحث  باف العوام  واجلوانب المي ومت ادلرون  النفسي  قا تعادت ذلذا ،   

   أو ةاملني
 :المرونة النفسية بين الزوجين  فوائد -4
 : الجوجي م  الفوائا ،ستفيا من ا الجوجني يف حياهتما  سنتطرؽ إىل رلموة     

ز،ػادة ادلشػارك  يف ا ػاذ الدػرارات وبػالطبع ز،ػادة التواصػ   تصػر  وأ،رػاإز،ػادة التواصػ  بػني الػجوجني  األسػرةز،ادة د ػ  
راكيػ  مػع كػ  الوالػا،  د د أكثػراألسػاليب ادلتبعػ  يف الرتبيػ  تكػوف  إالمي تعكر اجلو العائلي ادلستدر العا،ا م  ادلشاك 

بالنسػب   ز،ػادة سػرذ التعلػي  إإلبػااع إز،ػادة الدػارة ةلػى التكيػتزد ةلى ذلإ توسري مناخ اسري ،سػاةا ةلػى العطػاء وا
للنساء والفتيات شلػا ،نمػي مػواىب   وقػاراهت  إاطلفػا  مسػتو" الرػغط الػذي ،تعػر  لػو الػجوج وذلػإ بسػبب مشػارك  

 (37،ص2012سابق، )مرجع الجوج  لو يف ادلس وليات 
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  :الفصل خالصة
مث إلػػبع  ادلفػػاىي  ادلرتبطػػ   ػػػا  االنفسػػي  انط قػػػا مػػ  مف وموإوةروػػع التطػػرؽ يف ىػػذا الفصػػ  اىل متغػػري ادلرونػػ  

اىل  ع التطػػػػرؽإوا،رػػػا بنػػػاء ادلرونػػػػ  النفسػػػي  اسػػػرتاتيجيات وبعػػػاىا أىػػػػ   إالسػػػمات الشوصػػػي  لػػػذوي ادلرونػػػػ  النفسػػػي  
وكػػػ  وأ ػػريا سوائػػػا ادلرونػػػ  النفسػػي  بػػػني الػػػجوجني  مػػػ  ادلرونػػػ   النفسػػي  مث  العوامػػػ  ادلعػػػجزة ذلػػػا تج،ػػا العمليػػات السػػػت  الػػػمي

معرس  ادلرون  النفسي  ةنػا الػجوجني وة قت ػا باالدراكػات ادلتبادلػ  ضلػو ابعػاد احليػاة االسػر،  ماتطرقت الباحث  لو   ا ذلا 
دراؾ و اصػػػ  االدراؾ االجتمػػػاةي الػػػذي أكلػػػق ةليػػػو ا،رػػػا االدراؾ للػػػجوجني ويف سصػػػلنا ا   سػػػنتعرؼ ةلػػػى ماىيػػػ  اال

 ادلتبادؿ او إدراؾ ا  ر 
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 تمهيد:

يعتربربا دراكدم  ربربم الربربل دتعالذربربية دتتلجذربربن اع كثربرب  ادربربكدك  حربربىع تربربتاكدم  ربربه ومربربن تالذي ربرب  ع  ي  ربرب  ع  كدي ربرب       
دالثتاربربيتك...دو عتربربجتجيعر كاكدم دترربربدا عدلتاي ي ربرب  ناج ربربي دراكدم د عربربدر ادراكدم دإلمربربك ادراكدم دتجرمربربك ادراكدم 

ل بربربراكدم دترربربدا تآل ربربديم عدونربربددا عا ربربت وربربككع تربربج ل ع  ربربكيم دد  يتربربية دتربربته لربربك  كدربربكك اكدتربربتجي عدتربربته ي ربربت تآل ربربد
عقربرب  وربربدع دتعلاربربيا تلربربز دتتاذذربربني دتربرب د ل بربربي  ر ربربكخ كاكدم دترربربدا تآل ربربد علربربك  ر ربربكخ  ع  ربربيب  دثتاربربيتك درمربربك تربربج ل 

اعلربربربربك ديالربربربي دالتربربربربت يبن  ج  ربربربربية  ربربربم وذربربربرب    ي  ربربربرب ي عبربربربي  ر ربربربربكخ دراكدم دإلمربربربك علربربربربك  ع  ربربربربيب  ومربربربك نذنيي ربربربربك 
 تك دتتشيب  بي د ريلذل ااى كىل  شيب   ر ن ل دتجكتي دتميب ي  (64،ص 4984)محمود السيد أبو النيل ، ذعذن.دت 

  ( بتصرف21،ص 2142،)مرجع سابق م دراكدم عدتت يك اهني دكتي عدو د 

دتت ربد   ر ربكخ دالاكدم دالثتاربيتك    عدراكدم ه لك : عديرب  دالاكدم ب ربككع تي ربن عالل دتعجيود د تجيعتن ر لتد دتر
 ايجي ذربربن دراكدم د ت ياتربربن بربربي د جمربربي اادربربكدك دتعاقربربية د ت ياتربربن   عدخل ربربي ا دتربربم يتاذربربني رربربي دالاكدم د ت ربربيار ع د ت ربيار 

 اكدم دالثتايتك .تم الل دتجظديية دتم  جيعتت در عر دو ى دت لل

 :Perception مفهوم االدراك 4 -3

لذل عدتت ربربربربككدة تربربربربم دتعربربربربي  دربربربرب  يتالذربربربربن  رمربربربربى د علك ربربربية دتربربربربكدكاع تلجظربربربربيخ دتمربربربربلك ك ع  ربربربكيم د رربربربربييعربربربدإل دراكدم ب     
 (44،ص 2111)محمد منير حجاب ، .دحملذطي

عيعربربدإل ايالربربي ي ادربرب  تالذربربن  جظربربذل ع رمربربى د ع ذربربية دإلمربربذن دتربربم   ربربلجي  ربربم دوويتربربذا تنييربربياع عتذجربربي  ربربي  ربربذط بجربربي     
 (286،ص 2111)محمود فتحي عكاشة ال يتالاج  دروميس ي.ى علتد  ي عبتعد جي انيراكدم يشاه دتترم

ك   عاربربربه اتالربربربي   دإلمربربربذن تلربربربز  ا عيعربربربدإل يتالذربربربن ت لذربربربن يمربربربت    ي دردمربربربيري ب  ربربرب  ن ربربربل ع رمربربربى دتعربربربي   ربربربم وكتربربرب   
يبية   دتت رب دك دالتربربت  تربربا دوت ربيي تذتمربربه لجربيم  عي ت ربي ع ربربمحتمربا دتتج ذ ربية ا  بربرب عكلي  ج ل ربي كىل دترب  ي  

 (88،ص 2114)محمود شمال حسن، .يد جيت ن

ري كاكدم دتعربربربي  د ربربربياه اعدتعربربربي  دالثتاربربربيتك  اربربربي يربربربدى تلاربربربيا دتربربربجرا حتربربرب ا  ويثي جربربربي ال تشربربربيإل عيعدنربربرب  الربربربددري يك    
كال اري دراكدم د ربربربياه تاءربربربذيا  عالذربربربن   ربربرب ع اقربربربه  ع ذربربرب د  ربربربم كاكدم دونربربربددا د  ربربربديم اودجربربربي ال اع جظربربربذل ع جمربربربذ  دخلربربرباع 

 (27،ص 2114)زهران، . ي_   ل دن  عكغ ي    دتشكاتعي ه    اه   ي ا درمذن هلتد د
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 : Social perceptionاالجتماعيمفهوم االدراك  2_ 3

دربرب  :يويعتربربن ن ربربل دتمربربلكم دالثتاربربيتك تآل ربربديم  ربربم وذربرب  اتربرب يب  عاعدنعربرب  عنربرب  دت ربربد  ايعدنربرب  تربرب ديري يكتربرب  تلربربز      
 (421،ص 2119سف العتوم ،)عدنان يو عدتكتي ه د تيون تلرداي.

ر  عديربربربربربرب  دراكدم  3691كىل  3691يربربربربربت د تربربربربربع  ت ربربربربرب  دتدوربربربربربيري بجربربربربربيا تلربربربربربربز  اكتربربربربربن اكدتربربربربربية قربربربربربيخ رربربربربربي  ربربربربربم     
 :دالثتايتك

اري تالذربربن دالاكدم دالثتاربربيتك لربربك تالذربربن  عتاربرب  تلربربز دخلربرباع دتمربربيب ن تلرربربدا انربربيتردا تجربرب  ي يتل ربربز د حربربىدة د  تلرربربن      
اري  ي  د ب   ربم  حربىدة  شربيرن ا نعالذربن دالاكدم  عتارب  تلربز د  يكدربن بربي  حربى  ربي   ي ت  لز يعر اري يرمدلي بجيا ت 

 (28-27،ص 2114)مرجع سابق ،ع حى  شيب  ت  يت ت  دتردا   تيس هلت  د  يكدن ك يكد  دثعذي .

تية تج ل عي ه كىل قجيتربية يدتعالذية دتم يرمد ري دتردا د علك ية تم د  ديم اعي كري دد  ي :عيعدن  دتكقرك    
خ  وكر ات يي تلك  ل انيجملتا   ي لك تلذ   م دمهذن ر وذيع دتردا ي  ه تج دد اتيتربذي ر   ربكيم دتربتدة دتردايربن ا 

 (666،ص 2113)الوقفي راضي،اري قم ي   ىد  م د عيكإل دتم خيتنيهني دتردا  تعل  بيتجيس عدجملتا  .

تلربز  دةربن درءربيكدة دالثتايتذربن  شربيتد عدكديربي د  ربديم عدت رب كع تلربز   ربي د عربييى عيعدإل ايالي تلز ادرب  :يدت رب كع     
 (74 ، ص2113رضوان، )فوقية حسن عدتت يتذ  د عجذن دتم  عاه تلز  ريته دثتايتك  عي ي.

)تربكدا  تلز تربلك  ل ع  ربيهللعدراكدم دالثتايتك لك :يتالذن   كيم دد  يتية تم د  ديم ع  كمي ل عدإل ل      
نذاربربربربربربي يتعلربربربربربرب   شربربربربربربيتدلل اع   يوربربربربربرب لل اعء  ربربربربربربذت ل ااع دتربربربربربربتع داد ل ......كو ا اربربربربربربي ادربربربربربرب  يتالربربربربربربام عدربربربربربرب  دترربربربربربربدا 

تلربربربز اتربربربيس د ظ ربربربد د مربربرباك اع  دترربربربدا د  ربربربديم تاءربربرب يع د  ربربربديم ع  ربربربجذر ل ر نعربربربية  دة  عربربربه ) ربربرب ري ي ربربرب 
)عبددد ددلذربربن ا  يبربربه دتتمربربي ا عدإلربربن. ا ربربا دتكثربرب  ااع تلربربز اتربربيس بعربربل دخل ربربي ا دتمربربذ كتكثذن  حربربه :دتعربرب دعع عدت 

 (91،ص 2113اللطيف محمد خليفة ،

يب دربرب  دتعالذربربية دتربربم تربربم  دي  ربربربي د ربربه كىل  عدنربربن دالءربرب يع د  ربربديم بربربيتتر ى رربربربل عر   :3696عتدنربرب   ربربيثذككه )
 (44،ص 2142)مرجع سابق،مسي ل عويال ل دت د لذني .
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 :Perception of mutual  مفهوم اإلدراك المتبادل 3_ 3

ت ربربرب  اءربربربيكة ولاربربربك تربربربتاكدم د ت ربربربيار بربربربي نربربربداه  ربربربدر دتتريتربربربه بربربربيتت كيم دتحجربربربي ك وذربربرب  ي ربربربكري دتتريتربربربه نذربربرب  بربربربي     
ء  ربربربي يربربربواد دتكدوربربرب   ج اربربربي ر د  ربربربد عيتربربرب اد بربربرب  اعيظ ربربربد لربربربتد دتت ربربربكيم ر تاقربربربية دت ربربرب دقن ادتنيعثذربربربن عغربربربى  تربربربك. 

 (44،ص 4996)حلمي ،

ك ربربيكد  دثعذربربي ي ربربيكري بربرب  د ربرب ك ية عد حربربىدة دا نذربرب  درمربرب  ع د ربرب  دع  دة د  ربربد  يالربربن عيعدنربرب  دتمربربذ  ب دربرب  ي يت ربربت دترربرب     
دالثتايتذن د  دى اع ت اد تالذن دراكدم بي تاإل د ربجا اعدتعاربد اع مربيت  تلربز   ي ربه دخلرباع تجرب  دترربدا ا ع تربي  

 (42ص  ،2112)السيد،كىل عثكا ك يك  دثعك تذح ل تلكم دردميري.

   دراكدم د ت يار بي دتنيعثي بي متكيية دتتيتذن:Kundsen) عيعدإل  ج تكري

 د  يءد  ذ  اكدم د متكى دوعر:

 د متكى دتحيين: ذ  اكدم   كم  د ك 

 (9،ص 2111)فرجاني ،د متكى دتحيت : ذ    كم كؤيم تك. 

ثي  ربربربم وذربرب  د شربربربيتد اعدالد  يتربربربية ع عدنربرب  ندثربربربيين :دراكدم د ت ربربيار بربربربي دتربربنيعثي ب دربربرب  :يدتعاقربربربن د ت ياتربربن بربربربي دتربربنيع 
 (42،ص 2111)نفس المرجع،اع كقعية  ه  ج اي حنك دو دي.

 اتربم د  ربديم ع ربي يمرباع  علك يتالذن كاكدم دتردا تآل ديم تالذن  ع  عا ن ك ال يعتا  تلز  دا  ي يربدد  دترربداا    
يتك اعتلربز دربكك دتعاقربية دتربم   ربه  ربي به يعتا  ايالي تلز   ي ا د كق  دتته  تل نذ  تالذية دتتريته دالثتارب

 (244،ص 4981فؤاد البهي السيد،)بي د تريتلي ر  تك د كق  ي.

عيربربدى تجربرب در عاعنذربرب إل اري دراكدم د ت ربربيار لربربك :ي كاكدم دتشربرب ا تلربربى  عيعتاربرب  تلربربز دترربربدا ب كثربربن تيتذربربن  اربربي اري     
تلرب  دتجربيس ر  ذرذربن عاهنربل تا ربكك عد علك ربية دتربم   ربكري ت ى دونددا  كقعية عحتذنيدة  تاذنيع  ربواد ر دد  يتربي ل اعخي

)مرجددع دتربربم ي  ربربت عاهنربربي  كدربربكك دالتت ربربيك ي.دد  يتربربي ل دت لذربربن اعايالربربي خيتلربرب  دونربربددا كىل وربرب    ربربى ر  اذربربن دت ذيدربربية 
 (46،ص 2142سابق،
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 ربديم ااه اري كاكدم دونربددا  ربم ع عدن  ني جن اي ن تلز اد :ي  ه نربدا ت يرب  دد  يتربية هعلرب  خيتلرب  ر داكد رب  تربم د    
وكترب  كاكدم  د   ربربم عث ربن  تربربك د  ربد دتربربته  ت ربه بربرب  ع جر ربه تجربرب  ر ةري عدورب  ابيردربربينن كىل اري دونربددا خيتلرربربكري 

دتكدوربرب  اع تربربك وري  ربربه نربربدا  اد ربرب  دخليوربربن ر دهيلربرب  حنربربك دتجربربيس عد كدربربكتيةا لربربتد  تلشربربكانذاربربي بذربربج ل ر كاكد ربربي ل 
تكد ه ت ي ع  واد ر دتعالذن دراكد ذن  يإليتن دتمربذ كتكثذن ادترمربذكتكثذن عدالدرعيتذربن اعاعدنعرب  ري لجيم ابيردينن كىل 

د ت ربربيار اع كاكدم دترربربدا تآل ربربد ايج لربربك  كدربربذا عدهيلي ربرب  ا كال ادربرب  ت ربربك   تاربربه دت ربربككع ر ا ليدجربربي تربربم   ذعربربن دالاكدم 
اد نذ  اعد متكيية د  تلرن هلت  دتعاقربية اعلربك اتربيس دراكدم دتعكد ه دتم يتاذني ري دراكدم د ت يار عدتعكد ه دتم  و 

د ت يار اعدتعاقية دتنيعثذن لك عدورب ع  ربم دربام دتعاقربية د ت ياتربن عدتربم يظ ربد نذ ربي بكدربكد تي ربه دراكدم عدتتريتربه 
 (46،ص 2142)مرجع سابق،د ت يار.

اكدم دالثتاربربيتك عدراكدم د ت ربربيار مي ربربم دتربربت اع ع ربربم  ربربار  عددربربجي ولربربل دتتعربربيكي  دتربربم  جيعتربربت دراكدم عدر     
 دري دراكدم دالثتايتك عدراكدم د ت ربيار ي رب يري ر درربا دت يتربن علربك كاكدم د  ربد عت ربم يكثرب  د ربتاإل تربم دراكدم

  ودربرباالري دالاكدم دالثتاربربيتك عد ت ربربيار ي ربربكخ تلربربز دتتريتربربه بربربي د ربرب ك ي علربربتد  ربربي تعلربرب  يربرب  ه تالذربربن دتتع ذربرب   د ربربياه
يماع  تربم د  ربديم ابربه يعتارب  ايالربي تلربز   ربي ا د كقرب   ع ي ن ك ال يعتا  تلز  دا  ي يدد  دترداا تالذن  د ذن ا

  ابع ربا دتته  تل نذ  تالذية دتتريته دالثتايتك اعتلز دكك دتعاقية دتم   ه  ي بي د ترربيتلي ر  تربك د كقرب
تالذن  جظربذل ع رمربى د ع ذربية دإلمربذن دتربم   ربلجي  دم دترذنيي ك علكاع دراك  دتشكادراكدم د ياه دتته يماز بياكدم 

  ذط بجي علك تالذن  كدكتذن .  م دوويتذا تنييياع عتذجي  ي

 أنواع العالقات المتبادلة : 4 -3

 ةيتربربن تحربربن  جشربرب  بربربيدل ربربا الربربل دتعاقربربية د ت ياتربربن دوعىل دتربربم  جشربرب  بربربي نربربدايم عدتحيدذربربن  جشربرب  بربربي نربربدا عةيتربربن عدتحي    
 :عا دى

 العالقات المتبادلة بين فردين: 4-4 -3

 عتا دتعاقربية د ت ياتربن بربي نربدايم عورب ع دتتحلذربه ر تلربل دتربجرا دالثتاربيتك عد كدربكك دتد ذمربك دتربته  شربت   جرب       
قربية  تعرب اع تربم تا  ربي يجشرب د كدكتية دال دى  ذيهني ع  عذت ربي هلربتد دتعلربل اع ربم ا حلربن دتعاقربية د ت ياتربن بربي نربدايم 

د كددن عد جيوك عدخل ي ا بي اع  عاعثت   اي ي ر تلز  تك دإلكدك دتته يت ربه بذج اربي اعبربي دت رب ي  عورب ي   
اعدتع ع ع  ذا  ري عدت يتن عا ذل  ر دت كدتن اعيمرباز دتعلاربيا د ايتربن دتربم  جشرب   ربم دتعاقربية د ت ياتربن بربي نربدايم 
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ت كدتربربربربن د ايتربربربربية د  تلرربربربربن اى دتحااذربربربربن عدتدبيتذربربربربربن وتربربربربيس دتعلاربربربربك دإلربربربرب ي  د ايتربربربربن دتحجي ذربربربربن ع عربربربرب  لربربربربت  د ايتربربربربن د
 ( بتصرف452، ص 2116)فؤاد بهي السيد ،عدخلايتذن عغىلي  م د ايتية دت لىع.

 العالقات المتبادلة بين فرد وجماعة: 4-2 -3

دتتربرب اى ر د ايتربربن ع حربربير  تربربك تاقربربن  يربربواد دترربربدا ر نربربدا  اربربي ادربرب  يربربواد ايالربربي ر ةيتربربن عيتربرب اد رربربي عخيتلربرب  اعك  ر    
ال يددربز ب ربربح ت ي تربرب   ودربرب عوربكدك   ع اربربي تذ تعربرب د تربم دبجربرب    جي ذربرب دوي بربني ذلي  ربربم ا رباا دبجربرب  عدظد ربرب  كتذ اربي   ايتربربن 
اعدت دي ربربن دتربربم ي جع اربربي رربربي اعاري    لربرب  لربربتد يعربرب  تربربذ دع ع ربرب  ا ع يوربربن ك د  ربربيري تربربلك  اي ال تربربكيي ع ذربرب  ي جع اربربي 

حل دبجربرب  .عرربربتد يربربواد دوي ر  لربربك د ايتربربن عيتربرب اد رربربي اع حربربير  تربربك  كقربرب  دالبربربم  ربربم د ربرب  عابذربرب  ع يوربربن تذمربربت ر وربربي
تج  ي يت تدري  ج   كقري  كو د نذحيعر اري يواد ر عث ن دظدمهي ت  ع كالري مهي   ربي دري يربوادد نذرب  كايرب  عيت ربكك دتتريتربه 

 (بتصرف454،ص 2116)نفس المرجع،كىل   اى ع  اد .

 العالقات المتبادلة بين جماعتين: 4-3 -3  

تربم  ديرب  دإلربكدك اع تربك  ربحا تجرب  ي  دتترب اد واد د ايتن ر ةيتن ا دى ع ت اد ري ب د  خمتلرن اك ي ي كري   ربيار     
  ج مل د ايتن دخلايتذن كىل ةيتتي :

ك بيتجمرب ن  كدربكك  ربي اعحتربيعر  ربه ةيتربن عاجي ذن دتحه دوقلذن اعي كري ل إل دإلكدك لل دختي  قربدداااذن دتحه دالغل ذن     
اري   جربرب  د ايتربربن دو ربربدى بداي ربربي ع ربربدد  ادربرب  تربربلذل ع ت  لربرب  عيتحربربكر  كقربرب  د عيكدربربن لربربتد كىل  كدن ربربن ع عربربكا د ايتربربن غلربربز 

 مخيتذت ي  دع ا دى بيتجم ن تكو ع كاي ي عدهيل ي . 

ي ةربربيتتي ر   ربربي  اي عدتتربرب دا دتعي لربربن دالعىل  اربربيتتي  اربربي  ربرب   بربرب ع جيبربربتعقربرب  ي ربربكري دتتربرب اى عدتتربرب اد تربرب عدين     
تلز دتحيدذن اعكا دتعي لن دتحيدذن تلز دالعىل ع تيب  كاعا دالنعربير بذج اربي عغيت ربي  ربي  جشرب  كاعا دونعربير لربت  تجرب  دال رربير 

  (بتصرف455،ص 2116.)نفس المرجع ،ر  دولن دت ركتن د ت  دع

 :جنسينالمتبادلة بين ال اإلدراكية يكدينام 5 -3

 دتردع  بي د جمي:  

 العامل البيولوجي: -
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بمربرب ن   ذعربربن دهلد كدربربية دتربربم  رربربدا ر اخ  ربربه  ج اربربي ايعتربربا لد ربربكري  عدردربربي حتربرب   دترربربدع  بربربي دتربربت كك   حربربىد  ربربي     
دتتمتكتربربنعري لربربك دهلد ربربكري د مربربعكر تربربم دتربربت ككع علد ربربكري درتربربنعثي لربربك دهلد ربربكري د مربربعكر تربربم دالدكاربربن عي ربربيون  ربربه 

لد ربربكري  كثربربكا ر دتربرب خ بعربربل د ظربربيلد د جمربربذن دتحيدكيربربربن اغربربى اري  ربربه   ربربي م  ربربكه تلربربز دربربكتي  ربربم دهلد كدربربربية لد ربربكري 
 ربرب كتذي بربربي دتربربت ككع د  ل ربربن عدالدكاربربن دت ي لربربن اعتربربتد  ربرب  بعربربل اعغربربم  يدربربت دمربرب ن كوربرب دمهي كىل د  ربربد ختتلربرب  عيربربندعد 

كثرب   ملمربه  ربم دترب كثية دتكتربذ ن دتربم ال هنييربن هلربي دتت كك اء    ككع عبعل دردي  اء  ددك ن اع دتع ا عبذربج ل ي
 (بتصرف45،ص 2119)عبد العزيز ، اعلتد لك دتم ن ر دتح جت عدتنثه بعل دتجميا.

 العامل النفسي: -

يكثربرب  د ربربتاإل  حربربى بربربي دتجمربربربيا عدتدثربربير ر كاكد  ربربل  شربرب اة دتعاقربربن اد ربربربه دوتربربدع ايعتربربا دتجمربربيا ا حربربد  ربربربم      
د شربرب اة تربربتد  ربرب لل ا حربربد وميتربربذن  ربربم دتدثربربير ا عيربرب  ه دتربربنيعثي ر دتعاقربربن دتنيعثذربربن عمهربربي  دتدثربربير يكدث ربربكري لربربت 

)مرجددع   ارباري  كقعربية عا ربير خمتلرربربن اعاري  كقعربية دتدثربير عة ربربيهلل  تح رب  بكثرب  تربربيخ ا حربد  ربي  تح ربرب  ة ربير دتجمربيا .
 (بتصرف29،ص 2142سابق ،

 إدراك اآلخرين(:المناحي النظرية المفسرة لإلدراك االجتماعي ) 6 -3

  ع اة دتجظديية د رمدع تتاكدم دالثتايتك )كاكدم د  ديم  ع م بي لت  دتجظديية   :

 : Attribution theoryالعزو  نظرية 3-6-4

 Attriboutionتربرب ي ل د  يدذربربن  رمربربى ده ءربربكا   مربرباز دظديربربن دتعربربنيع  دونربربددالربربك دتجظديربربن دتربربم   رمربربد  ذربرب      

Theory  ع   رب لاAttriboution  يشربى ر  الرباكد  دىل دتترمربى عتعلجربي در ربد ر   رب لا Explanation 

تربي  دتربجرا دال دي ربك دالتربندل دعر  ربم داربربيك Fritz Heider  (2981_2899 )ه دتترمربى . عتربا دظديربن لييرب ك ا
 د  عدتمربلكم  ر كخ دظدين دتعنيع ا عيعدإل دتعربنيع تلربز ددرب   لربك دالتربتجتيثية دتربم يجمرب  ي دالنربددا وربكر دترب يي دالورب

 دت ه ي كخ ب  دالنددا ددرم ل ع  د  ي  ذط رل  م تلك ذية دال ديم .

 ؟  دتجظدينت ذ  مي ججي دت ذيخ بيتترمى عدتر ل بجيا تلز ل   -        

ع تربربربلكم اع دعربربربنيع  مربربرب  ية تربربربلك جي اري دجمربربربن اتربربرب يي اد لذربربربن دع  يكثذربربربن مي ججربربربي  ربربربم  اهلربربربي اع الجيتربربربك تكد ربربربه    
 : يا ديم د 
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ىل قذل دتش ا ا  ربكا  ا اعدنعرب  ا  ذعربن كري دجمن دتملكم ا:  تعل  بيتش ا درم   عه  سببات الداخليةالم -
 ء  ذت   

وربربعكبن  ىل تكد ربربه  حربربه دإلربربص ا دخل ربربي ا دترذنيي ذربربن تل ذعربربن دحملذ ربربنكري دعربربنيع دتمربربلكم  :  تعلربرب  بربربالخارجيددة المسددببات -
 .دتعاه اد جظك ن دتح ينذن

 ربربي ا دترربربدا دع  مربرب  ية اد لذربربن دع  يكثذربربن  تذربربن تربربم دتمربربودر لربربه دتمربربلكم حتربرب ا  عتلذربرب  نربربيري دمربربن دتمربربلكم خل    
   ي ا دتردا دت د لذن دخ تجيود د كق  دخليكثك ؟ 

 ربربحا تجربرب  ي يعربربنيع دتشربرب ا  يوربرب  ر  ذربرب دري تالربرب  دىل مسي ربرب  دتش  ربربذن ات كدربرب  يتمربربل بيالد مربربي  عدتح ربربن بربربيتجرا      
يتذربن د  تلرربن  عك ربي عقرب  يعنيعلربي دىل دري ق كد رب  دتربم يتاترب  رربي ا لربك دتربم ثعلترب  عق ك   تلز دتتريتربه ر د كدقرب  دالثتا

 ء  ي ديثحي ر تال  ا ت  ي ر دتج يد .

تم دتمودر د  دعد دتا  عد ه دىل حت  يرب  داد  ربي   ربدك درربا دتمربلكم ر درربا د كدقرب   تتثيبنع م لجي دتكوه     
 ( بتصرف42-44 ص-،ص 2114)مرجع سابق،ع  كدق  خمتلرن .ا

 : Inference Theoryنظرية االستدالل  3-6-2

و يح ل تم د جحز د عدر ان ك  رمربد دالاكدم دالثتاربيتك  ربم  ربار تالذربن يدى دوحيي لت  دتجظدين ر د يك      
تك بعربربربل تية د تيوربربربن ت يربربرب  تربربربم دال ربربربديم اع  ربربربدالتربربربت الر دتربربربم ي ربربربكخ رربربربي دتشربربرب ا بيالتتاربربربيا تلربربربز دتشربربربكدل  عدهليايربربرب

يدظديربربربية  د  ربربربيا دتعي ربربربن د تعل ربربربن بيتمربربربلكم دالدمربربربيين ا عدتربربربم مي ربربربم دتتعاربربربذل  ربربربم  اهلربربربي .عي لربربرب  تلربربربز  لربربربك   د  ربربربيا 
دتش  ربربذن دتالربرباجذني ع الربرباكهني دري تالذربربن   ربربكيم دالو ربربيخ ت ربربيكع تربربم تاقربربن يع ربرب لي دترربربدا بربربي دتمربربان د شربربيل ع عبربربي 

   كك  دت د لك ا ع عت  د   ع كقعي   . 

 تاءربرب يعظديربربن دتش  ربربذن دتالربرباجذن دتربربم  كثربرب  تربرب ى دالنربربددا ا ربربواد لربرب   دالبجذربربن د عدنذربربن تلربربز داكد  ربربل عر دربربكا د    
 دال ديم عر دالتتجتيثية دتم ي لكري دتذ ي .

 لذربربن بي علك ربربية د تيوربربن ت يربرب  عت ربربم بكملذرربربن لربرب   د علك ربربية ر دظديربربن دتش  ربربذن دتالربرباجذن   ال يتحربرب ااكدم دترربربدا رنربرب    
 (.92ص،2113، مرجع سابق)
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 :Cognitive Approachالمنحى المعرفي  3-6-3

 كثربرب   يربربدى  حلربربك لربرب د د جحربربز دري دالد  يتربربية دتربربم ي كهنربربي دترربربدا تربربم دال ربربديم هلربربي  عربربه  عربربي بيتجمربرب ن تربرب  اع دهنربربي ال    
  كمال درببرب  _ حنربم  ع ترب ادبش ه  مت ه تم د عيكإل ع دخلادة دتمربيب ن ابربه  كثرب  ر د ربيك دع تربذي   عربي  ربواد نذرب  

ورية دال ديم تلز دهني دثنيدا  جر ربلن عت ج ربي دءربذيا  ت ربلن عيكثرب  بذج ربي اكثربن  ربم دال مربي  . وذرب  حترب   تالذربن 
  جظذل هل   دالثنيدا  م د عيكإل ع د علك ية ر د يك تيخ اه  عه  ت ي ه .

 دوثربربربربنيدالربربربرب    كىلدد  يتربربربربي تي ربربربربي ال يتربربربربكند  ربربربربم  ربربربربار دتجالربربربربد  ايالربربربربي ربربربرب  بعالربربربرب ي دتربربربرب عل يع ذجربربربربي  دوثربربربربنيدا نربربربربراكدم    
عت ج ربي تالذربن  ربتل ر تربذي   عربي .ناعدنتجربي تشرب ا  ربي بيدرب   ةتذربن جر لن.عبيتتيل نت كيم دالد  يتية تذمربت تالذربن 

)مرجددع سددابق  ا ربربك ر د ربربيك د عدنربربن بيدربرب  يتمربربل يبيتربرب إلاي خيتلربرب  تربربم  عدنتجربربي يبيدربرب  ا ربربكي ر د ربربيك ددربرب  يتمربربل يبربربيتاعاعي
 (34،ص 2142،

دتعي ربربن دتربربم  كوربربه دتذ ربربي  د  ربربيا ةلربربن  ربربم  عتربربني تربربذ  تجربرب  دعي ع يت ربرب  دتل ذربرب  واربرب   لذرربربنيعيل ربربا  ربربه  ربربم ي      
 دت يوحكري ر  ير اكدتي ل تلاعدنن دالثتايتذن علك:

تربم دالنربددا دال ربديم تلربز دالاكدم دع   ربكك بعربل   information processing شربتاه  عي ربن د علك ربية   .أ 
 د عيين د د   ن  كدكك د ج  .

 ر  ير دالاكدم. salient  features   ميذه دالنددا تادت ي  دىل د ا ا دع دالء يع دال حد بدعاد .ب 
يجربربربربتظل دجملربربربربربير دالاكد ربربربربربك تربربربربرب ى دترربربربربربدا تربربربربم  ديربربربربرب  تالذربربربربربن دتت ربربربربربجذ  دتربربربربربم ي ربربربربكخ رربربربربربي دع عدربربربربرب  د ج  ربربربربربية ر نعربربربربربية  .ج 

categorization  هني ثنيا  م دترعن دع دجملاكتن .ا. نجحم منذه دىل كؤين دالءذيا د عنيعتن دع د جر لن تلز 
هني ثنيا  م دت جيا دع دال يك دتعربيخ . ن ربه  ج رب  يربد  ط بي ج  ربية دال ربدى ر دتني ربيري احنم د كم د ج  ية غيت ي تلز  .د 

 ع بجيا ءي ه  م د عيكإل .ار تذي   عي  تآل ديموذ  يتل داكد جي  عدتت اىعد  يين 

عد    ربية دتع لذربن  Mental Representationبرب عك دتتاحربذاة دتع لذربن  عي تل دوحيي د جحربز د عربدر          
Mental schema  معتددز سدديد عبددد ا  _عبددد اللطيددف محمددد خليفددة ر داكدم دالءربرب يع ع دالوربرب د  دالثتايتذربربن(

 (.462،ص2114،

 :تلعدر وكر اا  د ي  ك ذمذن لك عتجيعيد  ني  جي
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 دتعدض هلي تلز دتجحك دتتيل:يةا عد    يةا ع ىل نعكذن دتت جذ  ا عتالد عي  دت يكاع

 المعالم البارزة:  -
تربربرب اد  ربربربم دهليايربربربية ا عت جربربرب  ال يمربربربت    ي  ل ربربربي بربربربجرا دت كثربربربن دع دالمهذربربربن .  تآل ربربربديميمربربربت  خ دترربربربدا ر داكد ربربرب      

كددربربن يع ربك دالنربربددا دلتاربيخ   ربربى تلاظربيلد ادع د   figure ground principaleن   ربي   رب د دتشربرب ه دالتيتربك 
دع ربك دلتاي ربي د ربا دىل  كدرب   نردجربيدت يكاع ر دجملير دالاكد ك انياد حنم  حا الوظجي  يت ي تلا تلربز  دتربك  تحربدم . 

ء ا   عربي  ثمرباذي .د ربي دت ربرية دال ربدى  حربه  ل مرب  ادع ثجمرب  دع ترباتت  ا دع تاربد  نتعتربا ثكددربن ايدكيربن عقرب  
ز  ه  ي ت ي   م  عت  دة ل د د كدربكك ا عت ربم يعتارب  ر د  ربيخ دالعر   ي دري دهي  دتردا حنك  كدكك  ي ال ي كخ تل

تربم لرب د د كدربكك انربيري  يدربت لرب   د عت رب دة دت ربيكاع تربل ذن نمربكإل   ربكري   salent beliefsتلربز  عت  د رب  دت ربيكاع 
 دالهيلية تل ذن عدتع ا وحذا .

قن ع دتكدربكد تربم دال ربديم ع ربي  ربذط رربل  ربم دورب د  عغيت ي   ي    دالنددا ر ويعتن   كيم دد  يتية  تمل بيت     
 عاتك ب  ر ث    عدر دعذه دع و عا اعاتك تلز دتجحك دتتيل :

 يمت ذن دتش ا تلاج  ية دت يكاع  ب كثن تيتذن  م دالدت ي  . -أ 
ترب ى دالنربددا .نج رب  دت يتربن دترب ه تلربا ر     ربن دت رب  يحربى    causalityيربواد دترباعا ر داكدم دتمرب  ذن  -ب 

 ه تلا د د دت   قلاي يمير تودال.تدتعلن  حىع ي كم دد  قياك تلز دتمذ دع داجيا د جيقشن  ت ا دت
د  يدربت دت ربرن دت ربيكاع ر ءرب ا  عربي ددرب  ر ينيي  دتاعا  م دتيتربك دالد  ربيك دترب ه ي كدرب  دترربدا تربم دال ربديم ا نرب -ج 

كم تلربز ترب ذه د حربير ددرب  ميذربه الك  ربيي دعربنيى دتذرب    ربي ا لرب   د ايتربن .نجرب  نردجربييتالك ر د   كدة ي  ربحا 
 (.464،ص2114،مرجع سابق)د دمينا عغى  لتنيخ بي كددن دال اقذن 

 الفئات : إلىعملية التصنيف  -

مي م    ذ  ي تلز داكدم دترعربية  دالثتايتذربن ا ثذرب   دترذنيي كع  كخ تلز دنندض دري دتعالذية دالاكد ذن تلعي        
اجربيا قذي جربي ا  عربية ده دري دت كدتربن دتجا ذربن   جشربتلز  ه نعربن  ربم لرب   دتر  stereotypesن  الرك  اكتن  م دت كدت

 بعالذن دتت جذ  دىل نعية .

ثك تربيس د ظ ربد دخلربيك اع دت كدترب  ا  ج ربي دتت ربجذ  تلربز اتربا ع  كخ تالذن دتت ربجذ  دىل نعربية تلربز ترب ا  ربم دو    
...دوا عيت رب  تالذربن دتت ربجذ  نربنع  ربم  شربلذه ع د ربجا اا ييدربن ع دتادتعاد ا عا اتناع دتماع دخل ي ا د ماذن ا اا
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  كدربككدربينذن تربم نعربن كوذرب   ت ربكري ترب ى دترربدا  علك ربية    Cognitive Meserع دتتشربلذه د عربدر اد علك ية ا 
 دتت جذ  ثذ   تم  د علك ية    منط دع دكك دترعن .

دم ا  ربربربواه دىل ت يربربرب   ربربربم دتعربربرب دعع عدتتع ربربربن ا نجتربربربي   خيرربربربز دري تالذربربربن   ربربربجذ  دالءربربرب ير دخلي عربربربن  ربربربم دالاك   اربربربي ال
دت كدتية دعدحت دري تالذن دتت جذ  دىل نعية ين ن تلذ ي ددكدك  م دتتاذربني بربي د ايتربية عدتتحذربنيدة دالثتايتذربن 

Social Bais .وذ  يشعد دتردا ث    ايتت  دتم يجتاك دتذ ي ع ددلذت  تل ايتية دال دى عدتتع ن  ج ي 

ءيكة دتي   دت كدتية  دري دت كدتن دتجا ذن دتشي عن تم د مجي  تمل بيتمل ذن اوذ  يدى دال ربدعري د مربم عق  د     
اع  الربرب دي ت لذربي عددرعيتذربي ا عغربربى اتربك  ربربم دت كدتربن دتجا ذربربن دتربم يتعلربرب   عب ربكاغيت ربي تلربز ددربرب    تعربنا ع جمربربحن 

 (.466،ص2114، نفس المرجع)  لك بعال ي بي يدن دالثتايتك تلامجي ا  ع بعال ي دال د بي يدن دتع

 : schemaالمخططات  -

عي  ربرب  رربربي دمربرب  دع بجربربيا  ربربجظل تلاعربربيكإل وربربكر  ج ربرب   عربربي دع  اكتربربن  ربربم د ج  ربربية  حربربه :_ دالءربرب يع _منربربط      
 دتش  ذن _دت عك _ دإل  .

قربية دت ي اربن عيشتاه د   ط تلز  اكتن  جظان  م د عيكإل تم دالء يع  دع د كددربذ  دع دالورب د  اع دتعا    
بربربربي د عربربربيكإل  د  تلرربربربن ا ع الربربرباكري د   ربربربط مي ربربربم دري يشربربربى دىل ثكددربربربن خمتلرربربربن م: منربربربط دتش  ربربربذن  ربربربحا ادع  ر ربربربكخ 

 عدالهي  ا ع اه دتعيادة ع دتت يتذ  دتشي عن. دتتدة

 اع نربربذا م دري   ربربكري تذيدذربربن  شربربتاه تلربربز تجيوربربد دكتذربربن وربرب –دتت ديربرب   -عختتلربرب  د    ربربية تلربربز بعربرب  دتعذيدذربربن      
ع   كري  داع  شتاه تلز تجيود ءي لن عتي ربن  اربي خيتلرب  دالنربددا نذاربي ميتل كدرب   ربم خم  ربية تربم درربا د كدربكك اا

 (.467،ص2114،مرجع سابق)دع دتشكا اع د  ك ل   دال ى تا دتعاد تكدا  م وذ  دتش ه دع د الاكري 

 :ربربربربربربربرب علجيتك ت ع خم  ية علك تلز دتجحك دتتيل

ع نعربن  ربم ابجذربن  عدنذربن وربكر نربدا ا ربديم : علربك ءرب يع دو: تربم دو Person Schemaاخم  ربية دتشرب   -ا 
   اكتربربن وربربربرية   ربربكري بجربربربيا ت ربربي ايربربربواه عدث ي ربرب  اعيجيوربربربد دتالربربعذ  الربربربادربربرب  انربربددا .نت ربربككدي تشربربرب ا  ربربي دو

 د دتش ا .ته ددمس  تم لتد   ط دت
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ع دت  ربربيك ر ااعوربربليك دتمربربم  د ربربكد ذيدالع اا دالد مربربي يية  عذجربربنا  ربربحا نعربربن ع ن ربربني خم  ربربية دتشربرب ا وربربكر نعربرب     
 ...دو.دتمم

 Impilicit Personalityدتش  ربربذن دتالربرباجذن ي  دظديربربندربرب  يربربتل ر دربربكا ياوذيدربربي  ربربي يكوربرب  لربرب د دتربربجاط تلربربز ا

Theory   . الد  ي  ع تلردا تي ن لك دتماية دتم يت   ري دال دعري 

ع شاه تلز دالهيلربية   Group stereotype Schemasخم  ية   عك وكر دت كدتن دتجا ذن تل ايتن -ي 
 دتماية دتجكتذن   ايتن  م دالنددا  يتت كك حنك ةيتن ايجذن دع تذيتذن دع كييدذن .ع 

 حربربه  ا تربربم درمربرب  : عيتالربربام عوربرب  دالبعربربيا  دتربربم يت ربربكك  دتشربرب Self  Schemas دتربربتدةخم  ربربية  -  
 دة...دو.تدت ع   ذ  دترداين ادتتعيعريا دتتكدد ا

ورب د  : ع  حربه لرب   د    ربية ي لرب  تلذ ربي يدبمربكريي اي دتج ربكع د  تكبربن ي علربك لمربلن دوخم  ية تربم ت -ا 
 تيب ن .   يكخيذنت يكع تم دتملكم د ن ن تلز عقي    ع دو د  

 :ي  ع تاحه  نيديي عنكد   د    ية تلردا نذاي 

 .ة يكلي ر دقه ت ا   م  م دترعيا عد تدتع ي   م د علك ية  جظذل_  ميت  ر 

 عدت ذيخ بعالذية دالتتجتي  دع دالتت الر .  ارمى د علك ية د  ي ع ع  كمي ي_  ميت  ر  

 دتت  ذط ت  تم  دي  وميي دتتكقعية _  ميت  تلز  كدث ن د مت  ه ع 

 ختذه  ي ت   كؤيت  .عد كدق  دتميب نا ع  تاو د  دتتت د_  اي  ميت  تلز 

 تل ا نذاي يلك: ي تذكي عددددك ل   د    ية نتا _

 ر دإل ل تلز لوالا. تية ع  ام   كك ي نذاي بع دظدع  ي عن عمن ذن تم دء يع دع ةي و ت_  واه دوذيدي 

  .894اع1113ادث  تيب بعل دالهيلية دتتع  ذن عدتع عددذن ) دش ة  اي ق   ن ن تلذ ي   

يثكك   ذلك يدظدين حتاه دتربل  : ت   عد Personal constucts theoryنظرية البني الشخصية  3-6-4
)دت ربربربو دتش  ربربربك  .عقربربرب  عملرربربربت لربربرب   دتجظديربربربن ر  ذربربرب دري دتش  ربربربذن عتلربربربل دتربربربجرا دالثتاربربربيتك اع ربربربي ي اجربربربي تلربربربز عثربربرب  

 دالثتايتك . تتاكدمدتتح ي  لك  رمىلي 
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دا دتربربربد ري دتعالذربربربية دتجرمربربربذن تلرربربربكي  3611  دتجظديربربربن  اربربربي ثربربربيا تلربربربز تمربربربيري  ي  ذلربربربكي  تري د مربربربلان دتد ذمربربربذن هلربربرباد ربربربكر 
 (. 417،ص2114)محمود شمال حسن ،بيتم ه دتم يتكق  ري دالو د ي

 ربربي ا  لربكري دن يكدربربي تربم دتجتربي   د تكقربرب   رمربىدي  ربي  ربرب   بيترعربه .ع يربربو م  ءربكاورب ع   دتكقربرب عدتتكقعربية وذجاربي       
د نءربربربربحي  وذربربربرب  يتكقربربربرب   ويربربربرب ع تآل ربربربربديمدتتكقعربربربربية تلربربربربز دالاكدم دالثتاربربربربيتك  ب اربربربربيكي Harrisا ي3663يلربربربربيكيا ي

ر دت ذربربياع ا عتذ مربربن د جربربيملدع  عدت رربربياعد عيكدربربي ر ددت يبربربية دتد يتربربن دري  دءربربح ل تربربذ  ه تربربلكم كثربربه دت عتربربن ا 
  ه  اكتن  م د وي يم عدا ن دهنل ءيل ع ل د بيترعه .  ال   كرياعتج  ي  جت ك د جيملدع ا

واه دىل   ديربربربربد تربربربربلك   ع ربربربربي يج ربربربربو تلربربربربز لربربربرب    لربربربربك دتربربربربم  ربربربرب تاوربربربرب د ع   ربربربربي  مربربربربلان ي ذلربربربربكي :دري  كقعربربربربية دترربربربربدا      
دتتكقعربربية تربربذواه ب  ذعربربن دإلربربير ادىل  شربرب ذه دمنربربي   عذجربربن  ربربم دتمربربلكم .نعلربربز تربرب ذه د حربربير انربربيري  يدربربت  كقعربربية دترربربدا 
إل    عي يتمل بيتتريؤر انام د تكقرب  دري   رب ك  جرب  دمنربي   ربم دتمربلكم  تمربل بيتترربيؤر .عبرب تك نربيري دتتكقعربية لربك 

 ك ر دتجظدين ادا يعتا  تلذ ي  حىد ر تالذن دتترمى تلكقي   ع دالو د  دتم يتعدض هلي دتردا .دتجظيخ دتد ذم

 يماذ  ) دت و دتش  ذن  اعلك ب  ذعن دإلير دظيخ  م دتتكقعية . ب ى دري ي ذلكي يعتا  ر دظديت  تلز  ي

بي ي يتل  م  اهلي داكدم دتعربي  دحملربذط بربيتردا ي  دي ن دع دتلك  constructدتتجياد دىل عث ن دظد  ذلك ا  عتا  دت جذن 
ا لرب د  عجربي  ا ددرب   ربم  ربار دت جذربن ترب  دترربدا  رمربىد هلربرب د دتعربي  ع ربي يج ربكه تلذرب   ربم دورب د  دع عقربي   اعتلربز دتربربيس 

  رمى دت ه ت   ر دت جذن نيد  يكث  تلك    عث ن  عذجن .

لكي دري ت ه ندا بجي  دخليوربن برب    عربه دري ت ربه نربدا بجذربن يجظربد  ربم عنذاي يت ه ب  ذعن دت جذن ع ذرذن  ش ذل ي ايدى ي ذ
 (.418،ص2114، نفس المرجع) اهلي دىل دالو د  ب دي ن ختتل  تم دال ديم ي

 دجظد دتردا يجظد دىل دالو د    دتتج و ري عدتتح ل ر  ديي ي . نردجيت د 

 «Learning Approach» منحى التعلم : 3-6-5

يي لربربت  دتجظديربربن اري دونربربددا ي كدربربكري  علك ربربي ل ع عربربيكن ل تربربم د  ربربديم ب دي ربربن ةتذربربن بمربربذ ن اعري كب  ربربي يربربدى اوربربح     
 بيخلادة د يدذن د تيون ت ى دتردا ع تك  يتجحك دتتيل :
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 النموذج األول :  -

  Andersonيعتاربربرب  لربربربتد د جحربربربز ر  رمربربربى  تت ربربربكيم دالد  يتربربربية تلربربربز   ربربرب ا دتتكتربربربط دتربربربته ق   ياد كتربربربكرييي     

ع ابمرب  ن ربىع ا ك و ذل ع ت ج  ق ربى ثرب د     دري دتش ا )ي  ت ذ  ع اص دتش ا )الوعدتته يرنض دد  ك د 
 ربي د  ر ويتربن د اع تليب  ربم لرب   دت ربريةا كثييب  ي لك  ي كخ بتشلذه  علك ي   ر دكا ابمدتن ده دتش ا ) د اا

)تربربربليب 31)دثربربربييب ثربربرب د  دىل _31تربربرب   ربربربم   جربربرب   ربربربحا دت ربربربيا   ربربرب يد هلربربرب   دت ربربربرية ر دربربربكا   ذربربربيس  ت ربربربه مي  لربربربن
ث د . عر دكا لرب   دتت رب يددة نربيري دتشرب ا تربكإل ي ربه دىل   ربكت تربيخ  تكتربط  دتمربايةو ع دترب ه لربك ت ربيكع تربم 

مرجدع )_  اكتن دت كثية دتمل ذن     ي مل دتجي   تلز دتعرب ا دت لربك تلمرباية  درتيبذن) اكتن اكثية دتماية 
 (.94ص ،2113، سابق

 : Additional Modelضافة  اإل نموذج: الثانيج النموذ  -

ي ك ربربكري بعالذربربن دتربربدبط بربربي د علك ربربية د ر ربربلن ا دع د مربربت لن تربربم  ديربرب   نربربددادو اري ي ربربي تجربربي عيكدربربا  دتجاربربك  لربربتد     
 دالدينن.

ث يرب ع ب كثربن  يبذرب تكتربك مسربن        كدربت ت يرب  بعرب  9   ربحا  ربن دتشرب ا )ي  ب كثربن ) انياد  يري دتشرب ا )
  .9  ر )ي  يميعه ) ا  انذ كري    يد دتش ا )3 )

 ن ط. دتجاك ثييدد كتكريي دىل دد  ال مي م دتتج و بيت قن  م  ار ل يم  يشىع     

 كترب  اي دتربكاري دتجمربيب  تجاربك   ديم اتك الهناي يتمايري بيت مي ن دتش ي ع اع يالذ  يدد كتكري ي   كدي  ع       
 ربربدع تربربم  وعرعربربيخ تلشربرب ا اعدالد  ربربيك دالعل دع دتت ربربكيد دتربرب ه ي كدربرب  ءربرب ا  ربربي  ه دتحلربرب  دتمربربان ر دالد  ربربيك دتتدتربرب

نالربربه دت ربربد  تلتج ربربو ا ربربم  تربربا يع  Weighted Averagingءربرب ا د ربربد ا عدعدربربا دري د تكتربربط د ربربكاعري تلمربرباية
 بتصرف( 92،ص2113، مرجع سابق)دتعي ن  بيالد  يتية
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 خالصة الفصل:

دالثتاربربربيتك دمربربربت لا ددربربرب   بربربربيراكدم ربربربي يمربربرباز  عدتربربربم  جيعتربربربت داكدم د  ربربربد اع ربربربم  ربربربار   دقجربربربي هلربربربت  دتعجيوربربربد       
تالذن   كخ تلز  متكى دتع ه عد عيكإلا ع د ني تلز دتتريته بي دالنددا عد ايتية  م  ار   ربكيم دد  يتربية تربم 

 كدتربربية قلذلربربربن ر نربربيري د علك ربربية  يدربربربت ءربربحذحن ثربربرب د عدت  ربربي  جيعتجربربربي دال ربربديم ر د كدقربرب  دالثتايتذربربربن دتع يربرب ع اكغربربربل 
عق ه دتت د  تل يدن د ذ دين  يري الب   م دتتعدإل تلز دالتد ع د ذ ت ربي ب ربككع تي ربن عدوتربدع د نيد ديربن دالاكدم د ت يار 

ب ككع  يون ر ن ه وييرب  ع تربك ودجربي  جيعتجربي ر  كدربكتجي  ربم  ربار د تلربى دتحربيين دالاكد ربية د ت ياتربن بربي دتربنيعثي 
 .وتدينحنك دبعيا دإلذيع د



األسرة ـل الرابـــع:الفصـ  

 

 تمهيـــــــــــــــــــــد. 

 االسرةتعريف  -01

 ـــــــ أهمية االسرة 02

 ـ أشكال االسرة03

 _ خصائص األسرة04

 ـــــــ نظريات تطور  األسرة05

 خالصــــــــة الفصــــــــــل. 
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 8تمهيد
ساسية اليت يقوم على بنائها اجملتمع ،وىي ادلكان االول الذي ػلتضن الزوجُت ىي الركيزة األ األسرةتعترب 

،لكن التحول  وفهمو خرلآلكل منهما   وإدراك،ويقوم كل منهما برعاية االخر وتلبية حاجاتو ضمن ىذه ادلؤسسة ،
اعية واالقتصادية والسياسية أدى وظائفها نتيجة للتغَتات االجتمالذي مس األسرة العربية وخاصة اجلزائرية يف بنيتها و 

سنفصلو يف فصلنا الذي يضم األعلية واخلصائص والنظريات   لروابط وإدراك كل فرد منها لآلخر وىذا ماىل ضعف اإ
 . وادلفهومواألشكال 

 8 األسرة8 تعريف 2-1
 راجع وادلؤلفات لتعريف االسرة صلد منها ، وتعرضت كثَت من ادللؤلسرةلقد تعددت التعريفات ادلتضمنة 

 8لألسرةالتعريف اللغوي  -
 (17،ص 1775)جمال الدين ،. جاء يف لسان العرب بأهنا "الدرع احلصينة "

)محمد مرتضى   من الرجل الرىط األدنون وعشَتتو ألنو يتقوى هبم. واألسرةالدرع احلصينة كذلك ، ويف تاج العروس 
 (11،ص 1765
 وعشَتتو الرجل أىل األسرة كانت حيث ومن احلروب يف كاألسر مصطنعا"  القيد"  أو"  األسر " يكون أن 

 أحمد زكريا منصور، سيد المجيد عبد ).ادلسؤولية أي اإلنسان على ادللقى العبء منو يفهم ىنا" القيد" و" األسر" فإن
 (15ص ، 0222 الشربيني،

 (32،ص1757)علي بن هادية،.وتعرف أيضا بأهنا  أىل الرجل أو أىل ادلرأة 
 وتستخلص الباحثة من خبلل التعاريف اللغوية اليت تطرقت ذلا بأن  

 ػلتمي بو كبل الزوجُت .الذي صُت احلدرع تعٍت اليف ادلعٌت اللغوي  األسرة
األسرة ىي  "الوحدة األساسية يف التنظيم االجتماعي، ومؤسسة من ادلؤسسات االجتماعية ذات األعلية 

،وفيها تصنع أوىل خرباتنا وفيها تتشكل شخصيتنا ،وىي مصدر  حياتنا األوىل ونتعود عليها ففيها نبدأالكربى 
)عبد الهادي الجوهري ."األخبلق والدعامة األوىل لضبط السلوك، ويلقى فيها الصغار والكبار مصدر الرخاء

 (05،ص1775
لزواج مث بعبلقات األبوة والبنوة وىاتُت علا بأهنا صباعة مكونة من أفراد مرتبطُت بعبلقات ا   أيضاوتعرف 

 (06،ص 0224)محمد متولي قنديل ، يف األسرة . األساسيتانالعبلقتان 
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ولقد اعتربت االسرة مفهوم غامض ،ألهنا من جهة اعتربت دبعٌت األشخاص الذين تربطهم عبلقة الدم وكذلك 
يشون ربث سقف واحد وعموما ىم األولياء األقارب ،ومن جهة أخرى اعتربت بأهنا تضم األشخاص الذين يع

 بتصرف ( Mandras Henri,1975, P155).واألبناء

ألفراد اربدوا بروابط الزواج والقرابة أو بروابط .....ويف الغالب   بأهنا صبع اجتماعي قانوين   أيضاوتعرف 
اعية زلددة ربديدا دقيقا وتدعمها يشاركون بعضهم البعض يف منزل واحد ويتفاعلون تفاعبل متبادال طبقا ألدوار اجتم

 (06)نفس المرجع ،ص  .الثقافة العامة

نسق اتصايل ، حيث تتكون األسرة من أفراد وال نستطيع فهم سلوكهم فهما كامبل من  وتعرف على أهنا  
 )عطا هللف يعمل ىؤالء األفراد معا.وإظلا عن طريق معرفة كيخبلل دراسة كل فرد فيها على حدة وبعيدا عن االسرة ، 

 (01، ص 0227فؤاد الخالدي ،
األسرة بأهنا رابطة اجتماعية دائمة نسبيا تتكون من زوج وزوجة مع  »  كما يعرفها " اوجربن ونيكموف " 

-31،ص 0221عثمان الصديق ،سلوى )األطفال أو بدون أطفال أو من زوج دبفرده أو مع أطفالو أو زوجة مع أطفاذلا 

سرة قد تكون أكرب وموال من ذلك فتشمل خخرين كاألجداد واألحفاد وبعض األقارب األكما يشَتان إىل أن (،32
 (  Antigone Mouchlturis,1998,p23). «على أن يكونوا مشًتكُت يف معيشة واحدة مع الزوجة واألطفال

ونفس األسرة نسق اجتماعي ألهنا ىي اليت تربط البناء االجتماعي بالشخصية ، » ويقول عنها " بارسونز" 
عناصر تكوين البناء ىي بعينها عناصر تكوين الشخصية ، فالقيم واألدوار عناصر اجتماعية تنظم العبلقات داخل 

 . «البناء وتؤكد ىذه العناصر عبلقة التداخل والتفاعل بُت الشخصية والبناء االجتماعي ، وىو اجلسر الرابط بينهما
 (26، ص 1761)مصطفى الخشاب ، 

مسرح التفاعل الذي يتم فيو النمو والتعلم وىي العامل الصغَت للطفل  »بد السبلم زىران "  ويعرفها "حامد ع
 (031،ص 1762)حامد عبد السالم زهران ، .«الذي بو تتكون خرباتو عن الناس واألشياء وادلواقف

الدم   زواج ،وجاء يف معجم علم االجتماع أن " األسرة عبارة عن صباعة من األفراد يرتبطون معا بروابط ال
واألب واألبناء، ويتكون  األم التبٍت ويتفاعلون معا وقد يتم ىذا التفاعل بُت الزوج والزوجة ،وبُت األم واألب، وبُت

  (Josef Sumph,Michel Hugues ,1973,p 171)" منها صبيعا وحدة اجتماعية تتميز خبصائص معينة

تأيت عن طريق الزواج والقرابة أو التبٍت ،وأن أعضائها  وعرفت أيضا بأهنا " صباعة اجتماعية تربطها عبلقات
 (26، ص1762، محمد الجوهري)يعيشون معا.
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وتعرف  "كل صباعة يربط أفرادىا ببعضهم ببعض رابطة قرابية ، وزبتلف أوضاع األسرة باختبلف اجملتمعات 
فكانت األسرة تشمل صبيع كل السعة ،ويبدو اختبلفها يف العشائر البدائية وىي اليت سبثل أقدم وضع انساين واسعا  

ابراهيم ) ادلنتمُت إىل طاقم واحد وىم الذين تتألف منهم العشَتة ،فاشراك األفراد يف الطاقم غلعلهم أسرة واحدة.
 (16،ص 1753مذكور ،

صباعة اجتماعية صغَتة تتكون عادة من األب واألم وواحد أو أكثر من األطفال  "بأهنا    وعرفها بوجاردوس
بادلون احلب ويتقامسون ادلسؤولية ويقومون بًتبية األطفال ،حىت سبكنهم من القيام بتوجيههم وضبطهم ، ليصبحوا يت

 (116،ص1770أحمد محمد مبارك ،).أشخاصا يتصرفون بطريقة اجتماعية 
داخل  واألبناءاحلصن الذي يستثر بو الزوجُت  وترى الباحثة من خبلل التعريفات السابقة بأن االسرة ىي  

 كل فرد منها داخلو .  ألدوارنسق اتصايل ،تربطو روابط اجتماعية ،يتفاعلون داخل ىذا احلصن وفقا 
 أهمية األسرة 8 2-08

داخلها من خبلل  لؤلخركل منهما   وإدراككما ال ؼلفى علينا أن األسرة ذلا اعلية بالغة يف احتضان الزوجُت ،
وؽلكن تشكيل الشخصية السوية اليت تقوم بأدوارىا بفاعلية داخل اجملتمع تفاعبلهتم اليومية مع بعضهما ومع ابنائهم ل

  ان نلخص أعليتها فيما يلي 
  8ةاالجتماعي األهمية -2-0-1

، حيث كانت وال تزال األسرة أصلع ر األساسي يف التنشئة االجتماعيةتظل األعلية االجتماعية تشكل احملو 
 .(111)فهمي، ب ت ،ص االجتماعي ونقل الًتاث من جيل جليلسبلح يستخدمو اجملتمع يف عملية التطبيع 

، ولقد بينت العديد من الدراسات  األسريالعبلقة االجتماعية أساس االستقرار واالطمئنان يف اجلو  وتعترب 
وتقوم  ، (1،ص0212)مايكل أرجايل،أثر العبلقات االجتماعية والتفاعل االجتماعي يف ربقيق السعادة األسرية للفرد

وشبكات العبلقات األسرية تتضمن األنظمة ادلتعددة  التكيف ادلتبادل بُت األدوار الزوجية،توفَت احلياة االسرية على 
 يف األسرة  للعبلقات السائدة 
 ويقوم على العبلقة بُت الزوجُت .النظام الزواجي 8

تماعية وىي من األدوار اخلاصة يف األسرة تعترب األبوة واألمومة من الوظائف اخلاصة يف احلياة االج بوي 8النظام األ
اليت يكرس الرجل وادلرأة أنفسهم ذلا وعندما يقوم الزوجان هبذه الوظائف فإهنما ال يفعبلن ذلك دلصلحتهما فقط 

 ولكن من أجل االبناء كذلك .
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صال هبا وتبعث وىو الذي يشمل العبلقة بُت االخوة داخل االسرة الواحدة وىي ظلاذج يسهل االتالنظام األخوي 8
 (05،ص 0221)سلوى عثمان ،  .يف النفس الراحة واألمن واالطمئنان

 األهمية االقتصادية 8 -2-0-0
 الدخل َتوفبت االسرة تقومتعتمد األسرة يف حياهتا على االقتصاد الذي ىو ضرورة حتمية لضمان احلياة حبيث 

وملبس ومأكل ، ومعظم ادلشكبلت االجتماعية  االقتصادي ادلبلئم لؤلسرة إشباع حاجاهتا األساسية من مسكن
دلنطقية ربط ادلشكبلت االجتماعية ترتبط بعجز األسرة ادلادي لتوفَت احتياجات أفرادىا ومن مث يصبح من األمور ا

بالضيق االقتصادي وقد حاولت الكثَت من الدراسات أن تثبت بأن الفقر ىو السبب األساسي لبلضلراف االجتماعي  
الدراسات اليت قام هبا " ويليام بوصلر " إىل تأكيد ارتباط كافة ادلشكبلت االجتماعية بالنقد وعلى ىذا فقد أشارت 

)سامية  صلد أن االفتقار ادلادي يلعب دورا خطَتا يف حياة األسرة ويشعر أفرادىا باحلرمان ويقعون يف الرذائل والشرور.
 بتصرف( 142،ص 0223محمد ،

 األهمية الصحية 8 -2-0-1
السبلمة الصحية لكل أعضائها، وذلك من خبلل سبلمة األبوين من االمراض اجلسمية اليت تؤدي  األسرةتوفر 

 بتصرف ( 142)نفس المرجع ،ص  .إىل نسل سليم باعتبار أن اخلصائص الوراثية تنتقل عن طريق األبوين إىل األطفال
 مثل االيدز...اخل  األمراض الوقوع يف وكذلك توفر العبلقة الصحيحة للزوجُت وبالتايل عدم 

 األهمية النفسية 8 -2-0-2
  (Berks,1989,p453)االطفال حُت يولدون يرتبطون نفسيا بآبائهم عندما يولدون  بأن العلماء وضح ولقد

 ظهور إىل بالتايل ،ويؤدي مضطربا جوا ؼللق األسرة أفراد بُت النفسية وادلشكبلت والنزاعات اخلبلفاتأي من  وان
 األسري اجلو استقرار ويهدد االنفعايل االتزان وعدم واألنانية والعدوانية كالغَتة الطفل لدى سوية غَت سلوكية أظلاط

 .(46 ص ، 0221 الغني، عبد محمد أشرف.)األسرة أفراد لكافة النفسية والصحة

واالم ويساعد على  وتعد العبلقة االبوية فطرية ونظاما دافعيا يتضمن شعورا عاطفيا باالقًتاب األمن باألب
أعلية األسرة يف توفَت ، فمن ىذا ادلنطلق يتضح لنا (Stewaret,Friedmen,1985,p 463)النمو النفسي السليم 

األمن واحلماية والرعاية وزبلص أفراد اسرهتا من احلرمان أو الضغوطات النفسية ، كما تلعب دورا بالغ األعلية وىو 
، والرعاية اليت يتلقاىا اط السلوك الطبيعي وادلنحرف الذي يعرقل التوافق النفسيمساعدة األفراد على التعرف على أظل

)مرجع سابق األبناء ىي يف أسرىم يف السنوات االوىل ىي العامل الرئيسي يف تكوين صحة نفسية وعقلية جيدة .
  ( بتصرف07_06،ص ص 02248
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 أهمية تربية ورعاية األبناء8 -2-0-3
 أسرة أن ذلك االضلراف، من الوقاية عوامل كلو  الوالدين بشخصية االىتمام وبوج علىلقد حث العلماء 

 اليت القيم يقبل وال يفهم وال ىواه على عنصر كل يعيش حبيث عناصرىا على السيطرة تفقد أن من ذلا البد مفككة
 البوصلة أبواه يفقد عندما م،السلي االذباه األسرة عضو يفقد حبيث القيم ىذه سبرير يف تًتاخى أسرتو وان أسرتو، تبتها
 أعلية كبَتة  سرةلؤل لنا أن وىنا يتبُت ،بتصرف(071 ص ، 0991 مكي، عباس).واخلَت والشر واحلرام احلبلل ربدد اليت

وىذه الرؤية ذلا أثر  أبنائهمحسنا وسليما، وذلك من خبلل ما يتوقعو الزوجُت بًتبية  أعدادا عدادىموإ األبناءيف تربية 
خذ وعطاء ؟ وىل ىناك ،  ىل ىناك أاألبناء،كيف يرى كل منهما مكانة اآلخر يف تربية  العبلقة الزوجيةبالغ على 

فاألسرة ،  بتصرف( 10،ص 2102) مرجع سابق ،يقر بو كبل منهما ؟ أنػلول ارتياح نفسي وقبول للعمل الذي 
تو اجتماعًيا مراعية يف ذلك معايَت اجملتمع تكسب الطفل األظلاط األولية للسلوك بنظم تتأثر بالثقافة السائدة لتنشئ

ناشئتها مبادئ  وقيمو وعاداتو، لذا فإن األسرة ربتل مكانة مرموقة تارؼلًيا واجتماعًيا تؤىلها الفتكاك الصدارة يف تلقُت
همة م،إذن فاألسرة السعيدة واليت تتمتع بصحة جيدة  (0،ص2102)عبد اهلل لبوز،الًتبية اليت تبلزمهم مدى احلياة.

لًتبية األبناء ورعايتهم ويف حصوذلم على شخصية جيدة وثقة بالنفس عالية ،واكتساب مهارات وفنون التعامل مع 
وأن أي انفصال  بُت األبناء ووالديهما ػلدث ذلم انفصال نفسي يًتكهم منفصلون  (Mrcsa,2009,p1).األخرين 

فل سوء التوافق االجتماعي مع أقرانو بسب ارتباطو وقد غلد الط بتصرف (Pesavento,2004,p2)عن احلياة نفسها 
وىنا يوجب وجود واجب رلتمعي حلماية ىذه العبلقة اخلاصة كجزء من ،(Wildmen,2000,p3)الغَت أمن بأسرتو

 (Willemsen, and Mercel,2004 ,p1)  .ادلسؤولية العامة حلماية االبناء

 األهمية التعليمية 88 -2-0-4
يمية شيء رئيسي لؤلسرة فهي تلعب دور ادلعلم يف كل النواحي فهي تقوم بتعليم أفرادىا ،وال تعترب األعلية التعل

.)الخولي ...إخلية البدنية ، الشؤون ادلنزلية ،يعٍت تعليمهم القراءة والكتابة فقط بل يعٍت احلرفة ، الصنعة ، الزراعة ،الًتب
 بتصرف (143، ص 0221

 األهمية البيولوجية8 -2-0-5
 تنظميورغم تعرضها لعمليات ألعلية البيولوجية من أىم الوظائف اليت تقوم هبا األسرة على مدار التاريخ تبقى ا

متأثرة بادلتغَتات االقتصادية واالجتماعية والثقافية إذ تتوقف عملية اإلصلاب على العمر الزمٍت الذي يصلو الزوجان 
ل بطريقة منظمة على فًتات متباعدة العتبارات إىل إصلاب األطفا « Family Planinning »ويشَت مصطلح 

فيعٍت التخطيط أي طريقة معينة يف احلياة يشعر فيها الفرد  « Planinning» صحية تتعلق باألم والطفل أما 
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بادلسؤولية الكاملة ضلو نسلو وإصلابو، فالتغَت الذي طرأ على األعلية البيولوجية اذبو ضلو اإلصلاب بوضعو يف إطار غَت 
  (بتصرف51،ص0221.)بن قفة ،سرةاأل
 أشكال األسرة 8 -2-1

 للتنظيم الستاتيكي ادلظهر األسرةأو تركيب  بناء ؽلثل،و ىناك أشكال عديدة لؤلسرة زبتلف فيما بينها 
 مراحل عرب يظهر خاصة، ديناميكية ذو ىو احلقيقة يف لكن التطور، ضعيف مستقرا، الغالب يف ويعترب االجتماعي

 أفراد بُت القائمة الروابط تلك األسري بالبناء ويقصد ادلختلفة االجتماعية التحوالت بللخ من متباعدة
 بتصرف(Paul Foulque,1978,P143).صغَتة أو كبَتة كانت إذا فيما األخَتة، ىذه وحجم األسرة

 وصلد منها  
 Extended Family 8 األسرة الممتدة -2-1-1

)دنكن  كثر من جيلُتوأوالدعلا واألحفاد أي اهنا ربتوي على ا  وىي األسرة اليت تتكون من اجلد واجلدة

، وادلتزوجُت مع زوجاهتم أوالدعلا غَت ادلتزوجُت  تضم أيضاو أو أربعة أجيال  من ثبلثةأو  (75،ص1764متشال،
خلاصة ،وىؤالء صبيعا يسكنون يف منزل واحد أو شقق ملحقة بادلنزل األصلي الذي يًتأسو رب األسرة ،ويدبر شؤونو ا

والعامة وتقوم بينهم التزامات متبادلة وتشكل ىذه األسرة وحدة اقتصادية تسيطر على ادللكية وعلى الوظائف 
واألعمال االقتصادية اليت يزاوذلا أعضاؤىا فممتلكات ووسائل إنتاج األسرة تعود إليها وليس إىل غَتىا ، وغالبا ما 

لكن رب األسر ىو الذي يشرف ويدير ملكيتو وأعمالو االقتصادية يشًتك أفرادىا يف شلارسة مهنة رئيسية واحدة ،
تكون  أنويليب احتياجاهتم ادلادية وادلعيشية ويشابو مستواىم الثقايف، فبل غرابة  ويوزع األعمال على أفرادىا،

نفسية ومعتقداهتم الفكرية األثر الكبَت يف ربديد معامل سلوكهم االجتماعي وربقيق وحدهتم ال أليديولوجيتهم
 (124،ص 0225) دالسي أمحمد ،واالجتماعية .
 الذي النموذج)..( األساسية األسرة ادلمتدة ىي اخللية االجتماعية" Pièrre Bourdieu): )بورديو بيَت يقول

 التابعُت ألقارب ا كل تضم ولكنها وذرياهتم، األزواج صباعة على تقتصر ال االجتماعية، البنيات تنتظم صورتو على
 Robert)."ضبيميُت واربادصبعية  يف أجيال عدة واحد قائد رئاسة ربت بذلك جامعة األبوي،للنسب 

Descloîtres,1963 ,p29) 

 Neclear  Family8األسرة النووية  -2-1-0
الرجل وادلرأة وأطفاذلا غَت ادلتزوجُت والذين يعيشون يف بيت ال تشمل سوى   ضاقت األسرة إىل أن أصبحت

 (16،ص1753 ،)مرجع سابق ح علماء االجتماع ىذا ادلصلح أال وىو األسرة الزواجية او النووية ،وذلذا اصطلواحد 
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أن ( إىل 0992يها ويشَت فاروق أمُت )أصغر وحدة اجتماعية متعارف عل أويعد ىذا النمط نواة اجملتمع احلايل، و 
 األسرة النووية ىي  

اقتصاديا عن أسرىم، ويكون ذلم دخل خاص هبم، شلا  سبيز اجملتمعات الصناعية، حيث يستقل األفرادأساسا 
وتعرف أيضا بأهنا تتكون من رجل وزوجة  وأطفاذلما يعتمدون يدفعهم إىل تكوين أسر خاصة هبم بعد الزواج، 

عليهما وذلما مسكنهما اخلاص ومواردعلا اخلاصة وؽلكن القول بوجو عام أن األسرة النووية ىي ظاىرة شليزة 
"أهنا عبارة عن صباعة تتكون من الزوجُت وأبنائهما غَت وتعرف  ،(Bouvalet ,1986,p150)يثة .للمجتمعات احلد

عبد .)ادلتزوجُت، ومن السمات األساسية لؤلسرة النووية أهنا صباعة مؤقتة حيث ينتهي وجودىا بوفاة أحد الوالدين

 النووية األسر تؤديها أساسية اجتماعية فوظائ أربعة بُت" دافيز كنجزيل" ميز فلقد ،(32،ص 0222الحميد العناني ،
 (14 ص ، 0220 وآخرون، العاطي عبد سيد). االجتماعية والتنشئة والرضع الصغار األطفال ورعاية التناسل وىي

 يلي   كما أنو ؽلكن تناول األسرة النووية يف ما
طفال ،أو القيام باألعباء تعاون الزوجُت بعضهما البعض سواء يف دفع ادلصروفات ادلادية ،أو يف تربية األ

ادلنزلية، وقد ال ػلصل ىذا كثَتا من األسرة النووية، إال أن االذباه سائر ضلو ىذا الطريق، خاصة عندما يكون الزوجان 
يتعرضون لو  متعلمُت ، انتشار الدؽلقراطية يف األسرة ومصارحة الزوجُت بعضهما بعضا واشًتاكهما معا يف تناول ما

رض عبلقات القرىب بُت الزوجُت إىل التفكك وذلك راجع لبعد ادلنزل يف ذلك وبادلقابل فإن تتع من مشكبلت،
 العبلقات مع اجلَتان وأصدقاء العمل تزداد قوة ،يزداد اعتمادىا على االجهزة احلديثة ادلساعدة يف أعمال البيت

ات وذلك الن وقتهما زلدود ويكون ، سبيل األسر النووية إىل التقليل من الوالدخاصة إذا كانت الزوجة عاملة 
 بتصرف  (13 -12، ص ص 1770)أحمد محمد،االىتمام بنوعية وال العدد .

 Vehicle Family8األسرة المركبة  -2-1-1
األربعة وىي تتكون من أسرتُت نوويتُت أو أكثر ، ولكن الزوج واحد ،أي أهنا أسرة متعددة الزوجات يف حدود 

ويف كلتا احلالتُت يتواجد أطفال غَت اشقاء وقد تظهر العائلة ادلركبة يف اجملتمعات الغربية ،  اإلسبلميةوفقا للشريعة 
ولكن بشكل غَت كامل يف حالة زواج االرمل او األرملة اليت ذلا أوالد للمرة الثانية وإصلاهبا أطفاال من ىذا الزواج الذي 

األخوات غَت جد عبلقات بُت الزوجات واإلخوة و تو تنشأ داخل األسرة ادلركبة أظلاط سلتلفة من العبلقات، حيث 
 ( بتصرف126) مرجع سابق ،ص األشقاء وبُت كل زوجة وأبناء الزوجة األخرى وبُت الزوجة والزوجة األخرى .

 Future Family8أسرة المستقبل  -2-1-2
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تعترب األسرة ادلستقبلية وحدة أولية متماسكة تعمل على تنمية التفاعل العميق بُت الزوجُت وبينهما وبُت    
واالجتماعي واالقتصادي وادلعريف صدر لئلشباع العاطفي يمة يف منزل مستقل وىي عبارة عن متكون مق األبناء،

 (10،ص 1775، إسماعيل) إجالل جلميع أعضاء األسرة .

 األسرة 8 خصائص - 2-2
وطلصص ايضا احلديث عن مث خصائص األسرة العربية سنتطرق يف ىذا العنصر إىل اخلصائص العامة لؤلسرة 

   خصائص األسرة اجلزائرية اليت ىي عينة دراستنا
 8لكل األسرالخصائص العامة  -2-2-1

عية عمومية وانتشار ،فبل يتكون منها البنيان االجتماعي وىي أكثر الظواىر االجتماتعترب األسرة أول خلية 
نكاد صلد رلتمعا ؼللو بطبيعتو من النظام األسري ،وىي أساس االستقرار يف احلياة االجتماعية إذ ال ؽلكننا أن نتصور 

 ( بتصرف11،ص 0226)سامية الخشاب ، حالة إنسانية إذا مل تكن منتظمة يف أسر .
ها ، فاألسرة ليست بعمل فردي أو إرادي ولكنها يقدرىا اجملتمع ويضبطتقوم األسرة على مصطلحات وأوضاع 

من عمل اجملتمع وشبرة من شبرات احلياة االجتماعية ، وىي يف نشأهتا وتطورىا وأوضاعها قائمة على مصطلحات 
 ( بتصرف 41ص  ،1777 )عبد القادر القصير،. اجملتمع

حياهتم وتضفي عليهم خصائصها تعترب األسرة اإلطار العام الذي ػلدد تصرفات أفرادىا فهي اليت تشكل 
األساسية ضلو البشر واليت على أساسها وجدت األنظمة وطبيعتها ،ففي داخل صباعة األسرة ينمي الطفل اذباىاتو 

 ( 11ص )سامية الخشاب، مرجع سابق،االجتماعية األخرى .
نظام األسري يف رلتمع ما األسرة بوصفها نظاما اجتماعيا تؤثر فيما عداىا من النظم وتتأثر هبا ،فإذا كان ال

منحبل وفاسدا فإن ذلك ينعكس على وضع اجملتمع السياسي وإنتاجو االقتصادي ومعايَته األخبلقية ،وبادلثل إذا كان 
) نفس عيشة األسرة ويف خلقها وسباسكها .النظام السياسي واالقتصادي للمجتمع فاسدا فإنو يؤثر يف مستوى م

 (12المرجع ،ص 
دة للتفاعل ادلتبادل بُت األشخاص ويقوم أعضائها بأداء العديد من األدوار كأدوار الزوج تعترب األسرة وح

 (111،ص0224غضبان مريم ،)والزوجة ،األب واألم ،االبن واالبنة ،األخ واألخت وىي أدوار حددىا اجملتمع .
اء اجملتمع وإحدى معطيات تنسجم األسرة وتلتزم بادلعايَت احلضارية للمجتمع الذي تعيش فيو تعترب جزء من بن

 (111)نفس المرجع ،ص  اجملتمع .
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تتسم األسرة بدقة التنظيم االجتماعي اليت تكفلها هبا التشريعات القانونية ويأيت يف مقدمة ذلك عقد الزواج  -
الذي غلري ربديده بشكل ؼلتلف عن سائر العقود حيث ال ؽللك فيو الطرفان حرية وضع صبيع الشروط أو تغيَتىا 

 (111)نفس المرجع ،ص  يتفقان عليو . نتيجة ما

 خصائص األسر العربية8 -2-2-0
العائلة يف خصائصها صورة مصغرة عن اجملتمع ، فالقيم اليت تسودىا من سلطة وتسلل ) بُت رئيس ومرؤوس ( 

العبلقات بُت أعضاء ىي عوامل سبيز صورة عامة فالنزاع والتنافر ..وتبعية وقمع ىي اليت تسود العبلقات االجتماعية ب
 ال ضيق لتحقيق االستقبلل الذايتاجملتمع، وسبيز العبلقات بُت أعضاء األسرة )العائلة ( وبالتايل يصبح اجمل

 (16فؤاد ، مرجع سابق ،ص  عطاهلل) .الفردية واخلصوصية والدؽلقراطية -
ذبسم شعور بعدم ادلقدرة )وتعرب عن  بوالعجز والتهر  واالتكالية،الثقافة الطبقية ،االلتزام  التماسك والتعاون -

والتنصل من ادلسؤولية والتكلم بصورة   -قول الفرد أنا ال أقدر على ذلك ( وبالتايل، اذلروب من ادلواجهة واالنسحاب 
كبلمية، والدفاع عن الشرف الشخصي أو القومي حىت خخر نقطة من دمو ولكنو يف الواقع مستعد للمساومة على 

 (16فؤاد ، نفس المرجع ،ص هلل )عطا احلفاظ على نفسو وذويو وبعض ادلنافع . ذلك الشرف من أجل
 Power and authoritarianism8السلطة والتسلطية لألب والكبار  -

 عدوانيتو ذباه السلطة .كيف يقمع   يتعلم الفرد أوال 8
 كيف يتحاشى مواجهتها .  يتعلم ثانيا 8

ح االقتحام والتحدي ال ذبدي نفعا ، ويتعلم الطفل أن غلد بطريقة وبالتايل روح اخلضوع، تنال مكافأة ، ورو 
 (16)عطااهلل فؤاد ، مرجع سابق ،ص .بطلب ادلساعدة واستثارة العطف ، بدال من العمل بإرادتو اخلاصة 

 Dependency , disability and evasion8االتكالية والعجز والتهرب  -
 ركة والتعبَت، رلال ضيق لتحقيق استقبللو، القيام بالعمل بدالو النتيجةيف احل ال حريةادلقاومة حلركة األطفال، 

 يعزف عن النشاط ادلستقل ، منتظرا من اآلخرين أن يقوموا باألعمال بدال عنو، وبذلك يصبح إفراط يف االتكال
عاجز عن فعل  يؤدي إىل الشعور بالعجز، استغراق الطفل يف ذاتو، واكتساب عادة اخلجل، وىذا يعمل الطفل بأنو

بنفسو وعاجز عن ربقيق االحًتام الذايت ، دبعٌت أنو ال يكسب أعلية ، إال إذا اعًتف اآلخرين بو، ومنحوه  شيءأي 
ادلكانة والتقدير ، وبالتايل يتعلم كيف يبٍت صورتو الذاتية ويغذي احًتامو لنفسو على أساس رأي اآلخرين، السيطرة 

 (17،ص ، مرجع سابقهلل فؤاد)عطا فان جبميل الوالدين ،الضرب والطاعة .واخلجل والشعور بالذنب أيضا العر 
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 ضرب األوالد 8 -
ىي وسيلة إذالل  طريقة مقبولة لضبط السلوك وأكثر الطرق شيوعا ىو الصفعة اليت قد ال تكون مؤدلة بقدر ما

العجز وفقدان احلماية وعند وىذا يفسر فاعليتها فالصفعة ؽلكن توجيهها بسرعة دون سابق إنذار ،وتشعر الطفل ب
معاملة كهذه يعتاد الطفل البكاء والنحيب ويكتشف ان عليو حلماية نفسو أن يستجدي الطاعة والغفران وأن يربز 
نفسو ويهدد ويبكي قدر طاقتو، إن احًتام الطفل لذاتو ىو الثمن لتعزيز سلطة األب ،والطاعة يف العائلة العربية ىي 

 (17ص هلل فؤاد ، مرجع سابق،)عطاوادلسايرة ىي وعدم احلوار . ي نتيجة احلب واالحًتامى نتيجة اخلوف أكثر شلا

 Parental control8سيطرة األبوين  -
ن سحق شخصيتو ، أما البنت فيمكنها أمو تطفل بأن أباه يضطهده وتشعره بأن أسيطرة األبوين تشعر ال

                            قى اىتماما أقل من الذكر . بُت الذكر واألنثى ومن ادلتوقع ان تلغَت مرغوب هبا أصبل فهناك سبيز  أهناتكون زلبوبة إال 
 بتصرف (22ص  هلل فؤاد، مرجع سابق،)عطا

 Get rid of the power8التخلص من السلطة  -
ستطيع السلطة واخلضوع والقمع واإلذالل يتحملها الطفل لكنو يرفضها بصورة ال شعورية ويكبتها إىل أن ي

 التخلص منها فَتفضها أما التعويض فيكون يف  
سلوك  أما شكل التعويض فيكون يف   التخلص من الضغط الثقيل ، العثور على ادلخرج حلاجاتو ادلكبوتة، 

لفردية اليت تصبح إبراز الذات ادلفاخرة والتباىي )الكذب ( والتنافس ونسيان ادلصلحة العامة واستبداذلا بادلصلحة ا
 ( بتصرف21ص  )عطاهلل فؤاد، مرجع سابق، .ل مصلحة فوق ك

 Love cohabitation8حب المعاشرة  -
العائلة العربية توجو الفرد ضلو األشخاص أكثر من االشياء وأول تدريب فن ادلعاشرة ، وليس بالضرورة    

                                                                                                زلل االنتقاد واالستهزاء.إشراك الطفل يف احلديث يف ادلناسبات االجتماعية فالطفل عليو الصمت واإلنصات ويصبح 
 ( بتصرف21ص  )عطاهلل فؤاد، مرجع سابق،

 خصائص األسر الجزائرية8 -2-2-1
، بينت مكانة العائلة بدراسة حول العائلة اجلزائرية وتطورىا Boutefnouchet قام مصطفى بوتنفوشت

 التقليدية يف اجملتمع اجلزائري، وقد كشفت ىذه الدراسة عن خصائص العائلة اجلزائرية التقليدية و احلديثة.
إن ىذه العائلة موسعة تعيش يف أحضاهنا عدة عائبلت، متكونة من األب واألم واألعمام واألجداد واألحفادربت    

بأن األسرة "   kouaouciويرى  ماعة ادلنزلية يف حياة صباعية متوازنةسقف واحد، فهي تؤدي إىل صبع كل اجل
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ادلمتدة تعترب اخللية األساسية يف اجملتمع األساسي وىي ذبمع ػلضن األقارب ووحدة السلطة تضم أجيال متعددة يف 
 (Kouaouci,1992,p1975) ."ذبمع ضبيمي

األقارب الذين يتعايشون يف   ةن و االستقرار جلماعإىل جانب كوهنا تعمل على التماسك األسري وتوفَت األما
وضعية تعاون ومساعدة كذلك ربرص على تدريب األبناء وتدعم روح التضحية اذباه العائلة ، حيث يشعر الفرد إن 
ال قيمة لو إال من خبلل عائلتو، فهو يستمد منها دوره ومركزه وقيمتو يف اجملتمع، ومنو فهو ال يعثر على سلطة غَت 

 لطتها، وال بقانون غَت أعرافها.س
 ال واألحفاد األبناء حيث اجتماعية وحدةواليت تعرف ب "كما ؽلكننا أن نبلحظ يف األسرة اجلزائرية التقليدية 

")بويعلي واحد سقف ربت ويعيشون للعائلة تابعة صغَتة زواجيو راأس يشكلون حيث األم األسرة يًتكون

ضمن سلسلة تغَتاهتا, ىو ذبنب الرجال للنساء، والصغار للكبار، وكتم مظهر خخر يتبأهنا  (2،ص0211وسيلة،
مشكبلهتم الشخصية، كما يسودىا عدم االتزان بالنسبة للعقاب والثواب، كما أهنا كانت تعترب كمصدر أمن 

 اقتصادي ألفرادىا، منتج ومستهلك يف نفس الوقت، ويف ما يلي نستعرض أىم خصائصها وميزاهتا .
 ــريقية8البطـــــ -

تتكون من عدد كبَت من األفراد ، وحيث يكون األب واجلد ىو القائد الروحي للجماعة العائلية، فبتضمن سَت 
العائلي، وعبلقات القرابة فيها تكون  طادلمتلكات ادلشًتكة، ولو قانون خاص ، ويتحكم يف التأديب ادلستقل واالنضبا

 ذات شكل متُت و جد متماسك.
 األكناتية 8 -

نتماء من جهة األب حيث أن ادلرأة ربمل لقب والدىا، وادلَتاث ينتقل إىل االبن احملبب باخلصوص، وىذا اال
 للحفاظ على تقسيم األمبلك.

 االنقســـام8 -
منزل والدىم، وىم  ده أو بناتو، فالذكور ال يغادرونالعائلة اجلزائرية ال نتقسم ألن األب ػلمل على عاتقو أوال

 .والبنات ينصرفن إىل بيوت أزواجهنب األزواج و أوالدىم، يكونون خبليا حس
(Mostafa Boutefnouchet,1980,p 38)  بتصرف 

 وػلدث السلوك ومعايَت الداخلية االجتماعية للعبلقات القائمة األظلاط يف التعديل إىل االجتماعي التغَت يشَت
 تتعرض وىي األخرى النظم مع تتداخل أويل نظام سرةاأل باعتبار األسرية األشكال لبعض والثقايف االجتماعي التغَت
 احلديثة اجملتمعات يف ىو كما سريعة أو بطيئة العملية ىذه تكون وقد ، األخرى النظم بقية لو تتعرض كما للتغيَت
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بالنسبة خلصائص أما ،أسرا حديثة بأشكال متنوعةوىذا التغيَت أعطانا  (117 ، ص 0221 عوفي، مصطفى) ادلعقدة
 إىل أن ىناك شكلُت لؤلسرة احلديثة   » Bourmas»ة احلديثة فقد أشار موريس بورماس األسر 
شكل األسرة االنتقالية الذي غلمع يف نفس الوقت بُت األفكار الداعية للحياة العصرية واألفكار الداعية إىل   -

 األرياف.احملافظة ويسود ىذا الشكل يف ادلراكز احلضرية وادلدن ادلتطورة مع وجود بقلة يف 
هتا يف الثقافة والفكر شكل األسرة ادلتطورة وىو الذي ؽليل لتقليد األسرة األوروبية يف عادات التكلم وظلط حيا  -

..إخل وىذا الشكل متواجد بقلة يف ادلدن الصغرى وادلتوسطة ويكاد ينعدم سباما يف واللبس.
 (Bourmas,1977,p 626-623)القرى.

التقليدية يف طابع  لؤلسرة الثقايف االجتماعي النموذج مسات من مسةادلعاصرة يعترب شكل األسرة اجلزائرية   -
 (Claudine Chaulet,1987,p203 )عصري جديد.

 نظريات تطور األسرة 8 -4-5
واألحباث االجتماعية دبوضوع األسرة االنسانية بشكل عام ،باعتبارىا  األنثروبولوجيااىتمت الدراسات    

عدة أشكال لبنية األسرة   فها وربوذلا التارؼلي الذي عرفاصة من ناحية تركيبها ووظائوحدة اجتماعية ىامة وخ
 ووضعت عدة نظريات كثَتة تؤكد ادلظهر الديناميكي لؤلسرة ومن بُت ىذه النظريات صلد  

 :Constructivist Theory Functional النظرية البنائية الوظيفية -4-5-1
ومن الوظيفة  ،يةية اجلشطالطاالذباه الوظيفي يف علم النفس وخاصة النظر استمدت ىذه النظرية أصوذلا من 

فهي هتتم بوصف األسرة بأهنا نسقا اجتماعيا ذا أجزاء مكونة يربط بينها التفاعل ،واالعتماد ادلتبادل  البيولوجية،
األسرة يف دؽلومة الكيان  ،فضبل عن دراسة العبلقة بُت األجزاء والكل، واىتمت ىذه النظرية ايضا بدراسة أثر وظائف

وتركز أيضا على  االجتماعي وهتدف إىل توضيح الًتابط الوظيفي بُت النسق األسري، وبقية أنساق اجملتمع األخرى،
 بنةاالبن ،اال دراسة الًتابط ادلنطقي بُت األدوار االجتماعية األساسية اليت تتكون منها األسرة ومنها دور األب ،األم،

دوار على تطور األسرة واجلماعة ، واجملتمع الكبَت وذلذا إن النظرية البنائية هتدف باختصار إىل وعلى أثر ىذه األ
 (بتصرف51،ص 1111)القصير،دراسة السلوك االسري يف زليط إسهاماهتا يف بقاء النسق األسري .

 :Evolutionary theory  النظرية التطورية -4-5-2

متكامل  يات احلديثة اليت اىتمت بنمو األسرة ، وظهرت ىذه النظرية بشكلالنظرية التطورية تعترب من النظر    
االذباىات ادلتعددة ، وظهر اختبلف عن باقي النظريات ألهنا قامت بالتوفيق بُت 0391ألول مرة إىل حوايل 

صَت ويف ادلدى ،وذلذا فهي تعترب نظرية واسعة النطاق ألهنا تشمل التحليل يف ادلدى القالنظريات األخرى للنظريات 
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،ص  1111 الخولي،) .البعيد لذلك تكمن اعليتها يف التوفيق بُت سلتلف االذباىات ادلتعددة حول موضوع األسرة
 بتصرف (151

ويف القرن العشرين خبلل اخلمسينات والستينات ، اعتربت ىذه النظرية من أكثر النظريات فائدة بشأن فهم 
ت تطور األسرة ، ولقد وجهت ىذه النظرية األنظار إىل التغَتات الدائمة يف كل ديناميات احلياة األسرية ىي اليت درس

التفاعبلت يف نظام األسرة ،ويف نفس الوقت أسرة على مدى حياهتا فلقد فسرت ىذه النظرية التغَتات بديناميكيات 
ن العوامل اخلارجية تؤثر يف التغَتات مل هتمل النظرية تأثَت البيئة االجتماعية ،ولكنها أخذهتا يف االعتبار أوال لتفسَت أ

 أن ىذه النظرية ترى ان الركود االقتصادي كان لو أعلية من حيث كيفية تعديل دورأي  الناشئة عن القوى الداخلية،
م يف عودهتا للعمل هتم يف فثرة مبكرة وكيف تعجلت األالتنقبلت ادلعتادة يف األسرة وكيف استقل األوالد عن حيا

 بتصرف (64،ص 2003، )أحمد بيومي.

النظرية الوظيفية يف فكرهتا األساسية بأن ىناك متطلبات معينة وصفت غالبا بأهنا  وشاركت ىذه النظرية،
والتغَت الذي ػلدث يف أي جزء من أجزاء النسق  جوىرية البد أن تتوافر من أجل وجود األسرة وبقائها واستمرارىا،

وتؤكد على أعلية األوضاع واألدوار والعمليات التفاعلية ولكنها سبتاز  األخرى، ي إىل تغَت يف أجزاء النسق)النظام( يؤد
أي أهنا رباول تفسَت تغَت أظلاط التفاعل بُت أعضائها  عن غَتىا دبيزة وحيدة وىي زلاولتها التمسك ببعدىا الزمٍت،
واستعمل دورة احلياة   سية ذلذا التحليل،و األداة الرئيأ دبرور الزمن ويعترب مفهوم دورة حياة األسرة ادلفهوم الرئيسي،

وظلاذج  كمفهوم دلتغَت مستقل أو عامبل متحكما لتفسَت بعض الظواىر األسرية مثل نظام األنفاق، ومستوى ادلعيشة،
 ( بتصرف162)مرجع سابق،ص  . األسرياالستهبلك 

 Talcott Parsons Theory8 تالكوت بارسونزنظرية  -4-5-3
ة على مفهوم الثبات والذي ؽلثل بالنسبة إليو التوازن ادلستقر حبيث ؽلكن أن يكون النسق لقد ركزت ىذه النظري

وظيفة معينة وزلددة ربديدا ثابتا أو متغَتا ، فكل نظام يتكون من أجزاء ترتبط ببعضها البعض ولكل من ىذه األجزاء 
الوظائف على تدعيمو واستمراره، وإذا  دقيقا تقوم هبا من أجل بناء كلي الذي تتشكل منو إذ تعمل من خبلل ىذه 

كان التصور أداء الوظائف هبذا الشكل فهذا معناه أن ىذه األجزاء وىي تعمل بصورة تكاملية حبيث ؽلكن للنسق أن 
ػلقق التوازن عندما تؤدي االجزاء ادلكونة لذلك وظائفها بفاعلية وإال حدث ما ؽلكن تسميتو ببل توازن يف النسق ألن 

نظام األسرة ىو رلموعة وحدات تقوم التايل ؽلكن أن يغَت التوازن، و  احلقيقة معوق وظيفي عند احلالة وباجلزء ىو يف
ىذه الوظائف تؤدي يف النهاية إىل تكامل النظام الكلي .إخل ، ..والتكاثر والًتبية  اإلصلاببوظائف زلدودة مثل 

أنواعو ادلتغَتة ،فاحلركة والتغَت والتجديد ادلستمر ىي لؤلسرة اليت تعمل داخل اإلطار العام للمجتمع بكل أشكالو و 
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مث احلديث عن النظام واالستقرار والوظائف وألن التوازن ادلستقر ال يعٍت  حقائق ال ؽلكن ذباىلها أو التغافل عنها،
امة احلركة وجود التمايز البد وأن ػلدث التوترات الدافعة إىل التغَتات أو بصفة ع أناخلمود أو عدم احلركة ، بل 

أن يف احلياة االجتماعية توازن وثبات وخخر متحرك إذ ظليز بُت عمليات ضمن ونستخلص من ىذا الطرح  والتغيَت،
النسق االجتماعي وعمليات تفاعل وتبادل بُت ىذا النسق نفسو ككل والبيئة احمليطة بو، ويوجد عنده مفهومان وعلا 

استها لؤلسرة على أهنا تتميز دبراحل وكل مرحلة من ىذه ادلراحل زبتص دورة ، وترى ىذه النظرية يف در العملية والبناء 
من حياهتا دبهام معينة يكون من احملتم على األسرة كبناء وظيفي أن تقوم هبا لكي ربدد رلال تنميتها بداخل اجملتمع  

لوجية وثقافية متطلبات بيو والستمرار األسرة يف النمو وكوحدة ربتاج إىل رلموعة من متطلبات تشبعها وىي  ككل ،
 بتصرف (30-21،ص ص 1111)دالسي،  ة.ومطامح شخصية وقيم
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 خالصة الفصل8
يم متنوعة لؤلسرة عرب التاريخ تبُت أن األسرة كانت ىامن مفيف ىذا الفصل تناولتو الباحثة  من خبلل ما

إضافة إىل تناول  علق باستمرار احلياة االجتماعية،ت متواجدة بأشكال متنوعة وسلتلفة وتعددت أعليتها خاصة ما
اجلزائرية بشكل خاص ألهنا تتناول عينة دراستنا وخصائصها بشكل عام واألسر العربية والًتكيز على األسرة األسرة 

 ويف األخَت تطرقنا إىل أىم النظريات .
 



 
 

 تطبيقيب الـــالجان
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 تمهيد:

تناولػ  للااثةػػ  ذ  ػػفل للهمػا ج ػػا لالػػقلمل  للػت قاقػػ  اػػا لراسةػو ج ػػيفلؼ لليفرلمػػ  ودتة ػ  ذ ل رةػػار قػػن        
ةب لاثمػػػا ة  للػػػت   وجمرمػػػع وةةنػػػ  لليفرلمػػػ  لوجدول  لليفرلمػػػ  لوللرثبػػػيف قػػػا دػػػيفؽ وألاػػػا  جدول  لليفرلمػػػ  ول مػػػال

 لمرخيفلق ا.

 منهج الدراسة : 5-1

للظػػػا قي بةهةػػا وبمةػػػا لاةػػػاف قػػػيف   ة ػػػص ودػػػ  للػػػفع مدرمػػيف ثةػػػ  تامػػػرخيفلـ للػػن   للحدػػػه  للرا ة ػػػ قاقػػ  للاا     
( وقسػػيفلر للدةقػػ  ل مػػقم درلبػػا  للراادلػػ  تػػٌن للػػأولٌن رمػػح جتدػػاد ل ةػػاي ل  لليفرلمػػ  ملللقونػػ  للنهوػػة  ولالنرشػػار قر ػػًن 

 تةن ما.

  :والمكانية الزمانية الحدود 5-2

 .لحلف ش ق قا ل وؿ ل ماحع غام  إىل جفقما ش ق قا ل  ًن ل ماحع تٌن للمريفي للهرتي ذ9 ة للأقن ل يفود      

 .غقدلم  والم  قرحمط 04و ألانحما 901 للكانة  ل يفود      

 :مجتمع الدراسة 5-3

وللاػال  ةػيفد ا  غقدلم تكحف جمرمع لليفرلم  قا جمراذل  للرد ةا للرحمط وللةانحع للرأولا  لل حليت مدم ا تحالم       
جمػػػػراذي تػػػػالرد ةا للرحمػػػػط ثوػػػػب إثمػػػػا ةا  قيفمقمػػػػ  للرتتةػػػػ  وللرد ػػػػةا لوػػػػن   120جمػػػػراذي تػػػػالرد ةا للةػػػػانحع و 110

1103 . 

 :عينة الدراسة 5-4

 و  ثوااا بالرايل9      

 تالرحمط 120تالةانحع و 110قن ا  321ةيفد للرأولا  إمجايل 

321x33جمامة   241=0ل 

 0ل46=102:431
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 لمرماري تالةانحع 65 =0ل241x 46ضقتنا 

 لمرماري تالرحمط 77=65-241و 

241x33لمرطةةة  47=0ل 

47x 46تالةانحع 11=0ل 

 تالرحمط 15=47-11

 :التعليمي يوضح توزيع األستاذات المتزوجات حسب المستوى (1-4-5)والجدول

 العينة األساسية العينة االستطالعية النسبة المئوية العدد اإلجمالي المستوى
 77 12 54% 132 المتوسط

 42 11 %64 102 الثانوي

 261 67 %200 631 المجموع

 :العينة االستطالعية 5-4-1

رطةةة  قػػػا جمرمػػػع لليفرلمػػػ  لػػػا للرثبػػػيف قػػػا ليمػػػا   للوػػػةكحقرتم   دول  لليفرلمػػػ    ل رةػػػار ةةنػػػ  لمػػػجقػػػا      
لو  تحزمػػع ( جمػػراذي تالرحمػػط 14( جمػػراذي تالةػػانحع ومل11لقن ػػا مل ( جمػػراذي قرأولػػ 36وت ػػ  ةػػيفد للدةنػػ  مل لل دػػ  

   قنامػػػػا  للداػػػػارل   فػػػػقلد للدةنػػػػ وذلػػػػر لدقفػػػػ  قػػػػيف لزوج(36و زولػػػػ  ل36للسػػػػامةى ة ػػػػص ل مػػػػراذي وزول ػػػػا جع مل
 وقناماره  فقلد ةةن  للااثة .

 :ساسيةعينة األال 5-4-2

وقيف   تطاةػو للسػامةى ة ػص بػا قػا قدلم  للرأولا  لم  غاذل  وال( جمراذي قا جمر031مل مامة ت    للدةن  ل      
( جمػراذي تالرحمػػط وزول ػػا لو  ل رةػػار 66وزول ػػا لومل تالةػػانحع( جمػػراذي 54ل مػراذي وزول ػػا لقسوػػم  إىل قوػمٌن مل

( 15( ألانحمػا  ومل01ل ثةث ت   ةيفد للرحمطا  للةانحما  للت وزع فة ػا للسةػاس ملللسميفم  وللطاسة  للدةن  تالطقمس  
( 011قرحمػػػطا  ل  تطاةػػػو جدول  للااػػػث فة ػػػا تدػػػيف ل مػػػحؿ ة ػػػص لاذف ترطاةػػػو لليفرلمػػػ  لوقػػػيف وزةػػػ  للااثةػػػ  مل

ضػػا لالمػػراةانا  ملقسةػػاس للقونػػ  للنهوػػة  لػػأوج وزولرػػه وقسةػػاس  ( لمػػراان  ة ػػص للرحمػػط011لمػػراان  ة ػػص للةػػانحع ومل
( لمػػػراان  تالنوػػػا  ل مقونػػػ  للنهوػػػة  111مدػػػادؿ مل ل ةػػػاي ل مػػػقم  ( جع قػػػا لادرلبػػػا  للراادلػػػ  تػػػٌن للػػػأولٌن رمػػػح جتدػػػاد
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( لمػػراان  لردرلبػػػا  للراادلػػػ  تػػٌن للػػػأولٌن رمػػػح جتدػػاد ل ةػػػاي ل مػػػقم  لوقػػيف فسػػػيف للااثةػػػ  ةػػيفدل قػػػا لالمػػػراانا  111مل
ج وللدةنػػ  بانػػ  بالرػػايل ( لمػػراةاف لػػنس  للد حقػػا  جو ةػػيفـ إلاتػػ  للػػأو 07( لو  لمػػراداد مل31 ػػةؿ للرطاةػػو ت  ػػ  مل

 ثوب9

 :المتغيرات الوسيطية

 :المستوى التعليمي   -

 :المستوى التعليمي حسب األستاذات توزيع يوضح( 2-4-5)والجدول

 النسبة المئوية العدد المستوى

 54% 66 المتوسط
 %35 54 الثانوي

 %011 031 المجموع

 :مدة الزواج -

وللنرػػا   قحضػػا  ذ ىل فئرػػٌن إفسوػػمنا قػػيفي للػػأولج  3ل01رةجػػ  توػػاوع9تدػػيف ثوػػات للرحمػػط ل وػػاا ولػػيفنا للن     
 لجليفوؿ للرايل قع للنوب للئحم .

 توزيع أفراد عينة البحث وفقا لمتغير مدة الزواج (3-4-5جدول رقم )
 النسبة المئوية العدد متغير مدة الزواج

 %51 77 سنوات 10_1
 %27 43 سنوات11أكثر من 
 %011 031 المجموع

( جف جفػػقلد ةةنػػ  للااػػث تحزةػػحل تنوػػب قرهاوتػػ  وفسػػا لر ػػًن قػػيفي للػػأولج ثةػػث ت  ػػ  1-4ملمراػػٌن قػػا لجلػػيفوؿ رقػػا      
جبةػػق قػػا تةنمػػا ت  ػػ  نوػػا  ل مػػق للػػت ت ػػ  ة ػػص زولل ػػا  %51مػػنحل   10-1نوػػا  ل مػػق للػػت ت ػػ  ة ػػص زولل ػػا 

 .%27منحل  ةشق 
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وللنرػا   إىل فئرػٌن  ل تنػامفسوػمنا ةػيفد  1ل51لػيفنا للنرةجػ  توػاوع9تديف ثوػات للرحمػط ل وػاا و  ةيفد ل تنام9_ 
 قحضا  ذ لجليفوؿ للرايل قع للنوب للئحم .

 توزيع أفراد عينة البحث وفقا لمتغير عدد األبناء (4-4-5)جدول رقم 
 النسبة المئوية العدد متغير عدد األبناء

 %43ل61 103 3_1
 %35ل16 39 9_4

 %011 031 المجموع

( جف جفػقلد ةةنػ  للااػث تحزةػحل تنوػب قرهاوتػ  وفسػا لر ػًن ةػيفد ل تنػام ثةػث ت  ػػ  1-4ملمراػٌن قػا لجلػيفوؿ رقػا      
 ت8-3منمػػػا ت  ػػػ  نوػػػا  ل مػػػق للػػػت ت ػػػ  ةػػػيفد جوالد ػػػا %43ل61ت  2-1نوػػػا  ل مػػػق للػػػت ت ػػػ  ةػػػيفد لوالد ػػػا 

 . %35ل16

 :متغير صلة القرابة -
 البحث وفقا لمتغير صلة القرابة توزيع أفراد عينة (5-4-5)جدول رقم 

 النسبة المئوية العدد متغير صلة القرابة
 %72ل10 20 قريب

 %06ل67 000 ال يوجد صلة قرابة
 %011 031 المجموع

( جف جفػقلد ةةنػ  للااػث تحزةػحل تنوػب قرهاوتػ  وفسػا لر ػًن دػ   للسقلتػ  ثةػث ت  ػ  نوػا  4-4ملمراٌن قا لجليفوؿ رقا 
 .%06ل67ت  ل مق للفما لةوحل قا ل قارتمنما ت    نوا  %10ل72ت ل قارت للفما  ا قا ل مق

 متغير نوع األسرة: -
 نوع األسرةتوزيع أفراد عينة البحث وفقا لمتغير  (6-4-5)جدول رقم 

 النسبة المئوية العدد نوع األسرة
 %82ل43 67 ممتدةأسرة 
 %16ل34 53 نوويةأسرة 

 %011 031 المجموع
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( جف جفػػقلد ةةنػػ  للااػػث تحزةػػحل تنوػػب قرهاوتػػ  وفسػػا نػػحع ل مػػقي ثةػػث ت  ػػ  نوػػا  4-4ملقػػا لجلػػيفوؿ رقػػا  مراػػٌن     
 . %16ل34مريفي ت منما ت    نوا  ل مق لل%43ل82ت ل مق للنحوم 

 أدوات الدراسة: 5-5

 قاق  للااثة  ذ مجع للاةانا  لياد  تاليفرلم  ل الة  تامرخيفلـ ل دول  للرالة  9

 مقياس المرونة النفسية : 1- 5-5

قحزةػػ  ة ػػص ذ دػػحرته ل ولةػػ  فسػػقي 31تركػػحف لالمػػراان  قػػا 9شػػدااف شػػسحري للسةػػاس قػػا إةػػيفلد للااثػػث  ػػ  ةمػػق     
 9ألةأل  جتداد   

 فسقي. 05و ح قكحف قا  لالنهدايل9للاديف 

 فسقل . 8قكحف قا  9للاديف للدس  

 فسقي. 04قكحف قا  9للاديف لاللرماة 

 المقياس: صحيحت طريقة -

 وقيف وزة  درلا  لاللات  ة ص فسقل  للسةاس ة ص للناح للرايل 9

 تضما ألةث  ةارل  9 لالجياتة  ل هسقل 

( وتػػيفؿ ة ػػص لليفرلػػ  للقتهدػػ  للػػت  مػػا ة ة ػػا للااػػحث قػػا إلاترػػه 2للاػػيفما ل وؿ9 ملدل مػػا( قػػيفر تػػةةث درلػػا  مل
 ة ص للانيف.

 ة ػص إلاترػه قػا للااػحث ة ة ػا  مػا للػت للرحمػط  لليفرلػ  ة ػص وتػيفؿ( 1مللرٌن تػيفر   قػيفر( لثةانػا9 مل للةاين للايفما
 .للانيف

 إلاترػػه قػػا للااػػحث ة ة ػػا  مػػا للػػت للنخهضػػ  لليفرلػػ  ة ػػص وتػػيفؿ( 0ملتيفرلػػ  ولثػػيفي  قػػيفر( جتػػيفل9 ملللةالػػث للاػػيفما
 .للانيف ة ص

 9 ةارل  ألةثجمضا  تضما للو اة  ل هسقل جقا تالنوا  
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 ة ػص إلاترػه قػا للااػحث ة ة ػا  مػا للػت للقتهدػ  لليفرلػ  ة ص وتيفؿ( 0مل ولثيفي تيفرل  قيفر( دل مامل9 ل وؿ للايفما
 .للانيف

 ة ػػص إلاترػػه قػػا للااػػحث ة ة ػػا  مػػا للػػت للرحمػػط  لليفرلػػ  ة ػػص وتػػيفؿ( 1مل تػػيفرلرٌن  قػػيفر( لثةانػػا9 ملللةػػاين للاػػيفما
 .للانيف

 إلاترػػه قػا للااػحث ة ة ػا  مػا للػػت للنخهضػ  لليفرلػ  ة ػص وتػيفؿ( 2مل درلػػا  تػةةث قػيفر( جتػيفل9 ملللةالػث للاػيفما
 للانيف ة ص

 مقياس االدراكات المتبادلة بين الزوجين نحو حياة األبعاد االسرية: 2- 5-5

قا إةيفلد للااثة  فاتن  دما  ومركحف قا للسةاس قػا دػحرتٌنمل ج( ل أولػ  ملوت (ل ػأوج ولشػرما للسةػاس ذ دػحرته      
 فسقي قحزة  ة ص مخو  لتداد    9 (72لالولة  ة ص مل

 .( فسقي10ه  ومركحف قا ملللاديف للنهو  ولالشااع للداط

 ( فسقي .02للاديف لالقرمادع ومركحف قا مل

 ( فسقي .06للاديف لاللرماة  ومركحف قا مل

 ( فسقي .06للاديف للةساذ للدقذ ومركحف قا مل

 ( فسقي .04تقتة  ورةام  لالتنام ومركحف قا مل

 :المقياس تصحيح طريقة -

 9 للرايل للناح ة ص للسةاس فسقل  ة ص لاللات  درلا  وزة  وقيف

  9  ةارل  ألةث تضما لالجياتة  ل هسقل 

 قػػػا للااػػحث ة ة ػػا  مػػا للػػت للقتهدػػ  لليفرلػػ  ة ػػػص وتػػيفؿ( 2مل درلػػا  تػػةةث قػػيفر(  ػػيفث بةػػًنل9 ملل وؿ للاػػيفما
 .للانيف ة ص إلاتره
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 إلاترػه قػا للااػحث ة ة ػا  مػا للػت للرحمػط  لليفرلػ  ة ػص وتػيفؿ( 1مل تيفرلرٌن  قيفر(   يفث ق ةة9 ملللةاين للايفما
 .للانيف ة ص

 قػا للااػحث ة ة ػا  مػا للػت للنخهضػ  لليفرلػ  ة ػص وتػيفؿ( 0مل ولثػيفي تيفرل  قيفر( جتيفلال  يفث 9 ملللةالث للايفما
 .للانيف ة ص إلاتره

 9 رل  ةا ألةث جمضا تضما للو اة  ل هسقل  تالنوا  جقا

 قػػا للااػػحث ة ة ػػا  مػػا للػػت للنخهضػػ  لليفرلػػ  ة ػػص وتػػيفؿ( 0مل ولثػػيفي تيفرلػػ  قػػيفر(  ػػيفث بةػػًنل 9 ملل وؿ للاػػيفما
 .للانيف ة ص إلاتره

 إلاترػه قػا للااػحث ة ة ػا  مػا للػت للرحمػط  لليفرلػ  ة ػص وتػيفؿ( 1مل تيفرلرٌن  قيفر(  يفث ق ةة 9 ملللةاين للايفما
 .للانيف ة ص

 قػا للااػحث ة ة ػا  مػا للػت للقتهدػ  لليفرلػ  ة ػص وتػيفؿ( 2مل تػةةث درلػا  قػيفر( جتػيفل  ػيفث ال9 ملللةالػث للايفما
 .للانيف ة ص إلاتره

 :التطبيق طريقة5-5-3

 طقمسػػ  لألمػػراذل  وشػػقث  تنهوػػ ا تػػفلر قاقػػ  و درلمػػر ا ةةنػػ  ة ػػص لالمػػراةانا  ترحزمػػع للااثةػػ  قاقػػ  لسػػيف     
 لالاتػ  ة ة ػا للأولػ   ف فقدمػا طاػو وقػيف  هلػا قنامػا  تقل ا للت ليان  وذ للانيف لقاـ( xمل ةةق  تحضع وذلر لالات 
 مجػع جقػا للااػث ةةنػ  قا مدررب للأوج  ف لالات  للا قا وذلر له تأول ا لياد  لالمراةانا  اةطام وذلر مبنأهلا

 . وللرحمطا  للةانحما  قؤطقما مبواةيفي فكاف لالمراةانا 

 : الدراسة ألدوات يكومتريةالخصائص الس 5-6

 س:يصدق المقاي5-6-1

وللػػيفرلا   1وذلػػر  مػػحهلا ة ػػص لليفرلػػ  و  لمػػراداد ا تنػػحد ذ  ػػفد لجلػػيفلوؿ  01مل تػػفبق للااثةػػ  
 نحد بان  بالرايل9وللا2إىل  0للث حذي بان  قا 
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16-17-21-20-21-22-23-26-27-28 

 9  للراسو قا ديفؽ للسامةى تالطقمس  للرالة       

 صدق االتساق الداخل:-

 يبين ارتباط العبارة مع المقياس بالنسبة للمرونة النفسية (7-1-6جدول رقم )

 العبارة البند
العبااااااارة مااااااع  ارتباااااااط 

 للزوجة المقياس 
العبااارة مااع  ارتباااط

 للزوجالمقياس 
 **230. **600. جختيف ققلرليت تنهو  1

 **480. **350. تميفر رثب لالنرسادجتساا  2

 **610. **410. جشارؾ لآل قما ذ قنامااهتا للودةيفي ول أمن  3

 **200. **410. ليفع لجلقجي لحلل   للحلقع ق ما باف قؤلا 4

 **450. -0.09 جدتور تقجم  تالقغا قا دحلت للقجع لآل ق 5

 **580. **440. جمدص لواةيفي لآل قما ذ حمن ا 6

 ةنيفقا جثا قشك   لليف قرد  ذ للراقؾ 7
 **590. **490.  ا قشك   ج ق 

جةرػػرب رجمػػ   ػػح رجع قاػػيف   إىل جف جمػػرمع لر ػػقما   لقػػقر  8
 **410. **330. للقجع للن ا  

 **470. **350. قع لآل قما للرماةة لمدص لانام ةةقا   9

 **440. **350. ج طط  قحر ثةايت وال لتقب ا حت  رمح  للميفف  11

 **550. *110. تحل   للنظق للخاله   لقرندجةرتؼ تايطث إدل  11

 **520. **380. جغرنا جع فقد  ل رحلدا قع لآل قما 12

 **200. **450. جشدق تايحؼ قا قحلل   للشكة  13

جد   ل قجع للخال  يل المرحةب ثسا سه للػت قػيف تكػحف  14
 **600. **330. غا ا  ةين

 **470. **430. ليفع للسيفري لركحما ةةقا  ليفميفي تو حل  15

 **480. **310. ق ما بان  للدساا  فإنين جمدص لراسةو ج يفلذ 16
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جؤقا تثف ليػةؼ ذ للػقجع ضػقوري األػقلم للحضػحع للطػقوح  17
 **420. **240. ل نساش

 **530. **360. جشارؾ ذ ل نشط  لجملرمدة  ول ةماؿ للرطحةة  18

 *300. **0.00 ليفع ثب إمرطةع ذ قدقف  قاال جةقف  19

 **280. **390. ةادي قاجفكق لةيفل قاا جف جقيفـ ة ص فدا جع ش م 21

 *120. **360. ةةقايت قع لآل قما قانة  ة ص لاثرتلـ وللرسيفمق 21

جةرسػػػيف جف ل ةػػػاي للةػػػًني  ػػػ  للػػػت تنطػػػحع ة ػػػ  قشػػػكة   22
 **390. **500. جمرطةع جف جولل  ا

شػكة  للػت تحلل نػا ذ جشارؾ جمػقيت ذ قحلل ػ  وثػا لل 23
 **360. *090. ل مقي

 **400. **290. جشارؾ ذ للنساشا  ثحؿ للحلضةع ل مقم  قع جفقلد جمقيت 24

 **100. **420. جرغب ذ جف جد  نهو  تثنين دو شخمة  لطةه  وقحم  25

جرفػػػػػػػا تالسةػػػػػػػاـ تا ةمػػػػػػػاؿ للػػػػػػػت مك هػػػػػػػين اػػػػػػػا وللػػػػػػػيفع إدل  26
 **240. **370. تدارض  قع قااد  

 **220. **520. جثرـت رجع ولليفع تالقغا قا تدارض ا قا رجم  للشخم  27

28 
تا ةاػػػػام  لنشػػػػ ايلجشػػػػارؾ ذ ل ةمػػػػاؿ للاةرةػػػػ  تػػػػالقغا قػػػػا 

 **410. **460. لليفرلمة 

 **280. **390. ع تيفق فجنهيف تد ةما  ولل 29

 **410. *120. جت  ب ة ص غضيب قا لآل قما توقة  قدسحل  31

 **14ل1دلل  ةنيف قورح  * 10ل1ةنيف قورح   دلل 

قاةػػيفل للانػػيف  14ل1و 10ل1ف مجةػػع للانػػحد ثسسػػ  قوػػرح  داللػػ  ةنػػيف ج( 6-0-5ملنةثػػم قػػا  ػػةؿ لجلػػيفوؿ     
 .مسةوه للسةاس و فل قؤشق ة ص ديفؽ لالتواؽ لليفل    دما مدين لف مجةع للانحد تسةى قالسةاس للأول   4رقا 
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 للزوج بعد بالنسبة للمرونة النفسيةين ارتباط العبارة  مع اليب (8-1-6جدول رقم )

 البعد االنفعالي البعد العقلي البعد االجتماعي

قداقا 
 لالرتااط

 قداقا لالرتااط رقا للهسقي
رقا 
 للهسقي

 قداقا لالرتااط
رقا 
 للهسقي

 2 **0ل57 1 **0ل56 3 **0ل99

 4 **0ل34 5 **0ل69 6 **0ل64

 7 **0ل35 8 **0ل39 9 **0ل64

 20 **0ل70 22 **0ل72 21 **0ل62

 23 **0ل36 24 **0ل80 25 **0ل52

 26 **0ل46 27 **0ل49 28 **0ل10

 29 **0ل35 10 **0ل15 12 **0ل40

 11 **0ل55 13 **0ل52 14 **0ل65

 15 **0ل31   16 **0ل40

 18 **0ل48   17 **0ل28

 19 **0ل35    

 30 **0ل41    

 **10ل1 دلل  ةنيف قورح 

ل انحد للكحنػ  ل ادػيف لالنهدػايل ولليفرلػ  للك ةػ  مجةع قداقة  لالرتااط  جف( 7_0_5نةثم قا  ةؿ لجليفوؿ مل     
 وبػػػفل قدػػاقة  لالرتاػػاط ل انػػػحد للكحنػػ  ل ادػػػيف للدس ػػ  ولليفرلػػ  للك ةػػػ  ل ادػػيف دللػػػ  (10ل1ل ادػػيف دللػػ  إثمػػػا ةا ةنػػيف مل

إثمػا ةا  ولليفرلػ  للك ةػ  ل ادػيف دللػ  لاللرمػاة تااط ل انػحد للكحنػ  ل ادػيف ( وجمضا قداقة  لالر 10ل1إثما ةا ةنيف مل
مسةوػػه للادػػيف و ػػفل قؤشػػق ة ػػص دػػيفؽ لالتوػػاؽ  ( و ػػفل مػػيفؿ ة ػػص لف بػػا تنػػيف قػػا تنػػحد للادػػيف تسػػةى قػػا10ل1ةنػػيف مل

 .تنيف21وتالرايل فإف للمحري للن ا ة  ل مسةاس تركحف قا   لليفل    لألتداد
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 ين ارتباط العبارة  مع البعد بالنسبة للمرونة النفسية للزوجةيب (9-1-6جدول رقم )

 البعد االنفعالي البعد العقلي البعد االجتماعي

قداقا 
 لالرتااط

 قداقا لالرتااط رقا للهسقي
رقا 
 للهسقي

 قداقا لالرتااط
رقا 
 للهسقي

 2 **0ل60 1 **0ل43 3 **0ل50

 4 **0ل48 5 **0ل62 6 **0ل65

 7 **0ل48 8 **0ل62 9 **0ل57

 20 **0ل46 22 **0ل44 21 **0ل42

 23 **0ل48 24 **0ل78 25 **0ل51

 26 **0ل35 27 **0ل12 28 **0ل45

 29 **0ل52 10 **0ل19 12 **0ل30

 11 **0ل54 13 **0ل44 14 **0ل27

 15 **0ل57   16 **0ل31

 18 **0ل44   17 **0ل58

 19 **0ل45    

 30 **0ل31    

 **10ل1  دلل  ةنيف قورح 

( جف مجةع قداقة  لالرتااط ل انػحد للكحنػ  ل ادػيف لالنهدػايل ولليفرلػ  للك ةػ  8-0-5نةثم قا  ةؿ لجليفوؿ مل     
ل ادػػيف دللػػػ  ( وبػػػفل قدػػاقة  لالرتاػػاط ل انػػػحد للكحنػػ  ل ادػػػيف للدس ػػ  ولليفرلػػ  للك ةػػػ  10ل1ل ادػػيف دللػػ  إثمػػػا ةا ةنػػيف مل

وجمضػػا قدػػاقة   ثففػػه( للػػفع ثسػػو داللػػ  وتالرػػايل توػػراديف للااثةػػ  4ا مل( مبػػا فػػة ا للانػػيف رقػػ10ل1إثمػػا ةا ةنػػيف مل
( و فل ميفؿ ة ػص لف بػا تنػيف 10ل1ولليفرل  للك ة  ل اديف دلل  إثما ةا ةنيف مل لاللرماة لالرتااط ل انحد للكحن  ل اديف 

فػػإف للمػحري للن ا ةػػ   وتالرػايل مسةوػػه للادػيف و ػػفل قؤشػق ة ػص دػػيفؽ لالتوػاؽ للػػيفل    لألتدػاد قػا تنػحد للادػػيف تسػةى قػا
 .تنيف21ل مسةاس تركحف قا  
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 يبين ارتباط البعد مع الدرجة الكلية بالنسبة للمرونة النفسية للزوج(11-1-6جدول رقم )

 معامل االرتباط البعد
 **75ل1 لالنهدايل
 **67ل1 للدس  

 **68ل1 لاللرماة 

 **10ل1دلل  ةنيف 

( 10ل1  لالرتاػػاط جلمةػػع جتدػػاد للسةػػاس بانػػ  دللػػ  إثمػػا ةا ةنػػيفملجف قدػػاقة (11-0-5ملنةثػػم قػػا لجلػػيفوؿ     
 مسةى للسةاس للك   . تسةى نهى قادما ميفؿ ة ص لف مجةع جتداد للسةاس 

 (يبين ارتباط البعد مع الدرجة الكلية بالنسبة للمرونة النفسية للزوجة11-1-6جدول رقم )

 معامل االرتباط البعد
 **76ل1 لالنهدايل
 **40ل1 للدس  

 **75ل1 لاللرماة 
 **10ل1دلل  ةنيف 

( دمػػا 10ل1جف قدػػاقة  لالرتاػػاط جلمةػػع جتدػػاد للسةػػاس بانػػ  دللػػ  إثمػػا ةا ةنػػيفمل (01-0-5ملنةثػػم قػػا لجلػػيفوؿ
 مسةى للسةاس للك   . ميفؿ ة ص لف مجةع جتداد للسةاس تسةى نهى قا

 دراكات المتبادلة بين الزوجينط العبارة مع المقياس بالنسبة لإليبين ارتبا (12-1-6جدول رقم )

 العبارة البند
معامل 

االرتباط 
 للزوجة

معامل 
االرتباط 

 للزوج
 **00،0 -0000 جدرؾ جف قا ولليب إثرتلـ زول  وتسيفمقد 0

 **0000 **00،0 ل ةاي ل مقم  وللأولة  وجضد ا قا جولحما  إ رماق  رجقيف 1

 **،000 **00،0 وجف ل ةاي ل مقم  قوم  تةننا   لهل  شقمكدرربين زو م 2
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 **0000 **0000 ور ٌن اامسق زول  جفكارع و  ر 3

 **00،0 **0009 ارديف زول  ةين قىت لقرتت  قنهم 4

 **00،0 **0000 جتهو قع زول  ة ص وضع قةألنة  حميفدي لنهسا  ل مقي 5

 **،000 *،000  ا زول جد ق لأمل قا قمقوؼ للاة  لنهو  تيفوف ة 6

 **0000 **،،00  يفث تةين وتٌن زول   ةفا  ثحؿ تحزمع نهسا  للنأؿ 7

 **00،0 **،،00 جشدق تالودادي ةنيف قشارب  زول  للناماا  للخر ه  لياد  تثمقته 8

 **00،0 **00،0  مقي زول  لاللرماة خيج ين للحضع  01

 **0000 **00،0 لثرـت ج ا زول  وجثقص ة ص قحدهتا 00

 **0000 **00،0. ولضا  ذ تقتة  ل تنام لمرتلتةجة جتهو قع زول  ة ص لتااع  01

 **00،0 **00،9 ومح يل زول  ترحلةه ل تنامم 02

 **0000 **،،00 ناقش زول  قشاب نا جقاـ جتنا نام 03

 **0000 **00،0 زول  قداق   ل والد تضقاا تسوحي موةئ 04

 -0009 **00،0 لالمريفلن  لر اة  ط اا  ل مقيضطق زول  م 05

 **00،0 *0000 زول  ة ص قيف قلهتا مط دين 06

 **00،0 0009 زول  قايفر ذ قمقوؼ للاة  07

 **0000 **00،0 ول ا  للنظق تةين وتٌن زول  قرسارت  08

 **0000 **،،00 ورجةب لقجم  طالا باف دحلتامرـت زول  ةس ةت و   11

 **4130. **00،0 مهين تالضد  وللدجأمزول  ذ قيفرليت و شككين م 10

 **00،0 **0000 قص زول  ة ص ةما ل شةام للت جت ب يل للودادي  11

 **0000 **0000 محليف لثرتلـ قراادؿ تةين وتٌن زول  12

 **00،0 *،000 شجدين زول  ة ص للرامةا للد م م 13

 **،000 **0009 هشا زول  ذ إشااة  لنوةام 14

 **،،00 **،000 رـت طمحثايت ةو زول  ذ قيفرليت و م 15

 -0.00 -0000 جما ا ذ لانهاؽ ة ص ل مقي قا د    لياص 16

ه مين ذ بةًن قا ل قػحر للرد سػ  تػالنحلث  للرد ةمةػ  مجشدق جف زول  ال  17
 وللةسافة 

0000* 0000** 

 **0000. **0009 مينجنا وزول  ذ قورح  قرسارت قا  لالرألـ لليف 18

 **0000 **00،0 ايفث زول  ةين تهخق و لةرألز جقاـ لآل قمامر 21
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 **،،00 **00،0 جتهو قع زول  لقما  طط ولضا  لورساا لفضا  تنا نا 20

 **00،0 **00،0 تيفل  ه قا غضب ة ص ل تنام هقغ زول  قام 21

 **0000 **،،00 ةةقت تثفقلد جمقي زول  مةئ  22

 **0009 **،000 شدق تالضةو قا زماري زول  للركقري    هج 23

 *،000 **،000  ب لىل ج  ه ةنيف ثيفوث جع قشك  مفزول  للاة  و  مرتؾ 24

 **،،00 **0000 للدةق  تٌن جمقيت وجمقي زول  طةا  25

 **0000 **00،0 ليتذواةيفين زول  ة ص فدا با مؤبيف م 26

 **،000 **00،0 إلةه فلتولالذمجدارح زول  مبشاةق ل ب  27

 **،،00 **،000 نرجاوز جنا وزول  با ليةفا  ةنيفقا  راج جثيفنا لر ق 28

 **0090 **0000 جقض  وقرا دمردا قع زول  31

 **00،9 **00،0 جثقص ة ص للرداوف قع زول  ة ص رةام  ل تنام 30

 **00،0 **00،0 ج ر   قع زول  ذ وما ا للدسات ضيف ل تنام 31

 **00،0 **00،0 ورشًنين زول  ذ جوله إنهاؽ قمقوفه لياص تهم 32

 **00،0 **00،0 قشاةق زول  تاردي رمحع 33

 **00،0 **00،0 كق ينممنراتين شدحر تثف زول   34

 -0000 قص زول  ة ص ختمة  لأم قا رلتاه ل مورساا  35
 

0000** 

 **0000 **،،00 يف ق د  همهو زول  د    باقة و من 36

 **00،0 0000 ومح زول     ه تالريف ا ذ شؤوف ثةاتنام 37

 **0000 ،000 ذ للوكا تدةيفل ةا جقارت زول  لالمرسةؿجفضا  38

 **0000 **0000 تؤألق  ةفايت قع زول  ة ص ةةقايت قع ج  ه 41

 **0000 **00،0 ول   نظقع ذ تقتة  ل تنام خمر ه  ةنه دتاقا 40

 **00،0 **،000 جتنا   لثرةالا ت اة   زول  قسمق ذ 41

 **0009 ه ا لليفور للحللب ة ةه لجتاد ل مقيمجةرسيف جف زول   42
 

00،،** 

 **00،9 **00،0 مو م ج ا زول  قداق ت جقاقه 43

 **،،00 **0000 زول  قحةيف  طحترنا وزوللنا وةةيف قةةدع مرفبق 44

 **00،0 **،000 قد  زول  جطقلؼ ل يفمث للمرع مرجاذت 45

 *،000 ،000 وا زول  للرمقؼ ترحزمع لليف ا للايل لألمقي ة ص لثرةالاته  46
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 **0000 **،000 ناقش قشاب ناةقص زول  ة ص إلقلم ثحلر قد  ل  47

 **00،0 **0000 شدقين دل ما جنين جقا قنهمس ا زول  قا شثف لذمازليت و م 48

 **0000 **00،0 ا قا قكانرهزول  جف ذ تهحق  للد م  إنساد فرخم 51

 **،000 **00،0 ل  حبقم فذ جتنا   للسيفري ل رداًن ةىن للنم  زول  م 50

 -0000 **00،0 لأم جمام  قا قشاب نا جنا وزول  نالا ةا ليةؼ ذ تقتة  ل تنام 51

 **0000 **00،0 دين زول  ة ص لبرشاؼ وتنمة  قيفرليت وق ارليتجشم 52

 **0000 **،،00 جقاـ جقارته مبا ثسسره قا لذماز ة م  هرخق ا زول م 53

 -0000 **00،0 نادمين زول  تثقاح ل لهاظم 54

 **،،00 *،000 ناـ مبهقدد جو قع ل والدةرتبين زول  لم 55

 **،،00 **00،9 ضص فسطًن نظق زول  ل دةق  لجلنوة  ة ص جهنا وللب لم 56

 **0009 **00،9 للراادؿتروا ةةقت تثمقي زول  تاالثرتلـ  57

 **0000 **00،0 للة و  مقيت لاللرماة قا ق اق  تحفًن للقبأ  58

 **،،00 *،000 ضامو , ف رلتاه جقا قا رلتيبمرجشدق جف زول   61

 **،000 0000 قا ج ا قوؤولةايت تقتة  جتنا   وةيفـ تقؾ للدنام  اا  ثيف 60

 **00،0 **،000 رثألق ت ةاامشدق زول  تحلحدع و م 61

 **0000 **،000 سيفس ل ةاي ل مقم مزول  قشاةقع و  رـت  62

 **،000 **،،00 ةنيف ل يفمث إلةه تا رماـم   زول  يل م 63

 **0000. **00،9 درربين زول  بهؤ له ق ما ةة ققبأد ولرتهد  قكانرهم 64

 **،،00 **،،00 جتها ا قع زول  لحضع آلةا  ولضا  ل رداقا قع جتنا   65

 **،000 **0000 شاربين زول  ذ ليقوج ل رنأدم 66

 -،000 **،000 مبهقدد  وؼ للنأؿ ق م  زولق قم 67

 **0000 **0009 را زول  مبقلفست جألنام زمارليت     م  68

 **0009 **،،00 للدةق  لجلنوة  تةين وتٌن زول  لةو  ة ص جثوا ثاؿ 71

 **0000 **00،0 وللةساذ مواب ليةفا  فةما تةنناللهارؽ ذ للورح  للرد ةم   70

 0000 **،000 ندين زول  قا ختمة  قا   لحلليفعمي 71

 **0000 **،000 نهوةا (للويفمال داةال ةس ةاقا قوؤولةا  زول  رةام  ل تناممل 72

 **14ل1* دلل  ةنيف قورح  10ل1دلل  ةنيف قورح  
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 14ل1و 10ل1للانػػحد ثسسػػ  قوػػرح  داللػػ  ةنػػيف  قػػا %41 ( جف جبةػػق قػػا11-0-5ملنةثػػم قػػا  ػػةؿ لجلػػيفوؿ
ثػٌن مل حتسػو للانػحد ذ  مسةوػه للسةػاس و ػفل قؤشػق ة ػص دػيفؽ لالتوػاؽ للػيفل   ل دما مدين جف قدظا للانػحد تسػةى قػا

(وتالنوػا  لسةػاس للػأوج بانػ  للانػحد 46-35-16-07-0للرالة  لليفالل  لاثما ة  ذ قسةاس للأول  بانػ  للانػحدمل
 قا للسةامٌن. فد للانحد  ثفؼوتالرايل مةرا ( 71- 67-54-51-16-05لة ملللرا

 لزوجمقياس ال يبين ارتباط العبارة مع البعد بالنسبة لإلدراكات المتبادلة بين الزوجين (13-1-6جدول رقم )
 بعد تربية االبناء البعد الثقافي البعد االجتماعي البعد االقتصادي البعد النفسي

 قداقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا للانيف
 لالرتااط

قداقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  للانيف
 لالرتااط

قداقػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  للانيف
 لالرتااط

قداقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  للانيف
 لالرتااط

قداقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  للانيف
 لالرتااط

 **54ل1 01 **53ل1 3 **65ل1 1 **54ل1 5 **32ل1 0
 **52ل1 02 **63ل1 08 **32ل1 2 **40ل1 6 **18ل1 4

 **25ل1 03 **52ل1 11 **44ل1 8 **11ل1 7 **41ل1 11
 **34ل1 04 **26ل1 10 **28ل1 01 15ل1 05 **43ل1 12
 **57ل1 20 **66ل1 13 **61ل1 00 **51ل1 06 **21ل1 14
 **35ل1 21 **63ل1 15 **57ل1 22 **31ل1 07 **56ل1 26
 **64ل1 30 **44ل1 17 **41ل1 23 12ل1 16 **58ل1 27
 **44ل1 31 **60ل1 18 **11ل1 24 **60ل1 32 **74ل1 28
 **41ل1 40 **56ل1 21 **52ل1 25 **41ل1 35 **27ل1 31
 **45ل1 41 **30ل1 48 **21ل1 37 **33ل1 36 **27ل1 33
 **61ل1 50 **26ل1 51 **21ل1 38 **22ل1 46 **37ل1 34
 **17ل1 51 **71ل1 52 **58ل1 41 **35ل1 61 **44ل1 44
 **42ل1 60 **65ل1 53 **54ل1 42 -13ل1 67 **71ل1 45
 **63ل1 65 **66ل1 64 **20ل1 43 -15ل1 71 **55ل1 47
 **41ل1 72 **12ل1 70 **71ل1 57   -13ل1 54
     **63ل1 58   **25ل1 55
     **48ل1 66   **26ل1 56
     **51ل1 68   **42ل1 61
         **61ل1 61
         **64ل1 63
         **25ل1 71

    ** 10ل1دلل  ةنيف قورح  
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ولليفرلػ  للك ةػ   ط ل انحد للكحن  ل اديف للنهوػ ( جف مجةع قداقة  لالرتاا12-0-5ؿ ملنةثم قا  ةؿ لجليفو      
 ط ل انػػحد للكحنػػ  ل ادػػيف لالقرمػػادعتاػػاوبػػفل قدػػاقة  لالر  (54قاةػػيفل للانػػيف رقػػا مل(10ل1ل ادػػيف دللػػ  إثمػػا ةا ةنػػيف مل

وجمضػػػػا قدػػػػػاقة   (71-67- 16-27قاةػػػػيفل للانػػػػحد رقػػػػا مل( 10ل1ولليفرلػػػػ  للك ةػػػػ  ل ادػػػػيف دللػػػػ  إثمػػػػا ةا ةنػػػػيف مل
مجةػػع قدػػاقة   وجمضػػا(  (10ل1ولليفرلػػ  للك ةػػ  ل ادػػيف دللػػ  إثمػػا ةا ةنػػيف مل لاللرمػػاة لالرتاػػاط ل انػػحد للكحنػػ  ل ادػػيف 

مجةػػػع قدػػػاقة   وبػػػفلر( ( 10ل1ولليفرلػػػ  للك ةػػػ  ل ادػػػيف دللػػػ  إثمػػػا ةا ةنػػػيف مل ط ل انػػػحد للكحنػػػ  ل ادػػػيف للةسػػػاذلالرتاػػػا
(مبا لنػه  نػا 51وللانيف رقا مل (10ل1ولليفرل  للك ة  ل اديف دلل  إثما ةا ةنيف مل تقتة  ل تنام ط ل انحد للكحن  ل اديفلالرتاا

تسػةى  لاللرمػاة  وللةسػاذ وتقتةػ  لالتنػام و فل ميفؿ ة ص لف با تنيف قا تنػحد للادػيف ثففهفإنه موراديف 10ل1دلؿ ةنيف 
 ػػفل قؤشػػق ة ػػص ف%41  لثمػػا ةا لبةػػق قػػا وللادػػيفما للنهوػػ  ولاللرمػػاة  ت  ػػ  نوػػا  للانػػحد لليفللػػ مسةوػػه للادػػيف قػػا

 .تنيف67وتالرايل للسةاس ذ دحرته للن ا ة  مكحف قكحف قا  ديفؽ لالتواؽ لليفل    لألتداد

 ةلزوجمقياس ا(يبين ارتباط العبارة مع البعد بالنسبة لإلدراكات المتبادلة بين الزوجين ل14-1-6جدول رقم )

 بعد تربية االبناء البعد الثقافي جتماعيالبعد اال البعد االقتصادي البعد النفسي
قداقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  للانيف

 لالرتااط
قداقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  للانيف

 لالرتااط
قداقػػػػػػػػػػػػػػػػػا  للانيف

 لالرتااط
قداقػػػػػػػػػػػػػػػػػا  للانيف

 لالرتااط
قداقػػػػػػػػػػػػػػػػػا  للانيف

 لالرتااط
 **61ل1 01 **54ل1 3 **23ل1 1 **51ل1 5 01ل1 0
 **64ل1 02 **46ل1 08 **55ل1 2 **26ل1 6 **42ل1 4

 **51ل1 03 **37ل1 11 **45ل1 8 **41ل1 7 **66ل1 11
 **40ل1 04 **53ل1 10 **26ل1 01 **28ل1 05 **60ل1 12
 **35ل1 20 **47ل1 13 **63ل1 00 **54ل1 06 **20ل1 14
 **44ل1 21 **70ل1 15 **57ل1 22 **15ل1 07 **51ل1 26
 **57ل1 30 **31ل1 17 **47ل1 23 13ل1 16 **43ل1 27
 **46ل1 31 **33ل1 18 **25ل1 24 **50ل1 32 **57ل1 28
 **45ل1 40 **65ل1 21 **61ل1 25 14ل1 35 **57ل1 31
 **38ل1 41 **60ل1 48 **23ل1 37 **34ل1 36 **58ل1 33
 **64ل1 50 **43ل1 51 *01ل1 38 **21ل1 46 **47ل1 34
 **32ل1 51 **10ل1 52 **48ل1 41 **17ل1 61 **56ل1 44
 **32ل1 60 **56ل1 53 **51ل1 42 **41ل1 67 **64ل1 45



 إجراءات الدراسة الميدانية                                               الفصل الخامس             
 

100  

 

 **61ل1 65 **51ل1 64 **50ل1 43 **15ل1 71 **68ل1 47
 **45ل1 72 **14ل1 70 **58ل1 57   **41ل1 54
     **27ل1 58   **31ل1 55
     **40ل1 66   **53ل1 56
     **51ل1 68   **43ل1 61
         **72ل1 61
         **63ل1 63
         **35ل1 71

   ** 10ل1دلل  ةنيف قورح  

ولليفرلػ  للك ةػ   ط ل انحد للكحن  ل اديف للنهوػ ( جف مجةع قداقة  لالرتاا13-0-5نةثم قا  ةؿ لجليفوؿ مل     
 تاػػػاط ل انػػػحد للكحنػػػ  ل ادػػػيف لالقرمػػػادعوبػػػفل قدػػػاقة  لالر (0قاةػػػيفل للانػػػيف رقػػػا مل(10ل1ل ادػػػيف دللػػػ  إثمػػػا ةا ةنػػػيف مل
( مبػا لهنمػا 46-07يفما رقػا ملنػوللا (35- 27رقػا مل يفماقاةيفل للانػ( 10ل1إثما ةا ةنيف ملولليفرل  للك ة  ل اديف دلل  

 لاللرمػػػاة وجمضػػػا قدػػػاقة  لالرتاػػػاط ل انػػػحد للكحنػػػ  ل ادػػػيف  ثػػػفف ما( فػػػاف للااثةػػػ  توػػػراديف 10ل1دللػػػٌن  نػػػا ةنػػػيف مل
 نػػػحد للكحنػػػ  ل ادػػػيف للةسػػػاذط ل امجةػػػع قدػػػاقة  لالرتاػػػا وجمضػػػا(  (10ل1ولليفرلػػػ  للك ةػػػ  ل ادػػػيف دللػػػ  إثمػػػا ةا ةنػػػيف مل
 ط ل انػحد للكحنػ  ل ادػيف تقتةػ  ل تنػاممجةػع قدػاقة  لالرتاػا وبفلر( ( 10ل1ولليفرل  للك ة  ل اديف دلل  إثما ةا ةنيف مل

لاللرمػػاة  وللةسػػاذ  ( و ػػفل مػػيفؿ ة ػػص لف بػػا تنػػيف قػػا تنػػحد للادػػيف10ل1ولليفرلػػ  للك ةػػ  ل ادػػيف دللػػ  إثمػػا ةا ةنػػيف مل
وللادػػػيفما للنهوػػػػ  ولاللرمػػػاة  ت  ػػػ  نوػػػا  للانػػػحد لليفللػػػ  لثمػػػا ةا لبةػػػق قػػػػا  مسةوػػػه للادػػػيف قػػػا تسػػػةى وتقتةػػػ  لالتنػػػام

 .تنيف71وتالرايل للسةاس ذ دحرته للن ا ة  مكحف قكحف قا   فل قؤشق ة ص ديفؽ لالتواؽ لليفل    لألتدادف41%
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المتبادلاااة باااين الااازوجين  اتلإلدراكااايباااين ارتبااااط البعاااد ماااع الدرجاااة الكلياااة بالنسااابة  (15-1-6جااادول رقااام )
 لزوجمقياس ال

 معامل االرتباط البعد
 **81ل1 للنهو 

 **55ل1 لالقرمادع 
 **72ل1 لاللرماة 

 **78ل1 للةساذ
 **67ل1 تقتة  لالتنام

 **10ل1دلل  ةنيف 

( 10ل1ملجف قدػػاقة  لالرتاػػاط جلمةػػع جتدػػاد للسةػػاس بانػػ  دللػػ  إثمػػا ةا ةنػػيف (14-0-5ملنةثػػم قػػا لجلػػيفوؿ     
 مسةى للسةاس للك   . دما ميفؿ ة ص لف مجةع جتداد للسةاس تسةى نهى قا

المتبادلاااة باااين الااازوجين  لإلدراكااااتيباااين ارتبااااط البعاااد ماااع الدرجاااة الكلياااة بالنسااابة  (16-1-6جااادول رقااام )
 مقياس الزوجةل

 معامل االرتباط البعد
 **75ل1 للنهو 

 **38ل1 لالقرمادع 
 **68ل1 لاللرماة 

 **74ل1 لةساذل
 **62ل1 تقتة  لالتنام

 **10ل1دلل  ةنيف

( 10ل1جف قدػػاقة  لالرتاػػاط جلمةػػع جتدػػاد للسةػػاس بانػػ  دللػػ  إثمػػا ةا ةنػػيفمل (15-0-5ملنةثػػم قػػا لجلػػيفوؿ     
 مسةى للسةاس للك   . دما ميفؿ ة ص لف مجةع جتداد للسةاس تسةى نهى قا
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 :المقاييسثبات  5-6-2

 قا  ةؿ للطقؽ للرالة 9 للسامةى  للراسو قا ألاا  

 ثبات التجزئة النصفية: -

 ةيوضح التجزئة النصفي (17-2-6جدول رقم )                                      

 مستوى الداللة بعد التعديل قبل التعديل معامل االرتباط 
 1,10 1,64 1,51 مقياس المرونة للزوجة
 1,10 1,84 1,80 مقياس االدراك للزوجة
 1,10 1,61 1,43 مقياس المرونة للزوج
 1,10 1,84 1,81 مقياس االدراك للزوج

وةنػيف  1,64وتدػيف للردػيفما  1,51مراٌن قا لجليفوؿ جف قداقا لالرتااط تالنوا  ل مقون  للنهوة  ةنيف للأول  باف      
 1,84وتدػػيف للردػػيفما  1,80 جقػػا تالنوػػا  لسةػػاس لادرلؾ ةنػػيف للأولػػ  بػػاف 1,61وتدػػيف للردػػيفما  1,43للػػأوج بػػاف 

 وللرديفما وفسا لطقمس  ماًنقاف تقلوف. 1,84وتديف للرديفما  1,81وتالنوا  ل أوج باف 

 :كرونباخ   معامل ألفا -

 يوضح معامل ألفا كرومباخ (18-2-6جدول رقم )

 معامل ألفا كرونباخ 
 1,65 للقون  للنهوة  ل أل  

 1,83 لادرلؾ ل أول 
 1,71 جللقون  للنهوة  ل أ  

 1,83 لادرلؾ ل أوج

 1,71وللػأوج ت ػ   1,65مرنب قػا لجلػيفوؿ جف قداقػا جلهػا بقوناػاخ تالنوػا  لسةػاس للقونػ  للنهوػة  ل أولػ  ت  ػ       
ولةرػػػرب  قدػػػاقة  ألاػػػا  ققتهدػػػ  نوػػػاةا  1,83ل ػػػأوج وللػػػأوج  راػػػادؿ تػػػٌن للػػػأولٌن فسػػػيف ت  ػػػ لقػػػا قسةػػػاس لادرلؾ لل

  ايل.وقناما   غقلض للااث ل
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 األساليب اإلحصائية المستعملة: -7

 قداقا لالرتااط ماًنقاف تقلوف
   (ANOVA)حت ةا للرااما ل ثادع 

 ( لدةنرٌن قورس رٌنtل راارمل
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 الفصااااال: خالصااااااة

  حبػػث جع  وقحضػحةة قػحي قػػيف  قسةػاس ف ػ  ة مةػ درلمػػ   جع ذ للهسػقع للدمػحد و طحلتػػه للااػث قن جةػ  تدرػرب      
 دػػػػا  للسػػػػامةى إألاػػػػا   قػػػػا تػػػػرمكا للااثةػػػػ   بػػػػ  وذلػػػػر لالمػػػػرطةةة  تاليفرلمػػػػ  قمنػػػػا  ػػػػفل حبرنػػػػا واذمػػػػاز ة مػػػػ 

للدةقػ   ة ػص قميف للردقؼ وبمةا بةهةا للظا قي ود  ة ص مدرميف للفع للرا ة   للحده  للن   للااثة  ولمرخيفق 
قسةػػاس للقونػػ  للنهوػػة  ولالدرلبػػا  للراادلػػ    ػػةؿ  قػػا تػػٌن للػػأولٌن للحلػػحدي تػػٌن للقونػػ  للنهوػػة  ولالدرلبػػا  للراادلػػ 

 خمر ػػػ   ةػػػرب قرحللػػػيفل  "أولػػػ  وزول ػػػالل"لمػػػراذي ( 241مل ضػػػم  للػػػت حبرنػػػا جممحةػػػ  خيػػػ  فةمػػػاتػػػٌن للػػػأولٌن لو 
 . ة ة ا للراما للنرا   ج ا وحت ةا تدقض ل  ًن للهما ذ وتسـح للااثة   والمرنا ألانحما  وقرحمطا 



 : إجراءات الدراسة الميدانية.سادسالفصـل ال
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 : تمهيد
 باألا الحت   وحتول ا بع س ، الباحث   ر  ل لنئ اال السراا   ادلئإل ل  لحتل ا و وحتول ا و نا   ئ  تتناول  الفصل هذا يف     

 واخئب ار األوىل نئ اال الف ي حت   وحت ل يف بريا إن رر   االرتب ا   عا  ل الباحث  اائخس ت و س ذلا، ادلنااب  اإلحصااحت 

  وحت ل الئب ا ف يفو   "ت" اخئب ار اائخس ت مث ، السارا   ئغريات بني وشسهتا العال   نإع روى الك ف يف لحئلا

 . لحئلا  ف والئحقق ، لوسارا  الفار حت  الف يحتات نئاال  وحتل

  عرض نتائج الفرضية العامة :

ال ووجني و إ تإجس رال   ذات دالل   حص ااحت  ب ني ادل ون   النف  حت  واإلدراا ات ادلئبادل   ب ني نص الف يحت  العا   : "    
 " أبعاد احلحتاة األا   

 الف يحت  : هذا نئاال  إيح اجلسول الئايل و

واإلدراكات المتبادلة بين الزوجين نحو  النفسية المرونة بين االرتباط معامل قيم يبين (91-2-6) رقم جدول
 الدراسة. عينة لدى أبعاد الحياة األسرية

 مستوى الداللة معامل االرتباط المتغيرات
 4،40دال رنس  0،،4  ون  النف حت ادل

 االدرااات ادلئبادل  بني الووجني
     

 وج إد رو ى   سل ه ذاو  ) 4،40( دالل      ئإ    مبعىن دال   رن س42،0االرتبا  ر  عا ل  حتم  أن اجلسول  ف  ئبني 
ووجني و إ أبع اد احلحت اة األا     واالدراا ات ادلئبادل   ب ني ال ادل ون   النف  حت   ودال    حص ااحتا ب ني   إجب    ارتباطحت   رال   

روحت          ن  و النف    حت   ارتفع   ت درج      ون     االدراا   ات ادلئبادل     ب  ني ال   ووجني و ع  ه ه   ذا اوم   ا ارتفع   ت درج    ادل ون     
واإلدراا   ات  تإج   س رال      ذات دالل      حص   ااحت  ب   ني ادل ون     النف    حت  الف ي   حت  ادلح وح     و ال     تق   إل "  الباحث     تقب   ل
 ".الووجني وإ أبعاد احلحتاة األا    ادلئبادل  بني 

 :مناقشة نتائج الفرضية العامة

 ب  ني ادلئبادل    واإلدراا  ات النف   حت  ادل ون   ب  ني ه  ذا النئ  اال  ىل وج  إد رال     ارتباطحت    إجب    ودال    احص  ااحتا أش ارت     
دل ون   النف  حت  ل س  الووج ان أي ان   اوم ا ارتفع ت درج   ا 4240رن س    ئإ  دالل    األا     احلحت اة أبع اد وإ الووجني
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،وت     الباحث    أن ه  ذا النئحت     ارتفع  ت درج    االدراا  ات ادلئبادل    بحتنلم  ا و  إ أبع  اد احلحت  اة االا      والعك    ل  ححتح 
كحتف ا   ظ و  وحل احلحت اة الص عب  واألح ساث جني ادراك بعضلما البعض  اائحارا أن  ئاوما اائحاع الوو     نحقحت  أي أن

 ا      و إاجلئل  ا بق  سر ا  احل    ف ادل ون    النف   حت  ال     كنلم  ا    ف الئمئ  ظ بص  ح  نف   حت  جحت  سةالص  اد   يف احلحت  اة األ
الئإازن بني مجحت ظ جإان   احلحت اة راالجئمارحت   ، ادلاد    ،ال وححت   والعاطفحت     وأهن ا   ش    وتع حل الصح  النف حت  بأهنا:"

ت أ ض  ا "    سرة الإو  ااف العقوحت    رو  ى القحت  ام ور     (Bakal,1979,p121) لوكحتفحت    ال    نئعا   ل م  ا    ظ    ا    حت  بن  ا"
 عالحت   ات  نئ      اكابحت     ا  ا      رال    ات ا   وحتم      ظ و  ع   ال  ك   ف أن      دي  ىل ن    اطات و بعمول   ا ب    كل ن   اجح أ

وبالئ ايل  ك إن ل س لما  (Gutteentag,1980,p187)األخ  ف ،واذا القسرة روى الئكحتف  ظ و وحل احلحتاة وتغحترياهتا". 
 خمئو  ف و  ل يف والعقو  و والع  اطفو االنفع  ايل م  ااتواهن رو  ى    سل إال عق   ا  وإاا ا    وك ف   و كعولم  اق اجئم  ارو ونتإا   

 الئعا  ل  ف ححت   : شوء،  حت ع ان بذاهتما و ققا اجنازات و كإنا اكابحتني يف ال الظ وحل مجحتظ تأثري و ت اجملاالت
وال   حتح ة ال   وإاحت  ،وه  ذا النئحت     اتفق  ت    ظ حت    والإا عحت    النظ   ة االكاب ،و االك  اي والئفك  ري اإلك  اي الئ  أثري ،االك  اي
 احلحت   اة ر   ف وال ي   ا النف    حت  ادل ون     ب   ني  إجب     ارتباطحت     رال        ال     بحتن   ت وج   إد،40،    و ش   ا إرة ر دراا    نئ   اال 

ل    ب  ني   ال    بحتن  ت وج  إد رال     ارتباطحت     إجب    ب  ني الئإا   ق الوواج  و واالدراا  ات ادلئباد،40،ودراا     اتن    د ب    ر
  ال    بحتن  ت ر  سم وج  إد 442،ولق  س اخئوف  ت ه  ذا النئحت        ظ دراا    اخلححت    ر ال  ووجني و  إ ابع  اد احلحت  اة األا      ،

 دراا    ودراا    رال     ارتباطحت    ب  ني أبع  اد االح   ام النف   و و  ون    األن  ا ل  س  ادلعوم  ني الفو   حنحتني يف  ا ظ  ات    وة
 وا ل الوواج و بال سور اخلال   ادل كالت حبل اخلال  ادل ون  بني رال   وجإد رسم بحتنت وال   440،رلاحل رإاطف

 .االجئمارحت   االنفعالحت  لوحاجات الكوو واجملمإع االنفعالحت  وادل انسة واالنئماء لوئقس   احلاج   ف

 :رضيات الجزئيةعرض نتائج الف -2

ادل  ئإ   دلئغ ري تع و  ادل ون  النف  حت    ئإ  يف  حصااحت  دالل  ذات   وم تإجس ال: "األولى الجزئية الفرضية نص -
 ". ثانإي  ئإا ،ر السرااو

 لمتغيدددر تعدددزى المروندددة النفسدددية مسدددتوى فددد  فدددرو  لقيددداس" ت" اختبدددار داللدددة يبدددين (22-2-6) رقدددم جددددول
 المستوى الدراس .
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المستوى 
 الدراس 

 التكرارات
 مستوى الداللة ”t“قيمة  درجة الحرية راف المعياريحاالن المتوسط

 الووج  الووج  الووج  الووج  الووج 
 7202 2،222 77 المتوسط

 2240 24200 56 الثانوي 4242دال  رنس  02،2 004

     

ه و و  2،222 بو  ادلئإا   لعحتن  الووجات الوإايت تسراف بادل ئإ  السراا و  احل اي ادلئإا  ئبني  ف اجلسول أن  
وب  او احل 24200بو     وال  ذيالث  انإي  السراا  و بادل   ئإ  سرا  ف  الو  إايت أا  م    ف ادلئإا    احل   اي لعحتن    الووج  ات

و ه  و    حت    02،2 حتم    "ت" ه  و و  2240بوغ  ت وال    الف     الثانحت    ه  إ أا  م    ف و 7202 عحت  اري لوف     األوىل بو    
 أن عىن  مب  4042دال  رنس 

 و روحت  ،   ،ث انإي  ئإا  ر   ئإ  السراا وادل دلئغري تعو  ادل ون  النف حت    ئإ ات دالل  احصااحت  يف ذتإجس   وم  
  قق الف يحت  ادلح وح  .مل 

 :األولى الجزئية الفرضية مناقشة

 ادل   ئإ  السراا  و دلئغ  ري تع  و ادل ون    النف   حت       ئإ  يف احص  ااحت  دالل    ذات     وم تإج  س أن    اجل  سول    ف  ئض  ح    
ووج   ات لص   احل االا   ئاذات الو   إايت   النف    حت  لادل ون     قحت   اس يف الووج   ات درج   ات  ئإا   حات ب   ني  ،ث   انإي  ئإا    ر

     راجع     ىل ان ث    أن ه  ذا النئحتالباح،وت      الف ي  حت  ر   ض    ئ  وروحت    4242 دالل        ئإ  رن  س سرا  ف بادلئإا    
 وهذا راجظ لعسة رإا ل  نلا : النف حت  أاث   ف أائاذات الثانإي  كف لس لف القسرة روى ادل ون  اائاذات ادلئإا 

سروس ادلئإا     تك  إن ااث     تعقحت  سا     ف ل   حت  ذ ادلئإا     كإن   إا أ   ل تكحتف   ا    ظ النظ   ام اجلس   س وه  ذا راج   ظ  أن تال     
وه  ذا  ئحو       ف االا  ئاذات ل  ما وتكحتف  ا   ألن الح  إر ادلئإا     ئو  ف ر  ف الح  إر االبئ  سااو  لوئال حت  ذدروس الث  انإي 

واحل    ال  ارو ال ذي   حت ذ لوئ أ و    ظ المن ا ل ل الئال  ف أج ل ا ص ا ادلئإا  يف   حو  ا يف هذا ادل حو  بالذات ابري 
   إا فل   ئك   ر، و   س تئن  إع     اال الئال حت  ذ وتاالبئ  سااو ك  إن ب  الحبظ أا  م    ف احل     ال   ارو ال  ذي درا  إا ب    يف 

 الصعب  وال هذا ادلإا ف وادل اال ت اه  يف الئكحتف والئ أ و  يف ه ذا ادل حو   الئعوحتمحت   واول ا تعئمه ا الباحث   اعإا  ل
 الض  ا ح  االح  ساث ا   ام الص  مإد رو  ى ت   ارسال     عإا   لتعو و     لوم ون    النف   حت  ام  ا أش   نا ذل  ا يف اجلان    النظ   ي ال
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 ال  وإاحت  ال  حتح ة الئعا  ل االك اي ،الئ أثري االك اي، الئفك ري االك اي والإا عحت   ،جن س  نل ا ررإا  ل رو ى    ئإ  الف  د :
 النظ    وبع  س ادل   كالت، ح  ل  ل  ارات الباحث    ه  ذا العإا   ل     ات  يف : اائ   ا  وتعئ  م   ،واإل ث  ار البسنحت    والوحتا    
 ادل   كالت دلإاجل    الفعال     واالا   اتحت حتات ، الئنفحتذ      بالإو  ااف مجحتعل  ا ت   تب  ادل   ئقبوو، والئإج    الئخح  حت ، رن س

 االلئوا  ات   ف والئحو ل الت،بادل  ك  االر  احل ر سم   ف ا ل وتقوحتل ؛  باش ة بصإرة ادلخاوحل  إاجل  روى وادلقسرة
 بالئف  ا ل الئ  أ و  رو  ى والق  سرة ادل ون    ت   تب  ذل   ، رو  ى ر  الوة. و ح ا حت    ان   حابحت  بأا  الحت  الض  غإ     ظ والئعا   ل

 والئم      ك  اي،  نظ إر    ف ال   حت   اخل مات ر      رو  ى وادلق سرة النف   حت ، الض  غإ  هتإ  ل ور  سم اإلكابحت    واالنفع االت
 (91،ص 2292، سددداب  مرجددد ). الص   س   وط   أة     ت الإ    إع     ف ادلغ   و   ىل الإل   إل رو   ى رةوالق   س بال وحانحت  ات،

وأاحت  س ا  ل ه  ذا العإا   ل ادل  ذاإرة ا  ابقا ا  ئحقق لوووج  ات  إاا  س ت   ئفحتس  نل  ا يف ححتاهت  ا    ف خ  الل ادراك      ولحتاهتا 
 الق  ارات اخت اذ يف ادل  ارا  ز  ادة وأ ض ا ال ووجني ب ني الئإال ل ،ز  ادة األا  ة دخ ل ز ادةاألا    و ف هذا الفإااس جنس :

 تك  إن ال بحت    يف ادلئبع   األا  الحت  ادل   ئق ، الع ااوو اجل  إ تعك   ال    ادل   اال   ف العس   س ختئص    الئإال ل ز   ادة وب الحبظ
 رو  ى الق  سرة ،ز   ادة واإلب  ساع العح  اء رو  ى     ارس اا   ي  ن  اخ ت  إ ري ذل    رو  ى زد الإال  س ف ا  ال    ظ د ق اطحت    أاث   

 ال  ذي الض  غ      ئإ  ،اخنف  ال و   سراهتف    إاهبلف  نم  و مم  ا والفئحت  ات لون   اء بالن   ب  الئعو  حت           ادة،ز  الئكحت  ف
  (73،ص2292ساب ، مرج ). ادل  ولحتات يف ل  الووج    ارا  ب ب  وذل  الووج ل   ئع ل

بادل  بني ال ووجني و إ درااات ادلئيف   ئإ  اال  حصااحت تإجس   وم ذات دالل    : " نص الفرضية الجزئية الثانية -
 ." سة الوواج ئغريتعو  دل أبعاد احلحتاة األا   

 الددزوجين بددين المتبادلددة االدراكددات مسددتوى فدد  فددرو  لقيدداس" ت" اختبددار داللددة يبددين (22-2-6) رقددم جدددول
 الزواج. مدة لمتغير تعزى األسرية الحياة أبعاد نحو

مدددددددددددددددددددددددددددة 
 الزواج

 مستوى الداللة ”t“قيمة  درجة الحرية االنحراف المعياري المتوسط  التكرارات
 الووج  الووج الووج  الووج الووج  الووج الووج  الووج الووج  الووج

 1مدددددددددددددددددددن 
 11إلددددددددددددددى
 سنوات

88 92،902 29،222 29،92 20،92 

220 220 29،2 22،2 
دال  
رنس 
00،0 

رنس  دال 
أكثدددددر مدددددن  00،0

11 
 سنوات

60 02،222 24،222 90،92 20،92 
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  ا    نإات بو      04-0لعحتن      األزواج ال    ذ ف ت     اوح      سة زواجل           ف ر احل     اي ادلئإا       ئب    ني      ف اجل    سول أن     
ا    ن       س بو        06-00ر     ف ال    ذ ف ت     اوح      سة زواجل      ه    إ أا    م      ف ادلئإا      احل     اي ل    ؤلزواج و  9،،40،
و ه و  ،0،5 حتم   "ت" ه و و  6،،4،وبالف   الثانحت  بوغ ت  ،0،4،وباو احل  عحتاري لوف   األوىل بو   090،67

    سةت ت اوح  الووج  ات الو  إايت  لعحتن    احل   اي ادلئإا    أ   ا بالن   ب  لعحتن    الووج  ات  ق  س بو   ،  4.46دال    رن  س     حت  
      سة ت     اوحالو    إايت ه    و أا    م      ف  ئإا      احل     اي لوووج    ات و  ،099،5 تبوغ     ا    نإات  04-0ر      ف زواجل    ف

 بو    الثانحت    الف    و  7،44، بو    األوىل لوف      عحت  اري  احلوب  او ،097،5 ت بوغ      س ا  ن   06-00رزواجل  ف    ف 
 دالل    احص  ااحت  يف اتذتإج  س     وم أن     ع  ىن مب  4.46 رن  س دال        حت  ه  و و 0،07 ه  و" ت"  حتم   أ   ا  0،06،
 لصاحل الف   األوىل الوواج  سة دلئغري تعو  األا    احلحتاة أبعاد وإ الووجني بني ادلئبادل  االدرااات   ئإ 

 الف يحت  ادلح وح  . ت قق س و روحت  ،  انإات 04-0ر  

 :مناقشة الفرضية الجزئية الثانية

 ئض  ح    ف اجل  سول أن    تإج  س     وم ذات دالل    احص  ااحت  يف     ئإ  االدراا  ات ادلئبادل    ب  ني ال  ووجني و  إ أبع  اد     
دراا ات ادلئبادل   ب ني ال ووجني و إ احلحتاة األا    تع و  دلئغ ري   سة ال وواج ب ني  ئإا حات درج ات األزواج يف  قحت اس اال

رن  س   ا  نإات 04-0لص  احل الف     األوىل وال    ت   اوح    سة زواجل  ا    ف رلك  ل    ف ال  ووج والووج    أبع  اد احلحت  اة األا      
ن   ال   ت    ب أ،40،تن   د ب   ره ذا النئحت      ظ دراا    ا وروحت   ئ   بإل الف يحت  ، واخئوف ت 4،46  ئإ  دالل  

ث    يف  عظ     ن  احو احلحت  اة زواجل  ا أط  إل تك  إن رو  ى ان    ام وتإا   ق ،ححت     ك  إن هن  اك اا  ئق ار اا ا  ة ال       سةاأل
ال تكم ف تحت   االجئمارحت   لؤلا  ة األ أناألا ة وطإل ا نإات ال وواج  قو ل   ف اخلال  ات ب ني ال ووجني ، وت    الباحث   

األا  ة ح و ول  إ اان ت ادل سة  ص رية وبالئ  ايل  يف ط إل   سة ال وواج و ت ا تظل    يف وج إد االن   ام والئإا  ق الظ  اه  رو ى
ف رو   ى ا    ة وت   وداد ن    ب  ادل ون     النف    حت  ل   س  ال   ووجني و ص   بحا     ادر تص   بح العال       إ      وش   س سة و و    س ت    اب  األ
وتصبح األدوار   ن  داخ ل االا  ة وتئك إن رال  ات راطفحت   بصإرة الو   الئكحتف والئأ و   ظ ادلئغريات ادل تبح  باحلحتاة

 وا   ذل  إ      ب   ني ال   ووجني  ي   ا    ىل االتص   االت ائب   ادل األ ك   ار وا راء وادلعوإ    ات وال   سر  الووج   و لك   ال الح     ني 
 اجتاه   يف اخلال   خمات  لس      د ال ألن وذل  الإاحس لو وء  دراااهت  يف بحتنل   حتما  ئوفإن األ  اد أن  ىلت جع  
 ال   حتكإلإجحت  ااحلال    اإلدرااحت    العموحت    يف ت   ث  رس   سة رإا   ل هن  اك أن  ىل باإلي  ا   ه  ذا وادلإي  إرات، الن  اس و  إ

 ر ف أذهانن ا يف الص إرة تكئم ل لك و أن    ال ،ول حت   ق   ط إل   سة ال وواج  واجتاهات   ،ودوا ع   واالنفعالحت  الف حتإلإجحت 
 ت  ث  ال   والعإا  ل ادلئب ادل اإلدراك م ا  ئمحت و ال   العإا  ل تإي حتح ، نبغ و لآلخ   الف  د  دراك أو ادلئبادل االدراك طبحتع 
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 ،والعال   ات ادلئب  ادل اإلدراك أا  اس وه  وذا ناه  ا يف اجلان    النظ   ي  وال    العال   ات ذل  ذا ادلخئوف    ،وادل   ئإ ات  حت   
وبالئ   ايل  ادلئب  ادل والئفار   ل اإلدراك را   ل بإي  إح  حتل   ا  ظل    وال     ادلئبادل    العال   ات ي   مف    ف واح   سة ه  و الووجحت   

  صبح الئكحتف الل والئأ و  وادراك ادل  ولحتات األا    أ  ا الال و نلا توداد ن ب  ادل ون  لكال الووجني.

دراا  ات ادلئبادل    ب  ني ال  ووجني يف     ئإ  اال  حص  ااحت تإج  س     وم ذات دالل      : " نددص الفرضددية الجزئيددة الثالثددة _
 . "رسد األبناء ئغريتعو  دل حتاة األا   وإ أبعاد احل

 الددزوجين بددين المتبادلددة االدراكددات مسددتوى فدد  فددرو  لقيدداس" ت" اختبددار داللددة يبددين (22-2-6) رقددم جدددول
 األبناء. عدد لمتغير تعزى األسرية الحياة أبعاد نحو

 متغيددددددددددددددددر
 عددددددددددددددددددددد
 األبناء

 التكرارات
 مستوى الداللة ”t“قيمة  درجة الحرية االنحراف المعياري المتوسط

 الووج  الووج الووج  الووج الووج  الووج الووج  الووج الووج  الووج

0-4 103 20،222 02،222 22،92 30،27 

140 140 22،2 1،19 
 رنس دال 
46،4 

 رنس دال 
46،4 

 9-4 39 22،220 09،222 02،90 15،24 

 

 وال  ذ ف 099،46 بو     4-0ر    ف ر  سد ابن  اال   ال  ذ ف زواجاأل لعحتن    احل   اي ادلئإا    أن اجل  سول    ف  ئب  ني      
 األوىل لوف     عحت  اريادل و   احلو    االوبوه  و أ   ل    ف الف     األوىل ،076،07 بو       س  9-0ر    ف ر  سد أبن  اال   اوح   

 لعحتن     بالن    ب  ،أ    ا  4.46 رن   س دال          حت  ه   و و 0،05 ه   و" ت" و حتم     4،40، بوغ   ت الثانحت     الف     و  4،50،
 والو إايت 099،45   س بو    4-0ر   ف ابن االف ر سد ت  اوح الو إايت الووجات لعحتن  احل اي ادلئإا  بو  قس  الووجات
 بو    األوىل لوف      عحت  اري وب  او احل ،وه  و أ   ل    ف القحتم    األوىل ،077،4 بو       س  9-0ر    فأبن  االف  ر  سد ت   اوح

    وم تإج س أن    مبع ىن  4.46 رن س دال      حت  ه و و 0،09 ه و" ت"  حتم   أ ا 0،،06 بو  الثانحت  والف   7،،44
 ر   سد األبن   اء دلئغ  ري تع   و  األا      احلحت   اة أبع  اد و   إ ال  ووجني ب   ني ادلئبادل    االدراا   ات     ئإ  يف احص   ااحت  دالل    ذات

 .ادلح وح  الف يحت   ققت س  روحت  و ،  4-0لصاحل الف   ال    اوح رسد أبناالا ر
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 :مناقشة الفرضية الجزئية الثالثة

 أبع  اد و  إ ال  ووجني ب  ني ادلئبادل    االدراا  ات     ئإ  يف احص  ااحت  دالل    ذات     وم تإج  س أن    اجل  سول    ف  ئض  ح    
 و إ ال ووجني ب ني ادلئبادل   االدراا ات  قحت اس يف األزواج درج ات  ئإا حات ب نيرسد األبناء  دلئغري تعو  األا    احلحتاة
 الف ي  حت   ب  إل    ئ  وروحت     4-0ر أبناال  ا ر  سد     اوح ال    الف     احللص  لك  ل    ف ال  ووج والووج     األا      احلحت  اة أبع  اد

  ال  بحتنت بأن  إجس تبا ف دال احصااحتا ب ني ر سد األبن اء و جب اري 448،راجلله  دراا   ظ النئحت   هذا واخئوفت
دراا        إحل نئ  اال     ظ ال اجت  اا ال   ووج ور  سد األبن  اء واتفق   تادراك ادل    ولحتات األا      وب   ني  دراك الووج    دل     ولحتاهتا 

ااو      ال    بحتن  ت ب  أن ت  إث  االب  إ ف    س ت  أث  ا  وبا بع  سد االبن  اء يف الع0995ر   Yov and Shlomoوش  وإ إ 
 وحت   ل زادت االدراا   ات ادلئبادل     ب   ني ال   ووجني و   إ أبع   اد احلحت   اة  األبن   اء وت      الباحث         ف جلئل   ا أن     اوم   ا ا   ان ر   سد

 ب أن العوم اء  وي حم  أاث   ف ط حل أباءه  وخال  السر  النف و وهذا   ا وتصبح لؤلبناء   ل  لالهئمام األا    
 ، و ذا ا  ان ارتب  اطل  النف   و جحت  س بآب  اال  حقق  إا تإا ق  ا نف   حتا جحت  سا بآب  اال  نف   حتا   تبح  إن  إل  سون ح  ني االطف  ال
ر ابري يف تعو  و وتقإ    دو ادل  ولحتات وبالئايل تصبح األا ة أاث  ت ابحا وال   د  حتلا  صبح ل   تادل اال ونقص وت 

ادل ون  النف  حت   و س وهذا  ا  دراك أبناال  بصإرة تكحتفحت  وتأ ومحت  او    ادر ف روى األزواج  و  صبح العال   األا    
 .رنس الووجني 

درااات ادلئبادل  ب ني ال ووجني و إ يف   ئإ  اال  حصااحت تإجس   وم ذات دالل   : " لرابعةنص الفرضية الجزئية ا_ 
 . "لو  الق اب  ئغريتعو  دل أبعاد احلحتاة األا   

 الددزوجين بددين المتبادلددة االدراكددات مسددتوى فدد  فددرو  لقيدداس" ت" اختبددار داللددة يبددين (22-2-6) رقددم جدددول
 القرابة. صلة لمتغير تعزى األسرية الحياة أبعاد نحو

  ئغ                       ري
 ل                          و 

 الق اب 
 الئك ارات

   ئإ  السالل  ”t“ حتم     درج  احل   االو احل ادلعحتاري ادلئإا    

 الووج  الووج الووج  الووج الووج  الووج الووج  الووج الووج  الووج

 6،06، 6،64، 099،46 4،،099 40 قريب
004 004 0،09 0،45 

 رنس دال 
46،4 

 

 رنس دال 
46،4 

 
 يوجددددددددد  ال

 7،،4، 4،40، 098،6 098،64 000 قرابة صلة
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 وه و أا م   ف الف    4،،099 بو   ل س ل  ل و    اب   ال ذ ف األزواج لعحتن   احل  اي ادلئإا   أن اجل سول  ف  ئبني      
 الثانحت   وبالف    6،64،بو    األوىل لوف     عحت اري وباو احل،  098،64ادلئإا  احل اي بو ححت   ذل    اب  ال  لحت 
 ادلئإا    بو     ق  س الووج  ات ن   لعحت بالن   ب  أ   ا ،4.46 رن  س دال        حت  ه  و و0،09 ه  و" ت" و حتم    4،40، بوغ  ت

 بو        ل      حت  ل      س لف أ         ل      و    اب        والو      إايت099،46 بو        الو      إايت ل      س لف ل      و    اب         الووج      ات لعحتن        احل       اي
 أ    ا 7،،4، بو     الثانحت     والف      6،06، بو     األوىل لوف       عحت   اري وب   او احل، وه   و أ    ل     ف الف      األوىل 098،46

        ئإ  يف احص     ااحت  دالل       ذات        وم تإج     س أن        مبع     ىن  4.46 رن     س دال              حت  ه     و و0،45 ه     و" ت"  حتم     
     س روحت    و ،لص   احل ل  و  الق اب     ل  و  الق اب    دلئغ  ري تع   و  األا      احلحت  اة أبع  اد و   إ ال  ووجني ب  ني ادلئبادل    االدراا  ات

 .ادلح وح  الف يحت   ققت

  الرابعة: الجزئية الفرضية مناقشة

 أبع  اد و  إ ال  ووجني ب  ني ادلئبادل    االدراا  ات     ئإ  يف احص  ااحت  دالل    ذات     وم تإج  س أن    اجل  سول    ف  ئض  ح      
 و إ ال ووجني ب ني ادلئبادل   االدراا ات  قحت اس يف األزواج درج ات  ئإا حات ب ني ل و  الق اب   دلئغري تعو  األا    احلحتاة
واخئوف ت ه ذا السراا    ، الف ي حت  إل ب    ئ  وروحت  لص احل      ل و  الق اب    والووج   ال ووج   ف لكل األا    احلحتاة أبعاد

درج ات األزواج رو ى    ال  ت   بأن  ال تإجس   وم ذات دالل  احصااحت  بني  ئإاحات،40، اتن  د ب  ر  ظ دراا 
  وال    أش  ارت  ىل 449،ودراا     ك  و ر  غ  ري طبحتع    ل  و  الق اب    قحت  اس االدراا  ات لوم    ولحتات األا       و ق  ا دلئ

دراك ادل أة لوقحت  واألر احل الئقوحتس    وخال   زواج األ  ار  ، وتع وو الباحث   ه ذا النئحت     ىل أن رسم وجإد رال   بني  
ت   أثري ل   و  الق اب     رو   ى ادراا   ات ال   ووجني دل     ولحتاهت  األا        ع   إد  ىل أن ال   ووجني ال   ذ ف ل   س ل  ل   و    اب     تك   إن 

ا     خال   وأن طبحتع   األا   اجلواا     تئمحت و   ااول   وحتو  وذل  لوحفاظ روى لو  ال ح  ورسم تفك  ال  واب  األ
  . وواج األ ار  والع اا  بكث ةب

دراا  ات ادلئبادل   ب  ني ال  ووجني يف     ئإ  اال  حص ااحت تإج س     وم ذات دالل     " :ندص الفرضددية الجزئيددة ال امسددة_ 
   ." نإو   أو ممئسة  رطبحتع  األا ة ئغريتعو  دل وإ أبعاد احلحتاة األا   
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 الددزوجين بددين المتبادلددة االدراكددات مسددتوى فدد  فددرو  لقيدداس" ت" اختبددار داللددة يبددين (22-2-6) مرقدد جدددول
 (. ممتدة أو نووية) األسرة طبيعة لمتغير تعزى األسرية الحياة أبعاد نحو

ندددددددددددددددددددددددو  
 التكرارات األسرة

 مستوى الداللة ”t“قيمة  درجة الحرية االنحراف المعياري المتوسط

 الووج  الووج الووج  الووج الووج  الووج الووج  جالوو  الووج  الووج

 أسرة
 ممتدة

24 
099،5، 095،70 ،6،09 ،0،54 

004 004 0،60 0،09 

 دال 
 رنس
46،4 

 

 رنس دال 
46،4 

 أسرة 
 نووية

22 
095،47 09،،، ،0،99 ،4،74 

وال   ذ ف  ،099،5 بو         سأا     ممئ   سة  نئم   إن  ىل  ال   ذ ف األزواج لعحتن     احل    اي ادلئإا     أن اجل   سول     ف  ئب   ني      
 الف    وه  و أا  م    ف  6،09، بو    األوىل لوف      عحت  اري وب  او احلوه  و أ   ل    ف األوىل  095،47اا   ه  نإو     بو    

  ق س الووج ات لعحتن   بالن  ب  ،أ  ا  4.46 رن س دال      حت  ه و و 0،60 هو" ت" و حتم  0،99، بوغتححت   الثانحت 
 وه  و أا  م     ف رحتن    الووج  ات الو  إايت095،70 نئم  إن ألا    ممئ  سة بو     الو  إايت ج  اتالوو  لعحتن    احل   اي ادلئإا    بو   

وه  إ أا  م    ف االو   احل ادلعحت  اري  0،،54 بو    األوىل لوف      عحت  اري وب  او احل ، 4،،،09 بو   ححت     أا   هف نإو    
 ذات    وم تإج س أن    مبع ىن  4.46 رن س دال      حت  ه وو  0،09 ه و" ت"  حتم   أ ا 4،،74 بو ححت   الثانحت  ف  لو

 أو نإو     ر األا    ة طبحتع    تع   و  األا      احلحت   اة أبع   اد و  إ ال   ووجني ب  ني ادلئبادل     االدراا   ات     ئإ  يف احص   ااحت  دالل   
 . ادلح وح  الف يحت   ققت  س روحت  و ،لصاحل            ممئسة

 :ال امسة الجزئية الفرضية مناقشة

 أبع  اد و  إ ال  ووجني ب  ني ادلئبادل    االدراا  ات     ئإ  يف احص  ااحت   دالل   ذات     وم تإج  س أن    اجل  سول    ف  ئض  ح      
 و إ ال ووجني ب ني ادلئبادل  االدرااات  قحتاس يف األزواج درجات  ئإاحات بني طبحتع  األا ة دلئغري تعو  األا    احلحتاة
   ظ السراا   ه ذا واخئوف ت ، الف يحت   بإل  ئ  وروحت  لصاحل األا  ادلمئسة والووج  الووج  ف لكل األا    احلحتاة أبعاد
 رو  ى األزواج درج  ات  ئإا  حات ب  ني احص  ااحت  دالل    ذات     وم تإج  س ال بأن    ت     ال     ،40،ر د ب     اتن    دراا   
 ر   سم  ىل أش   ارت وال      449،ر  ك   و ودراا     األا    ة طبحتع     دلئغ   ري و ق   ا  األا       لوم     ولحتات االدراا   ات  قحت   اس
طبحتع   األا  ة  ت أثري أن  ىل النئحت    ه ذا الباحث   وتع وو ، حتات تعو  دلئغري نإع األا ة  وم يف ابعاد ادراك ادل  ول وجإد
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 أا   أ وبل ا ب أن تئمحت و ال   اجلواا     األا  ة لحبحتع  ل  دور ابري وذل  راجظ  األا    دل  ولحتاهت  الووجني ادرااات روى
 واح  س ا  قف    ت واألحف  اد، واألج  ساد واألرم  ام واألم األ     ف  ئكإن    ر  ااالت، ر  سة أحض  اهنا يف تع  حت   إا  ع 
 الكب  ري الع سد ب   ب  االن س اج   ف  و   س ب الحبظ وه ذا  ئإازن    مجارحت   ححت اة يف ادلنولحت    اجلمار   ا ل مج  ظ  ىل ت  دي  ل و

 احلحت   اة و    وحل     ظ والئكحت   ف اال    إر وت    حتري بادل    اال ال   ئحك  رو   ى الق   سرة أ  اده   ا     ف      د ا   ل واائ    ا  لؤلا    ة
   ظ م ا الع حت     إة   ف تف ي   و  ا م ا  ع حت   حتل ا ال ووجني ال  الصح او   البحت    ىلأ ضا  جارلا ر   كف ،و ادلخئوف 
 رال    ات   ا      رو   ى الق   سرة ل   س لف تك   إن وا   ذل  لؤلا    ة ادلخئوف     وادل     ولحتات و    وحل و    ظ الووجحت     احلحت   اة و    وحل
 النف   حت  ادل ون    تنمحت     رو  ى أ ض  ا ت   ارس حلالظ   و  ه  ذا النف   حت  ادل ون    لبن  اء اا   اتحت حتات مبثاب    وه  ذا وثحتق    ورواب   

 ا ان  لم ا واألز  ات الض غإ  و إاجل   احلحت اة يف واالائم ار والئأ و  والئمحتو الن اح وإ تقإد ادل تفع  وتعو وها وادل ون 
 .نإرلا
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 :االستنتاج العام

تعترب  ملرونةربربل ملسية ربرب ل عربربا صفربربعا ملسيربربةيع ملسربربا   ربربتا ا ملو نملت ملهت ربربيأي صن ملعتاه ربربي عربربا ص ربرب  مل  ملهربربيع ملرتةي سربربل      
ملسربربا نايربربي أربربي عربربا لربرباا   ملكربربتيي بربربا ملسربرب ن ا بربربد صبعربربي  ملر ربربيذ ملوكربربو ل سربربرسر هربربيط عربربا ملسملربربون   ملستاربربو   ربربرمل ملرد ربربد  

سربى  ع يربل  ملوكربو ل ملر ربيذ صبعربي  بربد ملسرب ن ا بربا ملرتةي سربل ملإل  ملهربيع ن  ذ با ملرونةل ملسية  لسلتعوف عا ملسعانل ملرد د 
بعربربى ملستعربربوف علربرب  هربربرسر ملسع يربربل  ربرباج ص نمل  ربربا   و مل ربربل ن ثيةد ربربيع نة ربربل  تدكربربايع ن عربربيعاع م عربربا  ن ربربيع لعكدةربرب

ةل سع يربل   ملكربت ي تي هتربي ملسةيحثربل ستكربدط عييكربملجليةا ملسيظو  نيعج ملسةيحثل بيسعا  ملر ىملين نتاة ق ص نملع ملسق يس ملسا ملل
ملحيربيي ل عييكربةل  نسقربى تربج ععيجلربل ملرعلدعربيع بيكربيس ا نذسر عا ص   مجا ملسة يةيع ملسا عل سلةحث   ملررهد ذ كيبقي

حثربربل بيستحل ربرب  نعيينذربربل نربربرج ملسيتربربيي  بيةعتاربربي  علربرب  يملرتدفربرب  يس  ربربي نيعربربج ملسة ملسةو ربرب يع عربربا ةتربربيي ن  ساة عربربل ملسى ملكربربل  
ملسربربا نيعربربج تدفربربلج ملسةيحثربربل ي  صط هربرب  ملسةو ربرب يع ي ملسى ملكربربيع ملس ربربيبقل نةتيي، ربربي   يةربربا ملسيظربربو  نعربربا لربرباا ص ملربربملجل

 سيتيي  ملستيس ل: نعا لا ي مت ملستدف عيعىمل ملسةو  ل ملجل ي ل ملون  ملسا مل تتحقق بيفرتمل  ي حمققل 

 ملسا تملايج: ملسعيعل ملسةو  لفةي 
 " ملوكو ل ملر يذ صبعي  بد ملس ن ا با ملرتةي سل نملإل  ملهيع ملسية  ل ملرونةل با يحييي ل  ةسل ذملع عانل تد ى"    

 بربد ملسرب ن ا با ملرتةي سل نملإل  ملهيع ملسية  ل ملرونةل با ملحييي ي ن ملسل عد ةل مل تةيط ل عانل د د س  تدفلج ملسةيحثل 
 ملسربربربا( 2،02) شربربيند ذ حيربربي   ملكربربل ةتربربيي  اعربربرب ملتةقربربج ملسيت ،ربربل ننربربرج  0، ، ةسربربل ع ربربربتد  عيربربى ملوكربربو ل ملر ربربيذ صبعربربي 
 ن ربد  ب يربج ملسربا( 2،02)   ةربل فيتيربل ن  ملكربل ملر ربيذ عربا نملسو ربي ملسية رب ل ملرونةل با عد ةل مل تةيط ه عانل ن د  ب يج
 جمللتلةرب نسقربى   ملوكربو ل ملر ربيذ ملبعربي  بربد ملسرب ن ا بربا ملرتةي سربل نملة  ملهربيع ملس نمل ربي ملستدملفربق بربا عد ةربل مل تةيط ل عانل
 نعونةربربل ملسية ربربي ملةحربربرتمل  صبعربربي  بربربا مل تةيط ربربل عانربربل ن ربربد  عربربى  ب يربربج ملسربربا( 2،،2) ملخلا ربربا   ملكربربل عربربا ملسيت ،ربربل نربربرج
 عانربل ن ربد  عربى  ب يربج نملسربا( 2،،2)فربيح عدملطف   ملكل ن  ملكل   ذ حميفظيع يف ملسةل اي ا ملرعلاا سى  ملوةي
 ملةةةعيس ربربربل نملر ربربربيةىذ نملةةتاربربربي  سلتقربربربى و ملري ربربربل عربربربا نهربربرب   ربربربيملس نمل بيسربربربىن  ملخليفربربربل ملرذربربربكاع حبربربرب  ملخليفربربربل ملرونةربربربل بربربربا

   ملة تايع ل ملةةةعيس ل سلحي يع ملسكلي نملجملاد 

 :ةي ي فتملاا ملون  ملجل ي ل ملسةو  ل صعي
  ")عتدكط  ثيةد ( ملسى ملكي ملر تد  رتغري تع   ملسية  ل ملرونةل ع تد  يف يحييي ل  ةسل ذملع فون  تد ى ة"    
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 ملسى ملكربربربي ملر ربربربتد  رتغربربربري تعربربرب   ملسية ربربرب ل ملرونةربربربل ع ربربربتد  يف ملحيربربربيي ل  ةسربربربل ذملع فربربربون  تد ربربربى  ةيحثربربربل بيةربربربهفتدفربربربلج ملس
  0، ،  ةسل ع تد  عيى س ن ل ملسية  ل ملرونةل عق يس يف ملس ن يع    يع عتدكايع با(  ثيةد  عتدكط)

 فتملاا ةي ي:ملجل ي ل ملسثية ل  ملسةو  ل صعي
 رتغربري تعرب   ملوكربو ل ملر ربيذ صبعربي  بربد ملسرب ن ا بربا ملرتةي سربل ملة  ملهربيع ع ربتد  يف ليحيربيي   ةسربل ذملع فربون  تد ربى  "
 بربربد ملسربرب ن ا بربربا ملرتةي سربربل ملة  ملهربربيع ع ربربتد  يف ملحيربربيي ل  ةسربربل ذملع فربربون  تد ربربى"  نتدفربربلج ملسةيحثربربل ا:ملسربرب نملت عربربىذ
 ملسرب ن ا بربا ملرتةي سربل ملة  ملهربيع عق ربيس يف ملو نملت    ربيع عتدكربايع با ملس نملت عىذ رتغري تع   ملوكو ل ملر يذ صبعي 
 فيتيربربل   ملكربربل عربربا ملسيت ،ربربل نربربرج نمللتلةربربج  0، ،  ةسربربل ع ربربتد  عيربربى نملس ن ربربل ملسربرب نت عربربا سكربرب  ملوكربربو ل ملر ربربيذ صبعربربي  بربربد
 ملكربتقومل  نيربي   كربدط  ح ربث نتدملفربق ملة رب،ي  علرب  تكربدط صطربدا  نمل  ربي عربىذ ملسربا ملوكربوذ بربيط تربو  ملسربا( 2،02)   ةل
  ملس ن ا با ملخلافيع عا  قل  ملس نملت كيدملع نطدا ملوكوذ ملر يذ حيعيي ععظم يف ملهثو

 :ةي ي فتملااملسثيسثل  ملجل ي ل ملسةو  ل صعي
 رتغربربري تعربرب   ملوكربو ل ملر ربربيذ صبعربربي  بربد ملسربرب ن ا بربربا ملرتةي سربل ملة  ملهربربيع ع ربربتد  يف يحيربيي ل  ةسربربل ذملع فربربون  تد ربى"  

 صبعربي  بربد ملسرب ن ا بربا ملرتةي سربل ملة  ملهربيع ع تد  يف ملحييي ل  ةسل ذملع فون  : تد ىةت ،ت ي هيةج " ملوبيي  عى 
 بربد ملسرب ن ا بربا ملرتةي سربل ملة  ملهربيع عق ربيس يف ملو نملت    ربيع عتدكربايع بربا ملوبيي  عى  رتغري تع   ملوكو ل ملر يذ
 ملجل ربربربي   ملكربربل عربربا  ،ربربلملسيت نربربربرج نمللتلةربربج  0، ،عيربربربى ع ربربتد   ةسربربل  نملس ن ربربل ملسربرب نت عربربا سكربربرب  ملوكربربو ل ملر ربربيذ صبعربربي 

 ي  مل  نبربربا ملوكربربو ل ملر ربربلنس يع مل  مل  ني ةربربي   ملوبيربربي  عربربى  بربربا ملحيربربيي ي  ملا تةربربي ا  د ربربى بربربيط ب يربربج ملسربربا( 2،،2)
   Yov and Shlomo نشربلدعد  ربدف   ملكربل عربا ملسيتربيي  نملتةقربج ملوبيربي  نعربى  ملسرب نت ملجتربيج ر ربلنس يهتي ملس ن ربل

  ملسعييلل يف ملةبيي  بعى  كلةي تيثو نى ملةبد ا تدثو بيط ب يج ملسا( 1996)

 :ةي ي فتملاا ملسوملبعل ملجل ي ل ملسةو  ل صعي
 رتغربربري تعربرب   ملوكربو ل ملر ربربيذ صبعربربي  بربد ملسربرب ن ا بربربا ملرتةي سربل ملة  ملهربربيع ع ربربتد  يف يحيربيي ل  ةسربربل ذملع فربربون  تد ربى"  

 بربد ملسرب ن ا بربا ملرتةي سربل ة  ملهربيعمل ع ربتد  يف ملحيربيي ل  ةسربل ذملع فربون  تد ربى صةربه: ةت ،ت ربي هيةربج  " ملسقوملبل فلل
 ملسرب ن ا بربا ملرتةي سربل ملة  ملهربيع عق يس يف ملو نملت    يع عتدكايع با ملسقوملبل فلل رتغري تع   ملوكو ل ملر يذ صبعي 
 فيتيربل   ملكربل عربا ملسى ملكربل نربرج نمللتلةربج   0، ،  ةسربل ع ربتد  عيربى نملس ن ربل ملسرب نت عربا سكرب  ملوكو ل ملر يذ صبعي  بد

 عق ربربربربيس علربربربرب  ملو نملت    ربربربربيع عتدكربربربربايع بربربربربا ملحيربربربربيي ل  ةسربربربربل ذملع فربربربربون  تد ربربربربى ة بيةربربربربه تربربربربو  ملسربربربربا( 2،02)   ةربربربربل
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 ن ربد  عربى  ي  صشربي ع نملسربا( 2،،2) عكربي ن  ملكربل  ملسقوملبل فلل طة عل رتغري نفقي  ملوكو ل سلا لنس يع ملة  ملهيع
   بملوني  نملت نليفل ملستقل ى ل نملوعوملف سلق م ملروصذ ي  مل  با عانل

 :ةي ي فتملااملخليع ل  ملجل ي ل ملسةو  ل صعي

 رتغربربري تعربرب   ملوكربو ل ملر ربربيذ صبعربربي  بربد ملسربرب ن ا بربربا ملرتةي سربل ملة  ملهربربيع ع ربربتد  يف يحيربيي ل  ةسربربل ذملع فربربون  تد ربى"  
 بربا ملرتةي سربل ملة  ملهربيع ع ربتد  يف ملحيربيي ل  ةسل ذملع فون  تد ى: ةت ،ت ي هيةج   (" ممتىذ صن ةدن ل) ملوكوذ طة عل

 ملرتةي سربل ملة  ملهربيع عق ربيس يف ملو نملت    ربيع عتدكايع با ملسقوملبل فلل رتغري تع   ملوكو ل ملر يذ صبعي  بد ملس ن ا
 عربا ملسى ملكربل نربرج نمللتلةربج  0، ،  ةسربل ع ربتد  عيربى نملس ن ربل ملسرب نت عربا سكرب  ملوكربو ل ملر ربيذ صبعربي  بربد ملس ن ا با

 علربرب  ملو نملت    ربربيع عتدكربربايع بربربا ملحيربربيي ل  ةسربربل ذملع فربربون  تد ربربى ة هبيةربرب تربربو  ملسربربا( 2،02)   ةربربل فيتيربربل   ملكربربل
 عربربربى  ي  صشربربربي ع نملسربربربا( 2،،2) عكربربربي ن  ملكربربربل ملوكربربربوذ طة عربربربل رتغربربربري نفقربربربي  ملوكربربربو ل سلا ربربربلنس يع ملة  ملهربربربيع عق ربربربيس

  ملوكوذ ةد  رتغري تع   ملر لنس يع مل  مل  ملبعي  يف فون  ن د 

 إثومل ي ملسةيحثل تكدط نى حققج صنىملف ي ملسا كاوهتي يف بىمل ل ملسى ملكل هنعا لاا نرج ملسيتيي  ملسا تدفلج  
 طة عل عل  ملسكذف ن سلات ن ا بيسي ةل ع اي صفةح ملسر  ملرد د  نرمل نليفل ملر ال بيردمل  ا ملسعلاي ملسةحث
 ملسةون  ىحتى  ن  ملةكو ل  يذملر ملبعي  بد ملس ن ا با ملرتةي سل نملة  ملهيع ملسية  ل ملرونةل عا ه  با ملة تةيط ل ملسعانل

 با ملسةون  حتى ى(  ن ثيةد  عتدكط) ملستعل اي ملر تد  بيلتاف ملسية  ل سلاونةل بيسي ةل ملرت ن يع ملةكتيذملع با
 : ملسةحث عتغريملع بيلتاف ملوكو ل ملر يذ صبعي  بد ملس ن ا با ملرتةي سل سإل  ملهيع بيسي ةلنملو نملت  ملس ن يع

 ملرى نس ملرد د  نطة عل حق قل ملكتكذيف ي  سدفدا(  نململوكوذ  طة عل ملسقوملبل فلل ملوبيي    عى  ملس نملت عىذ)
   ملجل مليو ل ملوكوذ نملنا عاملكتقت ي ملسةيحثل  ععلدعيع لاا عا نذسر

 عل   د  ةتيي  ملسا تدفلج  ي ملسةيحثل  ف ي تقرتح جمادعل عا ملستدف يع :

  ا صمه ل ملرونةل ملسية  ل يف ح يهتاي ملس ن  ل عقى ةىنملع ن ن شيع تدعد ل تةا سل ن  -

 تيا م نتاة ق بوملع  ي شي  ل سوفا ع تد  ملرونةل ملسية  ل عيى ملس ن ا  -

تيربربا م بربربوملع  ي شربربي  ل سوفربربا ع ربربتد  ملإل  مل  ملرتةربربي ا بربربا ملسربرب ن ا بربربد صبعربربي  ملر ربربيذ ملوكربربو ل نف ربربم ملةلربربتاف بربربا  -
 ملس ن ا 
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 ل بيوكوذ  ملنتاي  ملرلك يع ملة تايع  -

  تعلق أي  تذ، ا ملسةيحثا عل  ملةنتاي  مدمل  ا ملس نملت نملس ن ا نه  عي -

   ملكل عقي ةل با ملرونةل ملسية  ل سل ن يع ملرتعلايع نملس ن يع ملسغري ذسر  ي ومل  -

 ي ومل    ملكل حدا ه ة ل   ي ذ ملرونةل ملسية  ل عيى ملس ن يع ملسعيعاع   -

 ن ري ملرتعلال( ملة  ملهيع ملرتةي سل با ملس ن ا سلةئتا ) ملرتعلال  ي ومل    ملكل عقي ةل با -

 ملة  ملهيع ملخليطئل نعانت ي بيسيحل ملسية  ل  -

  ا نعانت ي بيسةي   ملستعل اي  ملة  ملهيع ملرتةي سل با ملس ن  -
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وعلنشدد ب عرسدد  بعدلمريددتبابرلم ددعبعدل يندد بعلي يودد ب، عربعلنة دد بعلي يودد بلمطدفعدد ب،(1999)تبعددد بعلقددف ربعلقصدد (9

 1. 

علمريددتبابدقدد ي بعلش صددو بلدد نبعوندد ب ددتبأهددفيلبزلففظددفيفب طددفاب دد  ب دددلب ،(2011(عليحودد يبسددفر ب وددل  (10

نشددير ب،تف يدد بعر هدد ب ددتب برسددفل ب فتوسددمت ابضدديءبييددتبعدلمريددتعيف، (2008)ب عإلسدد ع ومووييدد بعحلدد بب

   . 

 .، عربعلش وقبع فنب،عرر نب  ق   بابعمابعلنفس ، )2003)علي فحمبرعضحم  (11
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عليال د بيدنيبعليئدف ملبعدلي فود بوعدل ورد بعحل كود بعند بعدلصدفببيفحلدف  بعلد  ف حمبعليعدف حمب ،(2011ب(ءي يحبهندف  (12

يي رييد بب2 ي بعجل ع د بعلنفسبوعررطيفيروفببتفبرسفل ب فتوسمتب،كمو بعليميمبعجرسفرو بوعجتم فعو ب، سابعما

 .،عجل ع  

جتم دددفاب،تف يددد ب،بع دددلبعدلددد أ بعليال دددفيفبعرسددد ي ب،رسدددفل ب فتوسدددمتب، سدددابعمدددابع(2003ب)يدددتب فددد بسددديف   (13

 .زل  بخو  ،بيسك  ب

ك دفلب،بد  د بعيةدفبببعل تدفلب دتبعدلد يابوعلنسدفءب دتبعل هد عءب سدميربعلسديف  بعل وتود ب،بب)2011ييلبيد عونب)ب (14

 علقفه  .  و عنبع عيبب، 3عحل ي بلمنش بوعلمي يع،

علصددد عابحددديلبعلقدددوابعجتم فعوددد بابعرسددد  بعجل ع  يددد ب رعسددد ب ،(2013)وسدددوم بوفددد وبعةب ددديري بيددديييمحمبب (15

عجدصددفلبوتددي  بعحلوددف بابعرسدد  ،بتف يدد ب،عسددمطالعو بعمددنبعوندد ب ددتبعدلدد عهقني،بعدلممقددنبعلدديطينبعل ددف بحدديلب

 .ببتم فعو ،ب سابعليميمبعجتم فعو  م ب،كمو بعليميمبعجرسفرو بوعج ف  يب  يفحبورب

،عل ددريابعلنفسددحمبوعال مددالبيفلصددالي بعلنفسددو بلدد نبطمددد بكمودد بعل يودد ب(2011)دنةودد بعددف لبففضددلبعلدددتب دد عربب (16

 .،تف ي بعدلي لب1،ا11سو ب،عجملم برلم بأحبف بكمو بعل يو بعجسف

 .يتويفب، ف ر ، عرب6،لسفنبعلي بب، (1997ب)زل  بيتب ك مبيتب نظير  فلبعل يتبب (17
،عليف مدد بيفدلنددفطقبشدددالبعلصددح عوي بأسدددفببورمددف  بدريددتبعلنسددفءبوعليئددف ملبوعليال ددفيفب(1996ب) جسددحمبأمحدد ب (18

بعرس ي ب،رسفل ب فتوسمتب، ية بعمابعجتم فاب،تف ي بعجل ع  .
 .1مبعجتم فعو ب،بعر يع با،يتبع  بسف و ب،بعرس  ب  خلبرظ يب،برلم بعليميب(2007)ب جسحمبأزل  بب (19

بعجملمدددد بعليفدلودددد بلمطددددببعلنفسددددحمبعلنفطقدددد بيفسددددابعجل يودددد بعليفدلودددد بلمطددددببعلنفسددددحمب،(2010)ب عرددددتبسوشددددويب (20

 .3علي  

 .، عربعلطموي ب،يتويف2عجتم فاب، ،عحسفنبزل  بعحلستب، يجابعماب(1986) ركتب ومشفلبب (21
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علصدددالي بعلنفسدددو بوعال مة دددفبيقمدددقبعدلسدددمقدلب،عدلسدددفر  بعجتم فعوددد بوبب(2013)روجبرلددد يبهفشدددابعلصدددف يب (22
عجلف يدد بب،برسددفل ب ق  دد بلنوددلبشددةف  بعدلفتسددمت،كمو بعل يودد  لدد نب وتددفيفبعلشددة عءبوعجرع ددلبزحففظدد ب دد  ،

    .ب-عجسال و 
،عجد عنبعجرفيفيلبوعال مالبيكلب تبعلس ع بعإل رعكود بوعلمفكدتبعجيمكدفريبلد نب(2006ب)ريفنبزل  بإمسفعولب (23

ب.   ببر ب،تف ي بعج ه ب،علصملبعحلف يبعش بزحففظفيفب   ب،رسفل ب فتسمتب تب نشيبطمد ب
 .علقفه  ب، ص  ، عربعلفك بعلي يب،1،عإل رعكبعجتم فعحم، (2004) ه عنبمسفحبخفل ب (24

،عججتددفحنب دديبعجلمدد عمبعلدد يينبوعال مددالبيددفلمكوملبعلنفسددحمبوعجتم ددفعحمبلدد نبطمددد بتف يدد ب)2006( يددف بي كددفيفبب (25

 . فتوسمتب،تف ي بعلق سبعدلفميح دلفميح ب،رسفل ب ق   بلنولبشةف  ببعلق سبع

 علقفه  .ب،عضط عيفيفبعلسميكو بوعالتةفب،بب ب، عرب  يبب،)2002ب( ي بسو بييسملب (26

 ،علمففعلبعجتم فعحمب، كمد بعرجنميبعدلص ي ب،علقفه  ب، ص .)1996(حم حمب نت بأمح بب (27

 ىلبعخل   بعجتم فعو ب، عربعدلي ف بعجلف يو ب،عجسكن ري .،  خلبإ)2005ب(سف و بزل  بفة حمبوآخ ونبب (28

،علنظ ي بعجتم فعو بو رعس بعرسد  ب،بعلد عربعل ولود بلالسدم  فرعيفبعل قففود ب)2008(سف و ب صطفنبعخلشفببب (29

 1. 

،  فيفبعرس  بوعلسكفنب تب نظيربعخل   بعجتم فعود ب،بعدلكمدببعجلدف يحمب)2001ب(سمينبع  فنبعلص يقحمب (30

 ،عجسكن ري .عحل يثب

،بعددد مبعجسدددمق عربعرسددد يبابعجملم دددعبعلسددديي يبوعال مدددالبيددد  رعكبعلددد وتنيب)2008(مسدددت بسدددف بعودددف بعجلةدددينب (31

 لم سؤولوفيفبعرس ي ب) رعس ب قفرر (،برسفل ب فتوسمتب،كمو بعل يو بوعليميمبعجرسفرو بتف ي بطود .

وبعج دددد ع بابضددددحفيفببفيدددد ب ددددتبعجل  دددد ،متفسددددسبعرسدددد  بوب وربعرببوبعرمبابعلي )1990(عدددددفسب كددددحمبب (32
بوبعلم ريب،بعل يفض.ببعجل   ب،عدل ك بعلي يببلم رعسفيفبعر نو 

 ،علطفلبعرس  بوعجملم ع،ب عربعلصففءبلمنش بوعلمي يعب،ع فنب،عرر ن.)2000(عد بعحل و بعلينف بحنفنببب (33
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تب دددتبخددداللبعل ؤيددد بعلن طوددد ب،إ رعكب دددير بعلدددذعيفبو دددير بع خددد ي(2009ب)عدددد بعلي يددد بأ دددف بزل دددي بزل ددد ب (34

 عدلمدف ل بينيبعجلنسني،رسفل ب فتوسمتب،كمو بع  عبب،تف ي بعنيبمشس.

 .، عربعلنة  بعلي يو ب1علي يو ب، ،عرس  بعدلمريت بابرلم عبعدل ين ب(1999)عد بعلقف ربعلقصتببب (35

بعلمم وددذب عخددلبعدل رسدد عال دد بأسددفلوببعلمنشددئ ب عخددلبعرسدد  بيميعفددقبب،ب(2013)عددد بعةبلدددي بوحجددفوبع دد ب (36

عدلممقددنبعلدديطينبعل ددف بحدديلب:عجدصددفلبوتددي  بعحلوددف بابعرسدد  بب رعسدد ب و عرودد بيددديتبتفرييددفيفب  يندد بور مدد ب،

 .عو تف ي ب ف  يب  يفحبور م ب،كمو بعليميمبعجرسفرو بوعجتم فعو ،ب سابعليميمبعجتم ف

 عرب  يدددببلدددبعجملمددد بعل فلدددث،بتم دددفعحم، رعسدددفيفبابعمدددابعلدددنفسبعجب،(2003 ب)عدددد بعلمطودددملبزل ددد بخموفدددب (37

 علقفه  .

 ،أ يلبعمابعجتم فاب، كمد بهن  بعلش وقبعلقفه  .(1997)عد بعذلف يبعجليه يبب (38

،عدل ور بعججيفيو بو ورهفبابعلمص يبلألح ع بعل ف ط بل نبعلشددفببعجلدف يحمب(2009ب)ع  فنبزل  بسي ب (39

 ل التين.رلم بكمو بعل يو ،بعجل ءبعل فلثب،علي  بعل فلثبوع

،عخلصددف ابعلسددوكي  ي بدلقوددفسبعدل وردد بعججيفيودد بلدد نبعلشدددفببعجلددف يحمب(2010)حف دد ببسددي بع  ددفنبزل دد ب (40
 رلم بكمو بعل يو ب،عجل ءبعل ف ب،بعلي  بعل عيعبوعل التين.

،بففعمودد بي رددف  بإرشددف يبلمن ودد بعدل وردد بعججيفيودد باب يعتةدد بعرحدد ع ب(2010ب)ع  ددفنبزل دد بسددي بحف دد ب (41
 ط بلددد نبعونددد ب دددتبعلشددددفبب،رسدددفل ب كمددديرعحنبكموددد بعل يوددد ب،ب سدددابعلصدددح بعلنفسدددو ب،تف يددد بعدددنيبمشدددسببعل دددف

 علقفه  ب،ب ص .
 ، كمد بعلشفر  ،عرر ن.1،عمابعلنفسبعجتم فعحم، (2009مب)ع رفنبييسملبعليميببب (42
 .1979،،عجل ع  1وعلمي يع، بعمحمبيتبهف ي بوآخ ونب، ف يسبعجل ي بلمطالبب،علش ك بعليطنو بلمنش بب (43
،ب عرب دددففءب1،عجرشدددف بعرسددد يبوعل وعتدددحمب، (2009ب)عطدددفةبفددددؤع بعخلفلددد يبو جلبسدددي بعلددد يتبعليم دددحمب (44

 لمنش بوعلمي يعب،بع فن.
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،بعدل ور بعل وعتو بوعال مةفبيفحلفتفيفبعجرفيفلو بعجتم فعود بوعجكمئدفبب(2004)عيعطملبحسنيب فحلب فحلب (45

 ،سدم رب.56د بيفدلنصير ب،علي  بل نبعدلم وتنيب تبعجلنسني،رلم بكمو بعل ي

(،عج رعكدفيفبعدلمدف لد بيدنيبعلد وتنيب ديبعييدف بعحلودف بعجسد ي بوعال مةدفبيدفلميعفقب2012ففدن بمحدف بسديو ب يدد )  (46

 يري  ب.ب ه ،تف ي بعر،كمو بعل يو ببرسفل ب فتسمت،بعل وعتحم،

 

نيبوعال مددالبيفددفرقبعلسددتبيونة ددفب،رسددفل ب،عإل رعكبعدلمدددف لبيددنيبعلدد وت(2000ب)ف تددف بهفلدد بعددد بعدلددؤ تبزل دد ب (47

  فتوسمتب،كمو بعلدنفيفب،تف ي بعنيبمشسب،علقفه  ب، ص .

بفة ددحمبسددف و ب،عدلشددكاليفبعجتم فعودد ب ددتبعدل فرسدد بابعل عفيدد بوعخلدد  فيفبعجتم فعودد ب، عربعدلي فدد بعجلف يودد بب (48

 ببيف.

 .ببعحل يث، ص ب، عربعلكمف1، رعسفيفبابعجضط عيفيفبعلنفسو ، (2003)في و بحستبرضيعنب (49

 .، عربعلكمفببعحل يثب، ص ب3،عمابعلنفسبعجتم فعحمب، 1980فؤع بهبحمبعلسو ب (50

 عربعلفكدد بعليدد يببب،عمددابعلددنفسبعجتم ددفعحمبرؤيدد ب يف دد  ،(2006)فددؤع بعلدةددحمبعلسددو بوسددي بعددد بعل محددفنبب (51

   ين برص ب،علقفه  .

علطفدل،ب رعسد ب ك مد بلنودلبشدةف  بب، سفمه بعجس  بابئةيربعلسد فيفبعجي ععود بلد ن(2006)  ميب  دفنب (52

 تف ي ب نميريب سنطون .بكمو بعليميمبعجرسفرو بوعجتم فعو ،بعدلفتسمت،

  كمد بهن  بعلش وقبعلقفه  .ب،عمابعجتم فابعل يفحمبعل يفحمبعحل  ي،(1980ي)زل  بعجليه يبوعوفبشك ببب (53

 .،دفوبعلي وسب،بعدلطدي بعخلتي ب،بعلقفه  (1887ب)زل  ب  د نبعل يو يب (54

،ب عربعلفكددد بلمنشددد ب1، ددد خلبإىلبرعفيددد بعلطفدددلبوعجسددد  ب، (2006ب) دددففونف بشدددميوبزل ددد ب مدددييلب نددد يلبب (55

 .وعلمي يعب،بع فنب،عجر ن
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عخلددددرب بعلصددددف   بوعال مةددددفبيفسددددفلوببعلمكوددددملب ددددعبعل ددددريي بوعدلسددددفر  ب(،2010زل دددد بزل دددد بزل دددد بعددددي حنب)ب (56
كمو بعل يود بيفجلف يد بب بيقطفاب   ب،رسفل ب فتسمت،عجتم فعو بوعلصالي بعلنفسو بل نبعطففلبعدلنفطقبعحل و ي

 .عجسال و بيري  ب
 .،ب عربعلفج ب، ص ب2، ةفرعيفبعجدصفلبلإلعال ونيبوعل ييينيبوعل عف ب، ب(2000)زل  ب نتبحجفببب (57

 ب
، عربعلنة د بعلي يود ب1،عمدابعلدنفسبعجتم دفعحمب، رعسدفيفبع يود بوعفدلود ب،و(1984)زل ي بعلسدو بعيديبعلنودلبب (58

 تويف.ي

 ، عربع ففقبعلي يو ب،علقفه  ب، ص .1،سوكيليتو بعلف  بابعجملم عب،ب (2001ت)زل ي بمشفلبحسب (59

 . طدي بعجل ةيري بعجسكن ري ب، ص ،عمابعلنفسبعليفمب،(2000)زل ي بفمححمبعكفش بب (60

 بعلي يودددد بلمطدفعدددد بوعلنشدددد ب، رعسددددفيفبابعمددددابعجتم ددددفابعليددددف محمب، عربعلنة دددد)1981ب( صددددطفنبعخلشددددفبب (61

 .يتويف

،عليضعبعجتم فعحمبلم  أ بعليف مد بابعلقدفرينبعدليف د ،ب رعسد ب و عرود ب ف يد بيفدند ،ب)2003(عيابب صطفنب (62

ب سنطون .برسفل ب كميرعحنب ول بابعمابعتم فابعلمن و ،

 علقفه  .بعخلفجنحم  كمد ب،5 ب،علصح بعلنفسو ب رعسفيفبابسوكيليتو بعلمكومل ،)1995) صطفنبفة حمببب (63

 علقفه  .ب كمد بعخلفجنحم،بعلميعفقبعلنفسحمبوعجتم فعحم،،(1979) صطفنبفة حمب (64
  يم بسو بعد بعةب،بعد بعلمطوملبزل  بخموف ،بعمابعلنفسبعجتم فعحمب،ب عرب  يبب،بعلقفه  ب.ب (65

،عرسددفلوببعدلي فودد بوعال مةددفبيددفدلويلبعدلةنودد بلدد نب  يصددحمب ؤسسددفيفبعلمكددييتبعدلةددينب(2011 ) وسددينبمسددتبب (66

 ف ي ب نميريب سنطون .رسفل ب كميرعحنب،ت

،عل دريي بعلنفسدو بلد نبطمدد بعجلف يد بعجسدال و بوعال مةدفب(2006)ردولبكف دلب خدفنبويشدتبعيد عهوابعحلجدفرب (67

 .2،اب14يفلصالي بعلنفسو بل يةاب،رلم بعجلف ي بعجسال و ب،عجلف ي بعجسال و ب،   ب،فمسطنيب،عجملم ب

ب نشيرعيفبتف ي ب  شق.،ب7سوكيليتو بعلمكوملب ب،بعلصح بعلنفسو ب، رعس بابب(1987)ريوابعل ففعحمب (68
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،ففعمودد بي رددف  بعرشدددف يب قدد حبل يددف  ب  وردد بعجردددفبلدد نبطفلدددفيفبعجلف يدد بعجسدددال و بب(2009ق)وجءبعسددحفب (69

 رسفل ب فتوسمتب،كمو بعل يو ب،بعجلف ي بعجسال و ب،   .بيري  ،

حلوددددف بلدددد نبطمددددد بعجلف يددددفيفبعددددتبعبعدل وردددد بعلنفسددددو بوعال مةددددفبيفل ضددددف،(2012ب)حيددددحمبع دددد بشدددديدفنبشددددقير ب (70
 ببب.   كمو بعل يو ب،بعجلف ي بعجسال و ، رعس ب ك م بلنولبشةف  بعدلفتسمتب،ب   ،زحففظفيفب
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بالزوجةخاصاألوليةصورتهفياالدراكات المتبادلة بين الزوجين نحو أبعاد الحياة األسريةمقياس: Iرقمالملحق
جامعــــة غاردايــة

معهد العلوم االنسانية واالجتماعية
قســم علم النفس

باالدراكات المتبادلة نحو في إطار اعداد مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجيستير بموضوع المرونة النفسية وعالقتها 
الزوجين نرجو منكم االدالء بالمعلومات التالية ونعلمكم أن هذه المعلومات سوف تكون في سرية تامة

: .......................مدة الزواج _ 1

:........................عدد االبناء _ 2

:صلة القرابة بالزوج _ 3

ابن خال         ابن خالة          ال توجد صلة قرابة ابن عمة    ابن عم          

:هل تصنف اسرتك أنها _ 4

أسرة ممتدة )             مستقلة عن العائلة (أسرة نووية 

"باإلدراكات المتبادلة بين الزوجين نحو أبعاد الحياة األسرية "على استبيان الخاص لإلجابة

من سيادتكم قراءة كل عبارة جيدا ومحاولة تحديد كل عبارة ومدى انطباعها عليك المطلوب

"مابين يحدث كثيرا ، يحدث قليال ،ال يحدث أبدا : " حيث تتراوح االستجابة 

تحث يحدث كثيرا ) x( فإذا كانت العبارة تنطبق عليك ضع عالمة _ 

تحث يحدث قليال) x( مة أما إذا كانت العبارة تنطبق عليك قليال ضع عال_ 

ال يحدث أبدا) x( ضع عالمة إطالقاأما إذا كانت العبارة ال  تنطبق عليك _ 
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يحدث  ةدركها الزوجتالحياة األسرية كما م
كثيرا

يحدث 
قليال

اليحدث 
ابدا

زوجي وتقديرهاحترامأدرك أن من واجبي 1
اهتماميالحياة األسرية والزوجية وأضعها من أولويات رأقد2
وأن الحياة األسرية قسمة بينناة لهعتبرني زوجي شريكي3
ستهين بهايقر زوجي أفكاري و يحت4
بتعد زوجي عني متى اقتربت منهي5
أتفق مع زوجي على وضع ميزانية محددة لنفقات األسرة6
مصروف البيت لنفسي بدون علم زوجيأدخر جزءا من 7
يحدث بيني وبين زوجي خالفات حول توزيع نفقات المنزل8
أشعر بالسعادة عند مشاركة زوجي المناسبات المختلفة الخاصة بأسرته9

يخجلني الوضع اإلجتماعي ألسرة زوجي10
احترم أهل زوجي وأحرص على مودتهم11
على اتباع إستراتيجية واضحة في تربية األبناءأتفق مع زوجي12
سمح لي زوجي بتوجيه األبناءي13
ناقش زوجي مشاكلنا أمام أبنائناي14
زوجي معاملة األوالد بضربهم بقسوةيسيئ15
ضطر زوجي االستدانة لتلبية طلبات األسرةي16
زوجي على مدخراتهايطلعني17
مبدر في مصروف البيتزوجي 18
وجهات النظر بيني وبين زوجي متقاربة19
ستجيب لرأيي طالما كان صوابايحترم زوجي عقليتي و ي20
صفني بالضعف والعجزيشككني زوجي في قدراتي و ي21
رص زوجي على عمل األشياء التي تجلب لي السعادةيح22
زوجييوجد احترام متبادل بيني وبين23
شجعني زوجي على التحصيل العلميي24
فشل زوجي في إشباعي جنسياي25
ترم طموحاتييحثق زوجي في قدراتي و ي26
أساهم في اإلنفاق على األسرة من دخلي الخاص27
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فهمني في كثير من األمور المتعلقة بالنواحي يأشعر أن زوجي ال 28
التعليمية والثقافية

الدينيااللتزامأنا وزوجي في مستوى متقارب من  29
حدث زوجي عني بفخر و اعتزاز أمام اآلخرينيت30
أتفق مع زوجي لرسم خطط واضحة لمستقبل افضل ألبنائنا31
فرغ زوجي مابداخله من غضب على األبناءي32
عالقتي بأفراد أسرة زوجي سيئة33
من زيارة زوجي المتكررة ألهلهأشعر بالضيق 34
هب الى أهله عند حدوث أي مشكلةيذزوجي البيت و يترك35
العالقة بين أسرتي وأسرة زوجي طيبة36
اتيذساعدني زوجي على فعل كل يؤكد ي37
إليهواالنجذابأصارح زوجي بمشاعر الحب 38
وزوجي كل الخالفات عندما يحتاج أحدنا لآلخرنتجاوز أنا39
أقضي وقتا ممتعا مع زوجي40
أحرص على التعاون مع زوجي على رعاية األبناء41
أختلف مع زوجي في وسائل العقاب ضد األبناء42
ستشيرني زوجي في أوجه إنفاق مصروفه الخاص بهي43
مشاعر زوجي باردة نحوي44
كرهنييينتابني شعور بأن زوجي 45
حرص زوجي على تخصيص جزء من راتبه للمستقبلي46
دخر دخلهيفق زوجي دخلي كامال و ين47
سمح زوجي ألهله بالتدخل في شؤون حياتناي48
في السكن بعيدا عن أقارب زوجياالستقاللأفضل 49
مع أهلهتؤثر خالفاتي مع زوجي على عالقاتي50
وجهة نظري في تربية األبناء مختلفة عنه تماما51
أبنائياحتياجاتزوجي مقصر في تلبية 52
فهم الدور الواجب عليه اتجاه األسرةيأعتقد أن زوجي53
يسيء أهل زوجي معاملتي أمامه54
كر زوجي موعد خطوبتنا وزواجنا وعيد ميالديذ تي55
ب معي زوجي أطراف الحديث الممتعذتجاي56
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سن زوجي التصرف بتوزيع الدخل المالي لألسرة على احتياجاتهيح57
ناقش مشاكلنايحرص زوجي على إجراء حوار معي لي58
شعرني دائما أنني أقل منهيقلل زوجي من شأن انجازاتي و ي59
زوجي أن في تفوقي العلمي إنقاصا من مكانتهذتخي60
ات بحريةذفي أبنائي القدرة للتعبير عنى النمي زوجي ي61
جزء أساسي من مشاكلنا أنا وزوجي ناجم عن الخالف في تربية األبناء62
عني زوجي على اكتشاف وتنمية قدراتي ومهاراتيجشي63
بما حققته من انجاز علميفتخر بي زوجي أمام أقاربه ي64
ناديني زوجي بأقبح األلفاظي65
نام بمفرده أو مع األوالديتركني زوجي لي66
رضى فقطينظر زوجي للعالقة الجنسية على أنها واجب لي67
تتسم عالقتي بأسرة زوجي باالحترام المتبادل68
الالئق ألسرتياالجتماعيمن مهامي توفير المركز 69
ألن راتبه أقل من راتبي,ضايق يتأشعر أن زوجي 70
من أهم مسؤولياتي تربية أبنائي وعدم ترك العناية بهم ألحد71
تأثر بغيابييشعر زوجي بوجودي و ي72
قدس الحياة األسريةيزوجي مشاعري و يحترم 73
عند الحديث إليهباهتمامصغي زوجي لي ي74
عتبرني زوجي كفؤ له مهما عال مركزه وارتفعت مكانتهي75
أتفاهم مع زوجي لوضع آليات واضحة للتعامل مع أبنائي76
شاركني زوجي في الخروج للتنزهي77
بمفردهيوف المنزل مهمة زوجر مص78
تم زوجي بمرافقتي أثناء زياراتي ألهلييه79
الجنسية بيني وبين زوجي ليست على أحسن حالالعالقة80
الفارق في المستوى التعليمي والثقافي يسبب الخالفات فيما بيننا81
نعني زوجي من تخصيص مبلغ لوالدييم82
)نفسيا ,جسديا,عقليا ,صحيا(من مسؤوليات زوجي رعاية األبناء83
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بالزوجةالنهائية خاصصورتهفياألسريةالحياةأبعادنحوالزوجينبينالمتبادلةاالدراكاتمقياس: IIرقمالملحق
جامعــــة غاردايــة

معهد العلوم االنسانية واالجتماعية
قســم علم النفس

وعالقتها باالدراكات المتبادلة نحو في إطار اعداد مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجيستير بموضوع المرونة النفسية 
الزوجين نرجو منكم االدالء بالمعلومات التالية ونعلمكم أن هذه المعلومات سوف تكون في سرية تامة

: .......................مدة الزواج _ 1

:........................عدد االبناء _ 2

:صلة القرابة بالزوج _ 3

ابن خال         ابن خالة          ال توجد صلة قرابة ابن عمة    ابن عم          

:هل تصنف اسرتك أنها _ 4

أسرة ممتدة )             مستقلة عن العائلة (أسرة نووية 

"باإلدراكات المتبادلة بين الزوجين نحو أبعاد الحياة األسرية "على استبيان الخاص لإلجابة

من سيادتكم قراءة كل عبارة جيدا ومحاولة تحديد كل عبارة ومدى انطباعها عليك المطلوب

"مابين يحدث كثيرا ، يحدث قليال ،ال يحدث أبدا : " حيث تتراوح االستجابة 

تحث يحدث كثيرا ) x( فإذا كانت العبارة تنطبق عليك ضع عالمة _ 

تحث يحدث قليال) x( مة أما إذا كانت العبارة تنطبق عليك قليال ضع عال_ 

ال يحدث أبدا) x( ضع عالمة إطالقاأما إذا كانت العبارة ال  تنطبق عليك _ 
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يحدث  ةدركها الزوجتالحياة األسرية كما م
كثيرا

يحدث 
قليال

اليحدث 
ابدا

اهتماميالحياة األسرية والزوجية وأضعها من أولويات رأقد1
وأن الحياة األسرية قسمة بينناة لهعتبرني زوجي شريكي2
ستهين بهايقر زوجي أفكاري و يحت3
بتعد زوجي عني متى اقتربت منهي4
أتفق مع زوجي على وضع ميزانية محددة لنفقات األسرة5
أدخر جزءا من مصروف البيت لنفسي بدون علم زوجي6
بيني وبين زوجي خالفات حول توزيع نفقات المنزليحدث7
أشعر بالسعادة عند مشاركة زوجي المناسبات المختلفة الخاصة بأسرته8
ألسرة زوجياالجتماعييخجلني الوضع 9

احترم أهل زوجي وأحرص على مودتهم10
واضحة في تربية األبناءاستراتيجيةأتفق مع زوجي على اتباع 11
سمح لي زوجي بتوجيه األبناءي12
ناقش زوجي مشاكلنا أمام أبنائناي13
زوجي معاملة األوالد بضربهم بقسوةيسيئ14
ضطر زوجي االستدانة لتلبية طلبات األسرةي15
زوجي على مدخراتهايطلعني16
وبين زوجي متقاربةوجهات النظر بيني17
ستجيب لرأيي طالما كان صوابايحترم زوجي عقليتي و ي18
صفني بالضعف والعجزيشككني زوجي في قدراتي و ي19
رص زوجي على عمل األشياء التي تجلب لي السعادةيح20
يوجد احترام متبادل بيني وبين زوجي21
شجعني زوجي على التحصيل العلميي22
فشل زوجي في إشباعي جنسياي23
ترم طموحاتييحثق زوجي في قدراتي و ي24
فهمني في كثير من األمور المتعلقة بالنواحي يأشعر أن زوجي ال 25
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التعليمية والثقافية
الدينيااللتزامأنا وزوجي في مستوى متقارب من  26
اآلخرينحدث زوجي عني بفخر و اعتزاز أمام يت27
أتفق مع زوجي لرسم خطط واضحة لمستقبل افضل ألبنائنا28
فرغ زوجي مابداخله من غضب على األبناءي29
عالقتي بأفراد أسرة زوجي سيئة30
أشعر بالضيق من زيارة زوجي المتكررة ألهله31
هب الى أهله عند حدوث أي مشكلةيذزوجي البيت و يترك32
العالقة بين أسرتي وأسرة زوجي طيبة33
اتيذساعدني زوجي على فعل كل يؤكد ي34
إليهابواالنجذأصارح زوجي بمشاعر الحب 35
نتجاوز أنا وزوجي كل الخالفات عندما يحتاج أحدنا لآلخر36
أقضي وقتا ممتعا مع زوجي37
األبناءأحرص على التعاون مع زوجي على رعاية 38
أختلف مع زوجي في وسائل العقاب ضد األبناء39
ستشيرني زوجي في أوجه إنفاق مصروفه الخاص بهي40
مشاعر زوجي باردة نحوي41
كرهنييينتابني شعور بأن زوجي 42
دخر دخلهيفق زوجي دخلي كامال و ين43
سمح زوجي ألهله بالتدخل في شؤون حياتناي44
في السكن بعيدا عن أقارب زوجياالستقاللأفضل 45
تؤثر خالفاتي مع زوجي على عالقاتي مع أهله47
وجهة نظري في تربية األبناء مختلفة عنه تماما48
أبنائياحتجاجاتزوجي مقصر في تلبية 49
فهم الدور الواجب عليه اتجاه األسرةيأعتقد أن زوجي50
يسيء أهل زوجي معاملتي أمامه51
كر زوجي موعد خطوبتنا وزواجنا وعيد ميالديذ تي52
ب معي زوجي أطراف الحديث الممتعذتجاي53
ناقش مشاكلنايحرص زوجي على إجراء حوار معي لي54
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شعرني دائما أنني أقل منهيقلل زوجي من شأن انجازاتي و ي55
زوجي أن في تفوقي العلمي إنقاصا من مكانتهذتخي56
ات بحريةذفي أبنائي القدرة للتعبير عنى النمي زوجي ي57
جزء أساسي من مشاكلنا أنا وزوجي ناجم عن الخالف في تربية األبناء58
عني زوجي على اكتشاف وتنمية قدراتي ومهاراتيجشي59
بما حققته من انجاز علميفتخر بي زوجي أمام أقاربه ي60
ناديني زوجي بأقبح األلفاظي61

نام بمفرده أو مع األوالديتركني زوجي لي62
رضى فقطينظر زوجي للعالقة الجنسية على أنها واجب لي63
تتسم عالقتي بأسرة زوجي باالحترام المتبادل64
الالئق ألسرتياالجتماعيمن مهامي توفير المركز 65
ألن راتبه أقل من راتبي,ضايق يتأشعر أن زوجي 66
من أهم مسؤولياتي تربية أبنائي وعدم ترك العناية بهم ألحد67
تأثر بغيابييشعر زوجي بوجودي و ي68
قدس الحياة األسريةيزوجي مشاعري و يحترم 69
عند الحديث إليهباهتمامصغي زوجي لي ي70
عتبرني زوجي كفؤ له مهما عال مركزه وارتفعت مكانتهي71
أتفاهم مع زوجي لوضع آليات واضحة للتعامل مع أبنائي72
شاركني زوجي في الخروج للتنزهي73
بمفردهيوف المنزل مهمة زوجر مص74
تم زوجي بمرافقتي أثناء زياراتي ألهلييه75
الجنسية بيني وبين زوجي ليست على أحسن حالالعالقة76
الفارق في المستوى التعليمي والثقافي يسبب الخالفات فيما بيننا78
نعني زوجي من تخصيص مبلغ لوالدييم79
)نفسيا ,جسديا,عقليا ,صحيا(من مسؤوليات زوجي رعاية األبناء80
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بالزوجخاصاألوليةصورتهفياألسريةالحياةأبعادنحوالزوجينبينالمتبادلةاالدراكاتمقياس: IIIرقمالملحق
جامعــة غاردايــة

معهـد العلوم االنسانية واالجتماعية
قســم علم النفس

وعالقتها باالدراكات المتبادلة نحو في إطار اعداد مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجيستير بموضوع المرونة النفسية 
الزوجين نرجو منكم االدالء بالمعلومات التالية ونعلمكم أن هذه المعلومات سوف تكون في سرية تامة

: .......................مدة الزواج _ 1
:........................عدد االبناء _ 2
:ةصلة القرابة بالزوج_ 3

خالة          ال توجد صلة قرابة ةخال         ابنةابنعمة    ةابنعم          ةابن

:هل تصنف اسرتك أنها _ 4

أسرة ممتدة)             مستقلة عن العائلة (أسرة نووية 

"باإلدراكات المتبادلة بين الزوجين نحو أبعاد الحياة األسرية "على استبيان الخاص لإلجابة

من سيادتكم قراءة كل عبارة جيدا ومحاولة تحديد كل عبارة ومدى انطباعها عليك المطلوب

"مابين يحدث كثيرا ، يحدث قليال ،ال يحدث أبدا : " حيث تتراوح االستجابة 

تحث يحدث كثيرا ) x( فإذا كانت العبارة تنطبق عليك ضع عالمة _ 

تحث يحدث قليال) x( مة أما إذا كانت العبارة تنطبق عليك قليال ضع عال_ 

ال يحدث أبدا) x( أما إذا كانت العبارة ال  تنطبق عليك اطالقا  ضع عالمة _ 
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يحدث  الحياة األسرية كما يدركها الزوجم
كثيرا

يحدث 
قليال

اليحدث 
ابدا

زوجتي وتقديرهااحترامأدرك أن من واجبي 1
اهتماميأقدس الحياة األسرية والزوجية وأضعها من أولويات 2
تعتبرني زوجتي شريكها وأن الحياة األسرية قسمة بيننا3
تحتقر زوجتي أفكاري وتستهين بها4
تبتعد زوجتي عني متى اقتربت منها5
أتفق مع زوجتي على وضع ميزانية محددة لنفقات األسرة6
أدخر جزءا من مصروف البيت لنفسي بدون علم زوجتي7
يحدث بيني وبين زوجتي خالفات حول توزيع نفقات المنزل8
أشعر بالسعادة عند مشاركة زوجتي المناسبات المختلفة الخاصة 9

بأسرتها
ألسرة زوجتياالجتماعييخجلني الوضع 10
احترم أهل زوجتي وأحرص على مودتهم11
واضحة في تربية األبناءاستراتيجيةأتفق مع زوجتي على اتباع 12
تسمح لي زوجتي بتوجيه األبناء13
تناقش زوجتي مشاكلنا أمام أبنائنا14
زوجتي معاملة األوالد بضربهم بقسوةتسيئ15
تضطر زوجتي االستدانة لتلبية طلبات األسرة16
على مدخراتهاتطاعني زوجتي 17
زوجتي مبدرة في مصروف البيت18
وجهات النظر بيني وبين زوجتي متقاربة19
تحترم زوجتي عقليتي وتستجيب لرأيي طالما كان صوابا20
تشككني زوجتي في قدراتي وتصفني بالضعف والعجز21
تحرص زوجتي على عمل األشياء التي تجلب لي السعادة22
يوجد احترام متبادل بيني وبين زوجتي23
تشجعني زوجتي على التحصيل العلمي24
تفشل زوجتي في إشباعي جنسيا25
تثق زوجتي في قدراتي وتحترم طموحاتي26



150

أساهم في اإلنفاق على األسرة من دخلي الخاص27
أن زوجتي ال تفهمني في كثير من األمور المتعلقة بالنواحي أشعر28

التعليمية والثقافية
الدينيااللتزامأنا وزوجتي في مستوى متقارب من  29
تتحدث زوجتي عني بفخر و اعتزاز أمام اآلخرين30
أتفق مع زوجتي لرسم خطط واضحة لمستقبل افضل ألبنائنا31
من غضب على األبناءما بداخلهاتفرغ زوجتي 32
عالقتي بأفراد أسرة زوجتي سيئة33
أشعر بالضيق من زيارة زوجتي المتكررة ألهلها34
هب الى أهلها عند حدوث أي مشكلةذتترك زوجتي البيت وت35
العالقة بين أسرتي وأسرة زوجتي طيبة36
اتيذتساعدني زوجتي على فعل كل يؤكد 37
إليهاابواالنجذأصارح زوجتي بمشاعر الحب 38
نتجاوز أنا وزوجتي كل الخالفات عندما يحتاج أحدنا لآلخر39
أقضي وقتا ممتعا مع زوجتي40
أحرص على التعاون مع زوجتي على رعاية األبناء41
أختلف مع زوجتي في وسائل العقاب ضد األبناء42
تستشيرني زوجتي في أوجه إنفاق مصروفها الخاص بها43
مشاعر زوجتي باردة نحوي44
ينتابني شعور بأن زوجتي تكرهني45
تحرص زوجتي على تخصيص جزء من راتبها للمستقبل46
تنفق زوجتي دخلي كامال وتدخر دخلها47
تسمح زوجتي ألهلها بالتدخل في شؤون حياتنا48
في السكن بعيدا عن أقارب زوجتياالستقاللأفضل 49
تؤثر خالفاتي مع زوجتي على عالقاتي مع أهلها50
وجهة نظري في تربية األبناء مختلفة عنها تماما51
أبنائياحتياجاتزوجتي مقصرة في تلبية 52
أعتقد أن زوجتي تفهم الدور الواجب عليها اتجاه األسرة53
يسيء أهل زوجتي معاملتي أمامها54
كر زوجتي موعد خطوبتنا وزواجنا وعيد ميالديذ تت55
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ب معي زوجتي أطراف الحديث الممتعذتتجا56
تحسن زوجتي التصرف بتوزيع الدخل المالي لألسرة على احتياجاتها57
تحرص زوجتي على إجراء حوار معي لتناقش مشاكلنا58
تقلل زوجتي من شأن انجازاتي وتشعرني دائما أنني أقل منها59
تجد زوجتي أن في تفوقي العلمي إنقاصا من مكانتها60
ات بحريةذفي أبنائي القدرة للتعبير عنى التنمي زوجتي 61
جزء أساسي من مشاكلنا أنا وزوجتي ناجم عن الخالف في تربية األبناء62
زوجتي على اكتشاف وتنمية قدراتي ومهاراتيتشجعني 63
تفتخر بي زوجتي أمام أقاربها بما حققته من انجاز علمي64
تناديني زوجتي بأقبح األلفاظ65
تتركني زوجتي لتنام بمفردها أو مع األوالد66
تنظر زوجتي للعالقة الجنسية على أنها واجب لترضى فقط67
عالقتي بأسرة زوجتي باالحترام المتبادلتتسم 68
الالئق ألسرتياالجتماعيمن مهامي توفير المركز 69
ألن راتبها أقل من راتبي,أشعر أن زوجتي تتضايق 70
من أهم مسؤولياتي تربية أبنائي وعدم ترك العناية بهم ألحد71
تشعر زوجتي بوجودي وتتأثر بغيابي72
تحترم زوجتي مشاعري وتقدس الحياة األسرية73
عند الحديث إليهاباهتمامتصغي زوجتي لي 74
تعتبرني زوجتي كفؤ لها مهما عال مركزها وارتفعت مكانتها75
أتفاهم مع زوجتي لوضع آليات واضحة للتعامل مع أبنائي76
تشاركني زوجتي في الخروج للتنزه77
المنزل مهمة زوجتي بمفردهامصروف 78
تهتم زوجتي بمرافقتي أثناء زياراتي ألهلي79
العالقة الجنسية بيني وبين زوجتي ليست على أحسن حال80
الفارق في المستوى التعليمي والثقافي يسبب الخالفات فيما بيننا81
تمنعني زوجتي من تخصيص مبلغ لوالدي82
)نفسيا ، جسديا،عقليا ، صحيا(ؤوليات زوجتي رعاية األبناءمن مس83
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بالزوجخاصالنهائيةصورتهفياألسريةالحياةأبعادنحوالزوجينبينالمتبادلةاالدراكاتمقياس: IVرقمالملحق
جامعــة غاردايــة

معهـد العلوم االنسانية واالجتماعية
قســم علم النفس

باالدراكات المتبادلة نحو في إطار اعداد مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجيستير بموضوع المرونة النفسية وعالقتها
الزوجين نرجو منكم االدالء بالمعلومات التالية ونعلمكم أن هذه المعلومات سوف تكون في سرية تامة

: .......................مدة الزواج _ 1

:........................عدد االبناء _ 2

:ةصلة القرابة بالزوج_ 3

خالة          ال توجد صلة قرابة ةخال         ابنةابنعمة    ةابنعم        ةابن

:هل تصنف اسرتك أنها _ 4

أسرة ممتدة)             مستقلة عن العائلة (أسرة نووية 

"باإلدراكات المتبادلة بين الزوجين نحو أبعاد الحياة األسرية "على استبيان الخاص لإلجابة

من سيادتكم قراءة كل عبارة جيدا ومحاولة تحديد كل عبارة ومدى انطباعها عليك المطلوب

"مابين يحدث كثيرا ، يحدث قليال ،ال يحدث أبدا : " حيث تتراوح االستجابة 

تحث يحدث كثيرا ) x( فإذا كانت العبارة تنطبق عليك ضع عالمة _ 

تحث يحدث قليال) x( مة أما إذا كانت العبارة تنطبق عليك قليال ضع عال_ 

ال يحدث أبدا) x( أما إذا كانت العبارة ال  تنطبق عليك اطالقا  ضع عالمة _ 
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يحدث  الحياة األسرية كما يدركها الزوجم
كثيرا

يحدث 
قليال

اليحدث 
ابدا

زوجتي وتقديرهااحترامأدرك أن من واجبي 1
اهتماميأقدس الحياة األسرية والزوجية وأضعها من أولويات 2
تعتبرني زوجتي شريكها وأن الحياة األسرية قسمة بيننا3
تحتقر زوجتي أفكاري وتستهين بها4
تبتعد زوجتي عني متى اقتربت منها5
أتفق مع زوجتي على وضع ميزانية محددة لنفقات األسرة6
أدخر جزءا من مصروف البيت لنفسي بدون علم زوجتي7
يحدث بيني وبين زوجتي خالفات حول توزيع نفقات المنزل8
أشعر بالسعادة عند مشاركة زوجتي المناسبات المختلفة الخاصة 9

بأسرتها
ألسرة زوجتياالجتماعييخجلني الوضع 10
احترم أهل زوجتي وأحرص على مودتهم11
أتفق مع زوجتي على اتباع إستراتيجية واضحة في تربية األبناء12
تسمح لي زوجتي بتوجيه األبناء13
تناقش زوجتي مشاكلنا أمام أبنائنا14
زوجتي معاملة األوالد بضربهم بقسوةتسيئ15
تطاعني زوجتي على مدخراتها16
زوجتي مبدرة في مصروف البيت17
وجهات النظر بيني وبين زوجتي متقاربة18
تحترم زوجتي عقليتي وتستجيب لرأيي طالما كان صوابا19
تشككني زوجتي في قدراتي وتصفني بالضعف والعجز20
تحرص زوجتي على عمل األشياء التي تجلب لي السعادة21
يوجد احترام متبادل بيني وبين زوجتي22
تشجعني زوجتي على التحصيل العلمي23
تفشل زوجتي في إشباعي جنسيا24
تثق زوجتي في قدراتي وتحترم طموحاتي25
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أشعر أن زوجتي ال تفهمني في كثير من األمور المتعلقة بالنواحي 26
التعليمية والثقافية

الدينيااللتزامأنا وزوجتي في مستوى متقارب من  27
تتحدث زوجتي عني بفخر و اعتزاز أمام اآلخرين28
أتفق مع زوجتي لرسم خطط واضحة لمستقبل افضل ألبنائنا29
تفرغ زوجتي مابداخلها من غضب على األبناء30
عالقتي بأفراد أسرة زوجتي سيئة31
أشعر بالضيق من زيارة زوجتي المتكررة ألهلها32
هب الى أهلها عند حدوث أي مشكلةذالبيت وتتترك زوجتي 33
العالقة بين أسرتي وأسرة زوجتي طيبة34
اتيذتساعدني زوجتي على فعل كل يؤكد 35
إليهاابواالنجذأصارح زوجتي بمشاعر الحب 36
نتجاوز أنا وزوجتي كل الخالفات عندما يحتاج أحدنا لآلخر37
مع زوجتيأقضي وقتا ممتعا 38
أحرص على التعاون مع زوجتي على رعاية األبناء39
أختلف مع زوجتي في وسائل العقاب ضد األبناء40
تستشيرني زوجتي في أوجه إنفاق مصروفها الخاص بها41
مشاعر زوجتي باردة نحوي42
ينتابني شعور بأن زوجتي تكرهني43
تخصيص جزء من راتبها للمستقبلتحرص زوجتي على 44
تنفق زوجتي دخلي كامال وتدخر دخلها45
تسمح زوجتي ألهلها بالتدخل في شؤون حياتنا46
في السكن بعيدا عن أقارب زوجتياالستقاللأفضل 47
تؤثر خالفاتي مع زوجتي على عالقاتي مع أهلها48
مختلفة عنها تماماوجهة نظري في تربية األبناء 49
أبنائياحتياجاتزوجتي مقصرة في تلبية 50
أعتقد أن زوجتي تفهم الدور الواجب عليها اتجاه األسرة51
يسيء أهل زوجتي معاملتي أمامها52
كر زوجتي موعد خطوبتنا وزواجنا وعيد ميالديذ تت53
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ب معي زوجتي أطراف الحديث الممتعذتتجا54
تحسن زوجتي التصرف بتوزيع الدخل المالي لألسرة على احتياجاتها55
تحرص زوجتي على إجراء حوار معي لتناقش مشاكلنا56
تقلل زوجتي من شأن انجازاتي وتشعرني دائما أنني أقل منها57
تجد زوجتي أن في تفوقي العلمي إنقاصا من مكانتها58
ات بحريةذأبنائي القدرة للتعبير عنى الفي تنمي زوجتي 59
تشجعني زوجتي على اكتشاف وتنمية قدراتي ومهاراتي60
تفتخر بي زوجتي أمام أقاربها بما حققته من انجاز علمي61
تتركني زوجتي لتنام بمفردها أو مع األوالد62
تنظر زوجتي للعالقة الجنسية على أنها واجب لترضى فقط63
تتسم عالقتي بأسرة زوجتي باالحترام المتبادل64
الالئق ألسرتياالجتماعيمن مهامي توفير المركز 65
ألن راتبها أقل من راتبي,أشعر أن زوجتي تتضايق 66
من أهم مسؤولياتي تربية أبنائي وعدم ترك العناية بهم ألحد67
بغيابيتشعر زوجتي بوجودي وتتأثر 68
تحترم زوجتي مشاعري وتقدس الحياة األسرية69
عند الحديث إليهاباهتمامتصغي زوجتي لي 70
تعتبرني زوجتي كفؤ لها مهما عال مركزها وارتفعت مكانتها71
أتفاهم مع زوجتي لوضع آليات واضحة للتعامل مع أبنائي72
تشاركني زوجتي في الخروج للتنزه73
تهتم زوجتي بمرافقتي أثناء زياراتي ألهلي74
العالقة الجنسية بيني وبين زوجتي ليست على أحسن حال75
الفارق في المستوى التعليمي والثقافي يسبب الخالفات فيما بيننا76
)نفسيا ,جسديا,عقليا ,صحيا(من مسؤوليات زوجتي رعاية األبناء77
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بالزوجةخاصاألوليةصورتهفيالمرونة النفسية مقياس: Vرقمالملحق

جامعة غاردايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة_ 

كلية العلوم االنسانية واالجتماعية_ 

قســــــــــــــــــــــــــم علم النفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس_ 

املتبادلة حنو الزوجني نرجو منكم االدالء باإلدراكاتيف إطار اعداد مذكرة خترج لنيل شهادة املاجيستري مبوضوع املرونة النفسية وعالقتها 
املرونة النفسية "اليت موضوعها االستمارةنضع بني يديك هذه ه املعلومات سوف تكون يف سرية تامة باملعلومات التالية ونعلمكم أن هذ

"ألستاذات الثانوي وأزواجهنردايةاوالية غبدراسة ميدانية املتبادلة بني الزوجني حنو ابعاد احلياة االسرية باإلدراكاتوعالقتها 

:تدرسي يف مستوى هل _ 

املتوسطالثانوي

أحياناأبدادائماالبندالرقم
أختد قرارايت بنفسي1
بصدر رحباالنتقادأتقبل 2
3
لدي اجلرأة ملواجهة الواقع مهما كان مؤملا4
اآلخرأمتسك برأيي بالرغم من صواب الرأي 5
أسعى ملساعدة اآلخرين يف حمنهم6
عندما أحل مشكلة اجد متعة يف التحرك7

حلل مشكلة أخرى
أعترب رأيي هو رأي مبدئي إىل أن أستمع 8

لآلخرين مث اقرر الرأي النهائي
مع اآلخريناجتماعيةاسعى لبناء عالقات 9
ألمور حيايت وال اتركها حتت رمحة أخطط10

الصدفة
بوجهة النظر اقتنعتأعرتف باخلطأ إدا 11



157

املخالفة
أغتنم أي فرصة للتواصل مع اآلخرين12
أشعر باخلوف من مواجهة املشكالت13
أصغي للرأي املخالف يل الستوعب حقائقه 14

اليت قد تكون غائبة عين
لتكوين عالقات جديدة بسهولةلدي القدرة 15
مهما كانت العقبات فإنين أسعى لتحقيق 16

أهدايف
أؤمن بأن اخلالف يف الرأي ضرورة إلثراء 17

املوضوع املطروح للنقاش
18

التطوعية
أعرفهيف معرفة ماال استطالعلدي حب 19
جيدا قبل أن أقدم على فعل أي أفكرما عادة20

شيء
عالقايت مع اآلخرين مبنية على 21

والتقديراالحرتام
أعتقد أن احلياة املثرية هي اليت تنطوي علي 22

مشكالت أستطيع أن أواجهها
أشارك أسريت يف مواجهة وحل املشكالت اليت 23

تواجهنا يف األسرة
حول املواضيع األسرية أشارك يف النقاشات 24

مع أفراد أسريت
أرغب يف أن أصف نفسي بأنين دو شخصية 25

لطيفة وقوية
26

إدا تعارضت مع مبادئي
أقدم املساعدة لزمالئي يف حل املسائل 27

على حلهال يقدرونالدراسية اليت 
اإلجابة على األسئلة اليت يوجهها أخجل من 28
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احملاضر بالرغم من معرفة اإلجابة الصحيحة
أحرتم رأي والدي بالرغم من تعارضها من 29

رأيي الشخصي
أرتكب عندما يوجه يل احملاضر سؤال أمام 30

اآلخرين
انشغايلأشارك يف األعمال البيتية بالرغم من 31

باألعباء الدراسية
يتباالتصالبأساتذأشعرحبرج 32
ال خويتأقدم املساعدة 33

املدرسية بالرغم من انشغايل بدراسيت
أتردد يف االستفسار من اساديت عن مواضيع 34

ال أفهمها
أنفد تعليمات والدي بدقة35
أشعر بامللل والضيق أثناء احملاضرات36
والدي بدون تدمرأنفد رغبات 37
أشعر بقلل شديد عند الدخول لقاعة 38

االمتحانات
أشارك يف األنشطة والفعاليات الطالبية داخل 39

اجلامعة
أتغلب على غضيب من اآلخرين بسرعة معقولة40
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بالزوجةالنهائية خاصصورتهفيالنفسيةالمرونةمقياس: VIرقمالملحق

جامعة غاردايــة_ 

كلية العلوم االنسانية واالجتماعية_ 

قســم علم النفــس_ 

املتبادلة حنو الزوجني نرجو منكم االدالء باإلدراكاتيف إطار اعداد مذكرة خترج لنيل شهادة املاجيستري مبوضوع املرونة النفسية وعالقتها 
املرونة النفسية "اليت موضوعها االستمارةنضع بني يديك هذه باملعلومات التالية ونعلمكم أن هذه املعلومات سوف تكون يف سرية تامة 

"ألستاذات الثانوي وأزواجهنايةرداوالية غبدراسة ميدانية املتبادلة بني الزوجني حنو ابعاد احلياة االسرية باإلدراكاتوعالقتها 

:تدرسي يف مستوى هل _ 

املتوسط يالثانو

أحياناأبدادائماالبندالرقم
قرارايت بنفسيأختذ1
بصدر رحباالنتقادأتقبل 2
3
ملواجهة الواقع مهما كان مؤملالدي اجلرأة4
أمتسك برأيي بالرغم من صواب الرأي اآلخر5
أسعى ملساعدة اآلخرين يف حمنهم6
حلل مشكلة أخرىمتعة يف التحركأجدعندما أحل مشكلة 7
أعترب رأيي هو رأي مبدئي إىل أن أستمع لآلخرين مث اقرر الرأي 8

النهائي
مع اآلخريناجتماعيةلبناء عالقات أسعى9
أخطط ألمور حيايت وال اتركها حتت رمحة الصدفة10
بوجهة النظر املخالفةاقتنعتأعرتف باخلطأ إدا 11
أغتنم أي فرصة للتواصل مع اآلخرين12
أشعر باخلوف من مواجهة املشكالت13
حقائقه اليت قد تكون غائبة عينأصغي للرأي املخالف يل الستوعب14
لدي القدرة لتكوين عالقات جديدة بسهولة15
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مهما كانت العقبات فإنين أسعى لتحقيق أهدايف16
أؤمن بأن اخلالف يف الرأي ضرورة إلثراء املوضوع املطروح للنقاش17
18

هيف معرفة ماال أعرفاستطالعلدي حب 19
عادة ماأفكر جيدا قبل أن أقدم على فعل أي شيء20
والتقديراالحرتامعالقايت مع اآلخرين مبنية على 21
أعتقد أن احلياة املثرية هي اليت تنطوي علي مشكالت أستطيع أن 22

أواجهها
أسريت يف مواجهة وحل املشكالت اليت تواجهنا يف األسرةأشارك23
أشارك يف النقاشات حول املواضيع األسرية مع أفراد أسريت24
أرغب يف أن أصف نفسي بأنين دو شخصية لطيفة وقوية25
أقدم املساعدة لزمالئي يف حل املسائل الدراسية اليت اليقدرون على 26

احله
باألعباء الدراسيةانشغايلأشارك يف األعمال البيتية بالرغم من 27
أتردد يف االستفسار من اساديت عن مواضيع ال أفهمها28
أشعر بامللل والضيق أثناء احملاضرات29
أتغلب على غضيب من اآلخرين بسرعة معقولة30
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بالزوجخاصاألولية صورتهفيالنفسيةالمرونةمقياس: VIIرقمالملحق

جامعة غاردايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة_ 

كلية العلوم االنسانية واالجتماعية_ 

قســــــــــــــــــــــــــم علم النفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس_ 

املتبادلة حنو الزوجني نرجو منكم االدالء باإلدراكاتيف إطار اعداد مذكرة خترج لنيل شهادة املاجيستري مبوضوع املرونة النفسية وعالقتها 
املرونة النفسية "اليت موضوعها االستمارةنضع بني يديك هذه ه املعلومات سوف تكون يف سرية تامة باملعلومات التالية ونعلمكم أن هذ

"ألستاذات الثانوي وأزواجهنردايةاوالية غبدراسة ميدانية املتبادلة بني الزوجني حنو ابعاد احلياة االسرية باإلدراكاتوعالقتها 

أحياناأبدادائماالبندالرقم
قرارايت بنفسيأختد 1
بصدر رحباالنتقادأتقبل 2
3
لدي اجلرأة ملواجهة الواقع مهما كان مؤملا4
أمتسك برأيي بالرغم من صواب الرأي اآلخر5
أسعى ملساعدة اآلخرين يف حمنهم6
التحركعندما أحل مشكلة اجد متعة يف 7

حلل مشكلة أخرى
أعترب رأيي هو رأي مبدئي إىل أن أستمع 8

لآلخرين مث اقرر الرأي النهائي
مع اآلخريناجتماعيةاسعى لبناء عالقات 9
أخطط ألمور حيايت وال اتركها حتت رمحة 10

الصدفة
بوجهة النظر اقتنعتأعرتف باخلطأ إدا 11

املخالفة
أي فرصة للتواصل مع اآلخرينأغتنم 12
أشعر باخلوف من مواجهة املشكالت13
أصغي للرأي املخالف يل الستوعب حقائقه 14
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اليت قد تكون غائبة عين
لدي القدرة لتكوين عالقات جديدة بسهولة15
مهما كانت العقبات فإنين أسعى لتحقيق 16

أهدايف
الرأي ضرورة إلثراء أؤمن بأن اخلالف يف 17

املوضوع املطروح للنقاش
18

التطوعية
أعرفهيف معرفة ماال استطالعلدي حب 19
جيدا قبل أن أقدم على فعل ما أفكرعادة 20

أي شيء
االحرتامعالقايت مع اآلخرين مبنية على 21

والتقدير
أعتقد أن احلياة املثرية هي اليت تنطوي علي 22

مشكالت أستطيع أن أواجهها
أشارك أسريت يف مواجهة وحل املشكالت اليت 23

تواجهنا يف األسرة
أشارك يف النقاشات حول املواضيع األسرية 24

مع أفراد أسريت
أرغب يف أن أصف نفسي بأنين دو شخصية 25

لطيفة وقوية
26

إدا تعارضت مع مبادئي
أقدم املساعدة لزمالئي يف حل املسائل 27

على حلهال يقدرونالدراسية اليت 
أخجل من اإلجابة على األسئلة اليت يوجهها 28

احملاضر بالرغم من معرفة اإلجابة الصحيحة
من تعارضها من أحرتم رأي والدي بالرغم29

رأيي الشخصي
أرتكب عندما يوجه يل احملاضر سؤال أمام 30
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اآلخرين
انشغايلأشارك يف األعمال البيتية بالرغم من 31

باألعباء الدراسية
يتباالتصالبأساتذأشعرحبرج 32
ال خويتأقدم املساعدة 33

املدرسية بالرغم من انشغايل بدراسيت
أتردد يف االستفسار من اساديت عن مواضيع 34

ال أفهمها
أنفد تعليمات والدي بدقة35
أشعر بامللل والضيق أثناء احملاضرات36
أنفد رغبات والدي بدون تدمر37
أشعر بقلل شديد عند الدخول لقاعة 38

االمتحانات
أشارك يف األنشطة والفعاليات الطالبية داخل 39

اجلامعة
أتغلب على غضيب من اآلخرين بسرعة معقولة40
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بالزوجخاصالنهائيةصورتهفيالنفسيةالمرونةمقياس: VIIIرقمالملحق

جامعة غاردايــة_ 

كلية العلوم االنسانية واالجتماعية_ 

قســم علم النفــس_ 

املتبادلة حنو الزوجني نرجو منكم االدالء باإلدراكاتيف إطار اعداد مذكرة خترج لنيل شهادة املاجيستري مبوضوع املرونة النفسية وعالقتها 
املرونة النفسية "اليت موضوعها االستمارةنضع بني يديك هذه باملعلومات التالية ونعلمكم أن هذه املعلومات سوف تكون يف سرية تامة 

"ألستاذات الثانوي وأزواجهنايةرداوالية غبدراسة ميدانية املتبادلة بني الزوجني حنو ابعاد احلياة االسرية باإلدراكاتوعالقتها 

أحياناأبدادائماالبندالرقم
قرارايت بنفسيأختذ1
بصدر رحباالنتقادأتقبل 2
3
لدي اجلرأة ملواجهة الواقع مهما كان مؤملا4
أمتسك برأيي بالرغم من صواب الرأي اآلخر5
أسعى ملساعدة اآلخرين يف حمنهم6
حلل مشكلة أخرىمتعة يف التحركأجدعندما أحل مشكلة 7
أعترب رأيي هو رأي مبدئي إىل أن أستمع لآلخرين مث اقرر الرأي 8

النهائي
مع اآلخريناجتماعيةلبناء عالقات أسعى9
ألمور حيايت وال اتركها حتت رمحة الصدفةأخطط10
بوجهة النظر املخالفةاقتنعتأعرتف باخلطأ إدا 11
أغتنم أي فرصة للتواصل مع اآلخرين12
أشعر باخلوف من مواجهة املشكالت13
أصغي للرأي املخالف يل الستوعب حقائقه اليت قد تكون غائبة عين14
لتكوين عالقات جديدة بسهولةلدي القدرة 15
مهما كانت العقبات فإنين أسعى لتحقيق أهدايف16
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أؤمن بأن اخلالف يف الرأي ضرورة إلثراء املوضوع املطروح للنقاش17
18

هيف معرفة ماال أعرفاستطالعلدي حب 19
ماأفكر جيدا قبل أن أقدم على فعل أي شيءعادة 20
والتقديراالحرتامعالقايت مع اآلخرين مبنية على 21
أعتقد أن احلياة املثرية هي اليت تنطوي علي مشكالت أستطيع أن 22

أواجهها
أشارك أسريت يف مواجهة وحل املشكالت اليت تواجهنا يف األسرة23
حول املواضيع األسرية مع أفراد أسريتأشارك يف النقاشات24
أرغب يف أن أصف نفسي بأنين دو شخصية لطيفة وقوية25
أقدم املساعدة لزمالئي يف حل املسائل الدراسية اليت اليقدرون على 26

احله
باألعباء الدراسيةانشغايلأشارك يف األعمال البيتية بالرغم من 27
االستفسار من اساديت عن مواضيع ال أفهمهاأتردد يف 28
أشعر بامللل والضيق أثناء احملاضرات29
أتغلب على غضيب من اآلخرين بسرعة معقولة30


