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 51 ................................................................................................. انىظرْ اإلطبر: انضبوٓ انفظم

 55 ...................................................................................................................... انٍُٔخ -أَلا 

 22 ................................................................................................................................................ ِمذِخ

 23 .................................................................................................................................. ا٠ٌٛٙخ ِىٛٔبد-1

 23 ...................................................................................................................... ٠ٌٍٛٙخ اٌٛظ١ف١خ األ٘ذاف-2

 23 ....................................................................................................................... ا٠ٌٛٙخ ٚرى٠ٛٓ اٌّزا٘مخ-3

 24 .................................................................................................................... إٌّٛ فٟ إر٠ىظْٛ ٔظز٠خ-4
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 األكؿ الفصؿ
 التعريؼ بمكضكع البحث

 

 مقدمة
الرقافيػة واالجتماعيػة اليوميػةم ومػف أكرر ػا شػيوعًا  الحيػاةفػي  رسػوخاً مفهوـ الهوية مػف أكرػر المفػا يـ  يعد

عػددةم والسػيما فػي مجػاؿ العمػـو تسػجؿ حضػور ا الػدائـ فػي مجػاالت عمميػة متواستخدامًام و و مف المفػا يـ التػي 
 نسانية ذات الطابع االجتماعي.اإل

لػػى األبػػد" نمػػا  ػػي حقيقػػة تولػػد وتنمػػو وتتكػػوف وتتقػػارب  مإف الهويػػة ليسػػت كيانػػًا يعطػػى دفعػػة واحػػدة وا  وا 
و مػف خػبلؿ مراحػؿ النمػو التػي يمػر إنهػا تنمػ (7م 1993)ميكشػيمميم  "وتعػاني مػف األزمػات الوجوديػة واالسػتبلب

 بها الفرد.
 ملقد وضعت الكرير مف النظريات التي تفسر مراحؿ نمػو الفػردم مػف أشػهر ا نظريػة فرويػد فػي الشخصػية

مػف أ ػـ النظريػات فػي  (Erik Erikson)وأ ـ جوانبها النمو الجنسي لمطفؿم كما تعتبر نظريػة إريػؾ إريكسػوف 
نمػا أكػدت عمػى أف التطػور يحػدث خػبلؿ سمسػمة مػف المراحػؿ  مى مرحمة معينةلـ تقتصر عم التي ذا المجاؿم و  وا 

حيػػث وصػػفت تطػػور الشخصػػية فػػي سػػياؽ  مم وتشػػكؿ إطػػارًا مرجعيػػًا لمنمػػو طػػواؿ العمػػرالفػػرد حيػػاةخػػبلؿ  متتاليػػةال
ب عميهػا خبللها أ ـ القضايا النفسية في شػكؿ أزمػات رنائيػة القطػب البػد مػف مواجهتهػا لمتغمػ تظهررمانية مراحؿ 

لهويػػػة مقابػػػؿ المشػػػكمة الحرجػػػة  ػػػي " ا تعػػػد)مرحمػػػة المرا قػػػة(  وحمهػػػام وفػػػي المرحمػػػة الخامسػػػة مػػػف  ػػػذ  المراحػػػؿ
جوانػػػب  مختمػػػؼلمعديػػػد مػػػف التغيػػػرات النمائيػػػة التػػػي تطػػػرأ عمػػػى  فػػػي  ػػػذ  المرحمػػػة المرا ػػػؽ يتعػػػرضو  التشػػػتت"م
المرا ؽ   ويةالمرحمة فترة حاسمة في تحديد  ذ مما يجعؿ مف  تعد مرحمة االحساس بالهويةم تقريبًام و  تهشخصي
ـ عميه تإذ يتح لتساؤالت تشكؿ نقطة تحوؿ في حياتهم ذ  ا ويبدو أف: مف أنا ؟ وماذا أريد؟ فيبدأ بالتساؤؿ بذاتهم

وذلؾ مف خػبلؿ تحقيػؽ جممػة مػف المطالػب والتحػدياتم  مألسئمته تمؾواضحة إجابات  تحديدأف يناضؿ مف أجؿ 
 االستقبلؿ في مختمؼ جوانب حياته. درجات متزايدة مف قيؽولعؿ أبرز ا تح

مف مرحمة المرا قة المتأخرةم وفي  ػذ  المرحمػة يمتمػؾ المرا ػؽ مجػااًل واسػعًا جزءًا  وتمرؿ مرحمة الدراسة الجامعية
لمبحػػث واالستكشػػاؼ وتجريػػب المزيػػد مػػف األدوار والعبلقػػات االجتماعيػػةم التػػي لػػـ تكػػف متاحػػة لػػه خػػبلؿ مرحمػػة 

 عييف.الدراسة الرانوية وماقبمهام ولذلؾ تعد  ذ  المرحمة الدراسية مؤررة في تشكؿ الهوية لدى الطبلب الجام
وضغوطًا مختمفة تدفعه لبلستجابة  – ظروفا متغيرةً –يواجه الفرد في كؿ نشاط يقوـ به في حياته اليومية 

رؽ التػػي تػػؤدي إلػػى إشػػباع اؼ أفضػػؿ الطػػلهػػام وتعػػديؿ سػػموكه فػػي كػػؿ لحظػػة بمػػا يتناسػػب و ػػذ  التغيػػرات الكتشػػ
فالحيػاة يمكػف أف تعػد سمسػمة  متحقيؽ التوافؽ مع المحيط بكؿ أشكالهم االجتماعيم والطبيعيم والنفسػيحاجاتهم و 

مػػف عمميػػات التوافػػؽ التػػي يعػػدؿ فيهػػا الفػػرد سػػموكه فػػي سػػبيؿ االسػػتجابة لمموقػػؼ المركػػب الػػذي ينػػتج عػػف حاجاتػػه 
وينبغػي أف تكػوف لديػه  مً يكوف اإلنساف سويًا ينبغي أف يكوف توافقػه مرنػا وحتىاجاتم وقدرته عمى إشباع  ذ  الح
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  المواقػػػػػػػػػػػػػػؼ المختمفػػػػػػػػػػػػػػة وتػػػػػػػػػػػػػػنج  فػػػػػػػػػػػػػػي إشػػػػػػػػػػػػػػباع دوافعػػػػػػػػػػػػػػه تناسػػػػػػػػػػػػػػبالقػػػػػػػػػػػػػػدرة عمػػػػػػػػػػػػػػى اسػػػػػػػػػػػػػػتجابات متنوعػػػػػػػػػػػػػػة 
 .(7م ص1980 موسىم)

حتى مف أ ـ المفا يـ األساسية في عمـ النفس بشكؿ عاـ والصحة النفسية بصورة خاصةم  فالتوافؽ يعد
ؼ عمـ النفس بأنه العمـ الذي يهتـ بعمميات التوافؽ العامة لمكائف ( عر  Munnمف أمراؿ )أف بعض الباحريف 

 الحي ويدرسهام وتتحوؿ دراسة عمـ النفس بكؿ تطبيقاته إلى دراسة لعمميات التوافؽ أـ عدـ التوافؽ
(Munn,1970, 9). 

ي الذي  و جو ر أ داؼ الزواجم فالتوافؽ الزواجي بشكؿ عاـم التوافؽ الزواج ومف أ ـ جوانب التوافؽ
يعني قدرة كؿ مف الزوجيف عمى التوافؽ مع اآلخرم والتبلؤـ مع مطالب الزواجم وذلؾ باستخداـ األساليب 
البلزمة والضرورية في تحقيؽ األ داؼ مف الزواجم وفي مواجهة الصعوبات الزوجيةم وفي التعبير عف 

شبا ويتأرر  ذا التوافؽ  (24م 2004 كاتبيم) ع الحاجات مف خبلؿ التفاعؿ الزواجي.االنفعاالت والمشاعر وا 
أسموب االختيار الزواجيم فاختيار شريؾ الحياة قد يمعب دورًا  امًا في  :بعدد كبير مف العوامؿم لعؿ مف أ مها

 .الزوجية أو انتهائهااستمرار الحياة التقارب بيف الزوجيف عمى مختمؼ الجوانب والصعدم كما أنه قد يؤرر عمى 

 مشكمة البحث كمسكغاتو -أكالن 
جزءًا الينفصػؿ عػف سػمات الشخصػيةم فهػي تمعػب دورًا  امػًا فػي تحديػد االطػار الفكػري العػاـ  الهوية تعد

م والتػي يػأتي والفمسفة الخاصة الموجهيف لسموؾ الفرد والمػؤرريف عمػى خياراتػه ونمػط عبلقاتػه والتزاماتػه فػي الحيػاة
التوافؽ الزواجي في سياقهام باعتبار ما مف المطالب التي يسعى إلى تحقيقهام فهذ  األ داؼ والمطالب االختيار و 

شخصػػػيتهم فػػػتذا اسػػػتطاع إشػػػباعها أدى ذلػػػؾ إلػػػى النمػػػو السػػػويم فػػػي حػػػيف أف الفشػػػؿ فػػػي تحػػػدد جانبػػػًا  امػػػًا مػػػف 
 (.151م 1993)عريفجم  إشباعها يؤدي إلى القمؽ واإلحباط

المرحمة النمائية الخامسة في نظريته  ممرحمة المرا قة (Erik Erikson)يكسوف وقد اعتبر إريؾ إر 
 مالتطورية في النموم ويرى أف المهمة الرئيسية التي عمى المرا ؽ أف يواجهها مع االنتقاؿ إلى مرحمة المرا قة

عمى العديد مف  وتطوير اإلحساس بهوية األنام وذلؾ مف خبلؿ قدرته وا تمامه المتزايد في اإلجابة تشكيؿ
  ويته الخاصة. التي تعكس مدى تشكؿالتساؤالت 

نما  ي عممية تراكمية مستمرة مف الخبرات التي يمر  إف عممية تشكيؿ الهوية ليست وليدة مرحمة معينة وا 
بها الفردم تتمايز خبلؿ  ذ  المرحمة نتيجة القدرة المتزايدة عمى التفكير والتفحصم إضافة إلى توافر الفرص 

المتنوع لؤلدوار المختمفة مما  و متاح في  مختمفة لممرا ؽ لتجريب العديد مف األدوارم فمف خبلؿ  ذا التجريبال
المجتمع يكوف لدى المرا ؽ فرصة لبلستكشاؼ واكتساب الخبرة دوف أي التزاـ أو تعهدم فتنشأ لديه تدريجيًا 

حياة ومف رـ يتشكؿ إحساس المرا ؽ بذاته وباآلخريف المواقؼ الرابتة والقيـ واختيار الوظيفة والشريؾ وأسموب ال
م ومف  نا تعد مرحمة الدراسة الجامعية (Birch,1997,205) .حوله وتنمو  ويته وتصب  قوية ومتماسكة

فرصة لمطمبة لمعب أدوار اجتماعية جديدةم ولمبحث واالستكشاؼ واختبار المزيد مف البدائؿم لموصوؿ إلى 
يار المهنيم واالختيار الزواجيم والصداقة والتعامؿ مع الجنس األخرم والسياسة وتبنيهام كاالختقناعات 
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والموضوعات الدينيةم وغير ام ومف  نا تظهر أ مية  ذ  المرحمة الدراسية في تشكؿ الهوية لدى الطمبة 
  الجامعييف.

ائؿ والخيػارات عمػى مػا يقػـو بػه مػف استكشػاؼ لمبػدبشػكؿ رئػيس في حؿ أزمة الهويػة  الفردويتوقؼ نجاح 
وعمػػػػى مػػػػا يحققػػػػه مػػػػف التػػػػزاـ أو تعهػػػػد بػػػػالقيـ والمعػػػػايير السػػػػائدة فػػػػي مجتمعػػػػه فػػػػي كػػػػؿ المجػػػػاالت االجتماعيػػػػة 
واإليديولوجيةم فالمواقؼ الرابتة وتبني القػيـ السياسػية والدينيػة والجنسػية واختيػار الوظيفػة والشػريؾ وأسػموب الحيػاة 

تمرارية لبلعتقػػادات المكتسػػبة فػػي الماضػػي مػػع توقعػػات الحاضػػر بشػػكؿ يحػػافظ فيػػه المرا ػػؽ عمػػى التمارػػؿ واالسػػ
حيث يتشػكؿ  مو و ما يعرؼ بانجاز الهوية موالمستقبؿم يعني أف الفرد يتجه إلى القطب الموجب مف أزمة الهوية

اإلحساس بالذات وباآلخريف حوله فتتض   ويته ويعرؼ نفسه ودور  في المجتمعم عمى حيف أف عدـ النجاح في 
و ػو مػا يعػرؼ بانتشػار الػدور حيػث  ممة الهويػة يعنػي أف الفػرد يتجػه نحػو القطػب السػالب مػف أزمػة الهويػةحؿ أز 

  .يعػػػػػػػاني الفػػػػػػػرد مػػػػػػػف عػػػػػػػدـ وضػػػػػػػوح  ويتػػػػػػػه وعػػػػػػػدـ تحديػػػػػػػد  لذاتػػػػػػػهم فػػػػػػػبل يعػػػػػػػرؼ مػػػػػػػف يكػػػػػػػوف ومػػػػػػػاذا سػػػػػػػيكوف
 (189م 2001عبد الرحمفم )

و ذا األسموب وطريقة تحديد   فأسموب اختيار شريؾ الزواج مف محددات الهوية االجتماعية لمفردم
يختمؼ األفراد د في تحقيؽ  ويته أو عدـ تحقيقهام ومف  نا فقد يسا ـ في تحديد المستوى الذي وصؿ إليه الفر 

 مه في الحياةل فاإلنساف عندما يفكر في الزواج يبحث عف شريؾ مفي بنائهـ النفسي وتكوينهـ االجتماعي
البحث عف المواصفات الخاصة  يعنيمما  ماالجتماعية والنفسيةيستطيع أف يتوافؽ مع خصائصه وسماته 

والحفاظ عمى تماسؾ األسرة  موالتي قد يكوف مف شأنها تحقيؽ الدؼء العاطفي والوجداني لمزوجيف مبشريؾ الحياة
يجاد بيئة مناسبة لتربية األبناء تربية سميمة تقود إلى النهوض بالمجتمع وتحافظ عمى استقرا ر م إذ أف واستقرار ا وا 

 Marital)عدـ االختيار الزواجي السميـ قد يؤدي في كرير مف األحياف إلى عدـ التوافؽ الزواجي

adjustment) واالنفصاؿ (Separation) م حيث تشير الكرير مف الدراسات إلى أف عدـ االختيار الموفؽ
 (.3م 2009العنزيم )مف األسباب الرئيسة لحدوث الطبلؽ 

( أف 2004) م كػػػػاتبي(1988)عبػػػػد الػػػػرحمف ودسػػػػوقي م(1986لدراسػػػػات: دسػػػػوقي )تشػػػػير العديػػػػد مػػػػف او 
توافؽ الطباعم الجانب االقتصػادي ومسػتوى الػدخؿم وتقبػؿ  :مرؿ مبمجموعة مف المتغيراتيرتبط التوافؽ الزواجي 

سػتوى الرقػافيم الذات واآلخريفم العمرم مدة الزواجم المستوى التعميميم دافع الزواجم تبايف الصفات المزاجيةم الم
الميوؿ واالتجا اتم وعمؿ المػرأة... و ػذ  المتغيػرات يفضػؿ أخػذ ا بعػيف االعتبػار عنػد عمميػة االختيػار الزواجػي 

 الذي يرتبط أصبًل برتبة الهوية التي وصؿ إليها الفرد.
ار ـ مبكرًام وطريقة اختي ومف خبلؿ التجربة الشخصية لمباحرةم ومعرفتها الكرير مف المتزوجيف زواجاً 

الزواجي الوالدي  رإذا كاف اختيارًا ذاتيًا أو اختيارًا عف طريؽ الوالديف( الحظت أف ذوي االختيا)لمطرؼ اآلخر 
ر الذاتي لديهـ مشكبلت متشابهة يتشابهوف إلى حد ما في المشكبلت الزواجية واألسريةم وكذلؾ ذوي االختيا

م وانبرؽ في الختيار الزواجي عمى التوافؽ بيف الزوجيفقؿ حدةم مما ولد لديها الرغبة في بحث أرر طريقة اوأ
 ؟. الزواجي  ؿ الستقبللية الفرد في اتخاذ قرار اختيار شريؾ الزواج أرر عمى التوافؽذ ف الباحرة تساؤؿ: 
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( 20-16إجراء دراسة استطبلعية عمى عينة عشوائية مف الطالبات بعمر بيف ) تـ مف  ذ  المبلحظةمتأكد لمو 
م بهدؼ التعرؼ إلى أساليب االختيار الزواجي لديهفم ورصد بعض طالبة متزوجة/ 20مف / سنةم مكونة

تصميـ استبياف مؤلؼ مف عشرة بنود بهدؼ جمع المعمومات عف  تـالمشكبلت الزواجية واألسرية لديهفم وقد 
قياس رتب الهوية مف عمى مقد تـ االعتماد عينة البحثم تركزت بنود االستبياف حوؿ طريقة اختيار ـ الزواجيم و 

( مع إضافة بعض البنود التي ترصد التوافؽ الزواجيم ومف النتائج Bennion&Adams)إعداد آدمز وبينيوف
االستطبلعية وبيف درجة  أفراد عينة البحثوجود عبلقة ما بيف التوافؽ الزواجي لدى  مإليهاتـ التوصؿ التي 

والمتمرمة بأسموب االختيار الزواجي(م ووجود ) مالمرا قيف األزواجاالستقبللية في اختيار البدائؿ المتاحة لهؤالء 
 عبلقة بيف أسموب االختيار الزواجي والتوافؽ الزواجي. 

 الطالبػػػات الجامعيػػػات المتزوجػػػاتتحػػػاوؿ الدراسػػػة الحاليػػػة الكشػػػؼ عػػػف رتػػػب الهويػػػة لػػػدى  المسػػػوغاتومػػػف  ػػػذ  
 افؽ الزواجي.عف طبيعة العبلقة بيف االختيار والتو و  م)عينة البحث(

 التالي: بالسؤاؿوبذلؾ تتحدد مشكمة البحث 
 .؟بكؿ مف االختيار كالتكافؽ الزكاجي (االجتماعيك  اإليديكلكجي)اليكية بمجالييا  عالقة رتبما 

 أىمية البحث -ثانيان 
  : ماحدد أ مية  ذا البحث في جانبيف تت

 األٌمٕخ انىظرٔخ نهجحش

 (م حيػػث أف  ػػذا البحػػث لػػـ الطالبػػات الجامعيػػات المتزوجػػاتتخدمة )أ ميػػة الموضػػوع المػػدروس والعينػػة المسػػ
تتناوله بالدراسة العديػد مػف البيئػات العربيػةم خصوصػًا فػي سػوريةم ويقػدـ إطػارًا نظريػًا متماسػكًا لمتعػرؼ عمػى 

ى عف االختيار الزواجي عمػ طبيعة العبلقة بيف متغيرات البحثم ويقدـ رؤية تحميمية لواقع المشكبلت الناجمة
م مػػػف خػػػبلؿ دراسػػػة إكمينيكيػػػة معمقػػػة لػػػبعض الحػػػاالتم لمتعػػػرؼ عمػػػى الحالػػػة النقيػػػة لتمػػػؾ الزواجػػػيالتوافػػػؽ 

 المشكبلت التي تعوؽ عممية التوافؽ. 

  ما  و متاح مف أدبيات ومعمومات نظرية  باضافة جديدة إلىإف  ذا البحث قد يقدـ فائدة عممية تربوية تسهـ
تاحتها لمباحريف والمهتميف.متعمقة بمتغيراتهم وجمع  ذ  الم  عمومات وا 

  عمى الرغـ مف وجود العديد مف الدراسات في العالـ العربي في مجػاؿ تشػكؿ الهويػة ورتبهػام فػتف  ػذا المجػاؿ
 عمى حد عمـ الباحرة(.)ما زاؿ قاصرًا في المجتمع المحمي نظرًا لعدـ التطرؽ إلى دراسته إال ما ندر

  شاألٌمٕخ انؼمهٕخ انزطجٕمٕخ نهجح

 استخدامه لمقياس الكمي والكيفي )اختبار ساكس(. -1

ربػػػط نتػػػائج القيػػػاس الكمػػػي والكيفػػػي لموصػػػوؿ إلػػػى رؤيػػػة أكرػػػر شػػػمواًل فػػػي النظػػػر إلػػػى الجوانػػػب المختمفػػػة  -2
 لمموضوع.

وضػػع بػػرامج إرشػػادية وتوجيهيػػة  يمكػػف االسػػتفادة مػػف نتػػائج  ػػذا البحػػث مػػف قبػػؿ المؤسسػػات التربويػػة فػػي -3
 تسهـ في:

  مؿ المساعدة عؿ نمو  وية األنام والتقميؿ مف العوامؿ المعيقة لهذا النموتدعيـ العوا. 
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 فهػػـ أعمػػؽ لمبنػاء النفسػػي كػػٌؿ حسػػب رتبػػة الهويػة الخاصػػة بػػهم ممػػا يسػػاعد المؤسسػػات  مسػاعدة الشػػباب عمػػى
رتػػب  التربويػػة عمػػى التأكيػػد عمػػى الجوانػػب اإليجابيػػة مػػف  ػػذا البنػػاء النفسػػي المرتبطػػة بالجوانػػب اإليجابيػػة مػػف

رتبػة التعميػؽ( واسػترمار ا بالشػكؿ األمرػؿ لموصػوؿ بػالفرد  -رتبة اإلنجػاز)الهوية و ي الحاالت األكرر نضجًا 
إلػػى أقصػػى إمكاناتػػهم  والتنبػػه إلػػى الجوانػػب السػػمبية مػػف البنػػاء النفسػػي المرتبطػػة برتػػب الهويػػة األقػػؿ نضػػجًا 

  ت( والعمؿ عمى تحسيف  ذ  الجوانب.التشت -)االنغبلؽ

 الشباب عمى االختيار الزواجي وفؽ معايير إيجابية تسهؿ عممية التوافؽ الزواجي مستقببًل. عدةمسا 

  بشكؿ يضمف فهمهـ  األبناء في مرحمة تشكؿ الهويةمتوجيه اآلباء والمؤسسات التربوية إلى كيفية التعامؿ مع
 وتوفير الظروؼ المناسبة لنمو ـ باالتجا  االيجابي. 

 أسئمة البحث -ثالثان 
الهويػػػػة االجتماعيػػػػة واإليديولوجيػػػػة )الرتػػػػب الخالصػػػػةم والرتػػػػب االنتقاليػػػػةم والرتػػػػب  حػػػػاالت كػػػػؿ مػػػػفمػػػػا  -1

م ومػػا نسػػب الطالبػػات الجامعيػػات المتزوجػػات فػػي جامعػػة تشػػريفالمنخفضػػة التحديػػد( األكرػػر انتشػػارًا لػػدى 
 انتشار ا؟

يؽ الهويةم انغبلؽ الهويةم تشتت ما رتب الهوية االجتماعية واإليديولوجية الخالصة )إنجاز الهويةم تعم -2
 م وما نسب انتشار ا؟الطالبات الجامعيات المتزوجات في جامعة تشريفالهوية( األكرر انتشارًا لدى 

 ؟.الطالبات الجامعيات المتزوجات في جامعة تشريفالتوافؽ الزواجي لدى  مستوىما  -3

 تة البحث؟ وما نسب انتشار ؟ما األسموب األكرر شيوعًا في اختيار شريؾ الحياة لدى أفراد عي -4

 فرضيات البحث  -رابعان 
 يتكخى البحث الحالي التحقؽ مف صحة الفرضيات التالية:

وااليديولوجية(  االجتماعية)ال توجد عبلقة ارتباطية دالة إحصائيًا بيف درجات الرتب الخالصة لمهوية  -1
 .أفراد عينة البحثودرجة التوافؽ الزواجي بأبعاد  المختمفة لدى 

 االجتماعية)في رتب الهوية  أفراد عينة البحثال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات  -2
 .أسموب االختيار الزواجيالخالصة تعزى لمتغير  وااليديولوجية(

 االجتماعية)في رتب الهوية  أفراد عينة البحثال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات  -3
 الصة تعزى لمتغير االختصاص الدراسي.الخوااليديولوجية(

 االجتماعية)في رتب الهوية  أفراد عينة البحثال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات  -4
 الخالصة تعزى لمتغير السكف )ريؼ/مدينة(.وااليديولوجية(

 االجتماعية)في رتب الهوية  أفراد عينة البحثال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات  -5
 الخالصة تعزى لمتغير السنة الدراسية.وااليديولوجية(

 االجتماعية)في رتب الهوية  أفراد عينة البحثال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات  -6
 الخالصة تعزى لمتغير وجود أطفاؿ لدى الزوجيف.وااليديولوجية(
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 االجتماعية)في رتب الهوية  أفراد عينة البحث ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات -7
 الخالصة تعزى لمتغير عدد سنوات الزواج.وااليديولوجية(

في التوافؽ الزواجي تعزى  أفراد عينة البحثال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات  -8
 لمتغير أسموب االختيار الزواجي.

في التوافؽ الزواجي تعزى  أفراد عينة البحثدرجات ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط  -9
 .وجود أطفاؿ لدى الزوجيف( -عدد سنوات الزواج -السكف -االختصاص الدراسي -العمرات )لمتغير 

 أىداؼ البحث -خامسان 
 هدؼ  ذا البحث إلى تحقيؽ األ داؼ التالية:ي

  الطالبات الجامعيات المتزوجاتمعرفة توزع رتب الهوية لدى. 

  الطالبات الجامعيات المتزوجاتاألساليب األكرر شيوعًا في اختيار شريؾ الحياة لدى معرفة. 

  الطالبات الجامعيات المتزوجاتمعرفة العبلقة بيف رتب الهوية وبيف التوافؽ الزواجي لدى. 

  الطالبات الجامعيات المتزوجاتمعرفة العبلقة بيف رتب الهوية وبيف أسموب االختيار الزواجي. 

  الطالبػات التوافؽ الزواجي وبيف األساليب المستخدمة فػي اختيػار الشػريؾ لػدى  مستوىالعبلقة بيف معرفة
 .الجامعيات المتزوجات

  فهػػـ البنػػى النفسػػية لمطالبػػات الجامعيػػات األعمػػى درجػػة فػػي كػػؿ رتبػػة مػػف رتػػب الهويػػة: المنجػػزة والمعمقػػة
 والمنغمقة والمشتتة وذلؾ مف خبلؿ الدراسة اإلكمينيكية.

 حدكد البحث -دسان سا

 الحدكد الزمانية  -0
 (2013-2012()2012-2011()2011-2010خبلؿ األعواـ الدراسية:) المستخدمة البحث تـ تطبيؽ أدوات

 الحدكد المكانية  -5
 مجافظة البلذقية -في جامعة تشريف مالبحثتـ تطبيؽ األدوات المستخدمة في 

 الحدكد البشرية -4
 مجتمع البحث 
مف المتزوجاتم و ذا يتناسب  جامعة تشريفع األصمي لهذا البحث مف الطالبات الجامعيات في يتألؼ المجتم

مع موضوع البحث حيث تتبمور الهوية وتتشكؿ رتبتها خبلؿ  ذ  المرحمة العمرية حسب األدبيات والدراسات 
 السابقة التي استعرضتها الباحرة.

 عينة البحث
عينػة مقصػودة بحيػث تمرػؿ مجتمػع البحػث وتضػـ العينػة طالبػات  اختيػار تػـمف أجؿ إجراء البحث الميداني      

 بالشكؿ الذي يساعد عمى اختبار فرضيات البحث واإلجابة عف أسئمته.  مف السنوات الدراسية األربعةمتزوجاتم 
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تػب حسػب المقيػاس الموضػوعي لر ) كما تـ اختيار الطالبة ذات الدرجة األعمى بالنسبة لكػؿ رتبػة مػف رتػب الهويػة
 الدراسة اإلكمينيكية(.)الهوية المستخدـ في البحث( لتكوف موضوعًا لدراسة الحالة 

 الحدكد المكضكعية -4
 منيج البحث 

استخداـ المنهج الوصفي التحميمي " الذي يدرس الظا رة كما  ي في الواقع  تـنظرًا لطبيعة البحث الحاليم    
ج الوصفي ليشير إلى مجموعة واسعة مف الفعاليات التي تشترؾ في ويصفها وصفًا تحميميًا عمميًام ويستخدـ المنه

أنها تهدؼ إلى وصؼ المواقؼ أو الظوا رم وقد يكوف  ذا الوصؼ ضروريًا التخاذ قرار ولدعـ أغراض أعـ 
م 1991لمبحثم و و مصمـ في  ذا السياؽ لتطوير المعرفة التي يستند إليها الباحروف في تفسيراتهـ" )حمصيم 

184 .) 
كما اعتمد البحث عمى المنهج اإلكمينيكي مف خبلؿ دراسة الحالةم الذي يعتمد في جو ر  عمى دراسة فرد واحد 

 (.72م 1991ويتـ خبلله استخداـ طرؽ ومصادر متعددة لجمع المعمومات )أبو حطب؛ صادؽم 
 أدكات البحث

 استخداـ األدوات التالية: تـلتحقيؽ أ داؼ البحث 
 كومترية:أدوات الدراسة السي -1
 لمقياس الموضوعي لرتب الهوية )الصورة الرالرة المعدلة(:ا -

 (EOMEIS-2 )Objective Measure Of Ego Identity Status  آدمز كبينيكفو ي مف إعداد 
(Bennion&Adams)  م وقاـ بتعديمػػػها محمد السيد عبد الرحمف وتقنينها عمى البيئة المصرية 1986في عاـ

د التأكد مف صدؽ المقياس وحساب الربات لهم لمتأكػد مف إمكانية اعتماد  كأداة في البحث م وذلؾ بع1998عاـ 
 وبمػا يناسب مجتمع البحث.

 مقياس التوافؽ الزواجي: مف إعداد الباحرة. -
 األدوات التالية إلجراء الدراسة اإلكمينيكية " دراسة الحاالت":  ـااستخدتـ دوات دراسة الحالة: أ -2

 بمة المقننة: مف إعداد الباحرة.المقا -    

 اختبار ساكس لتكممة الجمؿ " اختبار إسقاطي": و و مف إعداد جوزيؼ ـ. ساكس  -

 (. 1970( وترجمه إلى العربية أحمد عبد العزيز سبلمة )1947)

 التعريؼ بمصطمحات البحث النظرية كاإلجرائية -سابعان 
خمػي معػيف لمحاجػات والػدوافع والقػدرات والمعتقػدات واإلدراكػات يعرفها مارشيا بأنهػا" تنظػيـ دا: Identity اليكية

 (139م 1990محمدم ) .الوضع االجتماعي السياسي لمفرد" الذاتية باإلضافة إلى
الرقػػة المكتسػػبة بػػأف التمارػػؿ الػػداخمي واالسػػتمرارية المػػذاف تػػـ تحضػػير ما فػػي يعرفهػػا إريكسػػوف عمػػى أنهػػا "و 

 .(Erikson,1963) معنى الشخص بالنسبة لآلخريف"رية الماضي تتسؽ مع تمارؿ واستمرا

 الهوية االجتماعية
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وتعرفها الباحرة بأنها : التنظيـ الداخمي لمذاتم الذي يشتمؿ عمى القيـ والمعتقدات واأل داؼ التي يرتبط بها الفرد 
وااللتزامػػات التػػي تعهػػد ام مػػف خػػبلؿ عمميػػات البحػػث واالستكشػػاؼ لمموضػػوعات االجتماعيػػة وااليديولوجيػػة التػػي 

 خبلؿ مراحؿ نمو . يخبر ا
 : Identity Status رتب اليكية
ازم فها عبد المعطي بأنها "الشكؿ الترتيبي الذي تأخذ   وية الفرد في وقت مام و ي أربع رتب: اإلنجيعر  

 (9م 1993عبد المعطيم ) .االنغبلؽم والتشتت"‘ التعميؽ
الهويػةم مػف خػبلؿ مػا يبذلػه مػف جهػود  فها عبد الػرحمف بأنهػا" أسػاليب المرا ػؽ فػي مواجهػة أزمػةكما يعر  

عبػد ) .جػاالت االجتماعيػة واإليديولوجيػة"استكشافيةم واختيار بيف البدائؿ المتناقضةم وما يحققه مف نجاح في الم
 (19988401الرحمفم 

إجرائيػػًا بأنهػػا الرتػػب األربعػػة المػػذكورة سػػابقًا كمػػا تحػػدد ا الدرجػػة التػػي يحصػػؿ عميهػػا  رتػػب الهويػػة ؼوتعػػر  
م مػػػف خػػػبلؿ تطبيقػػػه عمػػػى عينػػػة مػػػف عمػػػى المقيػػػاس الموضػػػوعي لرتػػػب الهويػػػة المسػػػتخدـ فػػػي البحػػػث مفحػػػوصال

 .الطالبات الجامعيات المتزوجاتم واستخراج النتائج وتفسير ا
 وتتضمف الرتب األربع التالية:

 : Achieved Identity رتبة إنجاز اليكية - أ

خبػروا فتػرة استكشػاؼ فػراد الػذيف يصػنفوف ضػمنها بػأنهـ  ي الرتبة األكرر نضجًا مف رتب الهويةم ويتميز األ
 ولديهـ تعهدات والتزامات واضحة وقوية فيما يتعمؽ بكؿ مجاؿ مف مجاالت الهويةم أو في معظمها. 

عمػػػى الدرجػػػة الخاصػػػة برتبػػػة إنجػػػاز الهويػػػة عمػػػى  المفحػػػوصإجرائيػػػًا بأنهػػػا: حصػػػوؿ  رتبػػػة إنجػػػاز الهويػػػة ؼعػػػر  وتُ 
م مػػف خػبلؿ تطبيقػه عمػى عينػة مػف الطالبػات الجامعيػػات ب الهويػة المسػتخدـ فػي البحػثالمقيػاس الموضػوعي لرتػ

 المتزوجاتم واستخراج النتائج وتفسير ا.
 : Moratorium Identity رتبة تعميؽ اليكية- ب

ضػمنها أنهػـ خبػروا فتػرة استكشػاؼ و ي مف الحاالت المتقدمة في النضج النمائيم ويتميز األفراد المصػنفوف 
مازالوا منشغميف باتخاذ القرارات ولػـ يصػموا إلػى التزامػات وتعهػدات واضػحةم فػي كػؿ مجػاؿ مػف مجػاالت  إال أنهـ

  الهوية أو في معظمها.
عمػى الدرجػػة الخاصػة برتبػة تعميػػؽ الهويػة عمػػى  المفحػػوصإجرائيػػًا بأنهػا: حصػوؿ  رتبػة تعميػػؽ الهويػة ؼوتعػر  

م مػػف خػبلؿ تطبيقػه عمػى عينػة مػف الطالبػات الجامعيػػات المقيػاس الموضػوعي لرتػب الهويػة المسػتخدـ فػي البحػث
 المتزوجاتم واستخراج النتائج وتفسير ا.

 : Foreclosed Identity رتبة انغالؽ اليكية - ت

و ػػي مػػف الرتػػب القميمػػة النضػػج مػػف المنظػػور النمػػائيم ويتميػػز األفػػراد المصػػنفوف ضػػمنها أنهػػـ لػػـ يمػػروا بفتػػرة 
زامػػات الوالػػديف بشػػكؿ قػػوي فيمػػا يتعمػػؽ بكػػؿ مجػػاؿ مػػف مجػػاالت الهويػػةم أو استكشػػاؼم لكػػنهـ تبنػػوا تعهػػدات والت

 بمعظمها.
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عمى الدرجة الخاصة برتبة انغبلؽ الهوية عمى المقياس الموضوعي  المفحوصإجرائيًا بأنها: حصوؿ  ؼوتعر  
م واسػتخراج م مف خبلؿ تطبيقه عمى عينػة مػف الطالبػات الجامعيػات المتزوجػاتلرتب الهوية المستخدـ في البحث

 النتائج وتفسير ا.
 : Diffused Identityرتبة تشتت اليكية  - ث

فػراد المصػػنفوف ضػمنها أنهػػـ لػػـ و ػي الرتبػػة األقػؿ نضػػوجًا مػف رتػػب الهويػة مػػف المنظػػور النمػائيم ويتميػػز األ
 يمروا بفترة استكشاؼم وليس لديهـ تعهدات واضحة أو رابتة نحو أي مجاؿ مف مجاالت الهوية.

عمػػى الدرجػػة الخاصػػة برتبػػة تشػػتت الهويػػة عمػػى المقيػػاس الموضػػوعي  المفحػػوصرائيػػًا بأنهػػا: حصػػوؿ إج ؼوتعػػر  
م مف خبلؿ تطبيقه عمى عينػة مػف الطالبػات الجامعيػات المتزوجػاتم واسػتخراج لرتب الهوية المستخدـ في البحث

 النتائج وتفسير ا.
قػػػات أي عبلقػػػة الشػػػخص بػػػاآلخريفم : " و ػػػي  ويػػػة العبلInterpersonal Identity اليكيػػػة االجتماعيػػػة

ات وتتضمف أربعة جوانب رئيسية  ػي: الصػداقةم االتجػا  نحػو الػدور الجنسػيم العبلقػة مػع الجػنس اآلخػرم و وايػ
  (277م 1998. )عبد الرحمفم الشخص وأسموب استمتاعه بالوقت

اآلخرم المسػاواة بػيف  الصداقةم التعامؿ مع الجنس كؿ مف: تشمؿ وترى فاديا بمه بأف الهوية االجتماعية
الرجؿ والمرأةم عمؿ المرأةم مواجهة المشػكبلتم العػادات والتقاليػدم تحمػؿ المسػؤوليةم موقفػه مػف حػدوث خبلفػاتم 

 (11م 2007بمهم ) .المناسبات االجتماعيةموقفه األسريم بعض الظوا ر الموجودة في المجتمعم 

مرا ػػػؽ عمػػػى بعػػػد الهويػػػة االجتماعيػػػة مػػػف المقيػػػاس ؼ إجرائيػػػًا بأنهػػػا: الدرجػػػة التػػػي يحصػػػؿ عميهػػػا الوتعػػػر  
م مػػػػف خػػػػبلؿ تطبيقػػػػه عمػػػػى عينػػػػة مػػػػف الطالبػػػػات الجامعيػػػػات الموضػػػػوعي لرتػػػػب الهويػػػػة المسػػػػتخدـ فػػػػي البحػػػػث

 المتزوجاتم واستخراج النتائج وتفسير ا.
ه الدينيػةم : و ي  وية األنػا الخاصػة بػالفرد والتػي تشػمؿ اتجا اتػIdeological Identity اليكية اإليديكلكجية

 (277م 1998. )عبد الرحمفم لحياةوالسياسيةم والمهنيةم وفمسفته في ا

ؼ إجرائيػػًا بأنهػػا: الدرجػػة التػػي يحصػػؿ عميهػػا المرا ػػؽ عمػػى بعػػد الهويػػة اإليديولوجيػػة مػػف المقيػػاس وتعػػر  
م مػػػػف خػػػػبلؿ تطبيقػػػػه عمػػػػى عينػػػػة مػػػػف الطالبػػػػات الجامعيػػػػات الموضػػػػوعي لرتػػػػب الهويػػػػة المسػػػػتخدـ فػػػػي البحػػػػث

 لمتزوجاتم واستخراج النتائج وتفسير ا.ا
: ويعنػػي األسػػموب الػػذي يقػػـو مػػف خبللػػه الفػػرد باختيػػار Marital chosen type سػػمكب االختيػػار الزكاجػػيأ

االختيػار الػذاتي(م أـ خضػوعه لرغبػة األ ػؿ )شريؾ حياتهم وخضوعه في ذلػؾ لرغبتػه الذاتيػة ومعػايير  الشخصػية 
 االختيار الوالدي(.)

يتحدد مف خبلؿ مستوى شعور كؿ مف الزوجيف بالسػعادة الزوجيػة : Marital adjustment زكاجيالتكافؽ ال
 مػػػا مرػػػؿ البهجػػػة والشػػػعور بالتفػػػاؤؿ.التػػػي تتمرػػػؿ فػػػي مجمػػػوع األحػػػداث االيجابيػػػة واالنفعػػػاالت السػػػارة فػػػي حياته

(David Brock & David, 2000). 
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المشػػكبلتم أو العمػػؿ عمػػى حػػؿ المشػػكبلتم  كمػػا يعرفػػه وليامسػػوف ولػػوؾ أنػػه " تجنػػب كػػؿ مػػف الػػزوجيف
وتقبؿ المشاعر المتبادلةم أو المشاركة في المهاـ واألنشطة المألوفةم وتحقيؽ التوقعات الزواجيػة مػف كػؿ منهمػا". 

(Williamson & Locke, 1958, 652). 
الب الزواجم قدرة كؿ مف الزوجيف عمى التكيؼ مع اآلخرم والتبلـؤ مع مطكما يعرفه عربي كاتبي بأنه "

وذلؾ باستخداـ األساليب البلزمة والضرورية في تحقيؽ األ داؼ مف الزواجم وفي مواجهة الصعوبات الزوجيةم 
شباع   (141م 2004. )كاتبيم الحاجات مف خبلؿ التفاعؿ الزواجيوفي التعبير عف االنفعاالت والمشاعر وا 
درة كٍؿ مف الزوجيف عمى توفير متطمبات العبلقة الزوجية ق :بأنهفالتوافؽ الزواجي وفقًا لهذ  التعريفاتم يتمرؿ 

التفاعمية البناءةم بجوانبها العاطفية الحميمية والجنسية واالجتماعيةم  ذ  العبلقة القائمة عمى التفا ـ المتبادؿ 
دراكهما لمسؤولياتهما تجا  بعضهما وتجا  أبنائهمام وذلؾ بما يجعمهما يشعراف بأنهما مت كافئيفم لمشريكيفم وا 

وأنهما يكمبلف أدوار بعضهما بعضًام مما يشعر ما بالرضى عما يفعبلنهم وباالمتناف والسعادة لما يحققانهم 
 .ويمنحهما الرقة والقدرة عمى مواجهة صعوبات الحياة الزوجية ومشكبلتها

الزواجي المستخدـ في ؼ إجرائيًا: بأنه الدرجة التي تحصؿ عميها الطالبة المتزوجة عمى مقياس التوافؽ عر  ويُ 
 م مف خبلؿ تطبيقه عمى عينة مف الطالبات الجامعيات المتزوجاتم واستخراج النتائج وتفسير ا. البحث
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                                              : اإلطار النظرمالثانيالفصؿ 
 اليكية -أكالن 
 التكافؽ الزكاجي كاختيار الشريؾ -ثانيان 
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 اليكية -أكالن 

 مقدمة
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  نظرية إريكسكف في النمك
 مراحؿ النمك لدل أريكسكف
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 اليكية -أكالن 
 مقدمة
أف األنا أبعد مف أف تحاوؿ التوسط بيف الهي الغريزية واألنػا األعمػى ووسػع معنا ػا وأعطا ػا  Eriksonرأى    

 وظيفتيف أساسيتيف  ما الهوية والسيادة. 
كاممية وفي  وية األنا بأنها: إدراؾ الحقيقة بأف  ناؾ تماربًل ذاتيًا واستمرارية في طرؽ األنا الت Eriksonويعرؼ 

نمػط الفرديػة الشخصػيةم وأف  ػػذا الػنمط يتوافػؽ مػػع التمارػؿ واالسػتمرارية لممعنػى الشخصػػي كمػا يدركػه اآلخػػروفم 
ولتوضػي   ػذا التعريػؼ يشػير  (13م1998عبػد الػرحمفم ) .الذيف يمرموف أ مية في الوسط االجتمػاعي لهػذا الفػرد

Erikson اخمية لها أربعة جوانب:بالهوية  و حالة د إلى أف االحتفاظ بالشعور 
 مف أجؿ  وية واضحة مستقمة  مو ي وعي الفرد الستقبلليته الفردية: -0
: أي اإلحسػػػاس بالكمػػػاؿ الػػػداخمي والبلانقسػػػاميةم وذلػػػؾ ينػػػتج مػػػف العمميػػػات التكامػػػؿ كتكفيػػػؽ المتناقضػػػات -5

غشم المعرفة والجهؿم مما ينتج عنه لؤلنام واألنا السوية تكامؿ بيف الصور المختمفة لمذاتم كالنبوغم وال يةالشعور 
 إحساس باالنسجاـ الداخمي والتفرد مف نمو الفرد وتطور . 

اإلحسػػاس بالتمارػػؿ الػػداخمي واالسػػتمرارية بػػيف مػػا  ػػو واجػػب ومػػا يتوقػػع حدورػػه فػػي  التماثػػؿ كاالسػػتمرارية: -4
 المستقبؿم والشعور بأف حياة الشخص مبلئمة وذات معنى. 

أي اإلحساس الداخمي بالتمسؾ بالمراليات والقيـ التي تؤمف بها جماعة معينةم فالهوية  :التماسؾ االجتماعي -4
  (14م ب م1998عبد الرحمف . )عممية مستمرة ليس في ذات الفرد فقط إنما في رقافته التي ينتمي لها أيضاً 

كػػبًل مػػف  أف  ويػػة األنػػا  ػػي حالػة داخميػػة تتضػػمفبػػ يػرى مهويػػةل Erikson آخػػر إلريكسػػوف ؼيػػعر فػي تو 
اسػػتمرار التمارػػؿم أي االتسػػاؽ مػػع الػػنفسم واسػػتمرار االشػػتراؾ فػػي بعػػض الصػػفات الجو ريػػة مػػع اآلخػػريفم ويػػتـ 
التعبير عف  ذ  االستمرارية مف خبلؿ اإلحساس الشػعوري بالهويػة الفرديػة والكفػاح البلشػعوري مػف أجػؿ اسػتمرار 

 ػػػي كيػػػاف مػػػنظـ لهويػػػة ا أي أف( 13م مأ1998مفم)عبػػػد الػػػرح. الخصػػػائص الفرديػػػة والحفػػػاظ عمػػػى تركيبػػػة األنػػػا
وينطػػوي الشػػعور بالهويػػة الشخصػػية عمػػى  .تكػػوف مػػف القػػيـ والمعتقػػدات واأل ػػداؼ التػػي يػػرتبط بهػػا الفػػردلمػػذاتم وي

الشعور باالستقبلؿ كوجه آخر لمشعور باالنتماءم فاإلنساف ال يستطيع أف يؤكد  ويته الفردية إال إذا اسػتطاع فػي 
ف ينطمػػؽ مػػف الشػػعور باالنتمػػاء إلػػى جماعػػة يتجػػانس مػػع أفراد ػػام ومػػف الشػػعور باالسػػتقبلؿ وذلػػؾ الوقػػت نفسػػه أ

بالقياس إلى التبعية لمجماعةم ومػف  نػا يكػوف عمػى المرا ػؽ أف يحػاكي اآلخػريف وأف يقػؼ فػي الوقػت نفسػه عمػى 
يته ويؤكد ا فػي آف واحػدم رػـ مسافة مناسبة منهـم وذلؾ يعني أف إدراؾ  ذ  المسافة يتي  لممرا ؽ أف يحتفظ بهو 

. اتػػػػه الخاصػػػػةأف يشػػػػعر بػػػػاألمف فػػػػي إطػػػػار مشػػػػاركته االجتماعيػػػػة وباالسػػػػتقبلؿ الكػػػػافي مػػػػف أجػػػػؿ ممارسػػػػة فعالي
 ( 87م1993ميكشيمميم )
النمائيػػػة  أزمػػػة الهويػػػةإلػػػى بػػػروز مايسػػػميه إريكسػػػوف بمػػػالـ تتحقػػػؽ مقومػػػات بنيػػػة الهويػػػة  ػػػذ م فػػػتم ذلػػػؾ سػػػيؤدي و 

Identity crisis عمى أنها انتشار أو تميع الهويةم يمر بها الفػرد فػي فتػرة المرا قػةم وتتسػـ التي يشير إليها و  م
بػػأف الفػػرد يعػػاني مػػف عػػدـ معرفتػػه لذاتػػهم سػػواء فػػي الوقػػت الحاضػػر أو مػػا سػػوؼ يكػػوف عميػػه مسػػتقببًلم فيشػػعر 
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زيػػػد مػػػف التشػػػتت وتميػػػع عديػػػدة تنتهػػػي إمػػػا باإلحسػػػاس بالهويػػػة أو بالم تبػػػالحيرة والضػػػياعم ويقػػػع فريسػػػة لصػػػراعا
 ( 118م 1990)جابرم .الهوية

 مككنات اليكية-1
 إلى أف الهوية تكويف نفسي اجتماعي يتضمف العناصر التالية: Derlegaيشير 
 ذاتؾ الشخصية: كيؼ يراؾ اآلخروفم أسموبؾ الشخصيم سمعتؾ.  -

 بعض المفا يـ االحتمالية: َمْف ِمَف الممكف أف تصب ؟. -

 المبادئ واألولويات.بعض القيـ العامة و  -

 األىداؼ الكظيفية لميكية-2
نظػػرًا ألف الهويػػة تمرػػؿ بنػػاًء نفسػػيًا اجتماعيػػًام فػػتف لهػػا أ ػػدافها الوظيفيػػة الخاصػػة والتػػي تتمرػػؿ فػػي خمػػس وظػػائؼ 

  ي:
دراكها بشكؿ )مف  و ومف يكوف( -  .تعزز قدرة الفرد عمى فهـ ذاته وا 

 ته مف خبلؿ التعهدات والقيـ واأل داؼ.تزود الفرد باإلحساس بالمعنى وتعرفه باتجا ا -

 اإلرادة الحرة.امتبلؾ ضبط الذات و  تنمي لديه القدرة عمى -

تعزز جهود الفرد وتحفز  لمعمؿ مف أجػؿ تحقيػؽ االتسػاؽ والتػرابط المنطقػي واالنسػجاـ والتنػاغـ بػيف القػيـ  -
 .واالعتقادات والتعهدات

. ائؿالبػػدو واالختبػػارات  هحتماالتػػالمسػػتقبؿ وا فػػاؽاستشػػفاؼ آ و ممكػػف خػػبلؿ مػػا نحػػوالفػػرد  توجػػه ا تمػػاـ -
(Adams, 1998,6) 

 المراىقة كتككيف اليكية-3
( التػػدرج نحػػو النضػػج الجسػػمي والجنسػي والعقمػػي واالنفعػػاليم و ػػي تختمػػؼ عػػف Adolescenceتعنػي المرا قػػة )

ة إلػػى مػػرحمتيف بحسػػب مرحمػػة المرا قػػ تقسػػيـالبمػػوغ الػػذي يعنػػي التػػدرج نحػػو النضػػج الجنسػػي فقػػط. ومػػف الممكػػف 
لكػػػف  .( 14م2004 ( سػػػنة )عميػػافم21-16( سػػػنةم وتمتػػد الرانيػػػة مػػف )16-12العمػػر تمتػػػد األولػػى مػػػف عمػػر )

(م والمرا قػػة المتوسػػطة 15-13أو12العديػػد مػػف البػػاحريف يقسػػموف المرا قػػة إلػػى رػػبلث مراحػػؿ: المرا قػػة المبكػػرة )
سنة وفي  ذ  الفتػرة يناضػؿ المرا ػؽ  25وقد تمتد إلى (  22-18(م والمرا قة المتأخرة )حوالي 18 - 15)حوالي

مرا ػػػؽ أف يجػػػد  ويتػػػه ومكانػػػه فػػػي المجتمػػػع والعمػػػؿ والمواطنػػػة وااللتػػػزاـ العمػػػى ينبغػػػي كػػػي يصػػػب  راشػػػدًام حيػػػث 
واالنطػبلؽ إلػى المجتمػع  ماالرتبػاط القػوي باألسػرة إف محػاوالت تحقيػؽ ذلػؾ يػتـ مػف خػبلؿ فػؾاألخبلقي والػدينيم 

  .و ذا ال يتـ بشكؿ سهؿ وبسيطم وقد اليتمكف بعض المرا قيف مف النجاح في تحقيؽ ذلؾاألوسعم 
حوؿ أزمة الهوية التػي يمػر بهػا المرا قػوف وأف تكػويف الهويػة  ػو أ ػـ إنجػاز  Eriksonو ذا يتفؽ مع ما قاله   

ة واجتماعيػة تشػػمؿ خػبلؿ المرا قػة وخطػوة حاسػػمة نحػو سػف الرشػػد. حيػث أف تكػويف الهويػػة  ػو عمميػة نمػػو نفسػي
تحديػػد القػػيـ واأل ػػداؼ فػػي الحيػػاةم وتػػدفع اإلنسػػاف اللتزامػػات جديػػدة فػػي كػػؿ مػػف المجػػاالت االجتماعيػػة والجنسػػية 

وعنػػػػدما تبػػػػدأ مرحمػػػة المرا قػػػػةم التػػػػي  (76م 2001)مػػػر جم  .والمهنيػػػة واألخبلقيػػػػة والسياسػػػية والدينيػػػػة والعقائديػػػػة
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تمرػػػؿ فػػػي االنتقػػػاؿ مػػػف اعتماديػػػة الطفولػػػة إلػػػى اسػػػتقبللية الراشػػػديف فتػػػرة فػػػي غايػػػة األ ميػػػة ت Eriksonاعتبر ػػػا 
الكبارم يتعيف عمى المرا ؽ أف يتجاوب مع المتغيرات الفيزيولوجية المصػاحبة لمنشػاط الجنسػيم ويضػع الضػوابط 

أييػد المحددة لخطورة الدوافع الجنسية والصراعات الداخمية التي يمكػف حمهػا فقػط عمػى طريػؽ اكتسػاب المعرفػة والت
إلػػى أف عمػػى المرا ػػؽ فػػي  ػػذ  الفتػػرة أف يتحػػيف الفػػرص فػػي حبػػه  Eriksonمػػف اآلخػػريف المحيطػػيف بػػهم ويشػػير 

وفػػي عممػػهم ويجػػب أف يقتػػبس ويتشػػبه بأنػػاس لهػػـ مغػػزى فػػي حياتػػهم ويقػػارف بػػيف مػػا يػػرا  فػػي نفسػػه ومػػا يخبػػر  بػػه 
  .ليتهاسػػػػتقبل ف منػػػػه دوف أف يفقػػػػداآلخػػػػروف وأف يحكػػػػـ حكمػػػػًا سػػػػميمًا وأف يكػػػػوف عنػػػػد حسػػػػف ظػػػػف وتوقػػػػع اآلخػػػػري

م وتعنبػػر مرحمػػة الدراسػػة الجامعيػػةم فرصػػة مناسػػبة لممػػرا قيف لتحقيػػؽ  ػػذ  المطالػػب (18م 1998عبػػد الػػرحمفم )
النمائيةم فالعبلقات االجتماعية أضحت أوسع مما كانت عميه في المراحؿ الدراسػية السػابقةم كمػا اتسػعت الفػرص 

تماعيةم واختبار البدائؿم والبحث لتبني قناعات أكرر رباتًا ورسوخًا واستقبلليًة عف لتجريب المزيد مف األدوار االج
الوالديف واألسرةم والوصػوؿ إلػى االلتػزاـ بهػذ  القناعػات فػي مختمػؼ الموضػوعاتم الدينيػة والسياسػية واالجتماعيػة 

 وااليديولوجية المختمفة. 
 ؽ  ي تطوير إحساسػه بهويتػهم وذلػؾ مػف خػبلؿ أف المهمة األساسية التي تواجه المرا Erikson رأى 

لى أيف أمضػي؟ وأشػار إلػى   ػو"   Identity crisis"مصػطم  أزمػة الهويػة   أف إجابته عف السؤاؿ: مف أنا؟ وا 
متعػػرؼ عمػػى الػػذات وتحديػػد ام لقػػد آمػػف أف  ػػذ  العمميػػة جػػزء أساسػػي مػػف النمػػو النفسػػي الصػػحي عمميػػة نشػػطة ل

حيػث  مظـ عممػاء الػنفس النمػائي أف المرا قػة يجػب أف تكػوف فتػرة تجريػب لػؤلدوارالسميـ.  وبشكؿ مشابه آمف مع
يػػديولوجيات و معتقػػدات متعػػددةم يػػتـ الحقػػًا  يسػػتطيع خبللهػػا المرا قػػوف اكتشػػاؼ سػػموكات وا تمامػػات متنوعػػةم وا 

 (Atkinson et al., 2000. )المحافظة عميها أو تعديمها
 ةالمرا ػؽ حيػاة انفعاليػغالبػًا مػا يخبػر ( أنه 1996ومعاليقي )( 2001( والجرابة )1994)يرى الجسماني 

و ػػػذا يرجػػػع إلػػػى التغيػػػرات الغدديػػػة والجسػػػدية التػػػي تحػػػدث لػػػه فػػػي  ػػػذ  الفتػػػرة مػػػف حياتػػػهم إال أف العوامػػػؿ  محػػػادة
 .بػال االجتماعية تمعب دورًا مهمًا في اإلرارة االنفعاليةم فالمرا ؽ يقع في فئػة غيػر مسػتقرةم فػبل  ػو طفػؿ وال  ػو 

  االجتمػػاعي وفػػي مشػػاعر  يسػػبب لػػه مشػػكمة تحديػػد الػػدور واالسػػتقبلليةم مػػف حػػث تقمػػب المرا ػػؽ فػػي دور إف خبػػرة 
ينظػػػروف إليػػػه عمػػػى أنػػػه طفػػػؿ وطػػػورًا يطمبػػػوف منػػػه أف يكػػػوف األ ػػػؿ والراشػػػديف وتبػػػاينهـ فػػػي نظػػػرتهـ لػػػدور م فتػػػارًة 

التضػػػحية بمجموعػػػة المكتسػػػبات التػػػي تحققهػػػا مػػػع عػػػدـ الرغبػػػة فػػػي  مناضػػػجًام  ػػػذا إلػػػى جانػػػب نزوعػػػه لبلسػػػتقبلؿ
التػي تػؤدي إلػػى بػروز نشػط لمػػدافع الجنسػي عنػػد  ماعتماديتػه عمػى الوالػػديفم  ػذا إلػى جانػػب التغيػرات الفيزيولوجيػػة

مػػف حػػدة تضػػيؼ عػػامبًل قويػػًا فػػي تفػػاقـ أزمػػة الهويػػة لديػػهم والبحػػث الحريػػث عػػف حمػػوؿ يمكػػف أف تخفػػؼ  مالمرا ػػؽ
لمعاناة المولدة لهذ  األزمةم إما بتحديد واضػ  لهويتػه أو التشػتت وعػدـ القػدرة عمػى تحديػد الصراعات والتوترات وا

 واتخاذ المواقؼ المناسبة. مالخيارات المناسبة
  نظرية إريكسكف في النمك-4

 ناؾ العديد مف النظريات التي تناولت الشخصيةم وقد أكد بعضها عمى مراحؿ تطور الطفؿ وتجا ؿ 
ة مف تطور الراشدم وكذلؾ تجا ؿ أ مية تأرير العامؿ االجتماعي عمى ذلؾ التطورم كنظرية المراحؿ المحتمم
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التي لـ تقتصر  Erikson  Erikفرويدم في حيف كاف  ناؾ نظريات مرحمية أخرى كنظرية إريؾ إريكسوف  
 لحياة.عمى مرحمة معينة إنما أكدت عمى أف التطور يحدث خبلؿ سمسمة مف المراحؿ تتض  طواؿ دورة ا

 :أسبابريات الجديرة باال تماـ لعدة نظرية إريكسوف مف النظ وتعد
تشكؿ اطارًا مرجعيًا لمنمو طواؿ العمرم حيث وصفت تطور الشخصية في سياؽ رمانية مراحؿ ألنها  -

مف مواجهتها لمتغمب عميها  تتض  خبللها أ ـ القضايا النفسية في شكؿ أزمات رنائية القطب البد
 (Pervin, 1993,102) .وحمها

لـ تغفؿ األرر القوي الذي يمارسه المجتمع عمى توقيت وديناميكية كؿ مرحمة مف مراحؿ نمو الشخصيةم  -
  .(Pervin,1993,102)ى األساس الغريزي في نمو الشخصيةرغـ تأكيد ا عم

 مددة مسبقاً مف خبلؿ مراحؿ مح موفي  ذا السياؽ يذكر إريكسوف أف الشخصية اإلنسانية تتطور مف حيث المبدأ
يتسع فيه ويعيه ويتفاعؿ معه. كما أف المجتمع  ممف استعداد الشخص النامي ألف يساؽ نحو محيط اجتماعي

بشكؿ متعاقب ومتتالي ومناسب لنمو  اإلمكانات تمؾيميؿ إلى التشكؿ بطريقة تمبي وتستدعي  ممف حيث المبدأ
 (Erikson,1963,270. )الشخصية

ينظروف لممستقبؿ وأيضًا لمماضيم وكيفية تفسير ـ لمستقبمهـ وماضيهـ ربما  أف الناس تشير النظرية إلى -
 (Pervin,1993,102. )يكوف جزء  اـ مف تكويف شخصيتهـ

نظرية إريكسوف واحدة مف أ ـ نظريات التطور النفسي اإلنسانيم و و يركز في نظريته عمى التفاعؿ  وتعد
 سميت نظريته نظرية التطور النفسي االجتماعي. بيف الطفؿ والبيئة االجتماعية مف حولهم ولذلؾ

وقد كاف إريكسوف قد تتممذ في األصؿ و و شاب عمى يد فرويدم وظؿ وفيًا مف حيث المبدأ لمتقسيـ الفرويدي 
لمراحؿ نمو الميبيدوم فأبقى عمى المراحؿ الخمسة األولى وزاد فيها وصفًا وتحميبًل لعبلقات الفرد مع الجماعة. 

وليس فقط خبلؿ مرحمة الطفولةم  مسوف وجد أف اإلنساف يبقى في حالة نمو وتطور مدى حياتهغير أف إريك
ولذلؾ فقد أضاؼ إلى المراحؿ الخمسة األولى ربلث مراحؿ أخرى في فترة الحياة الراشدة. ورغـ التشابه الممموس 

وف قد أدخؿ أبعادًا جديدة لمتطورم في البنية األساسية لمتطور الميبيدي خبلؿ المراحؿ الخمسة األولىم فتف إريكس
 .(38م 2006مببلفلينقؿ ا تمامه إلى األنا بوصفها الجزء الفاعؿ في الشخصية) ف اال تماـ بالميبيدومفخفؼ م

 وقد استحدث إريكسوف مفا يـ جديدة أضافها لفهمنا لمتطور النفسي اإلنساني وأ مها:
  :ففي كؿ مرحمة نمائية يكوف  ناؾ قطباف  القطبيةمو و مفهوـ يقـو عمى مبدأ مفهوـ األزمة النمائية

أحد ما إيجابي واآلخر سمبيم ويسعي الفرد إلى حؿ  ذ  األزمة واالتجا  نحو يراوح اإلنساف بينهمام 
لفعاليات التي يقوـ بها خبلؿ  ذ  المرحمة النمائيةم وتتركز كؿ مف خبلؿ األنشطة وا مقطبها اإليجابي

القياـ بالسموؾ والعبلقات والتجارب التي تمكف الفرد مف أف يتخذ قرارًا يتعمؽ خبرات المرحمة عمى محاولة 
 ذا القرار يشكؿ وبحيث بالدرجة األولى بنظرته إلى صفاته وعبلقته بالعالـ االجتماعي المحيط بهم 

 مخرجًا مف األزمة.

م ويكاد الفرد يشكؿ بهذا المعنى فتف التطور ال بد مف أف ينطوي عمى بعض اإلشكاالت والنقاط الحرجة
رصيدًا خاصًا مف التطور مف خبلؿ تفاعمه مع كؿ أزمة نمائية يمر بهام فيكاد يتخذ قرارًا أو يصؿ إلى 
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ميؿ به في لحظة محددة تجا  يخبراته  وعند ا قد تجعمهقناعة بشأف القطبيف المتضاديف المتعاكسيفم 
هه بحركة النواس أو رقاص يشبت يمكففعه باالتجا  اآلخرم و و ما قطبم رـ تتطور األحداث فتد

مكانية حمه في النهاية.  الساعةم وال يمكف تصور تحقيؽ النمو المنشود دوف  ذا التناقض األساسي وا 
التسميات التي أطمقها إريكسوف عمى أسماء المراحؿ الرماني  ي أسماء توض   ذ  القطبية  تبدو)ولهذا 

 .(بالدرجة األولى
 تشير إلى الصفات اإليجابية التي تكتسبها األنا مف خبلؿ معايشتها لكؿ  مفهوـ فضائؿ األنا: و ي

ترافقها في تطور ا  مسب األنا فضيمة محددةتتك مكؿ أزمة نمائية ه فيمرحمة نمائيةم و و يشير إلى أن
 وتساعد ا كريرًا عمى التعامؿ مع المراحؿ النمائية القادمة وتجاوز أزماتها. ويعد  ذا المفهـو مالقادـ

أساسًا في النظرة التفاؤلية التي تميز بها مفهوـ األنا عند إريكسوف بالمقارنة مع األنا عند فرويدم والتي 
في قائمة الفضائؿ التي يذكر ا  تظهراإليجابية لطبيعة اإلنساف. ولهذا  بالنظرةتطبع كؿ فمسفة إريكسوف 
سيكيم مرؿ فضيمة األمؿم وفضيمة في أدبيات التحميؿ النفسي الكبل وجود اإريكسوف صفات يندر أف 

 اإلرادةم والتصميـم البراعةم واإلخبلص وغير ا.

  مفهوـ الطقوس أو الشعائر: و ي عبارة عف أشكاؿ مف السموؾ تتكرر بشكؿ رتيب عند الفرد في مرحمة
والوصوؿ إلى التكيؼ الذاتي وتسهـ في  منمائية معينةم و ي تساعد  كريرًا لتجاوز أزمة  ذ  المرحمة

صقؿ الخبرة ليصؿ الفرد إلى مخرجه الخاص مف األزمة. وبانتهاء فترة األزمة يفترض إريكسوف أف  ذ  
حيف ال ينج  الفرد في  مالطقوس سوؼ تخؼ بشكؿ واض م غير أنه قد يحدث في بعض الحاالت

كؿ  تربيت عمى  ذ  الطقوسم ولذلؾ فتفتجاوز األزمة النمائية بشكؿ مناسب أف يصب  لديه نوع مف ال
نوع مف الطقوس يكوف مناسبًا في مرحمته النمائيةم فتذا استمر قويًا في الكبر أدى إلى اإلساءة إلى 

 (40م 2006ببلف وآخروفم . )ط االجتماعيالتكيؼ الذاتي مع المحي
وبذلؾ فتف نظرية إريكسوف لـ تقصر تطور الشخصية عمى مرحمة معينةم إنما توض  بأف شخصية الفرد 

ؿ مراحؿ متعددةم يواجه فيها الفرد أزمات حياتية عديدةم ويتفاعؿ مع المحيط االجتماعي الذي تتطور مف خبل
 يعيش فيهم ومف رـ تتشكؿ  ويته. 

والمرحمة الخامسة مف مراحؿ  مأف تطور الشخصية يمر برماني مراحؿ تستمر عمى مدى الحياة رأى إريكسوف
لبحث عف الهويةم والتي رأى أف تحقيقها عمى النحو والتي تغطي المرا قةم تتضمف ا Eriksonالنمو عند 

 ,Scholl,1986, Vanderzandenاألفضؿ يعطي المرء إحساسًا بالرقة والسعادة وأنه يعرؼ إلى أيف يمضي)

أوؿ مف رأى أف تكويف الهوية  و أ ـ إنجاز خبلؿ المرا قة وخطوة حاسمة نحو  Eriksonحيث كاف  .(1993
في كؿ  مة يشمؿ تحديد القيـ واأل داؼ في الحياةم ويدفع اإلنساف اللتزامات جديدةسف الرشد. إف تكويف الهوي

و ذ   .(233م 2001مر جم )مف المجاالت االجتماعية والجنسية والمهنية واألخبلقية والسياسية والدينية والعقائدية
مف االحتماالت المتناقضة  المرحمة أو المهمة النمائيةم شأنها شأف المراحؿ الرمانيةم تتحدد مف خبلؿ زوجيف

األوؿ يشير إلى الناتج الجيد لحؿ األزمة و و في  ذ  المرحمة اإلحساس بالهويةم والراني يحمؿ حبًل سمبيًا أو 
 Maricaوقد أشار  .(Bee and Bjorklund, 2004, 207أقؿ صحة و و تميع الهوية أو انتشار الدور )
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إنجاز الهوية وتعميؽ الهويةم وأشار لبلحتماؿ الراني عمى أنه  الحقًا لبلحتماؿ األوؿ عمى أنه يشمؿ كؿ مف
  (Kail,2004, 102). يشمؿ كؿ مف انغبلؽ الهوية وتشتت الهوية

 مراحؿ النمك لدل أريكسكف-5
إلى رماني مراحؿ موجودة في شكؿ أولي منذ الميبلدم ولكنها بشكؿ متعاقب  Eriksonأشار 

Epigentic رحمة نمو أزمة أو مشكمة نفسية يجب حمها بنجاح أرناء المرحمة ويصاحب كؿ م أرناء النموم
المناسبة لكي تنمو الشخصية وتتقدـ بنجاح وذلؾ مف خبلؿ حؿ أزمة النمو في مرحمة سابقةم والتمهيد لممظا ر 

 .الجديدة لمنمو التي تحدث في المرحمة البلحقةم وحؿ كؿ أزمة يؤدي الكتساب فضيمة أو ميزة معينة
(Bee and Bjorklund, 2004, 209)  

 وفيما يمي وصؼ مختصر لهذ  المراحؿ:
 Basic Trust vs Mistrust(Infancy ) مرحمة الثقة األساسية مقابؿ الشؾ كالريبة: -أ

 مخصوصًا الرعاية واالحتراـ األمومي معمى الجوانب النفسية االجتماعية لهذ  المرحمةEriksonيؤكد
 ت الرضيع مع شخص آخر. الذي يمرؿ األ مية األولى لتفاعبل

 نا يعمـ الوليد أنه توجد بعض  التغذية المناسبة المصحوبة بالودمعندما تستجيب األـ لجوع طفمها ب
يرسي األساس القوي لمتبادلية  Trustاالرتباطات بيف حاجاته والعالـ الخارجيم و ذا الشعور األولي بالرقة 

 (238م مأ1998)عبد الرحمفم. از االجتماعي األوؿ بالنسبة لمطفؿويعد  ذا اإلنج القدرة عمى العطاء لآلخريفمو 
محؿ تجا ؿ مف قبؿ األـ بشكؿ مستمرم أو أف األـ  مإذا استمرت الحالة المؤلمة مف الجوع لدى الطفؿ ولكف

و ما فتف الطفؿ سيطور إحساسًا عميقًا بالخطر المهدد وعدـ الراحة و  مدائمًا مشغولة وغير متأررة بمعاناة وليد ا
 م ويسعى لمسيطرة عمى اآلخريف مف خبلؿ التهديد أو اإلفراط بالخياؿMistrustبالشؾ   Eriksonعبر عنه 

 ,Bee and Bjorklund) .والفضيمة التي يمكف اكتسابها  نا  ي األمؿ م(238م مأ1998)عبد الرحمفم

2004, 218) 
رًا ابتدائيًا بهوية األنام ويبدو أف  ذا إف خبرة الربات واالستمرارية وتشابه المظا ر تمن  الطفؿ شعو "

في ارتباط رابت مع عالـ خارجي  ملمتنبؤ وقابمةً  كرةً تذَ مُ  اً وصور  متعمؽ بأف الطفؿ )يعرؼ( عالمًا داخميًا وأحاسيَس 
 (209م 2010 )كونسفم ."والتي ستعود لمظهور رانية بصورة أكيدة ممف األشخاص واألشياء الموروقة
التطمعات البدائية  –كاألسرةم الوطفم الشعبم الديف  مأو الحقًا بدائؿ األـ -ألـوطواؿ الحياة تجسد ا

يجد الطفؿ في  بتمكانية أف ملئلنساف نحو الحب والحماية واألمافم وعميه يتعمؽ مصير اإلنساف حسب إيركسوف
نه ينبرؽ األمؿم تمؾ القوة بداية حياته " أمًا طيبة كفايًة" تمن  الطفؿ خبرة أنه محبوب وذو قيمةم وعف ذلؾ يبدو أ

 مواقؼ اليأسمفي  هبؿ وحتى تمنح مفي التغمب عمى األزمات وصعوبات الحياة  األصمية لمحيم التي تساعد
فبل بد وأف تظؿ بقية مف أمؿم وفي الواقع فتف  موحتى عندما تنجرح الرقة ويتحطـ األمؿ بنهاية طيبةم الرقة

عمى  مرؼ إيركسوف أوؿ الفضائؿ وأكرر ا أساسية في دورة الحياةويع ليأس المتطرؼ  و المرض حتى الموتما
الغضب  أنها االعتقاد المستمر " بتمكانية تحقيؽ الرغبات االنفعاليةم عمى الرغـ مف الضغوط المظممة ومشاعر

يس والرقة واألمؿ  ما المذاف يجعبلف الصداقة والحب ينموافم ويشكبلف جو ر األحاس التي تميز بدايات الوجودم
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والشعور بالهوية  قي المعادي لمحياة مف حيث المبدأموتميزاف كؿ خمؽ عف ذلؾ الُنص  األخبل مالدينية العميقة
لياـ" األبكر ربما مف استمرار التبادلية الُمحبة في بداية الحياة عمى النحو التالي  . " أنا ىك ما أممكو مف أمؿ كا 

 (212م 2010)كونسفم
 Autonomy vs Shame or Doubt(Earlyالشؾ كالخجؿ:  االستقالؿ الذاتي مقابؿ -ب

Childhood) 
بعد أف يكتسب الطفؿ الرقة في العالـ الخارجيم يحاوؿ الطفؿ في  ذ  المرحمة أف يسيطر جزئيًا عمى 

لكي يقوـ بأسموب جديد  و  مالبيئة معتمدًا عمى نمو جهاز  العضميم ويسعى لكسر االعتمادية المطمقة عمى األـ
ويتعمـ األطفاؿ سريعًا أف النظافة والتدريب عمى الذ اب  Autonomy واالستقبلؿ الذاتيم اج مع المجتمعاالندم

خبلؿ  ذ  المرحمة تخمؽ في نفس الطفؿ اإلحساس  ملمحماـ أمر  اـم فتذا كانت أساليب المعاممة الوالدية
ذا  إحساس إيجابي إلظهار االستقبلليةمباألمافم فتنه سوؼ ينمو لديه  كاف األبويف متسا ميف تمامًا ومتسيباف وا 

والفضيمة التي يمكف اكتسابها  نا  ي اإلرادة  ينتهي بمحاوالت فاشمة لبلستقبلؿم فتف  ذا ربما مأكرر مما ينبغي
Well (Bee and Bjorklund, 2004).  ويشيرErikson   إلى أنه ينبغي استخداـ األساليب النفسية

ومف رـ قوة اإلرادةم وال يمكف ألي شخص أي يحيا دوف  مختيار وضبط النفسالتي تدعـ حرية اال ماالجتماعية
 .( Tavris,2000, Wade and م1998أف تبقي األنا لديها كؿ مف األمؿ المستمر واإلرادة)عبد الرحمفم

في كؿ الخبرات  مالرقة بالنفس والقدرة عمى توكيد الذات ماالستقبللية وقوة اإلرادة كؿ مف وتمن 
أو الدفاع  معية لمحياة المقبمةم سواء تعمؽ األمر بالتعبير عف رأي سياسي أـ ممارسة مهنة ما بمسؤوليةاالجتما

وبالتالي فتف نمو الهوية في سف الطفولة  معف النفس ضد الميوؿ التدميرية لئليحاءات االستهبلكية وأجهزة اإلدارة
 (212م 2010 )كونسفم .المبكرة يقوؿ: " أنا ما أستطيع أف أكونه مستقبلً 

 Initiative vs Guilt(Preschool Age)المبادأة مقابؿ الشعكر بالذنب:  -ج
تظهر في  ذ  المرحمة القدرات الحركية كالمشي والجريم و و ما يزيد إحساس األنا بالسيادة وعمؿ ما 

لمعبم لقد أصب  إلى أ داؼ مقبولة مرؿ ا متستطيعم ويمكف لمطفؿ اآلف أف يتعمـ تغيير الدافع الجنسي المهدد
والتحوؿ مف عقدة  موالتغمب عمى اإلحباط وتبديمه بالمعب بأدوات وأدوار الكبار مقادرًا عمى ترؾ الرغبات األوديبية

مما ينتج منه تكيؼ  مInitiativeالذنب والموافقة الوالدية إلى إنجازات أخرى تسهـ في تحديد شعور  بالمبادأة 
التي يمكف أف تغرس فيه والتخمص مف  مرؿ الشجاعة وتتبع األ داؼ القيمةم مواكتساب الصفات الحميدة ماألنا

وبشكؿ مرالي يتعمـ الطفؿ اآلف أف يحوؿ الدافع الجنسي المهدد  .(287م1998)عبد الرحمفم الخوؼ مف العقاب
بوؿ الوالدي وتحقيؽ االستحساف والق ممرؿ المعبم والراحة الناتجة عف قهر الشعور بالذنب مإلى أ داؼ أكرر قبوالً 

وتؤدي سيطرة روح  م ي التي تسا ـ في خمؽ اإلحساس بروح المبادأة معمى ما يحققه مف إنجازات جديدة
م Purposeإلى تكويف األنا المتوافقة مع الغرض أو الهدؼ  مGuiltالمبادأة التي تحققت عمى الشعور بالذنب 

ببل  مشجاعة عمى تصور ومتابعة األ داؼ القيمةو و الفضيمة التي يتـ اكتسابها في  ذ  المرحمةم أو إلى ال
 (Bee and Bjorklund, 2004, 225. )خوؼ مف العقاب
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بأف أكوف ما أتصور  عف وعميه يكمف بالنسبة إلريكسوف نمو الهوية في  ذ  المرحمة في القناعة المتزايدةم " 
 (233م 2010)كونسفم .دوف أف أكوف مكروبًا بمشاعر الذنبنفسيم 

 Industry vs Inferiority(School Ageرة مقابؿ الشعكر بالنقص: المثاب -د
والرغبة في التعمـ ويبحث فيها  م ذ  المرحمة تسبؽ البموغم وتتميز بأنها مرحمة حب االستطبلع الشامؿ

 عف طريؽ إنجاز شيء ذي قيمة.  مالطفؿ عف المعرفة
ويعتمد في لعبه عمى  مالنفسي نمطًا مماربلً  ويصب  النمو الجسمي في  ذ  المرحمة أكرر بطئًام ويعكس النمو

المظهر االجتماعيم ويميؿ كبل الجنسيف إلى االنفصاؿ فيما يختص بعادات المعبم ويبدأ المعب بفقد أ ميته في 
في حيف يتخذ عامؿ األقراف موضعًا ذا أ مية مساوية لموقؼ الكبارم إف  ؤالء األقراف  منهاية  ذ  المرحمة

                  راـ الذاتم فبينهـ يجد الطفؿ مصدرًا آخر لتحقيؽ الذات خارج نطاؽضروريوف ألجؿ احت
 . (241م 1998عبد الرحمفم )األسرة 

م أما Industryإف نجاح الطفؿ في تحقيؽ مطالب  ذ  المرحمة يسهـ بتيجابية في اإلحساس بالمرابرة 
وات واإلمكانات بطريقة منتجةم مما يعطيه اإلحساس الفشؿ واليأس فيقمؿ مف القدرة عمى االستخداـ األمرؿ لؤلد

النفسي االجتماعي لتحقيؽ  بالنموويتحدد نجاح نمو الشخصية  Inferiorityبالنقص واإلحساس بعدـ التوافؽم 
إلنجاز المهاـ التي  مأو امتبلؾ الحرية والذكاء Competenceحساس بالكفاءة اإلالمرابرةم وانعكاس ذلؾ عمى 

 . جز ا مف يشعر بالنقصال يمكف أف ين
يواجه نمو الهوية في  ذ  المرحمةم يتجمى في أف الطفؿ المفرط في توافقه يقبؿ العمؿ  الذي خطروال

ويضحي بالخياؿ والهزؿ بسهولة كبيرةم ويكوف مستعدًا لتقديـ ما أطمؽ عميه  مباعتبار  المعيار الوحيد لمجدارة
 كوفيولدور ا المهيمف في نموذج الشخصيةم وعند ا  ملمتكنولوجيابمعنى أنه يصب  عبدًا  مماركس "عته الحرفة"

وسط مشكبلت الهويةم فاإلنساف ال يمرؿ فقط الحيواف المعمـ وفوؽ كؿ ذلؾ الحيواف العامؿم لذلؾ  مبالفعؿ الفرد
ة " أنا يمكف أف تعبر عنه الكممات التالي مفتف إسهاـ  ذ  المرحمة المدرسية المباشر في بناء اإلحساس بالهوية

 (  Erikson,1968,124. ) وف ما أستطيع تعممه ألصنع عمبًل"أك
ينمي الطفؿ الرقة بالذات في كفاءاته الذاتيةم ويصب  مستعدًا لمتعاوف بدأب  مفتذا ما غمبت الخبرات المشجعة

الذكاء في تنفيذ وعف ذلؾ تنبرؽ رانية الفضيمة األساسية الرابعة "الكفاية"م "االستخداـ الحر لممهارة و  مواجتهاد
إنها أساس المشاركة التعاونية بالتقنيات وتقوـ مف ناحيتها  مالواجباتم غير معاؽ مف مشاعر النقص الطفولية

 عمى منطؽ األدوات والمعارؼ".
المتمرمة في عدـ الصبلحية ألي  مأما خطر سف التعميـ األساسي فيكمف في نمو مشاعر النقص المعذبة

اآلخريف وال يمكنه أف ينجز شيئًام و و ما يمكف أف يكمف الحقًا خمؼ كؿ األشكاؿ وأف المرء أقؿ مف  مشيء
ر اب )الممكنة مف النفور مف التعمـ واضطرابات العمؿم وفي عدد كبير مف األعراض العصابية لمراشديف 

هور( يبدو أف االحمرار المزمف أو الفشؿ غير المفهوـ في االنجاز أو الخوؼ مف االمتحاف أو التكمـ أماـ الجم
 الخبرات السمبية لسف المدرسة مرتبطة بالمخاوؼ والصراعات الطفولية الباكرة.
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 Identity vs Role Confusionالدكر: انتشار أك تميع مقابؿ اكتساب اإلحساس باليكية -ىػ 

Adolescence 
إلى جانب ديف الكبارم في االنتقاؿ مف اعتمادية الطفولة إلى استقبللية الراش  ذ  المرحمة أساسًام تتمرؿ

الضوابط المحددة  االستجابة لهام ووضععمى المرا ؽ  التغيرات الفيزيولوجية المترافقة بنشاط جنسيم تفرض
التي يمكف حمها فقط عف طريؽ اكتساب المعرفة والتأييد مف  موالصراعات الداخمية ملخطورة الدوافع الجنسية
 (246 ممأ1998عبد الرحمفم. )اآلخريف المحيطيف به

إلى أف عمى المرا ؽ في  ذ  الفترة أف يتحيف الفرص في حبه وفي عممهم ويجب أف  Eriksonويشير 
وأف يحكـ حكمًا  موما يخبر  به اآلخروف ميقتبس ويتشبه بأناس لهـ مغزى في حياتهم ويقارف بيف ما يرا  في نفسه

 سميمًام وأف يكوف عند حسف ظف وتوقع اآلخريف منه.
زوبعة النمو في  ذ  المرحمةم ولعمها أعنؼ ما يواجه اإلنساف في  موف الشديد في المرحمة السابقةحيث يتمو الكم

مف خبلؿ نمو  المفاجئ في الحجـ  ممراحؿ تطور  ونمو م فالجسد يعود مرة أخرى ليقحـ نفسه عمى الوجود
كيانه تجعمه يفقد التعرؼ عمى  مما يصيب الشاب بهزة في م(ةوالشكؿم عبلوة عمى التغيرات الكيميائية )الهرموني

التي تكوف جو ر الصراع في  ذ  المرحمة مف  مفيسأؿ في إلحاح وعمؽ"مف أنا؟"  نا تبرز مشكمة الهوية منفسه
  .حياة اإلنساف

حيث تحدث  موالهوية وليدة النمو والتطور الذي يحدث منذ الطفولةم ويصؿ إلى أوجه في مرحمة المرا قة   
بالتوافؽ مع التغيرات الهائمة الحاصمة عمى الصعيد البيولوجي والمظهر  م ذ  الهوية إعادة نظر عميقة في
 ي تطوير  مأف المهمة األساسية التي تواجه المرا ؽ Eriksonلقد آمف  م( 157 م1996الشخصي)معاليقيم 

لى أيف أمضي؟ والمرا ؽ في  ذ  المرحمة  إحساسه بهويتهم وذلؾ مف خبلؿ إجابته عف السؤاؿ: مف أنا؟ وا 
االنتقالية مف عالـ الطفولة إلى عالـ الراشديف يتحدى طفولتهم ويرور عمى عالـ الكبارم ويرفع استقبللية في وجه 

مرحمة اكتساب اإلحساس بالهويةم ألف  :يسمي  ذ  المرحمة باسـ Eriksonالتبعية والتسمطيةم و ذا ما جعؿ 
ويحمؿ استعدادًا أصميًا لممواجهة مع تحديات عالـ  مفولةاإلحساس بالهوية يحمؿ معه السيطرة عمى مشاكؿ الط

مرؿ اختيار  مالتخاذ قرارات الكبار مالكبار كنٍد كامؿم بمعنى أف اكتساب اإلحساس بالهوية ضروري لممرا ؽ
 مويرتبط نضاؿ المرا قيف لتحقيؽ  ويتهـ (2001عبد المعطي وقناويم. )المهنة أو األصدقاء أو شريؾ الحياة

وبمستوى  ذا النضج حيث يكوف نمو األنا أحد المؤشرات  محساسهـ بنضجهـ النفسي واالجتماعيببداية إ
 (Newman and Newman, 1983) .اإليجابية

أو  مأف األنا تكاف  في مرحمة المرا قة كي تصؿ إلى ذات متكاممة مستقمة وفريدة Erikson ويعتقد
 Identity Crisisبأزمة الهوية" "تحقيؽ فرديتهـكفاح المرا قيف لوقد وصؼ  Ego Identity  وية أنا:

(Bootzin et al., 1986, Scholl,1986وأشار أيضًا إلى ) يشير إلى العممية  ممصطم  أزمة الهوية أف
النشطة مف أجؿ التعرؼ عمى الذات وتحديد ام لقد آمف أف  ذ  العممية جزء أساسي مف النمو الصحي السميـ 

(Atkinson et al., 2000)وأزمة الهوية  ي إحدى األزمات النمائية التي أشار إليها  مErikson  عمى أنها
انتشار أو تميع الهويةم يمر بها الفرد في فترة المرا قةم وتتسـ بأف الفرد يعاني مف عدـ معرفته لذاتهم سواء في 
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صراعات عديدة تنتهي الوقت الحاضرم أو ما سوؼ يكوف عميه مستقببًلم فيشعر بالحيرة والضياعم ويقع فريسة ل
( إف أزمة الهوية  ي وقت مف 75م 1986أو بمزيد مف التشتت وتميع الهوية )جابرم مإما باإلحساس بالهوية

   (Newman and Newman, 1983. )ومف االكتشاؼ وتجريب األدوار معدـ التأكدم إنها فترة مف األسئمة
تماعي النفسيم وفي أرناء ذلؾ يبحث اإلنساف عف يذكر إريكسوف أنه يمكف وصؼ  ذ  المرحمة بالتعميؽ االج

ومع ذلؾ  مركف محدد بدقةعف مف خبلؿ التجريب الحر لؤلدوار في قطاع ما مف قطاعات المجتمعم  ممكانه
  Continuityومف خبلؿ ذلؾ يكتسب الراشد الشاب الشعور األكيد لبلستمرارية  كأنه مصنوع مف أجمه؛

ؿ الجسر بيف ما كاف عميه كطفؿ وما سيكوف عميه اآلفم جسر  و في الوقت الداخمية واالجتماعيةم الذي يشك
. خبللها عميه بيف جماعتهم مجتمعهنفسه صورةم يدركها  و بنفسهم ترتبط مع الصورة التي يتـ التعرؼ مف 

 (240م 2010كونسفم)
ة المنسوبة في مف أجؿ دمج عناصر الهوي مويذكر إريكسوف أف المرا قيف يحتاجوف وقفة لتعميؽ النشاط

عادة النظر بمجموعة القيـ واأل داؼ الخاصة بوالديهـ ورقافتهـ عمى اعتبار أنهـ م السابؽ لمراحؿ الطفولةم وا 
وغالبًا ما يضطروف لمدفاع عنها ضد فكرة أف يكونوا  مبذرة مختمفة لهوية منفصمة ميمتمكوف مف بداية حياتهـ

 (Erikson,1959, 265. )نسخة مف أحد الوالديف
 (Erikson,1968, 135. )ومف رـ يقبموف بعضها ويرفضوف البعض اآلخر ليؤسسوا ذ نيًا  ويتهـ الخاصة

 مفهوية األنا أكرر مف مجموع تماربلت مرحمة الطفولةم و ي عممية معقدة تنشأ عف الخبرة المتراكمة لقدرة األنا
مف الموا ب  مادات والقابميات المطورةواالستعد معمى تكامؿ أو ادماج كؿ التماربلت مع التحوالت الميبيدية

و ذا يعني أف تشكيؿ الهوية  (Erikson,1963,261. )والفرص المتوافرة مف األدوار االجتماعية مالطبيعية
مف الخبرات التي يمر بها الفردم تتمايز خبلؿ  ذ   مليس وليد مرحمة معينةم إنما  ي عممية تراكمية مستمرة

لتجريب العديد  موالتفحص إضافة إلى توافر الفرص المختمفة لممرا ؽ مايدة عمى التفكيرالمرحمة نتيجة القدرة المتز 
 مف األدوار.

مما  و متاح في المجتمع يكوف لدى المرا ؽ فرصة  مفمف خبلؿ  ذا التجريب المتنوع لؤلدوار المختمفة
اقؼ الرابتة والقيـ واختيار الوظيفة لبلستكشاؼ واكتساب الخبرة دوف أي التزاـ أو تعهدم فتنشأ لديه تدريجيًا المو 

والشريؾ وأسموب الحياةم ومف رـ يتشكؿ إحساس المرا ؽ بذاته وباآلخريف حولهم وتنمو  ويته وتصب  قوية 
 (Erikson,1959, 148(&)Birch,1997,205) .ومتماسكة

عرفة المرا ؽ ذاته وتتجمى في عدـ م موتظهر في  ذ  الفترة أزمة الهوية التي يعاني منها أغمب المرا قيف
مؿ أو عف تميع الهوية أو انتشار الدور كريرًا ما تتميز بالعجز عف اختيار إوما سيكوف في المستقبؿ.  مبوضوح
أو عف مواصمة التعميـم ويعاني كرير مف المرا قيف مف صراع العصرم ويخبروف إحساسًا عميقًا بتفا ة  ممهنة
وأحيانًا  م دؼ محدد لحياتهـم إنهـ يشعروف بالقصور والغربة وبعدـ التنظيـ الشخصيم وعدـ وجود مالحياة

ويفسر بعض السموؾ م أو جماعة األترابم يبحروف عف  وية سمبية مضادة لمهوية التي تحدد خطوطها الوالديف
 Fidelity"( .Beeوالفضيمة التي تنشأ  نا  ي اإلخبلص" (197م مأ1998)عبد الرحمفم .الجان  بهذ  الطريقة

and Bjorklund, 2004, 183) 
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نجاز ا مويبدو أف أ ـ المشكبلت والتحديات التي يعيشها المرا ؽ كمطالب أساسية  موالتي تتطمب منه مواجهتها وا 
تػػدور حػػوؿ اختيػػار الشػػريؾم واالختيػػار المهنػػيم  مواإلجابػػة عمػػى التسػػاؤالت الممحػػة المرتبطػػة بهػػا ملتحديػػد  ويتػػه

 .يمي والسياسيوالدور الجنسي وااللتزاـ الديني والق
يعد إريكسوف أف الوقوع في الحب في تمؾ المرحمة ليس مسألة جنسيةم فحب المرا ؽ  مفعمى المستوى العاطفي

وكأنها مرآة  مبتسقاط الصورة الذاتية المنتشرة لمفرد عمى ذات أخرى مما و إال محاولة لموصوؿ لتحديد  ويته
. تدريجيًام ولهذا السبب يعد معظـ حب الشباب محاورات بحيث تتض   ذ  الرؤية معاكسة يرى ذاته مف خبللها

(Erikson,1968,132) 
معرفة خمفيته الرقافية تتي   ممعرفة مهنة الفرد أف حيث مةهوياليمعب االختيار المهني دورًا كبيرًا في تحديد و 

  .وخبراته اليومية وقيمه وأذواقه وا تماماته
كافأة إلى الرضا وتحقيؽ الذاتم فبعض المرا قيف يفضموف أال يعمموا يتعدى مسألة الم مفاختيار المرا ؽ لممهنة
. بداًل مف أف يتـ دفعهـ داخؿ مهنة تقدـ النجاح مف دوف الرضا عف العمؿ معمى اإلطبلؽ لفترة

(Erikson,1968,129) 
أف يزيد مف حدة أزمة الهوية إلى حد  مويرى إريكسوف أنه يمكف لمتردد حوؿ المستقبؿ المهني

و ذا التعميؽ المؤقت لمهوية م لمهوية وغالبًا ما ينبرؽ عف ذلؾ حالة تعميؽ عفوية (246م 2010)كونسفم كبير
يمارس و لتمتد إلى سف الرشدم فيمتحؽ المرء بالخدمة العسكريةم   ذ  المرحمة تطوؿوقد ذاتي االختيارم  و تعميؽ 

كما يمكف أف  لتحاؽ بالمهنة أطروحة الدكتورا ماال أو يكتب قبؿ مقبؿ اختيار دراستهدورة ما  يتبعأعمااًل مؤقتةم 
مفيد"م وذلؾ باف يقوـ المرء بشيء "مختمؼ كمية"م يقيـ في ببلد أجنبية  ؿيتعمؽ األمر أيضًا "بوقت مبدد بشك

مف الوقت المتحرر مف  مألشهرم ينسحب إلى جماعة إيديولوجية لمتأمؿم ومرؿ  ذ  األطوار ذاتية االختيار
حبلت والصداقات والخبرات الساحرةم غالبًا ما يتـ تذكر ا الحقًا عمى أنها أجمؿ مراحؿ الحياة: القرارات والر 

تمبية يتعرؼ اإلنساف عمى أناس جدد ويكتشؼ عوالـم يستطيع  ًامخانق الذي يرا محيط المتحررًا مف ضغط 
 صابية.المخاوؼ والصعوبات الع عمى والتغمب في بعض األحواؿ محاجاته وموا به الداخمية

إذ يمكف لممرء أف يقطع عدة  النهاية أف يزيد مف أزمة الهويةم د إلى ماتومف ناحية أخرى يمكف لمتعميؽ المم
أو نقاش األطروحةم ويؤجؿ مرارًا  متدريباتم يبدؿ أكرر مف مرة تخصصه الدراسي أو يؤجؿ االمتحاف لمرة أخرى

ذا لـ  يخاؼقرار الزواجم  إلى شكؿ مف أشكاؿ حياة ما بعد  ماب  ذ  المرحمةبالشيتجاوز مف أي واجب مهني. وا 
سيشعر الراشدوف الشباب في يوـ مف  ميكوف عازبًا"أف  المقدر له طالب األبديالبأف يبقى الشاب المرا قة " 

بأف الوقت يجري مف بيف أصابعهـم فيخافوا أف يصبحوا متخمى عنهـم أو أنهـ فوتوا كؿ الفرص المهنية.  ماألياـ
مكاناته ـوتضييع رغباته معمى اتخاذ القرار والخوؼ مف اتخاذ القرار الخطأوالضغط  م تسترير الحيرة ومخاوؼ ـوا 

مف خبلؿ اتخاذ قرار مفاجئم فيختاروف بتردد مهنة أو  مالمستقبؿم وكرير منهـ يحاولوف وضع نهاية لكؿ الشكوؾ
سط الحياة ليعانوا مف أزمة  وية مف يرتبطوف بشريؾ ال يحسوف تجا ه بالكريرم ليعودوا عمى األغمب في و 

 (246م 2010كونسفم . )جديد
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 يشتتألف عدـ القدرة عمى ذلؾ  موالبد مف اإلشارة إلى ضرورة االستقرار عمى  وية مهنية معينة
إلى  مويدفع بهـ حفاظًا عمى تماسكهـ الذاتي مويصيبهـ بالقمؽ واالضطراب والعجز وعدـ التوافؽ مالشباب

حيث يقود إلى الفقداف  موحد بأبطاؿ الشمؿ وأبطاؿ الجما يرم و و أحد أ ـ أخطار  ذ  المرحمةالمبالغة في الت
في إبعاد ـ لؤلفراد المختمفيف في لوف  مالكامؿ لوضوح الهويةم وقد يجعمهـ ذلؾ التوحد أكرر تعصبًا وقسوةً 

. وري ضد اإلحساس بتشتت الهويةم و ذا التعصب  و دفاع ضر ية الرقافية أو األذواؽ والموا بأو الخمف مالبشرة
(Erikson,1968.132( &)Erikson,1963,262) 

خطرًا آخر في  ذ  المرحمة عمى  مالذي يستند إلى شؾ قوي سابؽ بالهوية الجنسية مكما يشكؿ اضطراب األدوار
تحقيقه وقبوله  اعتبار أف تحقيؽ الهوية الجنسية مف المطالب النمائية التي تواجه المرا ؽم و ذا المطمب البد مف

حم وبعض بوله يؤدي إلى انتشار حاالت الجنو في السنوات األولى مف الطفولةم فعدـ القدرة عمى تحقيقه وق
 (Erikson,1963,262. )الذ انات عند المرا قيف

مف  ما يحققهويتوقؼ نجاح المرا ؽ في حؿ أزمة الهوية عمى مايقـو به مف استكشاؼ لمبدائؿ والخياراتم وعمى 
د )عب .اـ أو تعهد بالقيـ والمعايير السائدة في مجتمعه في كؿ مف المجاالت االجتماعية واإليديولوجيةالتز 

واختيار الوظيفة والشريؾ  موتبني القيـ السياسية والدينية والجنسية مفالمواقؼ الرابتةم (189م 2001الرحمفم 
مع  مية لبلعتقادات المكتسبة في الماضيوأسموب الحياة بشكؿ يحافظ فيه المرا ؽ عمى التمارؿ واالستمرار 

و و ما يعرؼ بانجاز  ميعني أف الفرد يتجه إلى القطب الموجب مف أزمة الهوية متوقعات الحاضر والمستقبؿ
الهوية حيث يتشكؿ اإلحساس بالذات وباآلخريف حوله فتتض   ويته ويعرؼ نفسه بوضوح ودور  في المجتمع. 

يعني أف الفرد يتجه نحو القطب السالب مف أزمة الهوية و و ما  مالهوية عمى حيف عدـ النجاح في حؿ أزمة
وعدـ تحديد  لذاتهم فبل يعرؼ مف يكوف وماذا  محيث يعاني الفرد مف عدـ وضوح  ويته ميعرؼ بانتشار الدور

   (birch,1997,205(& )189م 2001)عبد الرحمفم  .سيكوف؟
 Intimacy vs Isolation (Young Adulthoodالعزلة: اكتساب اإلحساس باأللفة مقابؿ الشعكر ب -ك

متحمسًا  موتمرؿ بداية مرحمة الرشدم وفيها يكوف المرا ؽ الخارج مف البحث عف الهوية واإلصرار عميها
أي القدرة عمى االلتزاـ  موراغبًا في صهر  ويته مع  وية اآلخريفم ويكوف مستعدًا إلقامة عبلقات حميمية

حتى لو تطمبت تضحيات  ممموسةم وعمى تطوير القوة األخبلقية الحتراـ  ذ  االلتزاماتبزماالت ومشاركات م
 (Erikson,1963,263. )وحمواًل وسط ذات معنى

وفيها يبدأ تحمؿ مسؤوليات العمؿ والزواجم وخبلؿ  ذ  الفترة يكوف الفرد قد اكتسب اإلحساس بالهويةم  ذا  
حيث يزيد إنجاز   ماآلخريف معي سبيؿ تكويف عبلقات اجتماعية ف ماإلحساس يجعمه يضحي برغباته الضرورية

 Bee and) .مف ذاته اً جو ري اً دوف الخوؼ مف أف يفقد جانب ممع اآلخريف دماجقدرته عمى االنمف لهويته 

Bjorklund, 2004) ذ  األلفة  وتعتبرم Intimacy والزواج الذي له  مضرورية لتحقيؽ الصداقة القوية
يبقى و  Isolationدافهم  في حيف أف الراشد الذي لـ يحقؽ  ويته بعد سيبقى يشعر بالعزلة مغزى ويحقؽ أ 

 ميؤدي إلى التغمب عمى الشعور بالعزلة األزمة حؿ  ذ ( إف 1993عنهـ )القذافي  ومنعزالً عف اآلخريف  منفصبلً 
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ذي يعبر عف إنكار الذات في ال مLoveاألنا عمى الحب قدرة و و ما يميز  مويغمب عمى الراشد الشعور باأللفة
 (Bee and Bjorklund, 2004) .والرعاية واالحتراـ واإلحساس بالمسؤولية مسبيؿ اآلخر

عمى  ذ  المرحمة اسـ مرحمة اإلحساس باأللفة ألف النضج النفسي يتطمب ألفة  Eriksonلقد أطمؽ 
ج( باعتبار  إنسانًا وكائنًا اجتماعيًام اجتماعية مع شريؾ الجنس اآلخرم ليتمكف مف اختيار شريؾ في الحياة )زو 
والبحث عف الهوية باالنفصاؿ عف  موعمى  ذا فتف معركة الشباب في  ذ  المرحمة تدور حوؿ تأكيد الذات

عازبًا في  ذ  إنما يمهد لتكويف أسرة جديدةم وبدوف  ذا االنفصاؿ  ماألسرةم والشاب بانفصاله عف أسرته
 م إذ عميه أف يتغمب عمى الميؿ لمعزلة االجتماعية.المرحمةم سيصيبه بأزمة نمائية

و ذ  األزمة تترافؽ بنوع مف االحساس بالفراغ االجتماعيم وبأف الفرد وحدة معزولةم في وسط عالـ  
يتكوف مف وحدات أسريةم كما أف ممارسة الشباب لعممه أو مهنته في  ذ  المرحمة إنما يحمؿ اختيار  لهذ  

مف االستعداد والتدريب الطويؿم الذي يستطيع في نهايته أف يعطي مف عممه وتخصصهم  المهنةم أساسًا راسخاً 
لف يستطيع أف يحوؿ م (2001م أم عبد المعطي وقناويم 1998بعد أف كاف يأخذ في السابؽ. )عبد الرحمفم 

بعبلقة  اً سكمتم يبقىبؿ  مانتماء  إلى أسرته الجديدةم ويظؿ متعمقًا بالقديـم ولف يستطيع العطاء لزوجته وأوالد 
  .األخذ التي ميزت انتماء  إلى أسرته األصميةم وبقاء اإلنساف

   Generativity vs Stagnation    اكتساب اإلحساس باإلنتاجية مقابؿ الكساد كالرككد: -ز
وقبؿ  مالتي تتضمف اإلنتاج واالبتكارية مGenerativityمرحمة الرشد  ي المرحمة المرالية لئلنتاجية 

رشاد األجياؿ التاليةم فتذا ما نج  الراشد في تطوير  وية إيجابيةذ وحقؽ األلفة والحياة السعيدة  ملؾ التناسؿ وا 
 .مف خبللهام فتنه يصؿ إلى مرحمة اإلنتاجية
ويجب أف ندرؾ أف اإلنتاج  مStagnationيتصؼ بالكساد والركود  موالشخص الذي يفشؿ في تحقيؽ اإلنتاجية

أو يتصؼ به مف ينجبوف األطفاؿ فقطم ولكنه ينطبؽ عمى كؿ مف يرعى النشء ويهتـ  مناسؿال يعني مجرد الت
مأ( 1998بشؤونهم كما يشير إلى الطريقة التي يحدد ا ويمارسها مع شريؾ الحياة والمجتمع ككؿ )عبد الرحمفم

 Care "( .Bee and Bjorklund, 2004)والفضيمة التي تنشأ  نا  ي الرعاية "
 Ego _ integrtiy vs Despairألنا مقابؿ اليأس كالقنكط: تكامؿ ا -ح

القميؿ فقط  ـ الذيف يستطيعوف حؿ أزمات المراحؿ السبع السابقةم و ـ فقط الذيف يستطيعوف تحقيؽ 
والشعور باإليجابية نحو الحياة التي يعيشونهام وعكس التكامؿ الذاتي  و اليأس  Ego-integrtiyتكامؿ األنا 
Despair قبؿ أف يجد الفرد طريقًا منجيًا إلى حياة لها معنى ) مخوؼ مف أف يتدخؿ الموتأو الBee and 

Bjorklund, 2004ميكوف الناتج مف ذلؾ  و التوافؽ السيكولوجي م(م فتذا تغمب األنا عمى الشعور باإلحباط 
تم ولمحكمة تأرير ا بالحياة في مواجهة المو  طم أو عدـ االرتباWisdomالذي ينتج األنا المتصفة بالحكمة 

لف يخاؼ األطفاؿ األصحاء مف الحياة إذا كاف الكبار مف " "  Eriksonأو كما يقوؿ  معمى األجياؿ التالية
 (Wade and Tavris,2000, 214. )حولهـ لديهـ تكامؿ وال يخافوف الموت "
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 اضطراب تشتت اليكية لدل الشباب:-6
حوؿ  ويتمحور  ذا االضطراب ممتبلزمة اضطراب المرا قة مؽبالمعنى الضي الهوية لدى إريكسوف  و تشتت

نوع مف توقؼ النمو عمى أعتاب مرحمة سف الرشدم يمكنه أف يترافؽ مع أعراض مختمفة وظوا ر نكوصيةم 
م ويبدو مشموؿ الدافع أو وينكفئ داخؿ ذاته ينسحب الشاب موبداًل مف التخطيط لحياته البلحقة بشكؿ واقعي

أو يستمر في نشاٍط  وسي بتمديد مرحمة تعميقه التجريبيةم وغير راٍض عف نفسه وعف العالـم  مشكاؾ أو مستسمـ
ف البدء حيث يبدو أف كؿ شيء كاف خاليًا مف الهـ والتذمرم غالبًا ما يتمنى لو تمكف م ميتوؽ الشاب إلى طفولته

 تظهر بقوةم إال أنها عادية ومقبولةياة بالنسبة لهذ  المرحمة مف الح الحاالت النكوصيةم وتعد مرؿ  ذ  مرًة أخرى
 مفي تشتت الهوية بشكؿ مؤٍذ. وكمما ازداد شعور المرا ؽ بعدـ الراحة كمما تصاعدت مخاوؼ الطفولة المكبوتة

إضافًة إلى تراجع قدرته عمى التواصؿم وضعؼ رقته بنفسهم  أو الشؾ أو الخجؿ أو الغضب أو قمة الحيمةم
حسب  - يقود و ذا  ميصعب عميه الخروج منها بجهد  الذاتي مدائرة مغمقة ييضع المرا ؽ نفسه ف وبذلؾ 

تبدو آليتها مصممة بحيث يظؿ حدًا أدنى مف الواجبات الفعمية والقرارات  مإلى حالة مف الشمؿ -إريكسوف 
 .الوقت والقدرة عمى اتخاذ القرار مرتبطًا مع حد أقصى مف القناعة الداخمية بأنه ما زاؿ يمتمؾ

 ذا أعراض  تظهروغالبًا ما  بسيطماكتئاب  قد يترافؽ بحالة ميانًا يظهر تشتت الهوية في سموؾ انسحابيوأح
م عدـ الرغبة في العمؿ أو سوء استهبلؾ العقاقير أو اضطرابات الطعاـك مالتشتت في الهوية بشكؿ واض  وحاد

مف وقاحة  مةألعراض البلاجتماعيا أواألعراض التي تبدو عصابية أو ذ انيةم كما تظهر عمى الشاب بعض 
أو المشاركة بحاالت  مااللتحاؽ بحركات إيديولوجية متعصبةوصواًل إلى  مالمساف ونزعة التدمير غير المضبوطة

 كبيرة بالصديؽ أواألمؿ ال: خيبة يشكؿ حاد مف تشتت الهويةيسترير حالة  ومماالسطو الجماعي المنظـ. 
م مبلحظة خطأ مف المعمـم الشعور ئجافبشكؿ ميتصاعد  الذي يفمزمف مع الوالدالخبلؼ الالصديقةم 

يشعر بأف العالـ ينهار مف و ألـٍ عميؽم  مرؿ  ذ  الحاالت يعاني الشاب مف باالستبعاد في شمة األترابم في
أنفسهـ بشكٍؿ شبه  يسقطوفالمرضى  بعضيعد قادرًا عمى تحقيؽ شيء"م ويعتقد إريكسوف أف  لـأنه "و حولهم 

 يحتاجوفيطوروف حاالت مف الضياع أو يتصرفوف في مرؿ  ذ  الحاالت بطريقة  دامةم بحيث مقصودم 
بصورة لمهوية وضع تعميؽ  فيتحويؿ إلى مستشفى طبي نفسي أو مركز تربية أو سجف لؤلحداث. ويبدوف لم

طباء النفسييف أو مستترةم كي يتركوا اتخاذ القرار حوؿ حياتهـ البلحقة لمسمطات االجتماعية أو القضاة أو األ
مرحمة م في وشدته مالنفسي نوع االضطراب واض  عمى تدؿ بشكؿاألعراض إريكسوف أف  ذ   ويرى التربوييف.
أنه لمحكـ بوجود اضطراب تشتت الهوية لدى المرا ؽ  ومع  ذا يرىم أكرر مف أي مرحمة عمرية أخرى المرا قة

 ينبغي أف تجتمع أربعة مجموعات مف األعراض: 
 لحميمية.تشتت ا -

 تشتت خبرة الزمف. -

 تشتت االجتهاد. -

 التما ي مع الهوية السمبية.   -
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ويتحدث م عدـ قدرة الناشئ عمى إقامة عبلقة حب عميقة ودائمة :واألعراض المميزة لتشتت الهوية  ي بانتظاـ
سف المرا قة أكرر مف انتمائها ل مم بأف  ذا التشتت يعود إلى مرحمة الرشد المبكرإريكسوف عف تشتت الحميمية

 (390م 2010م كونسف) .المتأخرة
يمتمكوف  مالذيف يعانوف مف تشتت الحميميةومف وجهة النظر التحميمية النفسية فتف  ؤالء األشخاص 

جسد ـ وأفكار ـ ومشاعر ـ بشكؿ صحي م ويعيشوف في خوؼ مستمر  يدركوفوغالبًا ال  حدودًا ضعيفة لؤلنام
القرب العاطفي أو  فتفم ومف  نا وتهديد ا أنا ـ اـقتحقد يؤدي إلى اريف اآلختواصمهـ الوريؽ جدًا مع بأف 

أو  ماإلحساس الغريب بالتوتر ويسيطر عميهـالمخاوؼ الباكرة مف إزالة الحدود والتذويبم  يوقظ لديهـ الشهواني
 بخبرة الفراغ الكمي والبعد في وجود الجنس اآلخر.

وغالبًا ما يكوف المريض مربتًا  لممحة باالتصاؿ المحبما الرغبة تظهر لدى الشاب مومف ناحية أخرى
قد اليجرؤ كؿ األحاسيس واألفكار عمى "فارس أحبلـ" واحد ووحيدم  وتتمحورفي الخياؿ عمى موضوع مراليم 

تأخذ طبيعة  يمكف أفلدى يافعيف آخريف  في حيف أف الحياة الجنسيةعمى االقتراب منه بشكؿ جدي.  المرء
 .دوف أية مشاعريستغؿ اآلخر كموضوع جنسي  وبهذ  الحالة مالعشوائيةعبلقات مف الإطار تعددية في 

يعاني المرء مف صعوبات واضحة في قبوؿ بحيث يضاؼ إلى ذلؾ تشتت في الهوية الجنسيةم  وأحياناً 
 نفسه كرجؿ أو امرأةم وتتسمؿ  وامات ما قبؿ جنسية أو جنسية مرمية إلى الخبرة وتجعؿ المرء يشعر لبعض

. إال أف تشتت الحميمية ليس مجرد اآلخرتجا  الجنس نفسه أكرر مما يشعر  تجا  الجنس  بالرغبة الوقت
نما يشير عمومَا إلى إعاقة عميقة في النمو االنفعالي  .اضطراب جنسيم وا 

أنه واقع  الشخص شعري حيث  و االضطراب في خبرة الوقتم حسب إريكسوف والعرض اآلخر لتشتت الهوية
بأنه صغير جدًام طفؿ تقريبًام وكبير جدًام وكؿ المرضى  نا تقريبًا يشكوف مف أنهـ و ط كبير لموقتم تحت ضغ

 ذ  الحالة في القناعة االستسبلمية  خطورةكمف تقصروا في أفعاؿ كبيرة وبددوا في وقت مبكر موا ب كبيرةم و 
عمؿ الكرير مما فاتهـ في اف بتمكانهـ ه قد كنبأػف الزمف لف يغير في  ذا شيئًام وكذلؾ في الخوؼ العنيؼ بأ

 سنواتهـ السابقة.
)اضطراب  وترتبط اضطرابات العمؿ وعدـ الرغبة في التعمـ والتهرب مف أي التزاـ بالمدرسة أو التعميـ

 م ال يشارؾأو عممه إلى مدرسته أو جامعته متأخراً  الفرد بشكؿ وريؽ مع تشتت خبرة الزمفم فيصؿ ماالجتهاد(
نتيجة لضغط الوالديف عذر يهيـ عمى وجههم كما أنه  حمؿ فوؽ طاقتهم يتغيب مف دوفشعر أنه ييو م اآلخريف
لوقت قصير لمشاريع و ينتقؿ المرء مف المدرسة أو المهنة التي يتعممهام ويتحمس في بعض األحياف  موالمربيف

ج مف دوف تعميـ أو مهنةم وعمى الخرو  إلى يصؿ بهما مم د أقؿ خيبة يعود رانية لبلستسبلـخيالية مام إال أنه عن
ال مباليف فتنهـ في الغالب يعانوف داخميًا بعمؽ  لآلخريفيبدوف  مالرغـ مف أف مرؿ  ؤالء الشباف حسب إريكسوف

أسعد وأقدر وأقؿ  الذيف  ـ مأف الحظ يبتسـ لؤلترابب ناعةً قويظهروف مف أال يتمكنوا مف الصمود مع اآلخريفم 
 نفسهـ يظموف في دور المظموميف والفاشميف. مومًام في حيف أنهـ  ـ أ

 موالسػػمة الرابعػػة األساسػػية فػػي تشػػتت الهويػػة فػػي المرا قػػة بالنسػػبة إلريكسػػوف  ػػي "التمػػا ي مػػع الهويػػة السػػمبية"
حكػػـ  لتػػيوا متػػهطفول فػػي  عايشػػها واالتجا ػػات التػػي مػػع أولئػػؾ األشػػخاص مونظرتػػه لنفسػػه هفيقػػارف الشػػاب سػػموك
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أنػػه   و أو معممػ والػػدا   يعتبػر  كػػافكػؿ ماعمػػى  ويحػاوؿ التمػردم ة أو خطػػرةأو شػرير  ةيػػر أخبلقغيػ اعمػيهـ والػدا  بأنهػػ
التػي  مبعػض السػموكيات لممارسػةة بشػكؿ صػاـر نػاألطفاؿ مف األسػر المتديوقد يعمد  جدير بالطموحمصحي  أو 

المتشػرديفم وابػف المحػامي الشباف مف أسػر غنيػة يرتػدوف ريػاب قد نرى م و تتعارض مع  ذ  البيئة الدينية المتزمتة
  لمشػػػػػػػباف. يصػػػػػػػاحب أشخاصػػػػػػػًا مػػػػػػػف المتعػػػػػػػاطيفم و ػػػػػػػذا يمتػػػػػػػد إلػػػػػػػى أبعػػػػػػػد مػػػػػػػف مجػػػػػػػرد االسػػػػػػػتفزازات المعتػػػػػػػادة

 (401م 2010م كونسف)
م فالشاب واقع دائمًا تحت خطر التصرؼ الهداـم  وعبلج تشتت الهوية حسب إريكسوف  و عبلج طويؿ ومتأـز

 ضعه في محيط عيادي محمي.ومف  نا فتنه ال مناص في الغالب مف و 
دور المعالج ظهر ي مظا ريًام ولكف الحساس داخميًا بدرجة ضخمة المقاوـمع  ذا المريض فعند اتصاؿ المعالج 

 تهاستقامالسمات الشخصية التي يستخدمها المعالج  ي وأولى م وأ مية خبراته في التعامؿ مع  ذا الشخص
بناء العبلقة العبلجية  ممف الممارسات التي عمى المعالج القياـ بهاو  مجةإلى أقصى در  فستنزفاي افذمال موصبر 

 .بأنه سيحقؽ تقدمًا مع المتعالج م وااليماف الداخميبصورة مطمقةالرابتة والمحافظة عميها 
 مففي كؿ وقت أف تظهر انتقاالت مفاجئة م ولكف مف الممكف ممكفً الشاب مشتت الهوية تحسف إف 

ما ال يستطيع الحفاظ عمى حدود  نحو األنا الضعيؼ غالبًا  ألفانتكاسات سيئةم ى إلمشحونة باألمؿ  حاالت
التي م فتنقمب لحظات التمقائية واإلبداعية المعالج جهود التي تشتت المواقؼحدث بعض تالداخؿ والخارجم بحيث 

ركز إلى تعب ال يمكف ويتحوؿ اال تماـ الم مإلى أطوار التباطؤ والتبمدتـ التوصؿ إليها خبلؿ مسار العبلجم 
أف تقطعها فجأة مشاعر االغتراب وعدـ الوجود  لدى المريضم التغمب عميهم ويمكف لخبرة الواقع والهوية

يحصؿ  مقوى الهو األنا دافعية إلى مشاعر النقص المدمرةم فعندما تغمر لديه الرقة بالنفس وتنقمبالجسديم 
وغير ا مف السموكات  طات جنسية غير شرعية أو نشوة شرابم أو اختبلءعمى سبيؿ المراؿ إفراط في االستمنا

 النكوصية السمبية. 
 و أنها عبلمة مومف بيف تفسيرات إريكسوف لمرؿ  ذ  التأرجحات المشحونة باألزمة في مجرى العبلج 

أف شخصيته في مجرى المعالجةم و  بسحؽ المعالج قياـوالمقصود  نا خوؼ المريض مف  الهوية"م "لمقاومة
أو  مغرس  ويته  و فيهم كأف يقمؿ مف قيمة عبلقاته البيف إنسانية ويفرقها فيمجأ المريض إلى مبر  مجنوناً يعت

وكؿ ما  مبعالـ الراشديف العبلقة السيئةوبالتحديد لدى الشباف ذوي  مأخبلقه وعقيدته عمى سبيؿ المراؿيغير أسس 
 ذ  الرغبة  مبتدمير المعالج الشعوريةرغبة برؽ لديهـ إذ تن م و مؤسساتي فتف  ذا الشكؿ مف المقاومة كبير جداً 

 . البلشعورية منبرقة مف منابع طفولية مبكرة
ويرجع الفضؿ إلريكسوف بأنه قد أوض  بأف تشتت الهويةم يكمف خمؼ كرير مف أنماط السموؾ المنحرفة 

وكرير مف المظا ر التي  مغير مكتممةوليس األمراض النفسية أو الميوؿ الجنائية أو بنية شخصية لمشبافم 
إال أنه ال  أـ تربويًا مع الشباب المضطربيفم يصفها إريكسوف تبدو معروفة بالنسبة لكؿ شخص يعمؿ عبلجياً 

 إال عندما تتوفر جميع مجموعات األعراض في الوقت نفسه. ميمكننا الحديث عف تشتت الهوية
اإلكمينيكيم والذي ال بد وأف يحظى بأ مية أكبر قاش أف إريكسوف قد أدخؿ مقاومة الهوية إلى النفي ذلؾ المهـ 

 (402 م 2010م كونسفبكرير تتجاوز مجاؿ العبلج النفسي لمشباف. )
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 Identiy Domainsأبعاد اليكية -7
 AdamsK Alan Waterman,Archer:وكذلؾ James Marcia وآخروف Erikson رأى

Bennion لهويات المترابطةأف عمى المرا ؽ أف يطور العديد مف ا موغير ـ: 
 : ما العمؿ الذي سوؼ أقـو به؟ كاليكية المينية 

 : ما الذي سأفعمه حياؿ كوني رجؿ أو امرأة؟. كىكية الدكر الجنسي
 .: ما الذي أؤمف به؟كاليكية السياسية كالدينية

ذا لـ تنج   ذ  الهوياتم سوؼ يعاني المرا ؽ    Bee and)إحساس أنه ال يعرؼ ماذا ومف يكوف مف وا 

Bjorklund, 2004, 236 وكاف )Erikson أرجعهما  مقد سمـ بأف تركيب الهوية يتضمف مكونيف متميزيف
كالعمؿ والقيـ  مإلى كؿ مف  وية األنام و وية الذاتم وترجع  وية األنا إلى تحقيؽ االلتزاـ في بعض النواحي

 وية الذات فترجع إلى اإلدراؾ الشخصي  أما مواإليديولوجية المرتبطة بالسياسة والديف وفمسفة الفرد لحياته
 وفيما بعد تـ وضع بعديف لمهوية  ما:  ملؤلدوار االجتماعية

: ويتضمف نواحي مهنية ودينية Ideological identityأو الهوية اإليديولوجية البعد األيديكلكجي:  -
 .وما تشممه مف قيـ وأ داؼ ومعايير موسياسية وفمسفة الفرد وأسموبه في الحياة

:  identity  Interpersonalأو الهوية االجتماعية أو  وية العبلقات بيف األشخاص البعد االجتماعي:  -
 .ة ممارستهاوتتضمف جوانب كالصداقةم واألدوار الجنسيةم والهوايات التي يختار ا الفرد وكيفي

 (67م مأ1998 )عبد الرحمفم

البعػػديف السػػابقيفم اإليػػديولوجي واالجتمػػاعيم ال يكػػوف إف كفػػاح المػػرا قيف مػػف أجػػؿ تحقيػػؽ  ػػويتهـ فػػي كػػؿ مػػف 
فتف ضرورة اختيار مهنتهـ إضافة إلػى الرغبػة فػي إظهػار اسػتقبلليتهـ فػي  مسهبًلم فمربًل بالنسبة لبعض المرا قيف

ويظمػػوف فػػي حالػػة تػػردد نتيجػػة تعقػػد المهػػف  م ػػذا االختيػػار يوقعػػانهـ فػػي أزمػػة قمػػؽ مهنػػي حقيقػػةم فيسػػألوف كريػػراً 
اراتهـ وعػػدـ وضػػوح اسػػتعداداتهـم ممػػا يػػدفعهـ إلػػى قبػػوؿ مهنػػة مػػا دوف تفكيػػر م ونتيجػػة لمتقمبػػات فػػي اختيػػليػػةالحا

 .صػػػػدقاء أو ضػػػػغوطهـجػػػػدي فػػػػي المسػػػػتقبؿم مشػػػػدديف عمػػػػى اعتبػػػػارات مؤقتػػػػة ومعتمػػػػديف عمػػػػى آراء األ ػػػػؿ واأل
 (183م 1996 )معاليقيم

 .التالي عمى  ويتهو ذا قد يؤرر بالتالي عمى اكتساب المرا ؽ لمصداقات وب

  Identity statusرتب )حاالت( اليكية -8
والتي أجرا ا مف خبلؿ أسموب المقابمةم أف المرا قيف  Eriksonفي دراساته حوؿ نظرية  Marcia,  Jوجد 

يستخدموف أربع طرؽ يمكف في ضوئها تصنيفهـ إلى أربع رتب أو  مو ـ في سبيمهـ لمواجهة أزمة الهوية
 :و ذ  الرتب  ي، مى ما حققو  مف نجاح في سبيؿ ذلؾبناءًا ع محاالت
ف عمى أمر ـ في مسألة و في  ذ  المرحمة مشوشوف ومغموب األفراد :Identity Diffusion اليكية تشتت

 تحقيؽ الهويةم ويفعموف القميؿ مف أجؿ إنجاز ام ويفشموف بااللتزاـ بأيديولوجيا معينة. 
تحديد ا بشكؿ كبير بواسطة  يتـ األفراد في  ذ  الحالة لديهـ  وية :Identity Foreclosureانغالؽ اليكية 

( و ـ كذلؾ أشخاص لـ يمروا Kail,2004, 214. )الراشديفم وال يكوف الفرد قد قاـ باكتشاؼ لمبدائؿ المتاحة
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 مـ وأفكار ـولـ يختبروا حالة معتقداته مولكنهـ تبنوا معتقدات مكتسبة مف اآلخريف )آبائهـ والمحيطيف بهـ( مبأزمة
أو مطابقتها بمعتقدات وأفكار اآلخريفم ويقبموف  ذ  المعتقدات دوف فحص أو تبصر أو انتقاد لهام وتمارؿ  ذ  

      .حبس  ويته العممية عممية التوحد في الطفولة المبكرةم ويوصؼ  ذا الشاب بأنه عمؽ  ويته مسبقًا أو
 (129م مب1998)عبد الرحمفم
ولكف لـ  ماألفراد في  ذ  الحالة مازالوا يختبروف البدائؿ الممكنة Identity Moratoriumتعميؽ اليكية 

أي أنهـ األشخاص الذيف مروا بأزمةم ولـ يكونوا  وية  (Kail,2004,216. )يعرروا بعد عمى  وية مرضية
ام ولكف لـ أنهـ خبروا بشكؿ عاـ الشعور بهويتهـم وبوجود أزمة الهويةم وسعوا بنشاط الكتشافه بمعنىبعدم 

 (72م مأ1998عبد الرحمفم. )بمعتقداتهـيصموا بعد إلى تعريؼ ذاتي 
وانتهوا إلى تكويف  وية  م: األفراد في  ذ  الحالة اكتشفوا بدائؿIdentity Achievementإنجاز اليكية 
 (Kail,2004, 217) .واضحة محددة

يميهـ الهويةم  و ـ مشتت مفي سمـ الرتبً  األفراد نضجاً م وبالطبع فتف أقؿ ةتسمى  ذ  الرتب بالرتب الصافي
  (73م مأ1998 )عبد الرحمفم .رتبة االنجاز رـ تعميؽ الهوية ذووالهويةم وأكرر ـ نضجًا  منغمقو

تشتت الو ذ  الرتب األربعة قد ال تحدث بالضرورة بالتعاقبم مع أف معظـ المرا قيف الصغار يكونوف في حالة 
يكتشفوا  ويات بديمةم أف المرا قيف لـ يتمرؿ في الكامف وراء  اتيف المرحمتيف  أو االنغبلؽم إف العامؿ األ ـ

مف خبلؿ أخذ الهوية التي اقترحها اآلباء أو   ذ  األزمة حؿأنهـ قاموا بالدخوؿ في األزمة كميًام أو  إنهـ يتجنبوف
يحظوف بفرص أكرر ليكتشفوا  مالراشدوفم وعمى أي حاؿ فاألفراد في مرحمتي المرا قة المتأخرة والرشد المبكر

اإلنجاز  رتبتي صب تبينما  مف أقؿ شيوعاً اصبحبلؽ تالتشتت واالنغ م حيث أف رتبتيبدائؿ الهوية المتاحة
والحقًا وضع آدمز رتبًا إضافية بعد تطوير  أداة لقياس رتب  (Kroger,2000, 289. )والتعميؽ أكرر شيوعاً 

مف أجؿ تميز ا عف رتبة التعميؽ  Low-profile Statusمنخفضة التحديد الهوية حيث وضع الرتب 
ف كانت تنطوي تحت رتبة التعميؽم كما تمت إضافة   Statusرتبة الحاالت االنتقالية الصافيةم وا 

Transitional وينتقموف إلى مستويات أدنى مف  مم لمتعبير عف المرا قيف الذيف يتعرضوف النتكاسة في النمو
عادة البحث مف جديد عف خيار  ممرا ؽ قد يتعرض لمحيرة أو التوقؼ عف خيار معيفرتب الهوية نظرًا ألف ال وا 

 (132م مب1998 )عبد الرحمفم .آخر
 تبعًا لمدى وجود أو غياب عمميتيف أساسيتيف  ما: مأف  وية األنا يتـ تقييمها Marcia,.jلقد رأى 
االكتشاؼ إلى فترة حيث يشير  مما( ودرجة كؿ منهCommitment( وااللتزاـ )Explorationاالستكشاؼ )
لموصوؿ إلى قرار رابت في مجاالت الهوية كالدور الجنسي أو االختيار المهني المناسبم بينما  مالتساؤؿ النشط

أو االختيار المهني وغير ذلؾ مف مجاالت  ميتضمف االلتزاـ عمؿ قرار رابت وحاـز بالنسبة لمدور الجنسي
يقصد منها  موااللتزاـ بنتائجه ومف رـ فتف متغيرات االستكشاؼ وااللتزاـ مالقرار الهويةم واختيار طرؽ تنفيذ  ذا

و كذا فتف المرا ؽ يكتسب  (217م2001)عبد المعطي وقناويم .شكيمهاتحقيؽ اكتماؿ تشكيؿ الهوية أو إعادة ت
ف نواح مهنية سواء اإليديولوجية بما تتضمنه م ممف خبلؿ نشاطه وبحره المستمر لمختمؼ المجاالت م ويته

وما تشممه مف قيـ وأ داؼ ومعاييرم وكذلؾ االجتماعية بما  مودينية وسياسية وفمسفة الفرد وأسموبه في الحياة
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ومف رـ  متتضمنه مف جوانب كالصداقةم واألدوار الجنسيةم والهوايات التي يختار ا الفرد وكيفية ممارستها
ممارسة والسموؾم وبناء عمى  اتيف العمميتيف يتـ تصنيؼ وااللتزاـ به مف خبلؿ ال ماكتشافه لممناسب منها

و ي اإلنجاز والتعميؽ واالنغبلؽ والتشتتم وفي كبل البعديف  مMarciaالمرا ؽ في إحدى الرتب التي حدد ا 
األصدقاء الذيف يوافقوف م ويختار يمارسها أ مه التي االجتماعي واإليديولوجيم فالمرا ؽ الذي يختار الهوايات

يمكف وصفه بأنه منغمؽ الهوية االجتماعيةم ومف ناحية أخرى فالشخص الذي  مدوف تفحص أو تفكير عميهـ
ويمتـز به يمكف وصفه  مويختار منها ما يناسبه ميفكر مميًا بالجوانب األكاديمية أو المهنية واألخبلقية والسياسية

 .و كذا.. بأنه منجز لهويته اإليديولوجيةم
الذي يحققه المرا ؽ في مرحمة المرا قةم ووفؽ  ملى مقدار النمو النفسي واالجتماعيإف مفهوـ الهوية يشير إ

ما اقترب نمو الهوية مف اإليجابية أكررم سواء في اإلنجاز أو التعميؽ كما أشار  ربقد Eriksonمنظور 
Marcia اتجه نمو فكمما  مالحقًام بقدر ما يقترب المرا ؽ مف النمو الصحي السميـم وعمى العكس مف ذلؾ

الهوية نحو االنغبلؽ والتشتتم كمما ابتعد المرا ؽ عف النمو الصحي والسميـم ويكتسب  ذا الطرح أ مية كبيرة 
  مرا قيف عمومًا.عند دراسة ال
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 شريؾالتكافؽ الزكاجي كاختيار ال -ثانيان 
 

 مقدمة
وترسيخ أسس بناء مقومات  مومعتقداتهقيمه  زيزعوت مـ في استقرار المجتمعا دور  نظرًا لما لؤلسرة مف

فقد دأبت العديد مف المؤسسات المجتمعية الجريمة واالنحراؼم  كافة أشكاؿ مفأمنهم وتعاضد أفراد م ووقايتهـ 
 مؿ التي تساعد عمى استقرار ا.المدنية والقانونيةم عمى توفير مختمؼ الشروط والعوا

يشػػكؿ عػػامبًل  امػػًا لمضػػبط واألمػػف وتكامػػؿ أدوار ػا وتوافقهػػا وتماسػػكهام  مومػف  نػػا يمكػػف القػػوؿ أف صػػبلح األسػػرة
عبلء وال ملقانوفم وتقبؿ اآلخر المختمؼااللتزاـ الديني والقيمي واحتراـ ابما يمربلنه مف  ماالجتماعييف عيش معه وا 

كتعػػاطي المخػػدرات والكحوليػػات  مفم كمػػا تعػػد عامػػؿ وقايػػة ألبنائهػػا مػػف االنحرافػػات السػػموكيةقػػيـ التسػػام  والتعػػاو 
( وتحصػػنهـ مػػف عوامػػؿ القمػػؽ واالكتئػػاب والغػػزو الرقػػافي Daviies. et. al. 1999, 12) .وممارسػػة العنػػؼ

 .( كمػػػػا تسػػػػهـ فػػػػي تشػػػػكيؿ اتجا ػػػػاتهـ اإليجابيػػػػة نحػػػػو اإلنجػػػػازClare. et.al. ,2003, 22) .السػػػػمبي
(Barton & Lawraa, 2002, 253 ) 

عمى توافر العديد مف الضمانات  مفقد حرصت القيادات المجتمعية مونظرًا لما لؤلسرة مف أدوار  امة
 وتقوية الروابط بيف أفراد ا. مالتي تساعد في استقرار ا وتماسكها وحمايتها موالشروط

التػػي  مماته فػػي إشػباع العديػد مػػف الحاجػات والػدوافعإلسػها مويعػد الػزواج مػف أ ػػـ ركػائز الصػحة النفسػػية لمػزوجيف
 .والحاجة لتأكيد الذات والهوية موالحاجة لمحب والتقدير مودافع الوالدية ممرؿ دوافع الجنس ميصعب إشباعها دونه

والقػػدرة عمػػى  موالػػزواج النػػاج  مػػف العوامػػؿ التػػي تػػدفع الػػزوجيف لئلنجػػاز واإلبػػداع م(15م 2001عبػػد الػػرحمفم )
( وقػد يتحقػؽ لمفػرد مػف خػبلؿ شػعور  April & Taos, 2005, 32) .د ومقاومػة ضػغوط الحيػاة والعمػؿالتجديػ

  .العديػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػف النجاحػػػػػػػػػػػات فػػػػػػػػػػػي مجػػػػػػػػػػاالت الحيػػػػػػػػػػػاة االجتماعيػػػػػػػػػػػة والعمميػػػػػػػػػػػة مبالرضػػػػػػػػػػا والسػػػػػػػػػػػعادة الزوجيػػػػػػػػػػػة
 (6م 1993حسيفم  &عطيعبد الم)

التي تعترض  مشكبلت والصعوباتفي مواجهة ال غالباً  يفشموف ماألزواج غير المتوافقيف في حيف أف
ويقمؿ  ممما ينمي لديهـ الشعور بالنقص وعدـ الكفاءةم األمر الذي يترتب عميه تعطيؿ طاقاتهـ وقدراتهـ حياتهـم

 فرص نجاحهـ في الحياة.
يتوقؼ بالدرجة األولى عمى مستوى  موما يناط بها مف مسؤوليات وأدوار منجاح العبلقة الزوجيةإف 

 ملمزواج الناج  اً مؤشر  يعد مالتوافؽ الزواجيوبذلؾ فتف ورضا ما وتقبمهما لمعبلقة الزوجيةم  متفاعؿ الزوجيف
 لمزواج الفاشؿ. اً مؤشر  قد يكوف وسوء التوافؽ
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  Adjustment التكافؽ-1
مف اشباعات  مومواجهة مشكبلته مالتوافؽ مفهوـ خاص باإلنساف في سعيه لتنظيـ حياتهم وحؿ صراعاته

)محمدم  .أو السواء واالنسجاـ مع اآلخريف في األسرة والعمؿ ماًل إلى ما يسمى بالصحة النفسيةوصو  مواحباطات
 ( 178م 2004

والظروؼ االجتماعيةم  مواستخداـ لفظ "التوافؽ" أنسب بالنسبة لئلنساف الذي يتأقمـ لظروؼ البيئة الطبيعية
لكي يحقؽ  ماجه مشكمة في بيئته االجتماعيةعندما يو  مفاإلنساف لديه القدرة عمى أف يغير ويعدؿ مف سموكه

وما  ملكي يتحقؽ التبلؤـ واالنسجاـ بينهما مأو يغير مف سموؾ أفراد الجماعة مالتبلؤـ واالنسجاـ مع أفراد جماعته
 ( 24م 1997)دخافم  ال نوع مف التوافؽ مع الظروؼ الطبيعية.إ ماستخداـ االختراعات العممية الحديرة

 :تعريؼ التكافؽ-0-0
ليحدث عبلقة أكرر توافقًا بينه  مالتي يعبر بها الشخص عف سموكه م و تمؾ العممية الديناميكية المستمرة

بأنها القدرة عمى تكويف العبلقات المرضية بيف  مؼ  ذ  الظا رةيعر ت يمكف موبيف البيئةم وبناًء عمى  ذا الفهـ
 ( 23م 1997فهميم . )المرء وبيئته

 ( 385م 1971المميجيم . )ي بواسطته يصب  الفرد أكرر كفاءة في عبلقته مع البيئةالتوافؽ  و األسموب الذ
إشػػباعًا  مومطالػػب البيئػػة مػػف جانػػب آخػػر محالػػة يػػتـ فيهػػا إشػػباع حاجػػات الفػػرد مػػف جانػػب هأنػػكمػػا يعرفػػه ايزنػػؾ ب

ميػة التػي تحقػؽ بهػا  ػذ  كما أنهػا العم ممف خبلؿ البيئة االجتماعية ماالتساؽ بيف الفرد وما يهدؼ إليهأي  مكامبلً 
فبل تصؿ إلػى  مأما مف الوجهة العممية مو ذ  الحالة يمكف التعبير عنها مف الناحية النظرية فقط مالعبلقة المتسقة

 .والعبلقػػػػػػػػػػػػػػػة غيػػػػػػػػػػػػػػػر المنتظمػػػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػػػع البيئػػػػػػػػػػػػػػػةم توافػػػػػػػػػػػػػػػؽ نسػػػػػػػػػػػػػػػبي لئلشػػػػػػػػػػػػػػػباع الكامػػػػػػػػػػػػػػػؿ لحاجػػػػػػػػػػػػػػػات الفػػػػػػػػػػػػػػػرد
 (52م 1998أبو مصطفى والنجارم )

 فؽخصائص كديناميات التكا-0-5
 :التكافؽ عممية كمية 

وكٌؿ موحد في عبلقته ببيئتهم بمعنى أف  مباعتبار  شخصية كمية مو ي تعني ضرورة النظر إلى اإلنساف
ومدى ما يستشعر  مفي إغفاؿ لتجاربه الشعورية مالتوافؽ خاصية ال تقتصر عمى السموؾ الخارجي لمفرد

 ( 204م 2004)قدي م  .مف رضا تجا  ذاته وعماله
 ؽ عممية نسبية:التكاف 

( إلى أنه ليس  ناؾ ما يعرؼ بالتوافؽ التاـ إال الموتم فالتوافؽ التاـ يؤدي 1997حيث يشير دخاف )
الذي يؤدي بدور  إلى الموت أو ما يتساوى معهم فالتوافؽ مسألة نسبية معيارية  مإلى درجة مف الجمود

 ( 29م 1997زمانًا ومكانًا وظروفًا. )دخافم 
 مصطفى والنجار( الخصائص التالية لمتوافؽ:  ذا ويذكر)أبو 
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 :التكافؽ عممية نشكء تطكرية ارتقائية 
لتمبية واالشباع لتحقيؽ م لهذا فهي تتطمب االنمو  لمراحؿ اً حاجات الفرد ومتطمباته تنمو وتتطور وفق

 (52م 1998)أبو مصطفى والنجارم  التوافؽ
 :التكافؽ عممية كظيفية 

 مأو تخفيؼ التوتر مينطوي عمى وظيفة إعادة االتزاف ميًا كاف أو مرضياً سو  مويقصد به أف التوافؽ
إنما يشمؿ بجانب  مفالتوافؽ ليس مجرد خفض لمتوتر مالناشئ مف صراع القوى بيف الذات والموضوع

تحقيقًا إلمكاناتهم تحقيقًا لموجود اإلنساني  موتحقيقًا لقيمة الذات ممجاؿ الصحة النفسية لئلنساف مذلؾ
 (52م 1998. )أبو مصطفى والنجارم ؼ مف العالـكموق

 :التكافؽ عممية دينامية 

ويقصد به أف التوافؽ يقـو عمى صراع القوىم صراع بيف الذات والموضوعم في سمسمة متصمة ال 
وبسوء  مأو نتاج معيف يسمى بالتوافؽ أحياناً  متنتهيم وكؿ صراع مف  ذ  السمسمة ينتهي بمحصمة

 (52م 1998)أبو مصطفى والنجارم  .رىفي أحياف أخالتوافؽ 
 :التكافؽ عممية اقتصادية 

 توفر عممية التوافؽ جزءًا مف الطاقة النفسية المستمدة مف الصراع بيف القوى المختمفة.
 Marriageالزكاج -2

وال خبلؼ عمى وجود  في كؿ المجتمعات القديمة  مالزواج ظا رة اجتماعية تبلـز أي مجتمع بشري
فقيرة والغنيةم المتخمفة والمتقدمةم إال أف الخبلؼ األساسي يكمف في كرير مف األمور المرتبطة والحديرةم ال

 مرؿ طريقته وعدد الزوجات والمراسـ والطقوس. مبالزواج
فكبل ما  موبالتالي فالعبلقة وريقة بينهما إلى حد كبير موالزواج في واقعه يمرؿ المقدمة األساسية لتكويف األسرة

وتعاوف اقتصادي بيف  مفاألسرة جماعة اجتماعية تتميز بسكف مشترؾ مم و ذا الترابط يعد ترابطًا قوياً يكمؿ اآلخر
 وتكارر بيف الزوجيف. مأعضائها

 ( 87م1990 )مكاويم .والزواج مجموعة مف العادات تحدد صور العبلقات بيف شخصيف بالغيف
 م2000 واالمتراؿ لممعايير االجتماعية )عمرم ميتصؼ بقدر مف االستمرار منظاـ اجتماعي صفه )عمر( بأنهتو 

و ذ  العبلقة نرا ا مختمفة  موتمرؿ العبلقة بيف الذكر واألنرى أ مية خاصة بالنسبة لمسموؾ اإلنساني م(56
 اختبلفًا بيف حضارة وأخرى.

 تعريؼ الزكاج:-5-0
ومف  مالعبلقات اإلنسانية الحميمةلتنظيـ  موجود عبلقة دائمة بيف الرجاؿ والنساء يعني مالزواج نسؽ اجتماعي

ضمنها إشباع الحاجات الجنسية لدى كميهما بطريقة مشروعةم وتتصؼ  ذ  العبلقة بقدر مف الربات واالمتراؿ 
لتنظيـ المسائؿ الجنسيةم وتحديد مسؤولية صور  ملممعايير االجتماعيةم فهي الوسيمة التي يعتمد عميها المجتمع

 ( 55م 1987الخوليم . )مرؿ حقوؽ الزوجةم وحقوؽ الزوجم واإلنجابم والميراث ميفالتزاوج الجنسي بيف البالغ
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تفرض الزواج عمى غالبية  مسواء في الماضي أـ الحاضر موالزواج نسؽ عالميم إذ أف جميع المجتمعات
رغـ أف  مأفراد ام حتى لو كاف المجتمع يبي  وجود عبلقات خارج نطاؽ الزواجم وليس الزواج واألسرة شيء واحد

لدى العديد مف الدارسيفم فالزواج عبارة عف  م ناؾ ميبًل إلى استخداـ المصطمحيف الزواج واألسرة بالمعنى نفسه
تزاوج منظـ بيف الرجاؿ والنساءم في حيف يجمع معنى األسرة بيف الزواج واإلنجابم وتشير األسرة كذلؾ إلى 

أف مف المألوؼ اعتبار  يتبيفالزواج واإلنجابم و كذا واألدوار المكتسبة عمى طريؽ  ممجموعة مف المكانات
 ( 56م 1987)الخوليم  .الزواج شرطًا أوليًا لقياـ األسرة
 ( أنه يمكف تعريؼ الزواجMitchellلميتشؿ )  Dictionary of Sociologyوجاء في معجـ عمـ االجتماع 

ويبرر وجود ا المجتمعم وتستمر فترة  التي تقع بيف شخصيف مختمفيف في الجنسم يشرعها مبالعبلقة الجنسية
وتربيتهـ تربية اجتماعية  ميستطيع خبللها الشخصاف المتزوجاف البالغاف إنجاب األطفاؿ مطويمة مف الزمف
 ( Mitchell, 1973, 113) .يقر ا المجتمع ويعترؼ بوجود ا وأ ميتها موأخبلقية ودينية

سرة: درة لمنهوض بالمهمات التي كانت تناط باالمؤسسة مستح م( إلى أف الزواجHarrisويذ ب  اريس )
 ( 137م 1991)العوام  .اإلنجاب وتربية األطفاؿ ونقؿ الرقافة

اتحادًا يعترؼ به المجتمعم  م( أف الزواج عبارة عف اتحاد الرجؿ والمرأةWestermarckسترمارؾ )و ويرى 
 ( 5وينطوي عمى حقوؽ وواجبات معينة )وستر مارؾم بم تم 

اجتماعيًا معترفًا به  م( بقوله: الزواج اجتماع أشخاص مف جنسيف مختمفيفFriedrichsفريدريش )وقد وصفه 
 (137م 1991. )العوام واتصااًل جنسيًا حصرياً  ميستهدؼ إقامة بيت مشترؾ مومتميزاً  محقوقياً 

ورات المعيشيةم لمتعاوف عمى تحقيؽ الضر  مه: رابطة بيف رجؿ وامرأة( فيعرؼ الزواج بأنSpencerأما سبنسر )
نجاب األطفاؿ  ( 1981841)المهينيم  .في ضوء اإلطار العاـ الذي تحدد  الجماعة موا 
( اف الزواج نظاـ عالميم يكفؿ وجود عبلقة دائمة بيف رجؿ وامرأةم لتربية أطفالهما Landisويرى النديس )

كسابهـ م  (Landis, 1965, 15) .كانة معينةالذيف ال حوؿ لهـ وال قوةم كما أنه يضمف انتقاؿ الرروة لهـم وا 
وتقاليد عرفية  موقد عرفه كحالة اجتماعيًا بقوله: إف الزواج نظاـ اجتماعي جو ريم مقيد بشرائع دينية مختمفة

 متربط النفوس لكائنيف عاقميف مستعينيف بالصبر واالتفاؽ متبعًا لمشعوب واألمـم  ذا باإلضافة إلى أنه رابطة
 ( 10م 1985)كحالةم  .مة صالحة في المجتمع اإلنسانيليستطيعا أف ينشئا عائ

إف الزواج ليس عبلقة اجتماعية فحسبم بؿ  و عبلقة نفسية تشبع مف خبللها حاجات الفرد المختمفة مف خبلؿ 
عيش الشريكيف معًام فمكؿ منهما عاداته السابقة وأسموبه الخاصم ومف خبلؿ  ذ  العبلقة تتحدد درجة تقارب 

أال و ي  ى تحقيؽ الراحة األساسية لدى المرأةمفتنتج عبلقة ناجحة أو فاشمةم ويهدؼ الزواج إل م ذيف الشخصيف
نجاب أطفاؿ يحمموف اسمه ويعدوف  ماألمومةم كما أف الرجؿ يجد فيه راحة نفسية عبر إنشاء أسرة خاصة به وا 
 سساف مجتمعًا خاصًا بهما.امتدادًا لهم إضافة لبلستقرار النفسي لكبل الزوجيف عندما يشعراف أنهما يؤ 

عف  واستعداد الفرد لمتخمي متقترف باكتماؿ نمو الشخصية مأما زكريا إبرا يـ فيرى أف الزواج ظا رة سيكولوجية
 (36م 1986نرجسيته. )إبرا يـم 
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عممية نمو مف كبل الطرفيف نحو اآلخرم ولداخؿ اآلخرم و ذا النمو يتـ في جميع " :عمر بأنهوتعرفه 
مف حيث أف االنساف يتكوف مف جسـ وذ ف  موعمى جميع المستويات الفيزيولوجية والنفسية والروحية ماالتجا ات

  (504م 1987)عمرم  ."وروح
م فاألوؿ سوسيولوجي والراني بيولوجيم فالتزاوج معروؼ عند أنواع مف يس الزواج والتزاوج شيئًا واحداً ول

 ؾ ربلرة معايير اجتماعية تفسر معنى الزواج و ي:والزواج مقصور عمى البشر فقطم و نا مالحيوانات
 ه الشرائع إلهيًا مقدسًا خمقه اهللم وأكدت نظاماً إلى الزواج بوصفه ي: و و ينظر المعيار االجتماعي التقميد

 أساسًا لمحياة اإلنسانية. مالسماوية والكتب المقدسة

  المحافظة عمى االحتراـ االجتماعيم الزواج  و ف مالسمطة في يد الرجؿالمعيار الراني: يركز عمى أف
 واالحتفاظ بصورة الئقة في المجتمع. مواالمتراؿ لرغبات األقارب والمجتمع المحمي

 إال مف أجؿ الفردم فاألمر ال يتعمؽ باهلل وال  لـ توجد مالمعيار الرالث: ويؤكد أف األسرة والعبلقة الزواجية
نما باألنام فالزواج عممية تتعمؽ ب  ماإلنساف وحد م فتذا أراد أف يتزوج مف خارج عقيدته الدينيةالمجتمعم وا 

 (366م 1999بدرم ) أو طبقته االجتماعية أو مستوا  التعميمي فهذا شأنه.

 اليدؼ مف الزكاج-5-5
 :ما يمييهدؼ الزواج إلى 

البد مف تأميف االستمتاع بالمذة الجنسية بطريقة مشروعة يقر ا المجتمعم لكف لكي يتحقؽ  ذا االستمتاع  -1
 والبد مف توافر شروط القوة و ي:    رأة والرجؿ إلى بعضهمامتجذب الم متوافر قوة جذب وحب

  .وسيأتي تفصيؿ ذلؾ(.)حرية االختيار لمشاب أو الفتاة دوف شروط 

 .القدرة عمى االختيار والتوافؽ في السف والتفكير والتربية 

 مؼ والتوافؽ في المنبت الطبقيوالحب والتآل متوفر االرتياح المتبادؿ بيف الطرفيف 
 والتوافؽ والتفا ـ في ممارسة الجنس. موالجماؿ

والقمؽ  مالمحافظة عمى سبلمة النسب: فتذا حصمت  الخيانة الزوجيةم فمف نتائجها اختراؽ سبلمة النسب -2
أكرر مما  و قمؽ عمى عدـ استمرارية الحياة  مالذي تسببه الخيانة الزوجيةم قمؽ عمى سبلمة النسب

 الزوجية.

 وتحقيؽ الشعور بالديمومة والبقاء. مواألمف االجتماعي مإيجاد السكف النفسي واالستقرار الروحي  -3

 وعمى المجتمع مف الفساد. مالحفاظ عمى األخبلؽ مف الهبوط -4

ذكاء روح التعاوف والقياـ بالواجب متكويف ممكة المسؤولية -2  (127م 2001الشربجيم . )وا 

 الدكافع إلى الزكاج-5-4
 قد عرؼ أحد القانونييف الزواج بأنه الرابطة التي يمبي ربلرة أغراض  ي:ل

 اإلنجاب. -1

 إرضاء الرغبة الجنسية. -2
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يناس واطمئناف. مالمصاحبة -3  وما تعطيه لمشريكيف مف راحة وا 

 بتحميؿ  ذ  العناصر الربلرة كما يمي: 1970وقد تقدـ )تيرنر( 
 والدافع اآلني إلرضائها. متتسـ بالرغبةالتي  -أي الجنسية الشهوانية –الرابطة الجسدية  -1

 والتي تتصؼ بالتواصؿ بيف شخصيف. -مف الحب والتعاطؼ –الرابطة النفسية  -2

وبالمسؤوليات  موالتي تتقيد بالحقوؽ والواجبات لمطرفيف -القانونية واالقتصادية –الروابط االجتماعية   -3
 البينية المستمرة.

قوـ عمى ركيزة واحدة دوف الركيزتيف اآلخرييفم و ذ  إمكانات متوافرة أف مؤسسة الزواج قد ت مومف الواض   نا
 ( 100م 1994كماؿم . )الحياة الزوجية لكرير مف الناس في

أو لسبب واحد وأكررم ويجمؿ تمؾ  م( أف الناس يتزوجوف لعدد مف األسباب مجتمعةBowmanويرى بوماف )
 األسباب فيما يمي:

 .الحب 

 .األماف االقتصادي 

 ة في حياة المنزؿ واألوالد.الرغب 

 .األماف العاطفي 

 .تحقيؽ رغبة الوالديف 

 .الهرب مف الوحدة 

 .المشاركة 

 سرة.ألالهرب مف أوضاع غير مرغوب فيها في منزؿ ا 

 .إغراء الماؿ 

 .الحماية 

 .المغامرة 

 تحقيؽ مركز اجتماعي معيف.؟ 

 (17م 1982والصداقة. )الساعاتيم  وجود الصحبة 

 ـ الدوافع إلى الزواج يمكف إجمالها فيما يمي: باحريف عمى أف أ ذا وُيجمع معظـ ال
 الدافع الجنسي. -

 الحب. -

 الديف. -

 الضغط االجتماعي والنفسي. -

 التقميد. -

 إيجاد عزوة. -
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إني " ( عمى السؤاؿ الرئيس في موضوع الزواج: لماذا يتزوج الناس؟ بقوله: .Flegel G. Sوقد  أجاب فميجؿ )
جاذبية الزواجم  و أننا نتمرؿ أبوينام فنرى في أنفسنا صورة كؿ منهمام ونصبو إلى أعتقد أف السر الكميف في 

التي اعتقدنا في غضوف حدارتنا أنهما يتمتعاف بهام إذ لما كنا صغارًا نظرنا إليهما بعيف  مالتمتع بالحقوؽ الممتازة
في وقٍت أبهمت فيه  ما نحف منهاووجدنا ما يتمتعاف بحقوؽ وامتيازات ولذات فسيحة المدىم قد ُحرمن ماإلكبار

قد رغبنا فيه رغبًة بالغًةم فمما  موأخطأ فيه تقديرنا عنهام و ذا الذي ُحرمنا منه حرمانًا زاجراً  ممشاكؿ الجنس عمينا
الذي رسخ منذ  موتهيأت لدينا الوسائؿم وجدنا السبؿ ممهدًة لتحقيؽ األمؿ الذ بي مأشرفنا عمى سف الزواج

 دةم في كرير مف الفرحمفانتهزنا الفرصة في شغٍؼ ولهفةم واجتزنا عتبة الحياة الجدي مصدورناالحدارة في أعماؽ 
لقد أردنا أف نرفع عف أنفسنا حجاب التحريـ الجنسيم وأف نكوف أبويف كما كاف أبوانام فالمجتمع يقضي عمينا أف 

اؿ وحد  يبي  تحقيقها إلى أقصى حدود ونقمعها قمعًا إال عف طريؽ الزواجم وفي  ذا المج منكبت الرغبة الجنسية
 ( 23م 1985. )كحالةم "ويحؽ عميه الحؽ كمه ماإلباحة

 أشكاؿ الزكاج-5-4
لكي يحصؿ عمى  مجو ر الزواج واحد في كؿ المجتمعات البشريةم إذ يتـ بيف رجؿ وامرأة بشكؿ عمني

)عمرم  .كمه ال بطبيعته أو بجو ر بش ماالعتراؼ االجتماعي والديني والرسميم لكنه يختمؼ مف مجتمع إلى آخر
 ( 59م 2000

 وأشكاؿ الزواج  ي:
 Endogamyالزكاج الداخمي:  - أ

أو االرنية أو اإلقميمية أو الطائفيةم وبذات  مأي يختار الفرد قرينه مف جماعته النسبية مالذي يعني زواج األقارب
أو  مبؿ مف نفس الشريحة مقرينة مف خارجها ال تقبؿ أف تنتمي إليها مالوقت تكوف جماعة الفرد المقترف بالقرينة

االرنية أو اإلقميمية أو الطائفيةم أي أنها ال تقبؿ الغرباء عنها وال تتفاعؿ معهـم وبالوقت ذاته ال تقبؿ مف ال 
نسبًا أو عرقًا أف يتزوج مف صبايا ا ألنه غريب عنهام وبعبارة أدؽ ال تريد أف تزوج شبابها مف  مينتمي إليها

 ( 60م 2000ارجيةم أو أف تتزوج صبايا ا مف قريف خارجي غريب عنها. )عمرم قرينة خ
 Exogamyالزكاج الخارجي  - ب

أي الزواج مف خارج مجاؿ األقارب والنسب الواحدم ويعني أيضًا الزواج مف خارج المحرمات النسبيةم أي 
لشامؿ لكؿ أعضاء الجماعة أو مف ذوي القربىم بمعنى أدؽ التحريـ العاـ وا متحريـ الزواج بيف المحاـر

 باف ال تتزاوج فيما بينها بؿ مف خارج جماعتها. ماالجتماعية
 الزكاج األحادم: - ت

زواج  إلى أي زواج الرجؿ بزوجة واحدةم بمعنى أف القريف يتزوج مف قرينة واحدة في العمرم ويشير أيضا
م 2000األولى أو الطبلؽ منها )عمرم  إال بعد وفاة موال يمكف له أف يتزوج مف أخرى مالقريف مف قرينة واحدة

61 ) 
 الزكاج التقميدم:  - ث
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يتصؼ  ذا النوع مف الزواج بامتبلؾ أحد الشريكيف جسد اآلخرم إضافة إلى فكر  وعبلئقه ومواقفه وسموكهم 
أف يتسمط ويصدر األوامر  مممنوحًا عرفيًا مف قبؿ مجتمعه مالزوج في أغمب األحياف()أي يكوف أحد الشريكيف 

نا ية والمسموحة( ويتحكـ في كيفية تصرؼ وتفكير وتحديد مواقؼ وعبلئؽ الشريؾ المقترف به )وغالبًا ما )ال
وعدـ السماح له بأف يتصرؼ به لشريؾ  -الممموؾ–فضبًل عف امتبلكه جسد الشريؾ اآلخر  متكوف الزوجة(

ؾ المتعدد المناحي لكف  ذا التمم مأو زوج آخر غير المالؾ( مأو لشخص آخر )عشيؽ أو حبيب مآخر
قامة  مال يتمتع به الممموؾ عمى المالؾم بؿ لؤلخير الحرية في التصرؼ والتفكير موالمجاالت واتخاذ المواقؼ وا 

 ( 55م 1987)الخوليم  .دوف مراقبة ممموكه أو محاسبته له عمى أخطاء تصرفاته معبلئؽ مع اآلخريف
 Open marriageالزكاج المفتكح  - ج

والمرونة في طبيعة الرباط األسري بيف  مألنه يتسـ بالتكافؤ الموقعي مج نقيض التقميدي ذا النوع مف الزوا
أبرز سمات  ذا و  موليس الرباط ذا االمتبلؾ االجتماعي مالقرينيفم أي يكوف ارتباطها أشبه بالرباط الصداقي

 :ما يميالنوع مف الزواج 
  بؿ  مالمستقبمية مجااًل عمى واقع ارتباطهما عيش القرينيف ليومهمام إذ ال تحتؿ حياتهما الماضية أو

يجعمهما ال يهتما بالممارسات التقميدية  ميهتما بحياتهما الحاضرة فقطم  ذا االحتبلؿ الحياتي القائـ
واآلداب العرفية ومراعاتهام بؿ يركز عمى إشباع  مفي الممبس والمأكؿ وااللتزاـ الديني والطقسي موالعرفية

مف عواطفهما وتفكير ما معًام لذلؾ تكوف قراراتهما األسرية صادرة مف  متناميةحاجاتهما الشخصية الم
 وليس مف أحد ما. مكميهما

  مرونة األدوار: ال يوجد تقسيـ عمؿ مستقؿ الواحد عف اآلخر بيف القرينيفم وأنه ال يوجد عمؿ منزلي
واألسريةم وذلؾ بدافع  خاص بالزوج وأخر خاص بالزوجةم بؿ االرناف يتعاوناف في الشؤوف المنزلية

محدد  مدوف تمييز بينهمام أنه نظاـ تقسيـ عمؿ أسري مإشباع الحاجة الزواجية واألسرية والمنزلية
أو متصمب يتسـ بالمهاـ الرتبية )الروتينية(  موواض  لكبل الطرفيفم أي ممارسة سموؾ دوري جامد

التعاوف المنزلي والمهني )خارج المنزؿ( معتمدًا عمى انفصاؿ الموقفيف والدوريف لمشريكيف خالييف مف 
 ( 63م 1985ألنهما مستقميف موقعيًا ودوريًا. )حدادم 

  التكافؤ في مجاؿ الحقوؽ والواجبات لكبل القرينيف: إذ ال توجد مفاضمة أحد ما عمى اآلخرم إنما كؿ
دمة القريفم أي إلشباع حاجاته وتحقيؽ غاياتهم وليس لخ مقريف يقوـ بما يتناسب مع قدراته الشخصية

 كؿ قريف يخدـ نفسه بنفسه.

 دوف  مواحتراـ كؿ منهما لآلخر مالرقة أي الصدؽ في إبداء اآلراء والعواطؼ والمواقؼ عند القرينيف
فتنها ال  مخوؼ أو تخويؼ أو مراءاة أو تضميؿ أو خداعم وعندما تحصؿ اختبلفات في وجهات نظر ما

 محيافم فالتعبير الصري  والواض  في أقوالهما وعواطفهماتؤرر عمى مواقفهما ورباطهما في أغمب األ
يكوف نابعًا مف تكافؤ موقعهما األسري ومرونة دور مام واحتراـ كؿ منهما لخصوصية اآلخرم وعف  ذا 

 ( 70م 2000السبيؿ تتولد الرقة. )عمرم 

  Marriage Without Childrenزكاج بدكف أطفاؿ  - ح



 

 

50 

سؤولية لكي يكونا أحرارًا مف قيود م ممف قبؿ الشريكيف بعدـ اإلنجاب ينطوي  ذا الزواج عمى اتخاذ قرار
أف الزواج ال يعني بالضرورة إنجاب أطفاؿ بشكؿ تمقائيم و ذا القرار يرجع إلى عدة  تربية األطفاؿم والعتبار ما

 أسباب أبرز ا:
 يعود عمها بدخؿ مالي مساو لمرجؿ. مبحث الزوجة عف عمؿ محترؼ 

  عدـ اإلنجاب.رغبة القرينيف ب 

 بالسفر واألنشطة الترفيهيةم عمى اإلنجاب وتربية األطفاؿ. ارغبة الشريكيف بصرؼ أوقاتهم 

 مف الناحية الصحية والغذائية والرعائية. مالكمفة العالية التي تتطمبها تربية األطفاؿ 

 الزكاج األبيض: - خ

لكي  مي اقتراف المرأة بقريفاقتراف الرجؿ بقرينة مف أجؿ الحصوؿ عمى إقامة بمد ام أو بالعكس )أ
أو بهدؼ الحصوؿ عمى جنسية المقترف به أو بهام  ذا النوع مف الزيجات أكرر  متحصؿ عمى إقامة في بمد (

 (70م 2000)عمرم  .انتشارًا بيف المهاجريف الخارجييف )الذيف يهاجروف مف بمد ـ إلى بمد آخر(

 كظائؼ الزكاج-5-2
ف كانت  ناؾ وظائؼ عامة يشبعها الزواج تختمؼ وظائؼ الزواج باختبلؼ األ نماط المجتمعية ودرجة تقدمهام وا 
 والعائمة عمى المستوى اإلنساني.

إف كؿ مجتمع ينظـ األنشطة اإلنجابية لمبالغيف الناضجيف جنسيًام وذلؾ عف طريؽ مجموعة مف القواعد التي 
وكذلؾ أمور الحمؿ والوالدة وتربية  موما يترتب عميها مف حقوؽ وواجبات متنظـ عمميات االتصاؿ الجنسي
 ( 474م 1999بدرم . )األطفاؿ وغير ذلؾ مف األمور

تتمرؿ في إنجاب األطفاؿ  م( فهناؾ وظائؼ عالمية لمعائمةMaregrate midووفقًا لما ذكرته مارجريت ميد )
عطاء المكانة لهـم وفي المجتمعات مف ناحية الطعاـ والممبس  مياً البدائية فهي تشبع أعضائها فيزيائ وتربيتهـم وا 

والواجبات تجا   مالتي تتقبمها الجماعة والتعاليـ الدينية موالرعاية الطبية والتعميـ واالتجا ات والقيـ موالمأوى
ف كاف كرير مف  ذ  الوظائؼ قد انتقؿ  الجيراف واإللهم إلى جانب المجاؿ الترفيهي الذي يتي  لمفرد االستجماـم وا 

 (.2008825ى المؤسسات االجتماعية مع تقدـ المجتمع. )أبو موسىم إل ممف مجاؿ األسرة
في وقت          و يرى أدموند ليتش أنه ال يمكف لمزواج في أي مجتمع بمفرد  أف يحقؽ كؿ  ذ  الوظائؼ

 ( 373م 1999واحد. )بدرم 
 Marital Adjustment التكافؽ الزكاجي-3

يعتبر أمبًل لمعظـ الشباب مف الجنسيفم وذلؾ لما يحققه مف  ( إلى أف الزواج1986محمد عبد الرحمف ) يشير
مف خبلؿ تحقيؽ احتياجات  مالتوافؽ النفسي واالجتماعي لديهـم بؿ إف  دؼ المجتمع المحافظة عمى كيانه

(م وينتج 169م 1986)عبد الرحمفم  .وكذلؾ احتياجات أفراد م وذلؾ ال يتأتى إال عف طريؽ الزواج مالمجتمع
يمكف تسميتها " العبلقة الزوجية" وتمؾ العبلقة تعتبر رابطًا وريقًا يربط بيف  مقة وريقة بيف الزوجيفعف ذلؾ عبل

الزوجيفم وبقدر قوة ومتانة ذلؾ الرابط بقدر تماسؾ الزواجم مما يزيد التفاعؿ العائمي بيف جميع أفراد األسرةم بؿ 
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)محمدم  .ى مظا ر الحياة مما يزيد التوافؽ بينهماإف  ذا الرابط يعتمد عمى وجود التوافؽ واالنسجاـ في شت
 .(17م 1998

لقد شهد النصؼ الراني مف القرف الماضي مجموعة مف التغيرات التي أررت في األسرةم ودرجة التماسؾ 
(: خروج المرأة )الزوجة( لمعمؿم وتحوؿ األسرة لمفرديةم 1987الزواجيم ومف تمؾ المتغيرات ما ذكر  عبد القادر )

( مما نجـ عنه بعض المشكبلت التي قد تعوؽ 12م 1987)عبد القادرم  .ادة المستوى التعميمي لمزوجيفوزي
: الجوع النفسي مف تغيرات تشمؿ (2005ما أشار إليه إبرا يـ ) إضافًة إلىالزوجيف وتهدد العبلقة الزوجيةم 

ر األخبلؽ وازدواجية القيـم وضعؼ عدـ إشباع الحاجات األساسيةم واضطراب األبناء وانحرافهـم وتد و م بسبب
(م  ذا باإلضافة 248م 2005م ابرا يـ. )ممية التنشئة االجتماعيةالمستوى الرقافي لؤلسرةم ووجود أخطاء في ع

لمشاكؿ أكرر وضوحًا مرؿ غبلء المهورم وعدـ وجود السكف المناسبم مما يؤدي لتأخير سف الزواجم وكرير مف 
 االضطرابات األخرى.

جة دائمة لمتوافؽ والتكيؼ مع  ذ  الظروؼ والمستجدات بطريقة مقبولةم فالتوافؽ عممية مهمة تدخؿ ونحف بحا
كؿ جوانب الحياة وشرايينهام فهو بمرابة الدـ الذي يجري في العروؽم فبل يستطيع الفرد العيش دوف حدوث 

ذا كاف األمر كذلؾ بالنسبة لمتوافؽ النفسيم فت ف األمر ال يقؿ أ مية بالنسبة لمتوافؽ عممية التوافؽ في حياتهم وا 
فهو ُبعد مهـ مف التوافؽ النفسيم حيث أف السعيد مف سعد في بيته ولو أراد الناس كمهـ أف يحزنو م  مالزواجي

والتعيس مف شقي في بيته ولو أراد الناس كمهـ أف يسعدو م ولذا ال بد مف رضا الزوجيف عف بعضهما 
ؤية العامة لمحياةم وتسامحهمام واالحتراـ المتبادؿ بينهمام وقدرتهما عمى إقامة م واتفاقهما في الر اواختيار م

عبلقات سوية مع اآلخريفم إضافة لرضا ما عف العبلقة الجنسية بينهمام مما يسا ـ في وجود التوافؽ الزواجي 
 بينهما.

 Perception Of Marital Adjustmentمفيـك التكافؽ الزكاجي -4-0
ـ المغوي لمتوافؽ الزواجي يدؿ عمى تقارب الذكر واألنرىم وتوافقهما وتواؤمهمام فتف المفهـو إذا كاف المفهو 

( أف التوافؽ الزواجي عبارة عف قدرة كبل الزوجيف 1998السيكولوجي يدعـ ذلؾ المعنىم فقد ذكر كماؿ مرسي )
بهما في تحقيؽ أ داؼ الزواجم عمى التواؤـ مع الزوج اآلخرم ومع مطالب الزواجم ويستدؿ عميه مف خبلؿ أسالي

وفي مواجهة الصعوبات الزواجيةم وفي التعبير عف انفعاالته ومشاعر م وكذلؾ في إشباع حاجات الزواج مف 
 تفاعؿ وتواصؿ.

وبذلؾ فالتوافؽ الزواجي يشمؿ سموكيات قصدية إرادية لمزوجيف بناًء عمى دوافع تدفع إليهام وأ داؼ تحققهام 
( ولهذا فالتوافؽ الزواجي يتض  193م 1998)مرسيم  .ؾ فهو يشمؿ كؿ تمؾ السموكياتوحاجات تمبيهام وبذل

مف خبلؿ األساليب التي يتبعها الزوجاف لتحقيؽ أ دافهمام فيشمؿ التصرفات المقصودة التي يقوماف بهام أي أف 
 له دافعًا يدفع الزوجيف لمسعي إليه وتحقيقه.
جدانيػػػةم تشػػػير إلػػػى مػػػدى تقبػػػؿ العبلقػػػة الزواجيػػػةم ويعتبػػػر محصػػػػمة كمػػػا يعػػػرؼ التوافػػػؽ الزواجػػػي بأنػػػه: حالػػػة و 

لمتفاعبلت المتبادلة بيف الزوجيف في جوانب عدة منها: التعبير عػف المشػاعر الوجدانيػة لمطػرؼ اآلخػرم واحترامػه 
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بػػداء الحػػرص عمػػى اسػػتمرار العبلقػػة معػػه والتشػػابه معػػه فػػي القػػيـ واألفكػػار والعػػاداتم واالتفػػا ؽ عمػػى والرقػػة فيػػهم وا 
 .شػػػػػػعور باإلشػػػػػػباع الجنسػػػػػػي فػػػػػػي العبلقػػػػػػةأسػػػػػػاليب تنشػػػػػػئة األطفػػػػػػاؿم وأوجػػػػػػه إنفػػػػػػاؽ الميزانيػػػػػػةم إضػػػػػػافة إلػػػػػػى ال

 .(160م 2003شحاتةم )
الزوجافم ومدى  ا( فيعرفانه بأنه: دالة لمصعوبات والمتاعب التي يواجههSpainer & Coleأما سباينر وكوؿ ) 

العبلقة وحجـ اتفاقهما عمى األدوار األساسية المنوطة بكؿ منهما. التعاوف المشترؾ بينهمام ومقدار رضا ما عف 
 (35م 2008أبو موسىم )

االستعداد لمحياة الزوجية والحب المتبادؿ واإلشباع الجنسيم وتحمؿ مسؤوليات الحياة وعرفه جولدنسوف عمى أنه "
كبلت المادية واالجتماعية الزوجيةم والقدرة عمى حؿ مشكبلتهام وتصميـ كؿ مف الزوجيف عمى مواجهة المش

 ( 26م 1986والصحية والحرص عمى دواـ العبلقة الزوجية. )دسوقيم 
: نتاج لمتفاعؿ بيف شخصيتي الزوجيفم وال يوجد نمط بأنهالتوافؽ الزواجي  .Rogers Cكارؿ روجرز  ويعرؼ

ف التفاعؿ بيف شخصيتي أو فاشؿ زواجيًام ولك ممعيف مف أنماط الشخصية يمكف القوؿ بأنه نمط ناج  زواجياً 
  .(Bell, 1975, 346) .و الذي يحدد نجاح الزواج أو فشمهالزوجيف  

مصطم  التكيؼ الزواجي مرادفًا لمتوافؽ الزواجي فيرى أنه عممية سيكولوجية تتـ في  (1986) ويستخدـ إبرا يـ
ال فتف األسرة قد تتعرض لخطر االنحبلؿ واالنهيار  (41م 1986إبرا يـم ) .مستهؿ الحياة الزوجيةم وا 

إقامة عبلقات منسجمة مع  إلىالتي يهدؼ مف خبللها الفرد  مويعرفه كفافي بأنه مف نمط العبلقات االجتماعية
قرينه في الزواجم والتوافؽ الزواجي يعني أف كبًل مف الزوج والزوجة يجداف في العبلقة الزواجية ما يشبع 

مما ينتج عنه حالة الرضا عف الزواج أو الرضا الزواجيم و و حاجاتهما الجسمية والعاطفية واالجتماعيةم 
التعبير أو المصطم  الذي يستخدـ أحيانًا كبديؿ لمصطم  التوافؽ الزواجيم ولكف مصطم  الرضا الزواجي يشير 

 إلىإلى المحصمة النهائيةم أما مصطم  التوافؽ فيشير إلى المحصمة كما يشير إلى العوامؿ واألسباب المؤدية 
 (430م 1999حقيؽ التوافؽ أيضًا )كفافيم ت

بأنه قدرة كؿ مف الزوجيف عمى التكيؼ مع اآلخرم والتبلؤـ مع مطالب الزواجم وذلؾ  (2004) ويعرفه كاتبي
باستخداـ األساليب البلزمة والضرورية في تحقيؽ األ داؼ مف الزواجم وفي مواجهة الصعوبات الزوجيةم وفي 

شباع الحاجات مف خبلؿ التف ممشاعرالتعبير عف االنفعاالت وال  (141م 2004اعؿ الزواجي. )كاتبيم وا 
في الجوانب الشخصية والعاطفية والرقافية  مويعرفه العنزي بمدى الرضا والتقبؿ والمشاركة بيف الزوجيف

 مرباتمف استمرار العبلقة الزوجية بدرجة عالية مف ال مواالجتماعية والتنظيميةم بما يحقؽ األ داؼ المشتركة
 (17 ػم 1430)العنزيم  .أماـ المشكبلت والعقبات المختمفة

ومع مطالب الزواجم  مأما الدا ري فيعرؼ التوافؽ الزواجي بأنه: " قدرة كؿ مف الزوجيف عمى التواـؤ مع اآلخر
في تحقيؽ أ دافه مف الزواجم وفي مواجهة الصعوبات الزواجيةم وفي  مستدؿ عميه مف أساليب كؿ منهمايُ و 
  (83م 2008. )الدا ريم تعبير عف انفعاالته ومشاعر م وفي إشباع حاجاته مف تفاعمه الزواجيلا

أف بعض  ذ  التعريفات قد اتفقت فيما بينها عمى أف التوافؽ  يتبيف ممف التعريفات المتعددة لمتوافؽ الزواجي
األدوار والمسؤوليات الواقعة عمى  كما توض  متوض  مدى التفاعؿ المتبادؿ بيف الطرفيف مالزواجي حالة وجدانية
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فبعضها اقتصر عمى جانب أو  مبيف أغمب  ذ  التعريفات يظهر  ناؾ تبايفٌ كبل الطرفيفم مف جهة أخرى 
جانبيف مف جوانب الحياة الزوجيةم وبعضها اتصؼ بالشموليةم  كما أف  ذ  التعريفات تشير إلى أف التوافؽ 

وال يعني الرضا الكامؿ عف مواصفات الشريؾم ولكف  و  ممات الزوجيفالزواجي ال يعني التطابؽ التاـ بيف س
الحب أو تحقيؽ المصال  المترتبة عمى استمرار العبلقة بدافع  ممحاولة مف كؿ طرؼ لمتكيؼ مع الطرؼ اآلخر

 وتحقيؽ الحاجات النفسية واالجتماعية. ممف إنجاب ورعاية األبناء
قدرة كٍؿ مف الزوجيف عمى توفير متطمبات العبلقة بأنه "  كف تعريفهيم متوافؽ الزواجيل ومف  ذ  التعريفات

الزوجية التفاعمية البناءةم بجوانبها العاطفية الحميمية والجنسية واالجتماعيةم  ذ  العبلقة القائمة عمى التفا ـ 
دراكهما لمسؤولياتهما تجا  بعضهما وتجا  أبنائهمام وذلؾ بما يجعمهم مالمتبادؿ لمشريكيف ا يشعراف بأنهما وا 

فئيفم وأنهما يكمبلف أدوار بعضهما بعضًام مما يشعر ما بالرضى عما يفعبلنهم وباالمتناف والسعادة لما متكا
 ".يحققانهم ويمنحهما الرقة والقدرة عمى مواجهة صعوبات الحياة الزوجية ومشكبلتها

 كالرضا الزكاجي التكافؽ الزكاجي -4-5
ؿ بيف مفهوـ التوافؽ الزواجي وبعض المفا يـ األخرىم كالرضا الزواجي يتـ أحيانًا الخمط والتداخ  

ف مفهوـ الرضا أكرر دقًة لكوالسعادة الزوجيةم حيث إف مفهوـ السعادة الزوجية وريؽ الصمة بمفهوـ الرضا و 
 وشيوعًا.
 التكافؽ الزكاجي كالرضا الزكاجي مفيـك

 تمرؿ فيما يأتي:الخمط بيف  ذيف المفهوميف يأخذ أشكااًل متعددة ت 
البعض تعامؿ مع الرضا والتوافؽ كمفا يـ مترادفةم و و أمر غير صحي م في حيف نظر البعض لمرضا  -

 و  .تنطوي عمى تقبؿ أو عدـ تقبؿ العبلقة الزوجيةم حيث إف التصور الصحي  معمى أنه حالة وجدانية
ه مف سموكيات وتفاعبلت متبادلة بيف أف التوافؽ أكرر عمومية مف الرضام وأف العبلقة الزوجية بما تحوي

الطرفيف في المجاالت السموكية المتنوعةم فضبًل عف اتجا  الفرد نحو العبلقةم أي أنه يختص بكؿ مف 
مضموف العبلقة )الجانب السموكي(م وطبيعتها )الجانب الوجداني(م في حيف أف الرضا يعنى فقط 

  (158م 2003قة(. )فرجم   نحو العبلبالجانب الوجداني في العبلقة )االتجا

عرؼ شنايدر الرضا الزواجي تعريفًا يضيؽ الهوة بينه وبيف التوافؽ الزواجيم إلى درجة تجعمهما يكاداف  -
يتماربلفم حيث يعرؼ الرضا الزواجي بأنه " محصمٌة لمخبلؼ حوؿ أساليب تربية األطفاؿم والمدة التي 

حؿ المشكبلتم والتواصؿ العاطفيم واإلشباع الجنسيم يقضيانهما معًام وتحديد األدوارم واالشتراؾ في 
وطبيعة الضغوط والمتاعب التي تتعرض لها العائمة عبر الزمفم ومدى االتفاؽ حوؿ المسائؿ الماليةم 

 ( Fincham, 1987, 218والشعور بالضيؽ بشكؿ عاـ. )

دراكهمػػا لمسػػؤولياتهما تجػػا   مفإلػػى أنػػه إذا كػػاف الرضػػى قائمػػًا عمػػى أسػػاس وعػػي الشػػريكيو نػػا البػػد مػػف اإلشػػارة  وا 
بعضهمام والػدور المتوقػع لكػؿ منهمػا نحػو اآلخػرم ونحػو متطمبػات العبلقػة الناجحػةم عنػد ا يكػوف الرضػى مكونػًا 

والرضػوخ لػه عمػى  مأساسيًا لمتوافػؽ الزواجػيم أمػا إذا كػاف الرضػى يأخػذ منحػى قبػوؿ أحػد الشػريكيف بػاألمر الواقػع
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بالرضػػى مبتػػورة  واالستسػػبلـ لواقػع تبعيػػة  ػػذا الػدورم فعنػػد ا سػتكوف عبلقػػة التوافػؽ أسػاس تبعيػػة الػدور المنػػاط بػه
لممحافظػػة عمػػى كيػػاف المؤسسػػة  مومنفصػػمةم عمػػى الػػرغـ ممػػا يظهػػر لمعيػػاف مػػف وجػػود حالػػة توافػػؽ بػػيف الػػزوجيف

إيجابيػةم الػذي يػرى صػاحبه بػأف وظيفتػه  مالزوجيةم وفي  ذ  الحالة يمكف الحديث عػف حالػة مػف الرضػى السػمبي
دراؾ المسػؤولية تجا ػهم مفي حيف أف حالة الرضػى اإليجػابي المبنػي عمػى الػوعي بأ ميػة الػدور والتػي تقػود فػي  وا 

الرضػػى الػػذي  إلػػى التوافػػؽ السػػوي البنػػاءم الػػذي يعػػد أحػػد مظػػا ر  الرئيسػػة محػػاؿ تكامػػؿ دور الشػػريكيف وتفاعمهمػػا
يقػػػة إدراكهمػػػا لمسػػػؤولياتهما وتبػػػايف أدوار مػػػا وعػػػدـ فػػػي حالػػػة اخػػػتبلؼ الشػػػريكيف فػػػي طر يشػػػعر بػػػه الفػػػردم ولكػػػف 

تفجر الخبلفات والتباينات فيما بينهمام مما يؤدي إلى حالة مف عػدـ الرضػى عػف تكاممهمام فتف ذلؾ سيؤدي إلى 
اإلشباع والرضى التي كاف يسعى إليها أحد الشريكيف أو الشريكيف معًام والقائمة عمى  ةالعبلقة الزوجيةم و نا حال

 كاف لها وظيفة سمبية لعبلقة تمرمت أو تتمرؿ بهدـ المؤسسة الزوجية. معي بمسؤولياتهماالو 
بالرضػى فػي  صػاحبها  شعرتُ  ممعبرًا عف حالة مف األنانيةإما أف يكوف الرضا ذي البعد الواحد لمذات أو اآلخرم 

مػػا أف يكػػوفحالػػة اإلشػػباع الػػذاتيم  إلشػػباعه حاجػػات اآلخػػرم  رضػػىبال صػػاحبها شػػعرت معبػػرًا عػػف حالػػة غيريػػة وا 
الرضػػى النػػاقص أو السػػمبيم فػػي حػػػيف أف المظهػػر اآلخػػر مػػف الرضػػا  ػػػو ذي وكػػبل الحػػالتيف تمػػربلف نوعػػًا مػػػف 

 . العبلقػػػػة العضػػػػوية بػػػػيف البعػػػػديفم والتػػػػي تمرػػػػؿ حالػػػػة الرضػػػػا االيجػػػػابيم إلشػػػػباعها حاجػػػػات الػػػػذات واآلخػػػػر معػػػػاً 
 (2009صال م )

 كافؽ الزكاجيلتنبؤية المؤدية لمتالمؤشرات ا-4-4
 لمتوافؽ الزواجي  ي عمى النحو التالي:أف المؤشرات التنبؤية  (1983) ترى الخولي

 مؤشرات ما قبؿ الزكاج: -أكالن 
 التعرؼ: ال بأس به أف يدـو أكرر مف ستة أشهر.

 القدرة عمى التوافؽ: حسنة بوجه عاـ.
 مرجاؿ./ سنة فأكرر ل22/ سنة فأكرر لمفتيات و /20السف عند الزواج: / 

 فرؽ السف: الرجؿ أكبر أو في نفس سف المرأة.
 االرتباط باألب: وريؽ.
 االرتباط باألـ: وريؽ.

 المواظبة عمى الصبلة: مرضية بوجه عاـ.
 الصراع مع األب: ال يوجد أو يكوف قميبًل لمغاية.
 الصراع مع األـ: ال يوجد أو يكوف قميبًل لمغاية.

 .مراعاة النظاـ والدقة: ليس صارماً 
 المستوى التعميمي: تقارب في درجة التعميـ بيف الشاب والفتاة.

 فترة الخطبة: تسعة أشهر أو أكرر.
 األصدقاء قبؿ الزواج: لهما أصدقاء.
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 السعادة في الطفولة: مرتفعة أو مرتفعة جدًا.
 السعادة في زواج اآلباء: مرتفعة أو مرتفعة جدًا.

 أسموب اتماـ الزواج: الجهات الرسمية.
 قدرة العقمية: متساوية.الم

 المهنة: التفرغ في خط مهني معروؼ.
 التنظيمات: العضوية في واحدة منها.

 االدخار: موجود إلى حد ما.
 المعمومات الجنسية: مناسبة وصحيحة.
 مصدر المعمومات الجنسية: الوالداف.

 العبلقة الجنسية قبؿ الزواج: عدـ وجود ا أو مع مف سيصب  شريؾ المستقبؿ.
 المؤشرات الزكاجية: -يان ثان

 األطفاؿ: وجود الرغبة في إنجابهـ.
 الصراع حوؿ األنشطة: ال يوجد.

 المستوى االقتصادي: البيت الخاص المستقؿ.
 الوظيفة: منتظمة ودائمة بالنسبة لمزوج.

 وظيفة الزوجة: تعمؿ والزوج موافؽ.
 المساواة بيف الزوج والزوجة: عدـ وجود أدنى أو أعمى.

 العقمية: متساوية مف وجهة نظر الشريؾ.المقدرة 
 مهنة الزوج: متفرغ في خط مهني معروؼ.

 مبلم  الشخصية: القبوؿ والخمو مف االضطرابات العصبية.
 العبلقات الجنسية: في إطار الزواج فقط مع قميؿ مف مظا ر الرفض.

 الجنس: قوة الرغبة متساوية.
 االستمتاع بالجنس: ممتع أو ممتع جدًا.

عتبر المراكز المهنيةم الماليةم الدخؿم مستويات التعميـ بالنسبة لمزوجم وتشابه الزوج والزوجة في المكانة  ذا وت
يرات إيجابية االجتماعية واالقتصاديةم والسف والديف والجزاءات العاطفيةم واالستمتاع الجنسيم والرقةم كمها متغ

 ( 196م 1983الخوليم . )مع السعادة الزوجية
( 1993( )مايكؿ أرجايؿم Gary & Stanley 1984)جاري وستانميم بعض الدراسات وقد توصمت

(Eiden, 1995( )Angela.al, 1998 رضا 2001( )عمي عبد السبلـم 1998( ) الة سيدم( )
( )عائشة ناصرم Chen, et.al, 2007( )2006( )نجوى السيدم 2006( )عبداهلل جادم 2002فاروؽم 
 ر والعبلمات الدالة عمى حدوث التوافؽ الزواجيم والتي منها:لمجموعة مف المظا  (.2007

 التواضع والتعاوف بيف الزوجيف في أداء األدوار. -
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 الشعور بالسعادة والرضا عف الحياةم والراحة النفسية والسموؾ االجتماعي المقبوؿ. -

 شعور األبناء باألمف النفسي. -

 يسا ـ في حؿ المشكبلت بسهولة نسبيًا. ظهور الدعـ والمساندة مف الطرؼ اآلخر واألسرةم مما -

 اإلشباع الجنسيم والتعاوف االقتصادي. -

 النجاح والكفاءة في العمؿم حيث إف التوافؽ الزواجي لمفرد قد يزيد استقرار الفرد العامؿ في عممه. -

حصوؿ كؿ مف الزوجيف عمى مطالبه وأ دافهم مما يعني اتفاؽ السموكيات مع التوقعاتم وكذلؾ  -
 ـ والقدرة عمى حؿ المشكبلت وتقديـ المساعدات لبعضهما.االنسجا

 غير المفظي( الناج  وظهور الحب المتبادؿ بينهما.)التواصؿ  -

 .عف الزواجم وكذلؾ الطرؼ اآلخرالرضا  -

 الزكاجي التكافؽالعكامؿ المؤثرة في العالقات الزكاجية ك -4-4
مها عمى اإلطبلؽم وألف القرار يؤرر عمى إف لـ يكف أ  مقرار الزواج أ ـ القرارات في حياة اإلنساف

أو تعطيؿ  موعمى نمو  المضطرد مف الناحية االجتماعية والعممية ممف توتر و إرضاء يعتريهاحياته كمها وما 
متحررة إلى حد كبير مف رابطة الحياة االجتماعية األسرية  م ذا النموم والحياة الزوجية في  ذا العصر الحديث

 (159م 1977)ربيعم  .تدؿ كؿ منهما عمى اآلخر استدالاًل يكاد يكوف شامبلً ألحد الزوجيفم ويس
 ( بعض أشكاؿ العبلقة التي تؤرر عمى التوافؽ الزواجي عمى النحو التالي:1977ويذكر ربيع )

 عالقات الصراع: -0

اة في  ذا النوع يشتد الصراع ويزيد التوترم وبالرغـ مف أف  ذا التوتر يتسع حتى تستمر عجمة الحي
الزواجية وعادة ما يعاني الزوجاف مف مشاعر المرارة والعدواف والكرا ية والضيؽ واليأسم وعادة ما يحاوؿ كؿ 

الزواج قيمته يفقد و  ولكف مرؿ  ذا التوتر يتكيؼ معه الزوجيفم مطرؼ إخفاء الصراع والتوتر عف األطفاؿ
 ومعنا .

 العالقات الضيقة المحدكدة: -5

ببل صراع وببل توترم ولكف تعوز ا الحيوية وتتسـ بالتبمد والبرودم ويستمر تقوـ عبلقة بيف الزوجيف 
ويتفؽ كؿ منهما أف حاالت الزواج  مالزواج بشعور الطرفيف بأنهما قد اعتادا عمى العيش في زنزانة سجف الزواج

تكوف ممارسة الحياة و  مولكنهـ ال يواجهونها وال يحاولوف حمها مو ـ يدوروف حوؿ مشاكمهـ الزواجية مجميعًا كذلؾ
 عوز ا الحماس.يشوبها الممؿ وي ماليومية بصورة آلية

 العالقات الحية البناءة: -4

ويعتبر  ميتميز بشعور المشاركة المتبادلة بيف الطرفيفم واستمتاع كؿ طرؼ بالعبلقة مع الطرؼ اآلخر
و نا  مة الزوجية شيئًا حيوياً ف يجعؿ مف العبلقأيحاوؿ كؿ طرؼ  مالزواج بالنسبة لكؿ منهما ذو أ مية مركزية

  (161م 1977ربيعم . )تركة ويكوناف " أصدقاء و أحباء "يخطط كؿ مف الزوج والزوجة حياة مش
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 العالقة الجنسية بيف الزكجيف: -4

كما وجدت في غير  مف  مف الحاجة إلى الجنس وجدت في اإلنساف( أ2004يذكر عبد المعطي )
يةم غير أف  ذ  المحددات في اإلنساف بصورة خاصة تتحور وتتعدؿ وفؽ الكائنات الحيةم بحكـ محددات ورار

التقاليد والتدريبم ومع أف  ذ  الحاجة ال تتساوى مع الحاجة لمطعاـ والشراب مف حيث أ ميتها اآلنية لمحياةم إال 
عه وتطور م وقد وبقاء الجنس وتنو  مألنها تتضمف التكارر مأف أ ميتها بعيدة المدىم فهي أكرر وأعظـ مف الغذاء

خضع التكارر عند اإلنساف لمقومات الوجود اإلنساني ومعاينة دالالتهم ومراؿ ذلؾ تفضيؿ إنجاب الذكور عمى 
في ظؿ  ميشير إلى ما لمذكور مف قيمة إنسانية تفوؽ القيمة اإلنسانية لؤلنرى ماإلناث عبر مراحؿ مف التاريخ

الشكؿ االجتماعي اإلنساني لمتعبير عف الدافع الجنسيم وقد وأف الزواج  و م ظروؼ اجتماعية وحضارية معينة
ظهر بصورته اإلنسانية مع بداية ظهور الوجود اإلنسانيم والجدير بالذكر أف الوجود اإلنساني ال نستطيع فهمه 

نما عمى تخطي ما  و  ميقوـ في جو ر  ال عمى االنصياع لما  و بيولوجي ممف حيث  و وجود جدلي وا 
والبحث عف معنى لهم فاإلنساف ال يقبؿ عمى الجنس  متجاوز  والتعالي عميه واتخاذ موقؼ منه بيولوجيم عمى
ومف رـ ال ينفصؿ عف الحضارة  مأو لمجرد لذة بيولوجيةم إنه يتضمف عنصر المعنى والخياؿ ملمجرد التكارر

 والتصور الذ ني والمركز االجتماعي. موالمغة
لى الجنس مع الزوج اآلخرم تاع كؿ مف الزوجيف بتشباع حاجته إباستم موتتميز العبلقة الجنسية المتوافقة

جراءاته وشعور ما بالمودة والعطؼ والحب والرضا في عبلقتهما  مواتفاقهما عمى أ داؼ  ذا االستمتاع وا 
ليس لذة جسدية قصيرة األمدم لكنه متعة نفسية طويمة األمد تسعد  مالجنسيةم فاإلشباع الجنسي بيف الزوجيف

كما أف التوافؽ الجنسي ليس  م(25م 1991)مرسيم  .لزوجيف وتجعؿ كبًل منهما يسكف إلى اآلخر ويطمئف إليها
فالجنس اتحاد زوجيف وجسديف باشتراؾ  مبقدر ما  و إشباع حاجة الطرؼ اآلخر أيضاً  ممجرد إشباع حاجة الفرد

 ( 29-28م 2004عطيم )عبد الم .ال يتعارض أو يتنافرم ويهـ كؿ طرؼ أف يسعد الطرؼ اآلخر
 العالقة الجنسية المتكترة:

فهناؾ مف يرى أف الرجؿ يعطي الحب  ميختمؼ فهـ العبلقة الجنسية بيف الزوجيف في العبلقات المتوترة
 (Williems,1995) .بينما المرأة تعطي الجنس لكي تحصؿ عمى الحبليحصؿ منها عمى الجنسم  ملممرأة

قد يكوف تعبيرًا عف انعداـ التوافؽ في مجاالت  مالتكيؼ الجنسي بيف الزوجيف وعمى الرغـ مف ذلؾ فتف الفشؿ في
بحيث  بيف الزوجيفم ضطراباتلبلقـو بتسجيؿ أعمؽ تأخرى مف الحياة الزوجيةم ولكف العبلقة الجنسية  ي التي 

التي تؤرر  موالرقافيةيمكف القوؿ إف البعد الجنسي يعتبر موضوعًا رانويًا بالنسبة لمعوامؿ الشخصية واالجتماعية 
عمى توافؽ الزوجيف في دائرة العبلقة الزوجيةم وبالتالي عندما تظهر مرؿ  ذ  العوائؽ الجنسيةم أو تطفو عمى 
السط  باعتبار ا األساسم فتنها ال تعدو أف تكوف مجرد تعبير عف توترات نشأت عف صراعات ومشكبلت 

يكوف التعبير الجنسي  منه دليؿ عمى قياـ مشكبلت أكرر تعقيداً أخرى معمنةم كما أف التوافؽ الجنسي يكشؼ لنا أ
 متعبيرًا خارجيًا لها ينعكس عمى سموؾ الزوجةم قد يكوف منشأ البرود الجنسي اختبلؼ االتجا ات والقيـ والمعايير

سم أو التي ينظر بها كؿ مف الزوجيف إلى العبلقة الجنسيةم وفي أحياف كريرة يكوف نتيجة فقداف الرقة بالنف
وبالتالي ال تستجيب لدعوة الجنس التي يقدمهام فعدـ التوافؽ  مشعور الزوجة بفشمها في مبادلة زوجها عواطفه
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الجنسي يقؼ وراء مشكبلت أسريةم ليس لها عبلقة باإلشباع الجنسي منها الخبلفات حوؿ النواحي المادية 
 ميجعؿ ردود األفعاؿ في التفاعؿ الزواجي غير وديةوالعادات والطباع وتربية األوالد وغير ام فاإلحباط الجنسي 

 (23م 1991ويؤدي إلى الشقاؽ والصراع بيف الزوجيف. )مرسيم 

 كامؿ المؤثرة في التكافؽ الزكاجيالع-4-2
تتـ مف خبلؿ ما يقـو به الزوجافم لذلؾ فهي تتطمب جهدًا متواصبًل مف قبؿ  مالتوافؽ الزواجي عممية مستمرة

 إلى  ذا التوافؽ.لموصوؿ  مالزوجيف
واختبلؼ  مومف أسرة إلى أخرى تبعًا لتبايف الرقافات ممف مجتمع إلى آخرويختمؼ كما أف التوافؽ عممية نسبيةم 

المفا يـ السائدة وتعدد صور التنشئة االجتماعيةم إال أف  ناؾ مجموعة مف العوامؿ الكامنة أو الظا رة في 
جتمع الذي يعيشاف فيهم تقؼ وراء مستوى التوافؽ بيف الزوجيف أو كميهما أو في الم مشخصية أحد الزوجيف

 كمف أىـ ىذه العكامؿ ما يمي:ومدى استمرارية وجود م 
 الجانب العاطفي الجنسي:  -0

 مالعبلقة الزوجية  ي اإلطار الطبيعي المعترؼ به إلشباع الدافع الجنسيم وأي إشباع له خارج  ذ  العبلقة
التي يسعى إليها معظـ  مالمجتمع الشرقي(م مما يبرز أ مية تمؾ العبلقة)لمجتمع محـر مف قبؿ الديف والعرؼ وا

فهو مخير في  مالشباب إلشباع ذلؾ الدافع بطريقة مقبولةم فتذا كاف اإلنساف مسيرًا في وجود الدافع الجنسي
 كيفية إشباعه. 

( أف الجانب الجنسي 1976والجانب الجنسي أمر ضروري وحيوي في حياة الفردم إذ تذكر نادية اميؿ ) -
أمر نسبي يختمؼ مف زوج آلخرم بؿ إف عدـ التوافؽ الجنسي يعتبر سببًا في حدوث المشكبلت والشقاؽ 

 (78م 2008)زكيم  .بيف الزوجيفم كما أنه يعتبر نتيجة ومظهرًا لمخبلؼ بيف الزوجيف

ؽ التوافؽ الزواجي أو منعهم فتذا جانب مهـ في تحقي م( إلى أف التوافؽ العاطفي الجنسي1998كما أشارت سيد )
ال فبلم حيث أف العبلقة الجنسية تجدد عطاء الزوجيفم ولهذا يتفؽ  متـ إشباعه فسوؼ يتحقؽ التوافؽ الزواجي وا 

 (   41م 1998سيدم . )معظـ الباحريف عمى أف الجنس أمر محوري وأساسي لوجود العبلقة الزوجية القوية

 النضج االنفعالي: -5

م ( وربما نتج  ذا الخمط بيف المفهوميفAdulthood( و"الرشد" )Maturityمفهومي " النضج" ) ناؾ خمط بيف 
يحًا زاد مستوى نضجه السيكولوجيم وقد ال يكوف  ذا صح معف افتراض مؤدا  أنه كمما تقدـ اإلنساف في العمر

 ف النضج السيكولوجي.لى الرشد ليس مف الضروري أف يواكبه مستوًى مرالي مفي كؿ الحاالتم ألف الوصوؿ إ
قدرة الفرد  و فيعرفه راج  بقوله:  مهاونويختمؼ النضج االنفعالي باختبلؼ الباحريف وطبقًا لوجهة النظر التي يتبن

هور واالندفاع. بعيدة عف تعبيرات الطفولة وعف الت موالتعبير عنها بصورة ناضجة متزنة معمى ضبط انفعاالته
 (102م 1964)راج م 

عمى تقبؿ الرشد وواجباته بحؽم  م( فيرجع النضج االنفعالي إلى مقدرٍة شخصيةٍ R. K. Bellبيؿ ) أما روبرت ؾ.
وكذلؾ اختبلؼ األدوار التي يعرفهام وأف الشخص الناضج يدرؾ العبلقة بيف المكاسب والجهود الشخصيةم 
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يماف بقيمة ما وقادر عمى تحمؿ المتاعب الحالية في سبيؿ مكاسب مستقبميةم يفعؿ األشياء بناًء ع مى اقتناع وا 
 (Bell, 1975, P. 122) .دوف أف يدفعه أحد أو يرغمه عمى ذلؾ ميفعمه

أ مها النضج  مويمرؿ التوافؽ الزواجي المظهر السموكي الظا ري لمشخصيةم و و محصمة لدوافع وسمات عديدة
ج االنفعالي في تحقيؽ التوافؽ االنفعالي لمفردم والذي يعد مؤشرًا  امًا لممرونة وعدـ الجمودم ويسهـ النض

لديه منظور خاص لمحياةم يقوـ سموكه عمى توازف ومعرفة بالحياة مألف الشخص الناضج انفعاليًا  مالزواجي
كالحب والزواج ومطالب العيش في مجتمعم يتحمؿ مسؤولياتهم ويتخذ قرار  بنفسهم ويتقبؿ السمطةم  ماالجتماعية

ما  اءم وال يسرؼ في التأسؼ عمى سموؾيموـ الزمف عمى ما ارتكبه مف أخط ويعرؼ نتيجة سموكه ويتحممهام وال
 (146م 2004آلخريف. )كاتبيم يأتيهم وال يراوغ أو يتممص مف مسؤولياتهم أو يمقي الموـ عمى ا

( الخصائص المميزة لمشخصية الناضجة انفعاليًا والتي تسهـ Landis & Landisوقد حدد النديز و النديز )
 التوافؽ الزواجي كما يمي: في تحقيؽ

 تواجه المشكبلت بطريقة بناءة. -

 فهـ لمدوافع اإلنسانية. الديه -

 االستعداد لمتضحية مف اجؿ اآلخريف. -

 الجنسية غير ناضجة بدرجة تفوؽ نمو . ااتجا اته -

 (Landis & Landis, 1973, P. 201. )اتقييـ مستوى نضجه يمكنها -
 الشخصية: -4

حد بعيد بشخصية الزوجيفم التي تتأرر بالخمفية األسرية التي نشأ فيها الفردم فقد ينشأ يتأرر التوافؽ الزواجي إلى 
الفرد في أسرة سعيدة فيها نموذج جيد لمزواجم مما يكوف محفزًا لتحقيؽ التوافؽ الزواجيم حيث يتولد لدى الفرد 

توافؽ الزواجي أو عدمهم ومف اتجا  ايجابي نحو الزواجم لذلؾ تمعب سمات الشخصية دورًا مهمًا في تحقيؽ ال
 تمؾ السمات ما توصمت له بعض الدراساتم ومنها:

مؤشرًا عمى المرونة كما أف الفرد الناضج  -كما أشرنا سابقا ً  -النضج االنفعالي لمزوجيفم حيث يعد  -
ولسموؾ الطرؼ اآلخر وقادر  مانفعاليًا قادر عمى حؿ مشكبلته بطريقة مناسبةم كما أنه فا ـ لسموكه

 مى تحمؿ المسؤولية.ع

مركز ووجهة الضبط لدى الفردم حيث إف األفراد الذيف يتسموف بوجهة الضبط الداخمي أكرر توافقًا مع  -
 الحياة الزوجيةم وأف سوء التوافؽ الزواجي ارتبط بمركز الضبط الخارجي.

جيم فكمما اقترب الفرد االلتزاـ الدينيم حيث تمرؿ عبلقة الفرد بدينه جانبًا مهمًا له صمة بالتوافؽ الزوا -
مف تعاليـ الديف الصحي  كمما حقؽ التوافؽ الزواجي بدرجة اكبرم فقد حث الديف الصحي  الفرد عمى 

 مؿ المسؤولية.حاال تماـ بالطرؼ اآلخر وت

االنتبا  واإلدراؾ مف قبؿ الزوج تجا  تصرفاتهم وكذلؾ تصرفات الطرؼ اآلخر في تحقيؽ التوافؽ  -
يث أف الزوج المدرؾ لما يحيطه يساعد في فهـ العبلقة الزوجية بطريقة صحيحةم الزواجي أو عدمهم ح

 والتعامؿ معها بطريقة مناسبة. موالتخفيؼ مف االضطرابات التي يمكف أف تعترض الزواج
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 الخمو النسبي مف االضطرابات النفسية الحادةم حيث يمكف ألحد الزوجيف أف يحتوي اآلخر. -

سواء التواصؿ الوجداني )غير المفظي(م أو التواصؿ المفظي فسبلمة  مالزوجيفتوافر أدوات التواصؿ بيف  -
 تمؾ األدوات يزيد مف التوافؽ الزواجي.

العصابية واالنبساطيةم حيث أف الفرد العصابي تقؿ فرصته لتحقيؽ التوافؽ الزواجي مقابؿ الفرد  -
الود والتعايش مع الطرؼ اآلخرم االنبساطيم فالفرد االنبساطي أكرر قدرة عمى إظهار مشاعر الدؼء و 

كما أنه مرف ومتنوع في تصرفاتهم مما يعطي لمعبلقة الزواجية قدرًا مف المرونة واالبتكارم ويقمؿ الممؿ 
 ويزيد الفرصة لمتوافؽ الزواجي.

نمط الشخصية: حيث أف النمط )أ( يؤدي لبلختبلؿ الزواجيم عكس النمط )ب( الذي يزيد الفرصة  -
 الزواجي.لتحقيؽ التوافؽ 

مستوى طموح الفرد )الزوجيف(م فالطموح العالي والعدوانية الزائدة واالنشغاؿ الزائد بالعمؿ يقمؿ التوافؽ  -
وتفتقد مستوى الحميمية التي كانت تنتظر  مف  مالزواجيم حيث قد تتحمؿ المرأة مربًل األعباء المنزلية

 (81م2008زكيم . )نيطموحه المه الزوجم مقابؿ ا تمامه بالعمؿم وارتفاع مستوى

( تحديد سمات الشخصية التي يمكف أف تحقؽ التوافؽ الزواجي Landis Judsonوقد حاوؿ النديس جونسوف )
 لكؿ مف الرجاؿ والنساء عمى حد م فتوصؿ إلى األتي:

لنساءم بالنسبة لمرجاؿ: أف يكوف الرجؿ سويًا مف الناحية االنفعالية ومتزنًام متعاونًام متزف االتجا ات نحو ا
محسنًا عمى الفقراء والمحتاجيفم غير خجوؿ أو منطويم ميااًل لممبادأةم متحمبًل لممسؤوليةم مقتصدًا وحريصًا مف 

 الناحية الماليةم مؤمنًا ومشجعًا لمديفم يمتمؾ معاييرًا معتدلة تجا  األمور الجنسية والتقاليد االجتماعية.
م متعاونة وغير تنافسية في المواقؼ االجتماعيةم تتقبؿ النص  بالنسبة لمنساء: أف ال تكوف سريعة االستياء

والتوجيهم محبة لؤلنشطة التي تسعد اآلخريفم حريصة مف الناحية المادية وغير مسرفةم متدينة ومتمسكة بالمرؿ 
 األخبلقيةم متفائمة في نظرتها لمخارج. 

تمبية االحتياجات الشخصية لقرينهم وأف ويضيؼ النديس جودسوف أنه يجب عمى القريف أف يعنى عناية خاصة ب
يحاوؿ مشاركته في اال تماماتم إذ أنه كمما توحدت مجاالت اال تماـ كمما ارتفعت نسبة احتماالت التوافؽ 

 ( Landis Judson, 1973, 127-133الزواجي. )
 صراع كتغير األدكار االجتماعية: -4

جتماعية في الفترة األخيرةم مرؿ خروج المػرأة لمعمػؿم ممػا مما أدى إلى بعض التغيرات اال ملقد زادت أعباء الحياة
خروج المرأة لمعمؿ أدى إلى تعدد أف ( إلى 1994أرر عمى األدوار االجتماعية لمزوجيفم حيث أشار عبد الفتاح )

أدوار ام مما نشأ عنه الصراع بيف تمؾ األدوار )دور ا كزوجة وكأـ وكمهنية( مما قد يؤرر عمى شخصػيتهام ومػف 
 لػػػزمبلء فػػػي العمػػػؿ.رػػػـ عمػػػى مختمػػػؼ األطػػػراؼ الػػػذيف تتعامػػػؿ معهػػػـم كػػػالزوج واألبنػػػاء فػػػي األسػػػرةم والرؤسػػػاء وا

 (90م 1994)يوسؼم 
كما برر بعض الباحريف خروج المرأة لمعمؿم حيث أشاروا إلى أف المرأة تخرج  لمعمؿم خوفًا مف فقداف زوجهام 

ممها خارج المنزؿ يمكنها استرمار ما تبقى لها مف قدراتم فتفقد بذلؾ عائمهام كما في حالة االنفصاؿم وبع
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ويؤرر في المرأة سمبيًا.  مفتوجهه نحو عممها خارج بيتهام وعمى أي حاؿ فتف ذلؾ العمؿ يقمؿ الرضا الزواجي
(Hiromi& James, 2006, 826)     

بعػػػض  إلػػػى( قػػػد أشػػػار 1998) كمػػػاؿ مرسػػػي يتبػػػيفوعمػػػؿ المػػػرأة بػػػذلؾ يقمػػػؿ الرضػػػا الزواجػػػيم وفػػػي مقابػػػؿ  ػػػذا 
فػي الرعايػة واإلنفػاؽ  ماإليجابيات لعمؿ المرأة مرؿ: تنمية شخصية الزوجةم زيادة كفاءة المرأة في أداء دور الػزوج

مرػػؿ زيػػادة الضػػغوط النفسػػية عمػػى المػػرأةم وقمػػة الرغبػػة فػػي اإلنجػػابم  معنػػد غيابػػهم ومػػع ذلػػؾ فمػػه بعػػض السػػمبيات
 عوبة فػػػػػػػي الفصػػػػػػػؿ بػػػػػػػيف البيػػػػػػػت والعمػػػػػػػؿ.ى األسػػػػػػرةم فتجػػػػػػػد صػػػػػػػإضػػػػػػافة إلػػػػػػػى أنهػػػػػػػا تنقػػػػػػػؿ متاعػػػػػػػب العمػػػػػػػؿ إلػػػػػػػ

 (181م1998)مرسيم 
أو الخبلؼ بيف  مويظهر اختبلؼ آخر عندما يمتد عمر الزواجم وخاصًة عندما تدعو الحاجة إلى معالجة النزاع

الزوجيفم فالمبلحظ أف األزواج يتبعوف سياسة التريث في الرد عندما تقـو زوجاتهـ بأفعاؿ تتعارض مع 
توقعاتهـم وعمى العكس مف ذلؾ تبيف أف الزوجات يقابمف انتهاؾ توقعاتهف بالرورة أو الررررة )توسيع نطاؽ 

 الموضوع كبلميًا( أو برد الفعؿ السمبي.
ومف المعروؼ أنه بمرور الوقت يتغير الزوجاف خبلؿ مراحؿ حياتهما المشتركةم فتتعرض أ مية الزواج واألسرة 

ديدةم ومف بيف ذلؾ أف معرفتهما أحد ما لآلخر تزداد عمقًام األمر الذي يجعؿ مف تبعًا لذلؾم لتغيرات ع
 التوقعات المتبادلة شيئًا ليس جديدًا وال مريرًا.

إف مرور سنواٍت مف التفاعؿ الزواجي الذي قد يؤدي إلى التآلؼ بيف الزوجيف يمكف أف يجعؿ العبلقات الزواجية 
     (160م 2004ائجها. )كاتبيم ف السهؿ إلى حٍد ما التنبؤ بأبعاد ا ونتإلى نمٍط روتينيم وبالتالي يكوف م

 سف كمدة الزكاج:ال -2

( أف 1990فرجاني )إف تناسب سف الزوجيف مف المتغيرات الهامة ذات الصمة بالتوافؽ الزواجيم حيث وجدت 
والجنسي في العبلقة مى التوافؽ الزواجيم حيث يؤرر عمى الجانب العاطفي ع الزوجيف يؤرر فارؽ السف بيف

الزوجيةم فكمما تقدـ السف باألزواج وكاف فارؽ السف بينهما كبيرًا كمما زادت المعاناة بيف الزوجيفم خاصًة في 
 (176 م1990الجانب العاطفي الجنسيم مما يمرؿ بذرة سوء التوافؽ )فرجانيم 

واجي عممية يمكف أف تتحقؽ خبلؿ عدة ( أف التوافؽ الز 1990وفيما يتصؿ بمدة الزواج فقد ذكر أياف و يراؿ )
بناًء  مأشهرم وقد تستغرؽ سنوات طويمةم وذلؾ ألف المدة البلزمة لتحقيؽ التوافؽ الزواجيم تختمؼ مف زوج آلخر

(م Ayhan & Hural, 1999, 230عمى ما يتعرض له الزوجاف مف ظروؼ عمى المستوى الشخصي والبيئي )
ه لدى يتبينجودًا بيف زوجيف قد تزوجا منذ فترة بعيدةم في حيف قد ال التوافؽ الزواجي مو  يتبيفلذلؾ فقد 

 المتزوجيف حديرًا مربًلم حيث يرجع ذلؾ الختبلؼ الظروؼ بينهما.
التوافؽ الزواجي ال يختمؼ باختبلؼ مدة الزواج بيف أف ( إلى 2002في مقابؿ ذلؾ فقد أشارت حناف مدبولي )

ؿ المتزوجيف حديرًا في التوافؽ الزواجيم حيث قد يستمر الزواج ألسباب الزوجيفم أي أف المتزوجيف قديمًا مر
أخرىم مرؿ: وجود أطفاؿ لمزوجيفم عدـ وجود عائؿ آخر لممرأةم ومع ذلؾ فبطوؿ مدة الزواج قد يعتاد الزوجاف 

لؾ دليبًل عمى لهذا يستمر الزوجاف معًام وال يكوف ذ ممهما كانت درجة التوافؽ الزواجي بينهما مشكؿ  ذ  العبلقة
 التوافؽ الزواجي بينهمام حيث يستمراف ألسباب خارجة عف إرادتهما وليس لتحقؽ التوافؽ الزواجي.
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 Frank & Loriكما أنه مف المؤررات في التوافؽ الزواجيم وجود أطفاؿ لمزوجيفم حيث ذكر فرانؾ و لوري 

إذا كاف األطفاؿ اقؿ عمرًا مف ست  أف وجود أطفاؿ لمزوجيف يؤرر في التوافؽ الزواجيم خاصةً  (1995)
سنواتم حيث أف قدوـ طفؿ جديد قد يأخذ الزوجيف أو أحد ما بعيدًا عف العبلقة الزوجيةم فيقؿ التفاعؿ بينهمام 

 ويوزع الوقت عمى ربلرة أفراد بداًل مف فرديفم مما قد يصاحبه قمة التوافؽ الزواجي.
غيرات الخاصة باألبناء والتي تزيد التوافؽ الزواجيم ومنها: ( إلى أف بعض المت2005مرسي ) تشيرمقابؿ ذلؾ 

ذؿ بوجود أبناء لمزوجيفم تعميمهـم وعمر ـم حيث أف ذلؾ يقوي الرباط بيف الزوجيفم ويشجعهما عمى مواصمة 
أي أف التوافؽ الزواجي  م(622م 2005)مرسيم   .المزيد مف الجهد لتحقيؽ التوافؽ الزواجي والمحافظة عميه

 مع وجود األبناءم ورغبة الوالديف في تحقيؽ االستقرار والتوافؽ الزواجيم كي يحققا الجو المناسب لهـ.يزيد 
لهذا فتف والدة الطفؿ قد تشغؿ الزوجيف بعض الوقت عف بعضهمام ولكنه يزيد التوافؽ الزواجي بينهمام حيث أف 

تأتى إال عف طريؽ عممية اإلنجاب التي تشبع الهدؼ األساسي مف الزواج  و االستقرار وبناء األسرةم وذلؾ ال ي
. لزواجم مما يدعـ التوافؽ الزواجيغريزتي األبوة واألمومةم مما يزيد ارتباط الزوجيفم ويعطي إحساسًا جديدًا با

 (93م 2008زكيم )
ف اختمفت نتائج الدر  اسات يتض  مما سبؽ أف مدة الزواج تعتبر مف المتغيرات المهمة في التوافؽ الزواجيم وا 

حوؿ اتجا  ذلؾ األررم فمنهـ مف يرى أف التوافؽ الزواجي يقؿ مع زيادة المدة الزواجيةم فيزداد ممؿ الزوجيف لعدـ 
تجديد حياتهمام وبعضهـ يرى أنه يزيد مع زيادة المدة الزواجية كما اختمفوا حوؿ أ مية وجود  أطفاؿ لمزوجيفم 

األخر يرى أنه يزيد ارتباط الزوجيف ويقوي العبلقة  فبعضهـ يرى أف ذلؾ يشغمهما عف بعضهمام وبعضهـ
 الزوجية بينهمام فمف غايات الزواج االستقرار وتأسيس األسرة مف خبلؿ إنجاب األطفاؿ.    

 االختيار الزكاجي-4
( 1998إف عممية االختيار الزواجي تمرؿ جانبًا مهمًا في تحقيؽ التوافؽ الزواجيم حيث أشار مرسي )

النفس يتفقوف عمى أف العمؿ والزواج يمربلف أ ـ قراريف يتخذ ما الفرد في حياتهم ألف العمؿ إلى أف عمماء 
ذا  موالزواج يمربلف دعامتيف أساسيتيف في حفظ الصحة وتنميتها لدى الفرد إذا نج  في اختيار ما يناسبهم وا 

فرد بالدرجة األولىم لذلؾ فأوؿ مف تقع ضمف مسؤوليات ال مه عممية نفسية اختياريةيتبيننظرنا لبلختيار الزواجي 
 .بناءم والمجتمعذلؾ األرر يمكف أف يمتد لغير  كاأل أف يتأرر بنتيجة ذلؾ االختيار  و الفرد نفسهم إضافًة إلى

 (39م 1998)مرسيم 
 ويقصد باالختيار الزواجي: انتقاء فرد مف بيف عدة أفرادم يكوف صالحًا لمزواج واالرتباط معه.

ختيار الزواجي السميـ يعد الخطوة األولى التي تعمؿ عمى تحقيؽ التوافؽ الزواجيم وحتى يكوف ومف  نا فتف اال
التي تقوـ عميها عممية االختيار  م( مجموعة مف المحكات1999عطيات أبو العينيف )االختيار سميمًا تذكر 

وف البشرةم الجماؿ الشكميم التي تتعمؽ بالمبلم  الظا رية مرؿ: القواـم ل مالزواجي منها: السمات الشكمية
التي تتعمؽ بالجانب المادي مرؿ: الغنىم الفقر...م والسمات النفسية  موالشعر....م وكذلؾ السمات االقتصادية

م المكانة ية: األصؿ الطيب والعريؽم العذر مرؿمرؿ: الميوؿ واالتجا ات وبعض القدراتم والسمات االجتماعية 
  (180م 1999أبو العينيفم . )لجانب الدينيم والجانب الفكري الرقافياالجتماعية...م إضافًة لتوافر ا
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 لعقػػػػػػػػػؿ الناضػػػػػػػػػج.أف تتػػػػػػػػػوافر فػػػػػػػػػي الفػػػػػػػػػرد الحريػػػػػػػػػة واإلرادة الكاممػػػػػػػػػة وا م(1999كمػػػػػػػػػا تشػػػػػػػػػترط أبػػػػػػػػػو العينػػػػػػػػػيف )
 (185م 1999)أبو العينيفم 

بلؿ االختيار مف خ مأف لمرجؿ الدور المباشر في عممية االختيار الزواجي (م1999) وترى نواؿ الحنطي
بداء الرغبة في االرتباط مف خبلؿ الخطبةم أما دور المرأة في عممية االختيار الزواجي فيكوف  مالظا ري وا 

 (1999ـ إليها أو رفضه. )الحنطيم بطريقة غير مباشرةم مف خبلؿ الموافقة عمى مف يتقد
 وتذكر سناء الخولي أف االختيار الزواجي يتـ بتحدى طريقتيف  ما:

ج المرتب: وفيه يكوف االختيار مف اختصاص الوالديف واألقارب ولكف قد يسم  في بعض الزوا - أ
 الحاالت لمفتاة أو الشاب بتبداء الرأي واالعتراض.

الزواج الحر االختياري: وفيه يتـ االختيار بطريقة فردية أي أف الشاب أو الفتاة يقدموف عمى الزواج  - ب
 ذا االتجا  نتيجة لمتغيرات االجتماعية والرقافيةم مرؿ  دوف تدخؿ الوالديف أو األقاربم وقد كاف

 التعميـ والعمؿ المختمط الذي قد يخمؽ ظروؼ متعددة لمتفا ـ والحب قبؿ الزواج.

  ما:م و الباحرة و اتيف الطريقتيف لمزواج متطابقيف مع أسموبي االختيار الزواجي المذيف تقترحهما
ف بانتقاء فتاة ما يرا ا مناسبة لمشابم أو ارؼ: وفيه يقـو الوالدالزواج عف طريؽ األ ؿ واألصدقاء والمعا -

فيعرفهما عمى  متعريفه بفتاة مام أو يقوـ أحد األقارب أو أحد المعارؼم بدور الوسيط بيف الشاب والفتاة
التي تقوـ عادة  مبعضهما لتتـ مراسـ الزواج فيما بعدم ويدخؿ ضمف  ذا النوع ما يسمى بنظاـ الخطبة

لتقوـ بانتقاء عروس لمشاب  م(فتيات ألـ الشاب أو مف يتوال  )مع صور ف غالباً مواصفات عدة بعرض 
وتقوـ بنفس الوقت بتقناع أ ؿ الفتاة بمواصفات الشاب الجيدةم ومف رـ إتماـ مراسـ الزواج  ممف بينهف
جراءاته.  وا 

 االختيار الذاتي: ويقصد به االختيار الحر المذكور أعبل .  -

نه يتمرؿ في القبوؿ أو الرفض لمف يتقدـ إليهام غير أف بعض فتة لدور المرأة في االختيار الزواجي أما بالنسب
نسانيتها.  العائبلت ال تمكف المرأة مف القياـ بهذا الدورم وفي ذلؾ انتهاؾ صري  لحقوؽ المرأة وا 

يار غير الموفؽ بيف الزوجيفم مف خبلؿ توضي  أ ـ اآلرار المترتبة عمى االخت متبرز أ مية االختيار الزواجيو 
 ومف أ ـ  ذ  النتائج:

 غير واقعية تبتعد عف المنطقية.وؿ إلى عش الزوجية بتوقعات عاليةم الدخ -

 أو كميهما باحتياجات الطرؼ اآلخر. معدـ وجود خمفية كافية لدى أحد الطرفيف -

السابقة عف الطرؼ اآلخرم عدـ تحمؿ أحد الزوجيف أو كميهما لمسؤولياته تجا  األسرةم بسبب التوقعات  -
 أو الجهؿ أو عدـ الرغبة.

 تنتهي عادًة بالطبلؽ. ماالنفصاؿ: حيث أف نهاية الزواج المبني عمى اختيار غير موفؽ -
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 نظريات االختيار الزكاجي-4-0
نظرية التجانس )التشابه(: حيث يقوـ االختيار الزواجي عمى أساس التشابه في السماتم أي أف الفرد   -1

ختيار شريؾ حياته إلى مف يشبهه في الخصائص االجتماعية والشخصيةم حيث يميؿ يميؿ في ا
ويتحدوف معهـ في العقيدة ومستوى التديفم كما أف  ماألغمبية مف الناس إلى الزواج ممف يقاربونهـ سناً 

األغمبية مف الناس يميموف إلى الزواج بمف  ـ في المستوى التعميمي نفسهم والمستوى االقتصادي 
Bieri (1998 )الجتماعيم وكذلؾ التمارؿ في القيـ والنظرة إلى العالـ وفمسفة الحياةم حيث يرى بيري وا

أو يعتقدوف أنهـ  ميكوف أكرر سهولة عندما يشترؾ  ؤالء األفراد مأف االرتباط واالنجذاب بيف األفراد
يات االجتماعية يشتركوف في اتجا ات قيمية واحدةم حيث إف األشخاص الذيف يشتركوف في الخمف

يتعمموف ويحافظوف عمى القيـ نفسهام كما أف األشخاص ذوي القيـ المتشابهة يتـ بينهـ اتصاؿ  منفسها
مما يجعؿ كؿ شخص يشعر بالرضا عف نتائج  موتفاعؿ اجتماعي فعاؿم وينشأ بينهـ قميؿ مف االختبلؼ

 (24م 2008العنزيم . )وطيد اقة وتعبلقته مع اآلخرم ومف رـ الرغبة في االستمرار في  ذ  العبل

نظرية التقارب المكاني: حيث يختار الفرد زوجته مف مجاله الجغرافي البيئي الذي يعيش فيهم حيث   -2
تكرر فرصة الرؤية والتعامؿ مع أفراد الجنس اآلخرم ويختار زوجته مف بينهفم ألف القرب في مكاف 

الشخصية واالجتماعية بشكؿ أكبرم مما  يتي  فرصة التعرؼ عمى السمات والخصائص مالسكف والعمؿ
ينمي البصيرة في عممية االختيار الزواجيم في حيف أف التباعد المكاني قد يترتب عميه قصور معرفي 

الذي يترتب  معف الخصائص المميزة لمطرفيفم إضافًة إلى أف بعضهـ ال يرغب بالتنقؿ والسفر الدائـ
( و ذ  النظرية ال تتعارض مع نظرية 25م 2008لعنزيم ا. )عمى التباعد المكاني قبؿ وبعد الزواج

التجانسم فقد يختار الفرد زوجته مف بيئتهم ممف يشابهه ويتجانس معه في سماته وقيمهم ويظهر ذلؾ 
 واضحًا في الريؼ حيث يختار الفرد زوجته غالبًا مف نفس القرية.  

م  Robert Winchعها روبرت ونش نظرية الحاجات التكميمية )تكامؿ الحاجات(: نظرية نفسية وض -3
بمعنى أف االنساف يبحث مف خبلؿ الزواج عف شريؾ يكمؿ النقص الحاصؿ لديهم ويتـ االختيار وفقًا 

وليس التشابه فيهام وعمى أساس التكامؿ في الحاجات  ملهذ  النظرية عمى أساس االختبلؼ في السمات
وفقًا لهذ  النظرية( أف يختار زوجة تتصؼ )وليس التجانس فيهام فالرجؿ الذي يحب السيطرة يحاوؿ

بالخنوعم والمرأة الفقيرة قد تقبؿ بالزوج الغني حتى لو كاف مف المتقدميف في السفم وقد يتنازؿ الفرد عف 
 ( 1995بعض المواصفات إذا توافرت بعض المواصفات األخرى. )أبو حطبم وصادؽم 

ي أجريت عمى االختيار الزواجيم أف لمجاذبية نظرية الجاذبية الجسمية: تشير أغمب الدراسات الت -4
الجسمية دورًا كبيرًا في عممية االختيار الزواجيم خصوصًا لدى الرجاؿم حيث يفضؿ الرجؿ المرأة 

 الجميمةم مع اختبلؼ معايير الجماؿ مف شخص إلى آخر.

الفرد عف شريؾ نظرية القريف المرالي: يشير مصطم  القريف المراليم إلى تمؾ الصورة التي يكونها  -5
الحياة المرتقبم والتي تؤدي دورًا كبيرًا في عممية االختيار الزواجي فيما بعدم وتتكوف  ذ  الصورة 

مف خبلؿ التعامؿ مع األبويف واألخوة في محيط األسرةم رـ مع اآلخريف في المجتمع الكبيرم  متدريجياً 
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 مالتي تفرضها مؤسسات المجتمع المختمفة ميةمف خبلؿ التراكمات الرقاف مويتبمور مفهوـ القريف المرالي
 كالمدرسة والمؤسسة الدينية ووسائؿ اإلعبلـ.

( أف االختيار الزواجي حسب نظرية التجانسم ونظرية التقارب المكاني يزيد التوافؽ 1990) ويرى  اشـ
بيئة منعًا لمصراعات الزواجيم لهذا نص  األفراد باختيار شريؾ الحياة مف نفس المستوى التعميميم ومف نفس ال

  .الزواجية حوؿ عممية اتخاذ القرار األسريم مما يقوي التوافؽ والسعادة الزواجية
وبالنتيجة يمرؿ اختيار شريؾ الحياة قرارًا يؤرر عمى مجرى الحياة المستقبمية لمزوجيف وأسرتهما المستقبميةم ويشير 

 التنبه لما يمي:ر االرتباطم يجب ( إلى أنه في مرحمة االختيار واتخاذ قرا2008الدا ري )
 الوعي بالذات ومواجهة مواطف الضعؼ الشخصية. -

حؿ المشكبلت المتراكمة في الماضي قبؿ التفكير باالرتباطم فتكرار التأرر بخبرات الماضي المؤلمةم  -
 بسبب عدـ معالجتهام قد يقضي عمى فرص السعادة.

لواض  لنمط شخصية الطرؼ اآلخرم ونقاط القوة التروي في التعارؼ واالختيارم فالدراسة والفهـ ا -
والضعؼ لديهم  ي التي تساعد عمى خمؽ التفا ـ واالحتراـ المتبادؿم وعمى األ ؿ تأميف الظروؼ 

 لدراسة كؿ مف الشاب والفتاة بعضهما البعض. موالفرص المناسبة

 نتائج الزواج.عدـ التأرر بضغوط األ ؿ والمعارؼم فالعروساف وحد ما سيتحمبلف مسؤوليات و  -

 و المحرؾ األساسي لممشاعر في بداية االرتباطم حيث يغمب االختيار بالعقؿ والعاطفة معًام فاإلعجاب  -
إلى جانب  ماالنفعاؿ واالنجذاب عمى معظـ القرارات والسموكياتم لذلؾ يجب اعتماد التفكير الواقعي

فسيًا وعاطفيًا لتحمؿ مسؤولية المشاعر حتى ينج  الطرفاف قي التعرؼ عمى بعضهمام والتحضير ن
 (19م 2008الدا ريم . )القرار

 -االختيار الزواجي -مف خبلؿ  ذا العرض لمموضوعات النظرية المرتيطة بموضوع البحث)رتب الهوية
التوافؽ الزواجي( تظهر العبلقة واضحة بيف االختيار والتوافؽ الزواجيم فاالختيار السميـ لشريؾ الحياة  و 

 ؽ الزواجي السميـم واالختيار السيء قد يكوف مؤشرًا لغياب التوافؽ الزواجي.مؤشر لمتواف
الػػزواج ( إلػى أف 2008الػدا ري ) أشػارفقػد  ومػف جانػب آخػر يػرتبط التوافػػؽ الزواجػي ارتباطػًا وريقػًا بهويػة الفػػردم 

جتمػػاعيم وفػػي كػػؿ ينمػػو مػػف خػػبلؿ رمانيػػة مراحػػؿ مشػػابهة لتمػػؾ المراحػػؿ التػػي قرر ػػا إريكسػػوف فػػي النمػػو الػػنفس ا
و ػػذ  يحػػدث التحػػوؿ فػػي أفكػػار الػػزوجيف ومشػػاعر ما وسػػموكياتهما فػػي التوافػػؽ الزواجػػيم  مرحمػػة مػػف  ػػذ  المراحػػؿ

المراحؿ في الزواج والتوافؽ الزواجي  ي مراحؿ تحػوالتم تنطػوي كػؿ منهػا عمػى أزمػة  ػي أزمػة التحػوؿ أو أزمػة 
 النمو أو أزمة الحياة.

 ا الزواج قياسًا إلى مراحؿ النمو النفس اجتماعي لدى إريكسوفم  ي:و ذ  المراحؿ التي يمر به
 اإلحساس بالرقةم مقابؿ اإلحساس بعدـ الرقة. -

 اإلحساس باإلرادة المشتركةم مقابؿ اإلحساس بالخجؿ والشؾ. -

 اإلحساس باإلندماجم مقابؿ اإلحساس بالذنب. -

 اؼ الزواج.اإلحساس بهمـو الزواجم مقابؿ اإلحساس بفرض األدوار وبأ د  -
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 اإلحساس باأللفةم مقابؿ اإلحساس بالعزلة. -

 اإلحساس برعاية الوالديفم مقابؿ اإلحساس باألنانية واإلنصراؼ إلى الشهوات. -

 اإلحساس بالتكامؿم مقابؿ اإلحساس باليأس. -

جميع  ( أف كؿ أزمات النمو موجودة في الزواج مف بدايتهم فكؿ زواج يحمؿ2008ويفترض الدا ري )
نمو  مع عقد قراف الزوجيفم رـ تظهر كؿ أزمة في المرحمة المناسبة لهام وتسيطر مشكبلتها عمى أزمات 

العبلقة الزوجيةم وتتضمف مواجهة بيف الزوجيف ومع البيئةم وتحمؿ إمكانية النمو والتوافؽ مف ناحيةم والتأـز 
مكانية وسوء التوافؽ مف ناحية أخرىم أي إمكانية التفاعؿ اإليجابي مما يؤدي إل ى قوة العبلقة الزوجيةم وا 

 التفاعؿ السمبي فتضعؼ  ذ  العبلقة.
كما أف النمو المرالي لمزواج يتـ مف خبلؿ حؿ أزمة التحوؿ في كؿ مرحمة حبًل نهائيًام ولكف  ذا اليحدث 

 يكوف معها  ذا الجؿ مناسبًا أو غير مناسبم ويقصد بالحؿ المناسب فيفي الواقعم فكؿ أزمة تحؿ بدرجة 
كؿ مرحمة تحوؿ العبلقة الزواجية مف القطب السمبي إلى القطب اإليجابيم واستمرار التفاعؿ االيجابي 
والتوافؽ الحسف بيف الزوجيفم فالتحوؿ الذي يحدث في كؿ مرحمة يسير عمى خط متصؿ مف القطب السمبي 

 (33م 2008الدا ريم . )إلى القطب اإليجابي

 كافؽ الزكاجي التاالختيار الزكاجي ك اليكية ك -5
في مرحمة سف الرشد المبكرم التي يصفها إريكسوف بػ " مرحمة الحميمية والتباعد مقابؿ العزلة"م يرى أنه 
كمما ازداد إيجاد الراشد الشاب لنفسه أكررم كاف أقدر عمى التسميـ لشخص آخرم مف دوف الخوؼ مف فقداف 

مية الحقيقية أواًلم  بحيث أف االنجذاب المتبادؿ األنام فبعد العشؽ الجارؼ في سف المرا قة تصب  الحمي
 إلنسانيف ناضجيف يتجاوز مجرد اال تماـ الجنسي أو االفتتاف الشهواني الصافي.

واختيار الشريؾم وتنظيـ إيقاع الحياة الخاصة عمى اتجا ات وعادات اآلخرم والعبلقة المتغيرة بالوالديف 
رشد المبكر بالنسبة إلريكسوفم وعندما تختفي مرحمة العشؽ العاـر واألصدقاءم تمرؿ المؤشرات الرئيسة لسف ال

ويدرؾ اإلنساف نفسه بشكٍؿ أوض م ويتبمور استعداد  لمتضحيةم ويصب  أكرر قدرًة عمى إيجاد الحموؿ الوسطم 
مةم عند ا تنبرؽ فضائؿ الحب " تبادلية الوالء"م التي تقمص وتخفؼ مف التباينات الكامنة في الوظائؼ المتقاس

و ي بذلؾ تشكؿ أساس الطموحات األخبلقيةم وكمما ازدادت حميمية  ذ  العبلقة القائمة عمى تبادلية الوالءم 
كمما كانت مرؿ  ذ  العبلقة أكرر صبلبة وقدرة عمى مواجهة مطالب  ذ  المرحمةم وأشد قوًة ودينامية في معالجة 

 ة لمتعايش بسبلـ ووئاـ مع متطمبات المراحؿ البلحقة.أزماتها ومشاكمهام وأكرر انفتاحًا آلفاؽ مستقبمية رحب
والعزلة  ي عكس الحميمية بالنسبة إلريكسوفم و ي عدـ القدرة عمى الدخوؿ في عبلقات أعمؽ وما 
ينجـ عف ذلؾ مف "قمؽ"م أف يظؿ المرء لوحد  و )غير معروؼ(م ويمكف لهذ  العزلة اف تختفي وراء كرير مف 

ؿم اإلحساس بالفراغ والبعد في حضور الجنس اآلخرم وعدـ القدرة عمى الحديث األعراض: االنسحاب الخجو 
عف المشاعر أو إدراؾ المشاعر لدى اآلخريفم وكرير مف أشكاؿ االضطرابات الجنسية وانتهاء بالمخاوؼ شبه 

 النفسيةم مف فقداف الهوية الذاتية عند االتصاؿ الوريؽ بالشريؾ.
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كسوف بارتباطه المشترؾم ونمو  وية  ذ  المرحمة تقوؿ " نحف ما نحب" وتتعمؽ قوة األنا بالنسبة إلري
فالمرء يمكنه أف يمن  بشكٍؿ متبادؿم المشاعر بأف اآلخر عند  إنساف مهـم يقيف أساسي يجعؿ مف ميوؿ الغيرة 

م وعميه يصب  الزوجاف منفتحاف عمى االتصاؿ المنعش مع اآلخريفم ويكون ي ف افوالتشبث زائدة عف المزـو
الخاصة فقطم وبدرجة معينة تجا   ماعمى الحفاظ عمى مساحة مف الحرية بالنسبة لعبلقته هم قادريفالوقت نفس

 الوالديف ومحيط األصدقاءم ولكف أيضًا تجا  األطفاؿ الخاصيف.
وقد وصؼ إريكسوف الحميمية الموفقة بأنها شرط جو ري لصحة ورضا اإلنساف الراشدم وأوض  بذلؾ مفهـو 

والروحيم فمنذ وصؼ المرحمة األولى لحياة الرشدم تظهر األ مية التي  بعديها االنفعاليعف الجنسية في فرويد 
يعطيها إريكسوف لمعبلقات الخاصة واضحًة. فبل يوجد اختبلؼ حوؿ كوف مسائؿ الشراكة والجنسية تحتؿ أ مية 

اقش إريكسوف مواضيع أخرى في مرحمة كبيرة في سنوات العشرينيات والربلرينيات مف العمر. ومع ذلؾ قمما ين
مهنيم عدا عف أنه ينطمؽ في تحميؿ سف الرشد النمو  ذ م كمسائؿ التعمـ أو الدراسة أو وضع القدـ في محيط 

مف رؤى مرالية بحؽم ويصؼ إريكسوف الحب الرومانسيم الذي يرسو في الشراكة طواؿ الحياة الناضجةم إال أنه 
ية والتصادمات واالضطرابات الجنسية النمطيةم والتي  ي في العادة موضوع قمما يتحدث عف األزمات الزوج

العبلج الزوجي التحميمي النفسي. وعمى العكس: ففي  ذا الموضوع بالتحديد سرعاف ما يقود التفريؽ بيف 
 الحميمية والعزلة إلى تخيؿ وجود العبلقة الزوجية الموفقة كمية أو الفاشمة كمية.

اءؿ فيما إذا كانت تصورات إريكسوف ما زالت تنطبؽ عمى حياة غالبية الناس في  ذ  األياـ. ولكف يمكف أف التس
تصب  فتف اتجا ها ألف وبالنظر لؤلزمة المتزايدة لمؤسسة الزواج والتفكؾ الواسع لؤلخبلؽ الجنسية التقميديةم 

س في المؤسسات الحديرة عمى م وعمى األقؿ يبدو كرير مف النادد اإلخبلص والعبلقة طواؿ الحياةهي منادرة
م بأنهـ لـ يعودوا قادريف عمى تنمية نضج في الشخصيةم لبلندماج مع بعضهـ بالفعؿم ويأخذوف بعيف  العمـو
االعتبار التضحية والحموؿ الوسطم ولعؿ وظيفة الرغبات الخادعة نحو الفهـ المطمؽم والسعادة األبدية  ي أقرب 

بكرم حيث يريد المرء االنصهار مع الشريؾم مرمما ينصهر مع أـ مرالية في إلى تغطية قصور النمو الطفولي الم
تعايش وريؽم وعند أقؿ خيبة يتجه الفرد لمتفتيش مباشرة عف عبلقة مرالية جديدةم وبالدرجة نفسها التي تخفؽ 

ؿم فاإلعبلنات فيها الحميميةم يبدو أف االستهبلؾ الجنسي الذي يشبه اإلدمافم يتحوؿ إلى نوع مف العقار البدي
ووسائؿ اإلعبلـ تو ـ بالمواجهة السطحية الموجهة بمبدأ المذةم حيث ال يمكف لشيء كالحميمية أف يحصؿم 

 (248م 2010كونسفم . )وحتى أنه غالبًا ما ال يتـ البحث عنه أصبلً 
ميمية أف عمـ النفس الحديث يرى أف الحب  و توازف بيف ربلرة جوانب: الح Coter (2010)يذكر كونسف 

األقطاب التي يمكف مف خبللها   Robert J. Sternbergوالجنسية وااللتزاـم وقد أظهر روبرت شتيرنبرغ 
 تحديد نوع الحبم وذلؾ في مرمث الحميمية والجنسية وااللتزاـم كما يمي:

قطب أو طرؼ مكوف مف الحميمية فقطم عندما يةد الفرد شخصًا ما بشدةم ولكف مف دوف جنس أو  -
 التزاـ.

قطب أو طرؼ مف الحب الجارؼم يغرؽ فيه الفرد بشخص ما ببل شروطم مع الجنسية ولكف بدوف  -
 االلتزاـ.
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 طرؼ أو قطب مف االلتزاـ فقطم ولكف مف دوف جنس أو حميمية. -

وعمى الرغـ مف أف  ذ  األقطاب تبدو أقرب لممجردةم فتف التوليفات التالية بيف قطبيف مف مرمث الحب تبدو 
 مألوفة:
 رتباط بيف الجنسية والحميمية فيما يسمى بالحب الرومانسيم ولكف المقصود به الحب الجارؼ.اال -

 االرتباط بيف الحميمية وااللنزاـ في الحب بيف الزمبلء أو الحب التشاركيم الذي تغيب فيه الجنسية. -

ضهام مع العمـ أف الحب الكامؿ وتكوف فيه المركبات الربلرة لمحب كرمرة لمنضج في " توازف ربلري" مع بع
 (.29م 2010الحب قد يميؿ حسب عممية الحب مرة لمحميمية ومرة لمجنسية ومرة لبللتزاـ )كوترم 

* * * * * 
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 كفرضيات البحث الدراسات السابقة: الثالثالفصؿ 
 الدراسات السابقة

 الدراسات المتعمقة باليكية -أكالن 
 الدراسات المحمية
 الدراسات العربية
 الدراسات األجنبية

 الدراسات حكؿ التكافؽ الزكاجي -ثانيان 
 الدراسات المحمية
 الدراسات العربية
 الدراسات األجنبية

 نعقيب عمى الدراسات السابقة كمكانة الدراسة الحالية منيا.
 فرضيات البحث
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 الدراسات السابقة
مف جوانب مختمفةم في حيف كانت الدراسات السابقة  التوافؽولت  نالؾ الكرير مف الدراسات السابقة التي تنا    

التي تناولت الهوية أقؿ عددًا بشكؿ عاـم وربما يعود ذلؾ في جزء منه إلى حدارة موضوع الهوية والذي بدأ مع 
ى كؿ حاؿ يعرض  ذا الفصؿ مجموعة مف  ذ  الدراسات مإريكسوف في الستينيات مف القرف العشريفم وع

 .واألجنبيةم والتي أمكف االستفادة مف بعض جوانبها في البحث الحاليالعربية 

 الدراسات المتعمقة باليكية -أكالن 

 الدراسات المحمية
 ( سكرية5111الشيخ، دعد )

 الطالب المراىؽ كأزمة اليكية عنكاف الدراسة:  
هم والتعرؼ عمى الفروؽ  دؼ الدراسة: التعرؼ عمى مصادر الضغوط التي تقمؽ المرا ؽ وتؤدي إلى أزمة لدي

 في مفهـو الذات بيف المرا قيف والمرا قات. 
( طالب وطالبة اختيروا عشوائيًا مف طبلب الصؼ الرالث اإلعدادي 205عينة الدراسة: أجريف الدراسة عمى )

 ( مف اإلناث.92( مف الذكور و)113منهـ )
هوـ الذات مف إعداد الباحرة وضـ أربع جوانب أدوات الدراسة: استخدمت ألغراض الدراسة أداتيف  ما اختبار مف

و ي: الجسمية واالجتماعية والنفسية والفمسفية. واألداة الرانية عبارة عف سؤاؿ مفتوح يطمب مف الطالب اإلجابة 
عنه و و مف أنا؟ ليعبر الطالب المرا ؽ عف  ويتهم ومصادر القمؽ والتي تؤرر في نظرته إلى ذاته مبتدئًا 

 ًا.بأكرر ا إزعاج
أظهرت النتائج وجود ارتباط داؿ بيف ترتيب الطبلب وترتيب الطالبات لمصادر القمؽ وبم  معامؿ نتائج الدراسة: 

( كما تبيف أف اإلناث تتفوؽ عمى عينة الذكور بخصوص مفهوـ الذات العاـم ومفهوـ الذات 0.73االرتباط )
 االجتماعية. 

 سكريا( 5111)لينا  ،عمي
 اليكية االجتماعية كاإليديكلكجية كعالقتيا باالغتراب النفسي رتب  الدراسة: عنكاف
 التعرؼم و ( سنة 24-18تحديد حاالت الهوية االجتماعية واإليديولوجية لدى المرا قيف بعمر ) :الدراسة  دؼ

ية وطبيعة العبلقة االرتباطية بيف رتب الهو  مبمجاليها االجتماعية واإليديولوجية معمى الفروؽ في رتب الهوية
 واالغتراب النفسي تبعًا لمتغيرات الجنس واالختصاص الدراسي.

ي التربية والعموـ في جامعة ( طالبًا مف طبلب السنة الرانية في كميت3345أجريت الدراسة عمى )عينة الدراسة: 
 دمشؽ.

آدمز وآخروف  تـ استخداـ المقياس الموضوعي لرتب الهوية االجتماعية واإليديولوجية مف إعداد أدوات الدراسة:
 بعد تقنينه مف قبؿ الباحرة.
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 توصمت الدراسة إلى النتائج التالية:نتائج الدراسة: 
عدـ وجود فروؽ بيف الذكور واإلناث عمى الرتب الخالصة لمهوية بمجاليها باسترناء رتبة انغبلؽ الهوية  - أ

 اإليديولوجية حيث كانت الفروؽ لصال  اإلناث.

ـ وطمبة التربية عمى الرتب الخالصة لمهوية بمجاليها باسترناء رتبة عدـ وجود فروؽ بيف طمبة العمو - ب
 تشتت الهوية اإليديولوجية حيث كانت الفروؽ لصال  طمبة العموـ.

وجود فروؽ بيف درجات األفراد في رتبتي االنجاز والتشتت لمهوية االجتماعية تبعًا لدرجة الشعور - ت
 باالغتراب النفسي لصال  أفراد درجة االنجاز.

ال توجد عبلقة ارتباطية بيف درجات الرتب الخالصة في الهوية االجتماعية واإليديولوجية ودرجة الشعور - ث
باالغتراب النفسي في حيف توجد عبلقة ارتباطية دالة بيف درجة تعميؽ الهوية ودرجة االغتراب النفسي 

 العاـ.

جتماعية واإليديولوجية ودرجة عبلقة ارتباطية بيف درجات الرتب الخالصة في الهوية اال دال توج  - ج
الشعور باالغتراب النفسي تبعًا لمتغير الجنس في حيف توجد عبلقة ارتباطية دالة بيف درجة تعميؽ 

 الهوية االجتماعية  ودرجة االغتراب النفسي العاـ لدى الذكور.

 الدراسات العربية
 مصر (0661)عبد الرقيب البحيرم، 

قتيا بكؿ مف القمؽ كتقدير الذات كالمعامالت الكالدية لدل طمبة الجامعة، عنكاف الدراسة: ىكية األنا كعال
 دراسة في ضكء نظرية إريكسكف. 

اختبار نظرية إريكسوف فيما يتعمؽ بهوية األنام وتعرؼ الفروؽ في  وية األنا تبعًا لمتغيرات أىداؼ الدراسة: 
 المرابرةم األلفةم المستوى الدراسي.   

 / طالبًا وطالبة مف جامعة أسيوط. 270/ بمغت عينة الدراسة:
 استبياف مراحؿ النمو النفسي االجتماعي مف إعداد روسينتاؿم مقياس األلفة والمرابرة.  أدكات الدراسة:

تتأرر  وية األنا بالمرابرة بمستوى داؿ إحصائيًا لكؿ مف الذكور واإلناثم في حيف تؤرر  وية  أىـ نتائج الدراسة:
/ لئلناثم كما بينت وجود فروؽ دالة إحصائيًا في رتب 0.01/ لمذكورم /0.05عند مستوى /األنا في األلفة 

الهوية تبعًا لمتغير المستوى الدراسي حيث كاف طبلب الفرقة الرابعة أعمى مف طبلب الفرقة األولى في مستوى 
 نمو الهويةم ولـ توجد فروؽ بيف الجنسيف في مستوى نمو الهوية.

 مصر (0661 ) عادؿ عبد اهللمحمد، 

عنكاف الدراسة: تطبيؽ مقياس مارشيا لممقابمة الشخصية لدراسة أساليب مكاجية أزمة اليكية بيف الشباب 
   الجامعي.

الكشؼ عف أساليب مواجهة أزمة الهوية بيف الشباب الجامعي تبعًا لمتغيرات الجنس  والمستوى ىدؼ الدراسة: 
 الدراسي. 
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 لبًا وطالبة في جامعة الزقازيؽ.  / طا303بمغت / عينة الدراسة:
 مقياس مقابمة مارشيا لتحديد رتب الهوية.   أدكات الدراسة:

وجود فروؽ دالة إحصائيًا في رتب الهوية تبعًا لمتغير المستوى الدراسي فقد كانت أكرر  أىـ نتائج الدراسة:
عميؽ رـ اإلنجازم في حيف كانت أكرر الرتب تكرارًا بيف طبلب الفرقة األولى  و نمط االنغبلؽ رـ التشتت فالت

الرتب تكرارًا بيف طبلب الفرقة الرابعة  و التعميؽ رـ اإلنجاز رـ االنغبلؽ رـ التشتت.  كما وجدت فروؽ دالة 
إحصائيًا بيف الجنسيف في حاالت الهوية المختمفةم وكانت الفروؽ في صال  الذكور الذيف أظهروا مستويات 

 ة. أكرر نضجًا في نمو الهوي
 مصر (0660عبد اهلل ) عادؿمحمد، 

عنكاف الدراسة: دراسة مقارنة في تقدير الذات بيف الشباب الجامعي باختالؼ أساليبيـ في مكاجية أزمة 
 اليكية.  

 التعرؼ عمى العبلقة بيف تقدير الذات وأساليب مواجهة أزمة الهوية لدى الشباب الجامعي. ىدؼ الدراسة: 
 / طالبًا وطالبة في عدة جامعات مصرية.  235بمغت / عينة الدراسة:
 مقياس جامعة تكساس لتقدير الذات لممرا قيف والراشديفم ومقياس رتب الهوية لمارشيا.  أدكات الدراسة:

وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف الرتب األربعة لمهوية في تقدير الذات لصال  الرتب األكرر  أىـ نتائج الدراسة:
التعميؽ( ووجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف الجنسيف في تقدير الذات باختبلؼ أساليبهـ في و  –نضجًا )اإلنجاز 

 مواجهة أزمة الهوية والفروؽ في صال  الذكور الذيف أظهروا درجة أعمى في تقدير الذات. 
 السعكدية (0665)عمر بف عبد الرحمف  ،المفدل

ة أـ ظاىرة ثقافية، دراسة مقارنة لمطفكلة، المراىقة، عنكاف الدراسة: أزمة اليكية في المراىقة: حقيقة نمائي
 الشباب.  

التعرؼ عمى وجود أو عدـ وجود أزمة  وية لدى المرا قيف السعودييف والتعرؼ في حالة وجود أىداؼ الدراسة: 
بداية أزمة الهوية عمى نسبة وجود ا في مرحمة المرا قة مقارنة بمرحمتي الطفولة والرشد مف ناحية ومقارنة بيف 

 المرا قة ونهايتها مف ناحية أخرى. 
/ فردًا مف مجموعات عمرية مختمفة تشمؿ الطفولةم بداية المرا قة نهاية المرا قةم 178بمغت / عينة البحث:
 الشباب.  

 ( لقياس عدـ وضوح الهوية. TSTاختبار العشريف جممة ) أدكات البحث:
ف الفئات األربعة في عدـ وضوح الهويةم و ذا الفرؽ ال يعود وجود فروؽ دالة إحصائيًا بي أىـ نتائج الدراسة:

نما فقط بيف فئة المرا قيف والفئات األخرى أي أف المرا قة تتسـ بعدـ وضوح  إلى اختبلؼ بيف الفئات جميعًا وا 
لهوية الهوية وأنها مرحمة البحث عف الهويةم وأوضحت أنه بالنسبة لمفرؽ بيف بداية المرا قة ونهايتها في وضوح ا

كاف فرقًا كبيرًا و و في صال  الفئة األصغر سنًا الذيف كانوا أكرر وضوحًا في الهويةم وأكد الباحث عمى الرغـ 
مف توصؿ دراسته إلى  ذ  النتيجة أنه مف المفترض في حاؿ وجود فرؽ بيف بداية المرا قة ونهايتها في وضوح 

 سنًا. الهويةم فتنه ينبغي أف يكوف في صال  الفئة األكبر 
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 ( السكداف0664)حسف مصطفى  ،عبد المعطي
 عنكاف الدراسة: دراسة لبعض المتغيرات األكاديمية المرتبطة بتشكيؿ اليكية لدل الشباب الجامعي.  

التعرؼ عمى حالة الهوية لدى الشباب الجامعي السوداني في ضوء بعض المتغيرات األكاديمية أىداؼ الدراسة: 
 التخصصم والمشاركة في األنشطة الجامعية والتحصيؿ األكاديمي الجامعي مرؿ الفرقة الدراسيةم و 

 / طالبًا وطالبة مف طبلب الجامعة في السوداف.  498بمغت / عينة الدراسة:
المقياس الموضوعي لحالة الهوية مف إعداد آدمزم ومقياس التوافؽ الدراسي مف إعداد الباحثم  أدكات الدراسة:

 يمي الجامعي. ودرجات التحصيؿ األكاد
يسير نمط تتابع حاالت الهوية لدى الشباب الجامعي السوداني مف تشتت إلى انغبلؽ إلى  أىـ نتائج الدراسة:

تعميؽ الهوية في المرتبة العميام كما أوضحت أف حالة الهوية تنمو خبلؿ سنوات الدراسة الجامعية حيث كاف 
مف طبلب السنة األولى ولـ يوجد تأرير لمتخصص الدراسي  طبلب السنوات النهائية أعمى في مستوى نمو الهوية

عمى حالة الهويةم وكاف الطبلب المشاركوف في األنشطة والتنظيمات الطبلبية أعمى في مستويات الهوية مف 
غير المشاركيف فيهام كما وجدت عبلقة ارتباطية موجبة بيف التحصيؿ األكاديمي والتوافؽ الدراسي وحاالت 

 الهوية. 
 األردف( 0664)، جعفربابعةالر 

   العالقة بيف إدراؾ أسمكب الرعاية الكالدية كنمك اليكية النفسية كالجنس لدل طمبة الجامعةالدراسة: عنكاف 
أسموب الرعاية الوالدية كما يدركه الطالبم وبيف نمو الهوية : التعرؼ عمى طبيعة العبلقة بيف ىدؼ الدراسة

 النفسيةم والجنس.
( طالبًا وطالبة تـ اختيار ـ عشوائيًا مف جامعة مؤتة )األردف(م 278تكونت عينة الدراسة مف )  عينة الدراسة:
استخدمت في الدراسة أداتيف  ما مقياس شيمدرماف وشيمدرماف لقياس الممارسات الوالدية كما  أدكات الدراسة:

 ي الصورة المعربة لمقياس الهوية النفسية  يدركها األبناء والبنات الصورة المعربة )تعريب حداد(.  واألداة الرانية
عداد   .الباحثإعداد آدمز وبنيوف تعريب وا 

أظهرت النتائج أف  ناؾ عبلقة بيف التنشئة االجتماعية ورتب الهويةم كما أظهرت النتائج أف  :أىـ نتائج الدراسة
بلؽ والتشتت. ولـ توجد متوسط عبلمات الطبلب عمى اإلنجاز والتعميؽ أعمى مف متوسط عبلماتهـ في االنغ

 فروؽ تعزى لمتغير الجنس في أبعاد الهوية. 
 مصر (0668)محمد السيد عبد الرحمف، 

عنكاف الدراسة: سمات الشخصية كعالقتيا بأساليب مكاجية أزمة اليكية لدل طالب المرحمة الثانكية 
 كالجامعية. 

)تشتتم انغبلؽم تعميؽم أنجاز(  ربعة لمهويةالتعرؼ عمى سمات الشخصية المرتبطة بالرتب األأىداؼ الدراسة: 
في مجاالت الهوية المختمفة االجتماعيةم اإليديولوجيةم والعامةم وأيضًا دراسة الفروؽ بيف ذوي الرتب النقية 

 لمهوية الشخصية تبعًا لمتغيرات الجنس والسف.  
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ة مف مدارس مصر تتراوح أعمار ـ بيف / طالبًا وطالبة مف المرحمة الرانوية والجامعي397بمغت /عينة الدراسة: 
 ( سنة. 16-25)

المقياس الموضوعي لرتب الهوية أعد  الباحث عف الصورة األخيرة مف مقياس آدمز وآخروفم أدكات الدراسة: 
( الذي أعد  كؿ مف كروج 16p.fومقياس التحميؿ اإلكمينيكي الذي أعد  الباحث عف صورة معدلة مف مقياس )

  وكاتؿ.
توصمت الدراسة إلى عدد كبير مف النتائج  ي: توجد عبلقة ارتباطية موجبة بيف إنجاز  الدراسة: أىـ نتائج

واالجتماعية والعامةم وكؿ مف السيطرة والمغامرة والتنظيـ الذاتي والربات االنفعاليم كما توجد الهوية اإليديولوجية 
اعية والعامة وكؿ مف عدـ األماف والحساسيةم عبلقة ارتباطية موجبة بيف تعميؽ الهوية اإليديولوجية واالجتم

وأيضًا توجد عبلقة ارتباطية سالبة بيف انغبلؽ الهوية االجتماعية وكؿ مف التخيؿ وكفاية الذاتم كما توجد 
عبلقة ارتباطية سالبة بيف تشتت الهوية اإليديولوجية واالجتماعية والعامة وكؿ مف عدـ األمافم واالمتراؿم 

ًا توصمت الدراسة إلى أنه توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف الجنسيف في إنجاز الهوية اإليديولوجية واالرتيابم وأيض
واالجتماعية والعامة والفروؽ في صال  الذكور )درجاتهـ أعمى عمى رتبة إنجاز الهوية(م كما توجد فروؽ دالة 

هوية االجتماعية والفروؽ في صال  إحصائيًا بيف الجنسيف في تعميؽ الهوية اإليديولوجية والعامة وتشتت ال
اإلناث )درجاتهف أعمى عمى رتبتي تعميؽ الهوية اإليديولوجية وتشتت الهوية االجتماعية( بينما ال توجد فروؽ 
بيف الجنسيف في الرتب األخرى لمهوية اإليديولوجية واالجتماعية والعامةم وأظهرت الدراسة وجود فروؽ دالة 

هوية تبعًا لمتغير العمر و ي في صال  طبلب المرحمة الجامعية األكبر سنًا الذيف إحصائيًا في مستوى نمو ال
 أظهروا مستوى أعمى في نمو الهوية االجتماعية اإليديولوجية والعامة مف طبلب المرحمة الرانوية )األصغر سنًا(. 

 ( فمسطيف0681) محمد السيدعبد الرحمف، 
 .قيف الفمسطينييف كعالقتيا بكؿ مف االغتراب كالتحصيؿ الدراسي ليـأزمة اليكية لدل المراى الدراسة: عنكاف 

مف مدرستيف رانويتيف  ف( طالبًا وطالبة مف المرا قيف والمرا قات الفمسطينيي304تضمنت العينة ): عينة الدراسة
 ( سنة.19-18مف ذوي األعمار)الفحـ في مدينة أـ 

( الذي طور  الربابعةم كما قاـ الباحث EOMIالنفسية )واستخدمت الدراسة مقياس الهوية  :أدكات الدراسة
 لبلغتراب النفسي ألغراض الدراسة. بتعداد مقياس

وقد أظهرت الدراسة أف ترتيب بدائؿ الهوية النفسية في المجاليف االجتماعي واإليديولوجي  :أىـ نتائج الدراسة
ويةم وانغبلؽ الهويةم كما أظهرت الدراسة ارتباط كانت عمى النحو التالي: إنجاز الهويةم تعميؽ الهويةم تشتت اله

إنجاز الهوية بالتحصيؿ الدراسي الممتازم وكذلؾ ارتباط االغتراب النفسي بكؿ مف تشتت وتعميؽ الهويةم في 
 حيف لـ تجد الدراسة فروقًا في رتب الهوية تعزى لمتغير الجف

 السعكدية( 5110حسيف عبد الفتاح )الغامدم، 
ذككر في مرحمة المراىقة عالقة تشكؿ ىكية األنا بنمك التفكير األخالقي لدل عينة مف ال :الدراسة عنكاف

 كالشباب. 
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الكشؼ طبيعة العبلقة بيف تشكؿ الهوية ونمو التفكير األخبلقيم وذلؾ باستخداـ المقياس  إلى الدراسة  دفت
/ طالبًا مف طبلب 232مف / الموضوعي لتشكؿ الهوية والمقياس الموضوعي لمتفكير األخبلقيم عمى عينة

الكراحؿ المتوسطة والرانوية والجامعية بالمنطقة الغربية مف المممكة العربية السعوديةم وقد توصمت الدراسة إلى 
وجود عبلقة إيجابية لنمو التفكير األخبلقي بتحقيؽ  وية األنا م وعبلقة سمبية بتشتت الهويةم كما وجدت فروؽ 

تيف بشكؿ خاص في درجات ومراحؿ التفكير األخبلقيم وضعؼ العبلقة بيف نمو دالة بيف المحققيف والمشت
  التفكير األخبلقي والرتب الوسيطةم مع ميؿ لمتأرير االيجابي لمتعميؽ منخفض التحديدم وسمبي النغبلؽ الهوية. 

 السعكدية( 5114) ، عبيرعسيرم
كالتكافؽ النفسي كاالجتماعي لدل عينة مف عالقة تشكؿ ىكية األنا بكؿ مف مفيـك الذات : الدراسة عنكاف

 .طالبات المرحمة الثانكية بمدينة الطائؼ
 )تحقيؽم تعميؽم الهوية لرتب الخاـ الدرجات في ممرمة األنا  وية تشكؿ بيف العبلقة عف الكشؼ إلى :الدراسة ىدؼ

الذات  مفهـو مف لكؿ الخاـ رجاتوالد والكمية االجتماعيةم األيديولوجيةم المختمفةم مجاالتها في تشتت( انغبلؽم
 .الطائؼ بمدينة الرانوية المرحمة طالبات مف عينة لدي والتوافؽ

أداكات  الطائؼم بمدينة الرانوية المرحمة طالبات مف طالبة ٦٤١ مف عينة عمى أجريت الدراسة :عينة الدراسة
  .توافؽال ومقياس الذات مفهـو مقياس و الموضوعي الهوية مقياس استخدـ: الدراسة

 :التالية النتائج إلى الدراسة انتهت : أىـ نتائج الدراسة
 التوافؽ أبعاد ارتبطت حيث مختمفةم بطرؽ األيديولوجية األنا  وية رتب بدرجات التوافؽ أبعاد درجات وجود ارتباط

 واتجهت يديولوجيةماأل األنا  وية تشتت بدرجات والعاـ االجتماعي التوافؽ بعدي في وسمبيا الهويةم إيجابا بتحقيؽ

 واحد) التوافؽ بعد في  السمبية والى مالهوية تعميؽ مع والعاـ االجتماعي بعدي في االيجابية إلى التوافؽ عبلقة

 .الهوية انغبلؽ مع االجتماعي(

 أبعاد درجات ارتبطت حيف في لذاتما مفهـو ودرجات االجتماعية األنا  وية رتب درجات بيف عبلقة توجد ال .٢
 مالهوية بتحقيؽ إيجابا التوافؽ أبعاد ارتبطت حيث مختمفةم بطرؽ االجتماعية الهوية رتب درجات فؽ معالتوا

 بعد في االيجابية إلى التوافؽ عبلقة اتجهت حيف فيم  االجتماعية الهوية بتشتت األبعاد في جميع وسمبياً 
 .الهوية انغبلؽ مع والعاـ( االجتماعي )التوافؽ بعدي في السمبية والى مالهوية مع تعميؽ االجتماعي التوافؽ

 أبعاد درجات ارتبطت حيف في الذاتم مفهـو ودرجات الكمية األنا  وية رتب درجات بيف عبلقة توجد ال .٣
 بتحقيؽ بعديف في إيجابا التوافؽ أبعاد ارتبطت حيث مختمفةم بطرؽ الكمية الهوية رتب مع درجات التوافؽ
 إلى االيجابية التوافؽ عبلقة اتجهت حيف في ميةمالك الهوية بتشتت والعاـ( جتماعي)اال بعديف في وسمبياً  مالهوية
 االجتماعي( مع انغبلؽ توافؽال) واحد بعد في السمبية والى مالهوية تعميؽ مع والعاـ( بعديف)االجتماعي في

 .الهوية
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 مصر( 2007فاديا )بمو، 
 كمينيكية ادراسة ارتقائية  –لذات كعالقتيما بحاالت اليكية : االرتقاء المعرفي كالتمركز حكؿ االدراسة عنكاف

الكشؼ عف طبيعة العبلقة بيف االرتقاء المعرفي والتمركز حوؿ الذات وبيف حاالت الهوية  :ىدؼ الدراسة
 المختمفة لدى عينة مف المرا قيف.

ذكور واإلناث مف الصؼ ( طالبًا مف ال3819عمى عينة عشوائية مؤلفة مف ) الدراسة أجريت: عينة الدراسة
 فرقة األولى والرابعة في الجامعة.األوؿ الرانوي ومف طمبة وطالبات ال

 استخدمت أربعة مقاييس مف إعداد الباحرة باإلضافة إلى اختبار ساكس لتكممة الجمؿ. :أدكات الدراسة
ضمف حالة  عينة البحثأفراد توصمت الدراسة إلى وجود فروؽ في االرتقاء المعرفي بيف : أىـ نتائج الدراسة

 الهوية المحققة وبيف أصحاب الرتب األخرى ولصال  الهوية المحققة.
عدـ وجود فروؽ بيف المرا قيف والمرا قات في االرتقاء المعرفي ضمف حالتي الهوية)المبتسرة/ المشتتة( وحالتي 

 )المبتسرة/ المؤجمة(.
ية األولى وبيف طبلب السنة الرابعة في حاالت الهوية وجود فروؽ دالة بيف طبلب األوؿ الرانوي والسنة الجامع

 ولصال  طبلب السنة الرابعة إذ كاف أغمبهـ مف محققي الهوية.
 الجزائر ( 5100ربيعة )عالكنة، 

 رتب اليكية لدل الشباب الجزائرم : الدراسة عنكاف
ف الشباب ينتموف إلى ربلث معرفة توزيع رتب الهوية اإليديولوجية واالجتماعية لدى عينة م :الدراسة ىدؼ 

فئات اجتماعية عرقية مف المجتمع الجزائري )فئة العربم فئة القبائؿم وفئة بني مزاب(م وكذلؾ إلى معرفة 
 ت.الفروؽ في رتب الهوية لديهـ تبعا لمتغير السنوا

موزعيف م سنة 30-25 تراوحت أعمار ـ بيف الذكور واإلناث( مف 310أجريت الدراسة عمى )عينة الدراسة: 
 .بيف الفئات العرقية الربلث المذكورة

 .(EOMEIS-2)ستخدمت الدراسة المقياس الموضوعي لرتب الهوية : اأداة الدراسة
هرت النتائج فيما يتعمؽ بتوزيع رتب الهوية اإليديولوجية واالجتماعية أف نسب رتب الهوية أظأ ـ نتائج الدراسة: 

 اد الدراسةمنخفضة التحديد كانت األعمى لدى كؿ أفر 
-25كما أظهرت نتائج الدراسة أنه توجد فروؽ ذات داللة إحصائية تبعا لمتغير السف والذي كاف يتراوح ما بيف )

( عمى بعض أبعاد الهوية. فقد كانت  ناؾ فروؽ فيما يتعمؽ بالهوية اإليديولوجية عمى مستوى 30-28( و )27
(. أما بالنسبة لمهوية اجتماعية فكانت 30-28سنهـ ما بيف )رتبة التعميؽ لصال  مجموعة األفراد الذيف يتراوح 

 (.27-25 ناؾ فروؽ دالة عمى بعد التشتت لصال  المجموعة األولى )
  .في حيف أنه لـ توجد فروؽ دالة عمى مستوى باقي األبعاد اإليديولوجية واالجتماعية

 الدراسات األجنبية
Adams and Jones المتحدة األمريكيةالكاليات  (0680) آدمز كجكنز 
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 عنكاف الدراسة: 
Relationship among development of identity and types of social nurture 

 العالقة بيف تطكر اليكية كأنماط التنشئة االجتماعية الكالدية لدل طالبات المدرسة الثانكية 
 .( سنة18-15طالبة تراوحت أعمار ف بيف) (137)عبارة عف عينة الدراسة:
 .مقياس لمتنشئة األسرية كما يدركها االبف ومقياس تطور  وية األنا :أداة الدراسة

أظهرت النتائج أف تطور الهوية لدى اإلناث يصب  أيسر)أسهؿ( عندما يتمقيف:حرية  :أىـ نتائج الدراسة
أف تطور الهوية  حد بسيط مف الضبط األبويم كما أظهرت النتائج –تقبؿ ورناء مف األب  –واستقبللية مف األـ 

 يتأرر بالعمر و الخبرات التي يتمقا ا الفرد خبلؿ تربيته.
Abraham  الكاليات المتحدة األمريكية (1983)أبراىاـ 

 عنكاف الدراسة: 
The relation between identity status and lucuse of control among rural high 

schoole students.                     
 قة بيف رتب اليكية كمركز الضبط لدل طالب المدرسة الثانكية الريفيةالعال

( طالبًا مف طمبة المدارس الرانوية الريفية الذكور واإلناث مف الصفوؼ 223تكونت العينة مف ): عينة الدراسة
 .التاسع حتى الراني عشر

ياس مركز الضبط الداخمي مقتـ تطبيؽ المقياس الموضوعي لرتب الهوية الصورة األولى و : أدكات الدراسة
 والخارجي.

وجدت النتائج أف األفراد ذوي مركز الضبط الخارجي كاف لديهـ إنجاز  وية أقؿم وكاف جانب  :نتائج الدراسة
 التعميؽ أقؿ عند األفراد ذوي مركز الضبط الخارجيم ولـ تظهر النتائج وجود فروؽ دالة تعزى لمتغير الجنس. 

Berzonsky  and Lombardo  الكاليات المتحدة األمريكية (1983)كنسكي ك لكمباردك برز 
Pubertal timing and identity crisis 

 عنكاف الدراسة: العالقة بيف تكقيت البمكغ كحدكث أزمة اليكية
  دؼ الدراسة: التعرؼ عمى العبلقة بيف سف البموغ وظهور أزمة الهوية لدى المرا قيف.

 ( إناث.59( منهـ ذكور و)46يهـ مرا قة متأخرة )( أفراد لد105عينة الدراسة: )
 تطبيؽ مقاببلت لمعرفة وضع الهوية.تـ أداة الدراسة: 
وجدت النتائج أف أزمات الهوية تظهر مع التأخر في البموغ عند الذكور بينما وجد العكس لدى : نتائج الدراسة

اإلناث ذوي البموغ المتأخر والذكور ذوي البموغ اإلناث وفسر الباحراف ذلؾ باالستناد لمبدأ التعمـ االجتماعي أف 
 المبكر  ـ أقؿ قابمية لمتعامؿ مع قضايا الهوية الشخصية. 

 الكاليات المتحدة األمريكية (1984)أبراىاـ  Abrahamدراسة 
 عنكاف الدراسة: 

Ethnic differences in identity development 

 الفركؽ العرقية كنمك اليكية
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( طالبا وطالبة مف الصؼ التاسع حتى الراني عشرم 870أجريت الدراسة عمى عينة مف ) :عينة الدراسة 
 .أمريكييف -أمريكييف ومكسيكو-تضمنت العينة طبلبًا أنجمو

 .الصورة المعدلة األولى مف المقياس الموضوعي لرتب الهوية :أداة الدراسة
يف قد حققوا مستوى أكبر بداللة إحصائية مف أمريكي –أظهرت النتائج أف الطبلب المكسيكو  :نتائج الدراسة
أمريكييف في انغبلؽ الهوية اإليديولوجيةم وانغبلؽ وتشتت الهوية االجتماعيةم كما حقؽ طبلب  -الطبلب األنجمو

الصؼ التاسع والعاشر مستوى أكبر بداللة إحصائية في بعدي تعميؽ وانغبلؽ الهوية االجتماعية عف طبلب 
 الراني عشرم كما كاف الذكور أكرر تشتتًا وأقؿ إنجازًا مف اإلناث.الصفيف الحادي عشر و 

 الكاليات المتحدة األمريكية (0681)كارلسكف   Carlsonدراسة  
  عنكاف الدراسة:

 Identity status its relations to psychological and academic achievement  
 كاإلنجاز األكاديمي. العالقة بيف رتب اليكية ككؿ مف التكافؽ النفسي 

تعرؼ العبلقة بيف رتب الهوية وكؿ مف التوافؽ النفسي والشخصي واالجتماعيم وأيضًا تعرؼ أىداؼ الدراسة: 
 العبلقة بيف رتب الهوية واإلنجاز األكاديمي. 

 ( سنة. 21-18/ طالبًا وطالبة جامعية تتراوح أعمار ـ بيف )165بمغت /عينة الدراسة: 
الصورة األولية لممقياس الموضوعي لرتب الهوية الذي أعد  آدمز وآخروفم ومقياس التوافؽ  أدكات الدراسة:

 الكميم ودرجات الطبلب في المقررات الجامعية. 
بمقارنة الرتب األربعة لمهوية )اإلنجازم والتعميؽم واالنغبلؽم والتشتت( عمى مقياس التوافؽ  أىـ نتائج الدراسة:

ف مشتتي الهوية أقؿ المجموعات توافقًا في حيف كاف منغمقو الهوية أكرر الرتب االجتماعي وجدت الدراسة أ
تحقيقًا لمتوافؽ االجتماعيم وأما بالنسبة لمتوافؽ الشخصي االجتماعي فقد سجؿ مشتتو الهوية أقؿ درجة في 

لتحقؽ مف صحة التوافؽ الكمي في حيف كاف منجزو الهوية أكرر المجموعات توافقًام وقد توصمت الدراسة إلى ا
 –افتراضها المتمرؿ في أف الطبلب ذوي اإلنجاز العالي ينتموف إلى رتب الهوية األكرر نضجًا )اإلنجاز 

  والتعميؽ(.
 الكاليات المتحدة األمريكية( 0681) ف يفرانؾ كآخر  Frank et al دراسة 

    عنكاف الدراسة:
 Late adolescents: perceptions of their relationships with their parents: 

Relationship among Deidealisation, Autonomy, Relatedness, and Insecurity and 

Implications for adolescent adjustment and ego-identity status.  
 ة المتأخرة.العالقة بيف االنفصاؿ كاالستقالؿ عف الكالديف كعدـ الشعكر باألماف كبيف كرتب اليكية في المراىق

 تعرؼ العبلقة بيف االستقبلؿ عف األسرة وعدـ الشعور باألماف مف ناحية ورتبأىداؼ الدراسة: 
 الهوية األربعة مف ناحية أخرىم وأيضًا تعرؼ العبلقة بيف رتب الهوية والعبلقة مع الوالديف. 

 ( سنة.  21-18/ طالبًا جامعيًا في مرحمة المرا قة المتأخرة )376بمغت /عينة الدراسة: 
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المقياس الموضوعي لرتب الهوية مف إعداد آدمزم ومقياس االستقبلؿم وعدـ الشعور باألماف  أدكات الدراسة:
 مف إعداد الباحث ورفاقه. 

لديهـ مؤشرات واضحة تدؿ عمى التوجه  أفراد عينة البحث% فقط مف 6بينت الدراسة أف  أىـ نتائج الدراسة:
% منهـ لديهـ درجة تتراوح بيف المعتدلة والمرتفعة مف االنغبلؽ في 77أوضحت أف الذاتي )االستقبلؿ( في حيف 

عبلقتهـ بوالديهـم وقد تميزت رتب الهوية األقؿ نضجًا        )التشتتم واالنغبلؽ( بدرجة أكبر مف االستقبللية 
رجعت الدراسة ذلؾ إلى أف ودرجة أكبر مف الشعور بانعداـ األماف وذلؾ مقارنة مع رتب الهوية األكرر نضجًام وأ

عدـ االرتباط بالوالديف ال يقترف فقط بعد األماف ولكف كذلؾ بدرجة مرتفعة مف الشعور بالمسؤولية والتوجه 
 الذاتي. 
 الكاليات المتحدة األمريكية (1987 )سيال كآخريف  et al Cella.دراسة  

  عنكاف الدراسة:
 Ego identity statusم identificationم and decision making style in the late 

adolescents . 
 تحديد رتب اليكية كأسمكب اتخاذ القرار في المراىقة المتأخرة. 

تعرؼ العالقة بيف رتب اليكية )اإلنجاز، التعميؽ، االنغالؽ، التشتت( ككؿ مف التكحد مع أىداؼ الدراسة:  
  الكالد مف نفس الجنس، كأسمكب اتخاذ القرار.

 ( سنة. 21-18/ مرا ؽ مف الذكور واإلناث في فترة المرا قة المتأخرة )60بمغت /لدراسة: عينة ا
مقياس مارشيا لرتب الهويةم وكؿ مف مقياس التوحد مع الوالد مف نفس الجنس ومقياس أسموب  أدكات الدراسة: 

 اتخاذ القرار و ما مف إعداد الباحث ورفاقه.  
أف منغمقي الهوية مف الجنسيف أكرر اندفاعًا مف الرتب األخرى )السرعة في بينت الدراسة  أىـ نتائج الدراسة:

(م كـ أف مشتتي الهوية مف الذكور واإلناث  ـ تأممييف أكرر مف سوا ـ مف الرتب األخرى )تباطؤ تاتخاذ القرارا
في التوحد مع  وتردد في اتخاذ القرارات( كما أوضحت الدراسة أف اإلناث منجزات الهوية قد سجمف درجات أعمى

األـ مف اإلناث معمقات ومشتتات الهويةم في حيف سجؿ الذكور مشتتو الهوية درجة أعمى في التوحد مع األب 
 وقد أرجعت الدراسة  ذا األمر إلى أف تشكيؿ الهوية لدى الذكور يختمؼ عف تشكيؿ الهوية لدى اإلناث. 

 حدة األمريكيةالكاليات المت (0680) فيآدمز كآخر  et al Adamsدراسة  
  عنكاف الدراسة:

The relationship between identity development and self consciousness during 

middle and late adolescence . 
 العالقة بيف نمك اليكية كالشعكر بالذات في كؿ مف المراىقة المتكسطة كالمتأخرة

ربعة )إنجازم تعميؽم تشتتم انغبلؽ( وكؿ مف الشعور تعرؼ العبلقة بيف رتب الهوية األأىداؼ الدراسة: 
 بالذاتم والنظر إلى الذات كهدؼم و ذ  الدراسة تضمنت دراستيف فرعيتيف و ما:

 الدراسة األكلى:
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 / طالبًا بالصفوؼ الدراسية مف التاسع حتى الراني عشر.  870بمغت العينة فيها /عينة الدراسة: 
األولى مف المقياس الموضوعي لرتب الهوية مف إعداد الباحث ورفاقه ومقياس  الصورة المعدلة أدكات الدراسة: 

 لمشعور بالذات.   Elkind &Bowenالكند وبويف 
توصمت الدراسة إلى أف المرا قيف المنجزيف لهويتهـ أقؿ رتب الهوية في الشعور بالذات  أىـ نتائج الدراسة:

ذواتهـ بؤرة ا تماـ اآلخريفم في حيف أف المرا قيف مشتتي  ويقبموف عمى االنخراط في أنماط سموكية تجعؿ مف
 الهوية فيميموف أكرر ألف يتخذوا مف ذواتهـ سندًا ومرجعًا. 

/ طالبًا جامعيًا يتميزوف بأنهـ مف ذوي الرتب النقية لمهوية تـ اختيار ـ مف عينة 160بمغت / الدراسة الثانية:
 / طالبًا جامعيًا. 462أكبر قوامها /

الصورة المعدلة األولى مف المقياس الموضوعي لرتب الهوية السابؽ الذكرم ومقياس الذات  الدراسة:  أدكات
 كهدؼ.  

بينت الدراسة أف منجزي الهوية أقؿ مراجعة لمذات أما مشتتي الهوية فهـ أكرر المجموعات  أىـ نتائج الدراسة:
 ي ذلؾ. حساسية بالذات ولـ توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف الجنسيف ف

 ( الكاليات المتحدة األمريكية1987) ستريتماتر Strietmatter دراسة
 عنكاف الدراسة: 

The Effect of Gender and Family Status on Ego Identity Development among 

Early Adolescents 

  تأثير الجنس كالكضع األسرم عمى تطكر ىكية األنا في المراىقة المبكرة
الجنس والوضع األسري بهوية مرا ؽ )الصؼ السابع( لدراسة عبلقة  265تـ جمع البيانات مف : ةعينة الدراس

  األنا.
 : المفياس الموضوعي لرتب الهوية.أداة الدراسة

أشارت النتائج إلى أف اإلناث كانوا أكرر نضجًا مف الذكور في مجاؿ تعميؽ الهويةم كما أف : نتائج الدراسة
وف في بيئة عائمية متماسكة كانوا أكرر انغبلقًام بينما المرا قوف الذيف عاشوا في بيئات المرا قيف الذيف يعيش

عائمية مفككة كانوا أكرر تشتتًام كما كاف أرر التفكؾ العائمي ممحوظ عند الذكور أكرر مف اإلناثم وقد دعمت 
 تغيرات داخمية وخارجيةبأف تطور الهوية عممية مستمرة مدى الحياة ويتخممها  Eriksonالنتائج نظرية 

 الكاليات المتحدة األمريكية (0686) فيبابيني كآخر  .et al.  Papiniدراسة  
 Perceptions of intrapsychic and extrapsychic functioning as bases ofعنكاف الدراسة: 

adolescent – identity statuses . 
   حديد رتب اليكية.  حالة إدراؾ العكامؿ الداخمية كالخارجية كأساس لت

 دؼ الدراسة إلى استكشاؼ العبلقة بيف التفرد واالستقبلؿ ورتب الهوية األربعةم وكذلؾ العبلقة أىداؼ الدراسة: 
 بيف التوافؽ بشكؿ عاـ والرتب األربعة لمهوية.  

 ( سنة.  20-15/ مرا قًا تتراوح أعمار ـ بيف )187بمغت /عينة الدراسة: 
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صورة المعدلة األولى مف المقياس الموضوعي لرتب الهوية مف إعداد آدمزم ومقياس التفرد ال أدكات الدراسة: 
 واالستقبلؿم مقياس التوافؽ مف إعداد الباحث ورفاقه. 

أوضحت الدراسة أف األفراد الذيف يصنفوف داخؿ الهوية األكرر نضجًا     )اإلنجازم  أىـ نتائج الدراسة:
ة مف االستقبلؿ والتفرد السوي وكذلؾ التوافؽم وأما األفراد الذيف ينتموف إلى رتب والتعميؽ( يتصفوف بدرجة مرتفع

الهوية األقؿ نضجًا )التشتتم واالنغبلؽ( فينكروف أ مية العبلقات بيف األشخاص ويقمقهـ التورط في عبلقات 
 حميمة مف اآلخريفم ويظهروف مستوى أقؿ مف التكيؼ بشكؿ عاـ. 

 انكمترا (0661) ركركج Kroger دراسة
  عنكاف الدراسة:

 Ego structuralization in late adolescent as seen through early memoris and Ego 

identity status . 
 .الطفكلة بنية األنا في المراىقة المتأخرة مف خالؿ العالقة بيف رتب اليكية كالذكريات المبكرة في

الهوية والذكريات المبكرة في الطفولة بغرض الكشؼ عف العمميات  اختبار العبلقة بيف رتبالدراسة: أىداؼ 
 المسا مة في تشكيؿ الهوية في مرحمة المرا قة.   

 ( سنة. 22-19/ طالبًا وطالبة جامعية تتراوح أعمار ـ بيف )73بمغت /عينة الدراسة: 
يات المبكرة في الطفولة بغرض مقابمة مارشيا لتحديد رتب الهويةم ومقابمة مقننة عف الذكر  أدكات الدراسة: 

 الكشؼ عف توجه المرا ؽ لرؤية العالـ.  
منجزي الهوية يعبروف بشكؿ متكرر عف  أفراد عينة البحثأوضحت نتائج الدراسة أف  أىـ نتائج الدراسة:

اف رضا ـ لكونهـ وحيديف أو مع اآلخريفم في حيف أف منغمقي الهوية يظهروف بحرًا مستمرًا عف المساندة واألم
مف قبؿ اآلخريف أكرر مف الرتب األخرىم وأما مشتتو الهوية فيظهروف رغبة في االرتباط باآلخريف أكرر وضوحًا 

 –االنغبلؽ  –التعميؽ  –مما  و لدى الرتب األخرىم ولـ توجد فروؽ دالة بيف الرتب األربعة لمهوية )اإلنجاز 
 لصغر. التشتت( في وجود خبرات تدؿ عمى الصراعات النفسية في ا

 الكاليات المتحدة األمريكية (0661)ف يسكي كآخر نبيرز  .et al. Berzonsky دراسة
  عنكاف الدراسة:

 Identity status and self – construct process structure interaction . 
   التفاعؿ بيف رتب اليكية كاألبعاد التككينية في نظرية الذات. 

االنغبلؽ( واألبعاد  –التشتت  –التعميؽ  –بيف رتب الهوية األربعة )اإلنجاز تعرؼ العبلقة أىداؼ الدراسة: 
 الرقة بالنفس(.   –التكامؿ  –التكوينية في نظرية الذات )التفرد 

 ( سنة. 22-18/ طالبًا وطالبة جامعييف تتراوح أعمار ـ بيف )120بمغت /عينة الدراسة: 
الموضوعي لرتب الهوية مف إعداد آدمزم واختبار اإلحساس  مقياسمف ال الصورة المعدلة األولى أدكات الدراسة:

 الشخصي بالتكامؿ عبر الزمف أعد  الباحث. 
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لديهـ درجة أكبر مف  أفراد عينة البحثتوصمت الدراسة إلى أف معمقي ومشتتي الهوية مف  أىـ نتائج الدراسة:
لديهـ درجة أكبر مف الرقة  أفراد عينة البحثة مف التفرد والتمايز بالنسبة لمرتبتيف الباقيتيفم وأف منجزي الهوي

بالنفس مقابؿ مشتتي الهوية الذيف لديهـ درجة أقؿ مف الرقة بالنفسم ولـ توجد فروؽ دالة بيف الجنسيف في تمؾ 
 النتيجة. 
 (1990) جاكسكف ,.Jackson et al دراسة
  :الدراسة عنكاف

The effect of gender and of family cohesion and adaptability on identity status 

  أثر الجنس كالتكافؽ كالتماسؾ األسرم عمى رتب اليكية
 .( طالب وطالبة جامعييف61تـ إجراء الدراسة عمى ): عينة الدراسة
 Marcia( لقياس التوافؽ والتماسؾ األسريم ونموذج )مارشيا( FACES IIIاستخداـ مقياس): تـ أداة الدراسة
 .فة رتب الهويةلممقابمة لمعر 

وجدت الدراسة أف مستويات التوافؽ والتماسؾ األسري لها عبلقة بالسعي الكتشاؼ الهوية لدى  :نتائج الدراسة
المرا قيف الذكورم كما وجدت الدراسة أف الذكور كانوا أكرر اكتشافًا والتزامًا في المجاؿ السياسيم في حيف كاف 

 والعبلقات مع األصدقاء والمجاؿ الديني. لدى اإلناث وضوح أكبر في الدور الجنسي 

 (0660)بمكشتيف كبالدينك  Blustein & Palldinoدراسة  
 Self and identity in late adolescentعنكاف الدراسة: 

 الذات كاليكية في المراىقة المتأخرة. 
 يفي في عممية تكويف الهوية. تحديد ما إذا كاف المستوى المرتفع مف التماسؾ الذاتي ينبأ بحؿ تكأىداؼ الدراسة: 
 %مف اإلناث(.  46% مف الذكورم 54/ طالبًا جامعيًا )254بمغت /عينة الدراسة: 
الصورة المعدلة األولى مف المقياس الموضوعي لرتب الهويةم ومقياس توكيد الذات مف إعداد  أدكات الدراسة:

 الباحث. 
قيؽ األ داؼ يرتبط عمومًا بتنجاز الهويةم وأف الطالبات أوضحت الدراسة أف النجاح في تح أىـ نتائج الدراسة:

المواتي لديهف قدرة أكبر عمى توكيد الذات بدوف تكمؼ أو إفراط في الخياؿ ينتميف إلى رتب  أفراد عينة البحثمف 
الذات الهوية األكرر نضجًا )اإلنجازم والتعميؽ( وأما بالنسبة لمذكور فقد ارتبطت أشكاؿ استعبلء في التعبير عف 
 إيجابيًا بانغبلؽ الهويةم في حيف ارتبط التكمؼ أو المبالغة في التعبير عف الذات عكسيًا بتشتت الهوية. 

 الدراسات حكؿ التكافؽ الزكاجي -ثانيان 

 الدراسات المحمية:
 ( سكريا0666سعكد، ناىد شريؼ )

دراسة ميدانية في مدينة  -لزكجيةباضطرابات العالقات ا اعنكاف الدراسة: مشكالت التفاعؿ الزكاجي كعالقتي
 دمشؽ.
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: بياف مدى انتشار المشكبلت أو أعراض االضطرابات والشكاوى النفسية في العبلقات الزوجيةم ىدؼ الدراسة
وبيات عبلقة األنماط المختمفةم مف أشكاؿ التفاعؿ الزواجي مع أعراض االضطرابات النفسية والمشكبلت 

لى الزوجيةم وتحديد السمات والخصائ ص التي يتميز بها األزواج استنادًا إلى الدرجات المختمفة لنوعية الزواج وا 
 المتغيرات االجتماعية والنفسية األخرى المدروسة.

( 125( مف األزواج و)106( فردًا )231: أجريت الدراسة عمى عينة عرضية مقصودة مؤلفة مف )عينة الدراسة
 مف الزوجات.
 النتائج التالية: : أظهرت الدراسةنتائج الدراسة

توجد ترابطات عالية بيف أبعاد نوعية الزواج والعصابية والمشكبلت الزوجيةم وكاف الترابط عكسيًا بيف  - أ
نوعية الزواج وكؿ مف بعدي العصابية والمشكبلت الزوجيةم في حيف كاف الترابط طرديًا بيف بعدي 

 العصابية والمشكبلت الزوجية.

زواج والزوجات في أبعاد نوعية الزواج والعصابية والمشكبلت الزوجيةم توجد فروؽ ذات داللة بيف األ - ب
و ذا الفرؽ لصال  الزوجاتم حيث تعاني الزوجات مف مشكبلت في التفاعؿ وفي العبلقات الزوجية 

 (1999سعودم. )ويممكف ميبًل أشد نحو ردود الفعؿ العصابية

 ( سكريا5114كاتبي، محمد عزت عربي )
 مط الزكج كأثره في التكافؽ الزكاجيعنكاف الدراسة: تس

تعرؼ طبيعة العبلقة بيف تسمط الزوج )الزوجة( والتوافؽ الزواجي تبعًا لمتغيرات العمرم سنوات  :ىدؼ الدراسة
 الزواجم المستوى التعميميم عمؿ الزوجةم طريقة الزواج.

 ( زوجًا وزوجة في محافظة دمشؽ.1152أجريت الدراسة عمى ): عينة الدراسة
ي مف إعداد محمد واستخدـ مقياس التسمط الزواجي مف إعداد الباحثم ومقياس التوافؽ الزواج :كات الدراسةأد

  محمد بيومي خميؿ.
 توصمت إلى النتائج التالية:نتائج الدراسة: 

وجود عبلقة ارتباطية سالبة بيف تسمط الزوج والتوافؽ الزواجيم ووجود عبلقة ارتباط سالبة بيف التسمط  - أ
 ف متغيري العمر وعدد سنوات الزواج.وكؿ م

 وجود عبلقة ارتباط موجبة بيف التوافؽ لزواجي ومتغيري العمر والمستوى التعميمي. - ب

 في التسمط الزواجي حسب الجنس ولصال  األزواج الذكور.وجود فروؽ دالة  - ت

 زواج.عدـ وجود فروؽ دالة في التوافؽ الزواجي لدى األزواج والزوجات تبعًا لمتغير طريقة ال- ث
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 الدراسات العربية
 مصر( 0681راكية محمكد حسيف )الدسكقي، 

 التكافؽ الزكاجي :الدراسة عنكاف
: التعرؼ عمى العوامؿ المؤررة في التوافؽ الزواجيم والتعرؼ عمى مسا مة عدد مف المتغيرات ىدؼ الدراسة

 عجم وسف الزواجم والحاجات النفسية والدوافذات الصمة بالتوافؽ الزواجيم مرؿ: السفم وعدد األبناءم ومدة الزوا
 البلشعوريةم وسمات الشخصية.

( 20( فردًا زوجًا وزوجة مف المجتمع المصري تراوحت أعمار ـ بيف )90أجريت الدراسة عمى عينة مؤلفة مف ) 
 ( سنة.50و )

( لصال  المجموعة 25( والمتزوجيف بعد سف )25وجدت فروؽ جو رية بيف المتزوجيف قبؿ سف ) نتائج الدراسة:
 األولى.
 فروؽ بيف المجموعة ذات المستوى العممي المتوسط والمجموعة ذات المستوى العممي العالي. دال توج

وجدت فروؽ بيف المجموعة التي لديها طفؿ واحد والمجموعة التي لديها أكرر مف طفؿم ولصال  المجموعة 
 األولى.

 واج ولصال  المجموعة ذات السنوات األكرر.وجدت فروؽ بيف األزواج حسب عدد سنوات الز 
العوامؿ التي يدخؿ فيها التوافؽ الزواجي  ي: الحاجة لمخضوعم والحاجة لمتوادم والحاجة لمعطؼم والحاجة 

 (.1986لمتحمؿم والحاجة لمتحصيؿ. )دسوقيم 
 مصر( 0688راكية )كالدسكقي، محمد عبد الرحمف السيد، 
 فؽ الزكاجي التنبؤ بالتكا  :الدراسة عنكاف

: يتمخص الهدؼ الرئيسي لهذ  الدراسة في اإلجابة عمى السؤاؿ التالي:  ؿ توجد عوامؿ معينة قبؿ ىدؼ الدراسة
 الزواج أو بعد  تؤرر في تحقيؽ التوافؽ الزواجي لكبل الزوجيف؟

مار ـ بيف ( زوجًا وزوجة مف المجتمع المصريم تراوحت أع164طبقت الدراسة عمى عينة مف ): عينة الدراسة
( سنةم ولهـ طفؿ واحد عمى األقؿم وذوي مستوى 19( و )1( سنةم ومضى عمى زواجهـ بيف )52( و )18)

 اجتماعي واقتصادي متوسط.
( و 25( سنةمولمذكور بيف )24( و)20السف األنسب لمزواج في المجتمع المصري: لئلناث بيف ) نتائج الدراسة:

 تقؿ عف ستة أشهر.( سنةمأما فترة الخطوبة فيجب أال 30)
مف المهـ جدًا موافقة األسرة عمى الزواج كانت في صال  المتوافقيف زواجيًام و إف قوة العبلقة مع األب ومع األـ 

 (1988عبد الرحمفم الدسوقيم . )واجوكذلؾ ممارسة الشعائر الدينية قبؿ الز 
 مصر( 0661محمد محمد بيكمي )خميؿ، 
 دراسة ميدانية" -اليب المعاممة الزكجية كعالقتيما بالتكافؽ الزكاجي"مفيـك الذات، كأس :الدراسة عنكاف
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: الكشؼ عف العبلقة بيف أبعاد مفهوـ الذات وأساليب المعاممة الزوجية والتوافؽ الزواجيم والكشؼ ىدؼ الدراسة
افؽ الزواجيم عف داللة الفروؽ بيف األزواج والزوجات في أبعاد مفهوـ الذاتم وأساليب المعاممة الزوجية والتو 

وكذلؾ الكشؼ عف داللة الفروؽ بيف ذوي المستوى االجتماعي واالقتصادي المرتفع وذوي المستوى االجتماعي 
 واالقتصادي المنخفض في أبعاد مفهـو الذاتم وأساليب المعاممة الزوجية والتوافؽ الزواجي.

 100( فردًا زوجًا وزوجة)200مف ) تـ إجراء الدراسة عمى عينة مف المجتمع المصري مؤلفة: عينة الدراسة
 زوجة( مف العامميف في المؤسسات الحكومية. 100زوجم و

 : مقياس التوافؽ الزواجي الذي أعد  الباحث.أداة الدراسة
 : مف أ ـ النتائج التي توصمت الدراسة:نتائج الدراسة

بي التسمط والقسوةم والنبذ  ناؾ عبلقة سالبة دالة إحصائيًا بيف تقبؿ الذات وتقبؿ اآلخريفم وبيف أسمو  - ج
 واإل ماؿ.

توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسط درجات األزواج والزوجات في إدراكهما ألسموب التسمط والقسوةم  - ح
 لصال  األزواج في الوضع األفضؿ.

توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسط درجات األزواج والزوجات في إدراكهما ألسموب النبذ واإل ماؿم  - خ
 (.185م 1990ب المودة والرحمة لصال  األزواج. )خميؿم وأسمو 

 مصر ( 0668محمد السيد )عبد الرحمف، 
 عالقة النضج االنفعالي بالتكافؽ الزكاجي :الدراسة عنكاف

: التعرؼ عمى العبلقة بيف إدراؾ اآلخر كناضج انفعاليًا والتوافؽ الزواجي لكؿ مف األزواج ىدؼ الدراسة
 ة الفروؽ بيف المتوافقيف زواجيًا وغير المتوافقيف في زواجهـ في النضج االنفعالي.والزوجاتم وكذلؾ دراس

( زوجة مع وجود 96( زوجًا و)96أجريت الدراسة عمى عينة مف المجتمع المصري مكونة مف ): عينة الدراسة
( سنة 55( و )24سنوات زواج ال تقؿ عف سنة واحدة ولديهـ أطفاؿم تتراوح أعمار أفراد عينة الدراسة بيف )

 ( سنة.1481ومتوسط مدة الزواج تساوي )
 : أ ـ النتائج كما يمي:نتائج الدراسة

توجد عبلقة ارتباطية دالة إحصائيًا بيف إدراؾ الذات كناضجة انفعاليًا وبيف التوافؽ الزواجي لكبل  - د
 الزوجيف.

يف التوافؽ الزواجي لكبل توجد عبلقة ارتباطية دالة إحصائيًا بيف إدراؾ القريف كناضج انفعاليًا وب - ذ
 الزوجيف.

دراؾ القريف كناضج  - ر توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف المتوافقيف وغير المتوافقيف زواجيًا في إدراؾ الذات وا 
 (56م 1998عبد الرحمفم . )انفعاليًام و ذ  الفروؽ لصال  المتوافقيف زواجياً 
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 الدراسات األجنبية:
 ( اليند5104) كبافيسكار بيرامب  Bharamb& Baviskar دراسة

 عنكاف الدراسة: 

 

 A study of marital adjustment in relation to some psycho-socio factor 
  انىفطٕخ َالعزمبػٕخَػاللزً ثجؼغ انؼُامم انزُافك انسَاعٓ 
 .الهدؼ مف  ذ  الدراسة  و قياس مستوى التوافؽ الزواجي لؤلزواج: ىدؼ الدراسة
مف منطقتيف مختمفتيف مف مدينة زوجًا وزوجة تـ اختيار ـ  120تألفت عينة الدراسة مف  عينة الدراسة:

 جالجاوفم قسموا إلى مجموعتيف حسب سنوات الزواج.
 .روجزم برامود كومار وكانشاف : مقياس التوافؽ الزواجي مف إعداد أداة الدراسة

لى وجود فروؽ توصمت الدراسة إلى عدـ وجود فروؽ بيف الذكو نتائج الدراسة:  ر واإلناث في توافقهـ الزواجيم وا 
 دالة إحصائيًا في التوافؽ الزواجي حسب عدد سنوات الزواج )الخبرة الزواجية( لصال  الخبرة األكرر.
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 بقة كمكانة الدراسة الحالية منياتعقيب عاـ عمى الدراسات السا
 أشارت الدراسات السابقة إلى:

 وية يتض  بشكؿ كبير في مرحمة المرا قةم وخاصة المرا قة المتأخرة التي تقابؿ مرحمة إف تشكؿ اله
 م( و )كروجر1990فم يالتعميـ الجامعيم ومنها عمى سبيؿ المراؿ دراسات كؿ مف )فرانؾ وآخر 

 (. 1998( و )عبد الرحمفم 1993( و )وعبد المعطيم 1990
  ناحيةم والعوامؿ االجتماعية مف ناحية رانيةم إف تشكؿ الهوية  و محصمة لمعوامؿ الشخصية مف

عمى سبيؿ المراؿ دراسات كؿ  هاكما تشير إلى العبلقة القوية بيف تشكؿ الهوية و ذ  العوامؿم ومن
 (. 1991 مو )محمد (1990( و )البحيري 1987 ممف )آدمز

 ألكرر نضجًا إف تشكؿ الهوية يرتبط بمظا ر الصحة النفسية حيث يميؿ األفراد مف ذوي الرتب ا
لمهوية )اإلنجازم التعميؽ( إلى تحقيؽ ذواتهـ وتكويف مشاعر إيجابية عنها وتحقيؽ درجة أعمى مف 

المستويات الشخصية واالجتماعية والعامةم في حيف يميؿ األفراد ذوي الرتب األقؿ التوافؽ عمى 
ـم كما يعانوف مف نضجًا لمهوية )التشتتم االنغبلؽ( إلى تكويف مفا يـ أكرر سمبية عف ذواته

مستويات أعمى مف االضطرابات والقمؽ وسوء التوافؽ ومنها عمى سبيؿ المراؿ دراسات كؿ مف: 
 (1989( و )بابيبي 1986 م)كارلسوف

  اعتمدت الدراسات السابقة في غالبيتها عمى المقياس الموضوعي ألساليب مواجهة أزمة الهويةم
داة والوروؽ بدرجة صبلحيتها كأداة مستخدمة في  ذا األمر الذي يعزز مف درجة مصداقية  ذ  األ
( و 1990)فرانؾ وآخروف  ( و1987( و )وآدمز 1986البحث ومنها عمى سبيؿ المراؿ )كارلسوف 

 (. 2003( و )عسيري 1986( و )كارلسوف 1993)عبد المعطي 
 ورتبهام فتف  ذا عمى الرغـ مف وجود العديد مف الدراسات في العالـ العربي في مجاؿ تشكؿ الهوية

 المجاؿ ما زاؿ قاصرًا في المجتمع المحمي نظرًا لعدـ التطرؽ إلى دراسته. 

البخث عمى تحديد أ داؼ لسابقة ومتغيراتها عمى اختبلفها ساعد إف اإلطبلع عمى أ داؼ الدراسات ا
 . الحالي ومتغيراته

 ؽ استخبلص النتائج التي إف اإلطبلع عمى كؿ مف عينات الدراسات السابقة وطرائؽ سحبها وطرائ
حصائيًا. ـ في  سا متوصمت إليها  تحديد اإلطار العاـ لمبحث منهجيًا وتطبيقيًا وا 

 إف اإلطبلع عمى نتائج الدراسات السابقة سيساعد الباحرة عمى إجراء المقارنة بيف تمؾ النتائج ونتائج
 البحث الحالي.  

 تي تناولت موضوع الهوية وأسموب االختيار والتوافؽ ال مإف  ذ  الدراسة مف الدراسات العربية القميمة
الزواجي والعبلقة بينهام إذ أف  ناؾ بعض الدراسات التي تناولت موضوع الهوية ورتبها وعبلقتها 
بعدة متغيراتم ولكف لـ يكف مف بينها التوافؽ الزواجيم كما أف  ناؾ العديد مف الدراسات التي 

وجهة نظر اجتماعية وأحيانًا نفسيةم ولكف لـ تدرس العبلقة  تناولت موضوع التوافؽ الزواجي مف
 بينه وبيف الهوية م ومف  نا تعتبر  ذ  الدراسة مف الدراسات القميمة في  ذا المجاؿ.
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 هام باعتماد  عمى أدوات دراسة يختمؼ البحث الحالي عف الدراسات السابقة التي تـ استعراض
دراسة السيكومتريةم األمر الذي ساعد عمى رسـ صورة الةم إلى جانب اعتماد  عمى أدوات الالح

 حًا وشمواًل لمحاالت المدروسة.سيكولوجية أكرر وضو 
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 الرابعالفصؿ 

 إجراءات البحث كمنيجو
 

 مقدمة
 الدراسة الميدانية -القسـ األكؿ

 مجتمع البحث
 عينة البحث
 أدكات البحث
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 الرابعلفصؿ ا
 كمنيجو البحث إجراءات

 مقدمة
ط الضوء عمى إجراءات البحث يفي  ذا الفصؿ تسم يتـبعد أف تـ عرض الخمفية النظرية لمبحثم 

جراءات تطبيؽ المنهجيةم مف حيث تحديد العينة وطريقة سحبها وتوزعها وفقًا لمتغيرات البحثم و  عداد أدواتهم وا  ا 
 ة السيكومتريةم والدراسة اإلكمينيكية.أدوات البحث عمى عينتهم ويضـ قسماف: الدراس

 السيككمتريةالدراسة  -القسـ األكؿ

 مجتمع البحث
حصاءات مورقة لعدد المتزوجات  مف  طالبات البسبب عدـ تمكف الباحرة مف الحصوؿ عمى معمومات أكيدة وا 

يمكف تعميمها  موصؿ إليهاتفي جامعة تشريفم فتف الباحرة تبيف منذ البداية أف نتائج البحث التي تـ ال الجامعيات
 عمى أفراد عينة البحث فقط.

 عينة البحث
بناء عمى الشروط المحددة مف قبؿ الباحرةم مف الطالبات المتزوجات في  ممقصودةطريقة سحبت عينة البحث ب

 / طالبة. 632جامعة تشريف بمحافظة البلذقيةم وبم  عدد العينة الكمي /
( استمارةم وبم  العدد الكمي لبلستمارات المعادة 632) راد عينة البحثأفبم  عدد االستمارات الموزعة عمى 

وغير المحققة لمعايير  م( استمارةم وكاف العدد النهائي لمعينة بعد استبعاد االستمارات الناقصة اإلجابة602)
 .طالبة( 511اختيار العينةم بم  )

 وقد روعي أرناء سحب العينة الشروط التالية:
 عمى زواج الطالبة سنة واحدة عمى األقؿ. أف يكوف قد مضى -

 أف يكوف  ذا الزواج  و الزواج األوؿ لكبل الزوجيف. -

 ( سنة.24-18أف يكوف عمر الطالبة بيف ) -

 أال يكوف  ناؾ ما يمنع الزوجيف مف اإلنجاب. -

 حسب المتغيرات كما يمي: أفراد عينة البحثوكاف توزع 
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 د عينة البحث حسب الفئات العمريةتوزع أفرا يبيف 1 رقـ جدوؿ
 النسبة المئكية العدد الفئة العمرية ـ
0 08-06 068 48.02% 

5 51-55 564 20.24% 

 %4.05 06 فما فكؽ 54 4
 %011 200 المجمكع

 عينة البحث حسب عدد سنوات الزواجتوزع أفراد  يبيف 2 رقـ جدوؿ
 النسبة المئكية العدد عدد سنكات الزكاج ـ
0 0-4 512 20.81% 

 %51.80 040 سنكات 4-2 5

 %50.44 016 سنكات 2أكثر مف  4

 %011 200 المجمكع
 ة البحث حسب طريقة اختيار الشريؾتوزع أفراد عين يبيف 3جدوؿ رقـ 

 النسبة المئكية العدد االختيار ـ
 %20.18 510 ف طريؽ األىؿ أك األصدقاءع 0

 %48.65 521 ذاتي 5

 %011 200 المجمكع 4
 توزع أفراد عينة البحث حسب االختصاص الدراسي يبيف 4جدوؿ رقـ 

 النسبة العدد الكمية ـ
 %24.06 581 عممية 0

 %42.50 540 أدبية 5

 %011 200 المجمكع 
 د عينة البحث حسب السنة الدراسيةتوزع أفرا يبيف 5جدوؿ رقـ 

 النسبة المئكية العدد السنة الدراسية ـ
 %50.65 005 األكلى 0

 %56.42 021 الثانية 5

 %51.55 044 الثالثة 4

 %55.21 002 الرابعة 4

 %011 200 المجمكع
 توزع أفراد عينة البحث حسب السكفيف يب 6جدوؿ رقـ 

 النسبة العدد مكاف السكف ـ
 %24.66 580 مدينة 0

 %42.10 541 ريؼ 5

 %011 200 المجمكع
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 توزع أفراد عينة البحث حسب وجود األوالد يبيف  7جدوؿ رقـ 
 النسبة المئكية العدد األكالد ـ
 %24.06 581 يكجد أطفاؿ 0

 %42.50 540 ال يكجد أطفاؿ 5

 %011 200  المجمكع
و نا تجدر اإلشارة إلى أنهم وبحكـ وجود شرط تحقيؽ رتبة خالصة في الهوية االجتماعية والهوية اإليديولوجيةم 
فتنه يبلحظ في  ذا البحثم شأنه في ذلؾ شأف جميع األبحاث التي تناولت موضوع الهويةم اختبلفًا في حجـ 

ختبلؼ متغير رتب الهويةم حيث يختمؼ عدد األفراد الذيف يحققوف رتبًا خالصة في بعد الهوية العينة با
اإليديولوجيةم عف األفراد الذيف يحققوف رتبًا خالصة في بعد الهوية االجتماعيةم وقد بم  عدد األفراد الذيف حققوا 

/ فردًام وبالتالي تكوف 511ابؽ البال  // مف إجمالي العدد الس380رتبة واحدة خالصة في الهوية االجتماعية /
/ طالبًةم وبم  عدد األفراد الذيف حققوا رتبة واحدة 380المجموعة الجديدة لمفروض المتعمقة بالهوية االجتماعية /

م وبالتالي تكوف المجموعة أفراد عينة البحث/ فردًا مف إجمالي عدد 387خالصة في الهوية اإليديولوجية /
 / طالبًة.387لمتعمقة بالهوية اإليديولوجية /الجديدة لمفروض ا

مع مبلحظة أنه ليس بالضرورة أف يكوف األفراد الذيف حققوا رتبة خالصة في الهوية االجتماعية  ـ نفس األفراد 
الذيف حققوا رتبة خالصة في الهوية اإليديولوجيةم حيث درست كؿ مف الهويتيف االجتماعية واإليديولوجية بشكؿ 

فيمكف لمفرد أف يحقؽ رتبة خالصة في إحدى الهويتيف فقط )اجتماعية أو ايديولوجية( أو أف  ألخرىممستقؿ عف ا
وبذلؾ تصب  لممجموعتيف  يحقؽ رتبة خالصة في كمتا الهويتيفم أو أف اليحقؽ رتبة خالصة في أي منهمام 

 السابقتيف خصائص جديدة كما يمي:
حققوا رتبة واحدة خالصة في الهوية االجتماعية حسب متغير  الذيف أفراد عينة البحثتوزع ف يبي 8جدوؿ رقـ 

 االختصاص الدراسي
 النسبة المئكية العدد الكمية ـ
 %25.86 510 عممية 0
 %40.01 006 أدبية 5

 %011 481 المجمكع
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ذح خبٌظخ فٟ ا٠ٌٛٙخ العزّبػ١خ حظت ِزغ١ز اٌذ٠ٓ حممٛا ررجخ ٚاح أفزاد ػ١ٕخ اٌجحشرٛسع ٠ج١ٓ 1 الشكؿ رقـ

 الخزظبص اٌذراطٟ

 

 

حققوا رتبة واحدة خالصة في الهوية االجتماعية حسب متغير  الذيف أفراد عينة البحثتوزع يبيف  9جدوؿ رقـ 
 السنة الدراسية

 النسبة المئكية العدد السنة الدراسية ـ
 %54.04 64 أكلى 0
 %52.24 60 ثانية 5
 %54.40 64 ثالثة 4
 %52.51 61 رابعة 4

 %011 481 المجمكع
حققوا رتبة واحدة خالصة في الهوية االجتماعية حسب متغير  الذيف أفراد عينة البحثيبيف توزع  2 الشكؿ رقـ

 السنة الدراسية
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حققوا رتبة واحدة خالصة في الهوية االجتماعية حسب متغير  الذيف حثأفراد عينة البتوزع يبيف  10جدوؿ رقـ 
 عدد سنوات الزواج

النسبة المئكية مف عينة اليكية  العدد عدد سنكات الزكاج ـ
 الخالصة

النسبة المئكية مف عدد الفئة في 
 العينة األصمية

 %01.06 %48.62 081 سنة 0-4 0
 %16.44 %52.11 62 سنة 4-2 5
 %61.84 %51.12 66 سنكات 2 أكثر مف 4

  %011 481 المجمكع
حققوا رتبة واحدة خالصة في الهوية االجتماعية حسب متغير  الذيف أفراد عينة البحثيبيف توزع  3 الشكؿ رقـ

 عدد سنوات الزواج

 

صة في الهوية االجتماعية حسب متغير حققوا رتبة واحدة خال الذيف أفراد عينة البحثتوزع يبيف  11جدوؿ رقـ 
 اختيار الشريؾ

 النسبة المئكية العدد  أسمكب االختيار ـ
 %42.51 005 ذاتي 0
 %24.04 518 عف طريؽ األىؿ أك األصدقاء 5

 %011 481 المجمكع
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ب متغير حققوا رتبة واحدة خالصة في الهوية االجتماعية حس الذيف أفراد عينة البحثيبيف توزع  4 الشكؿ رقـ
 اختيار الشريؾ

 

 
حققوا رتبة واحدة خالصة في الهوية االجتماعية حسب متغير  الذيف أفراد عينة البحثتوزع  يبيف 12جدوؿ رقـ 

 السكف
 النسبة المئكية العدد السكف ـ
 %24.18 514 مدينة 0
 %41.45 001 ريؼ 5

 %011 481 المجمكع
 5 الشكؿ رقـ

 حققوا رتبة واحدة خالصة في الهوية االجتماعية حسب متغير السكف الذيف أفراد عينة البحثوزع ت
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حققوا رتبة واحدة خالصة في الهوية االجتماعية حسب متغير  الذيف أفراد عينة البحثتوزع  يبيف 13جدوؿ رقـ 
 وجود األوالد

  العدد األكالد ـ
 %10.28 544 جد أطفاؿيك  0
 %48.45 041 ال يكجد أطفاؿ 5

 %011 481  المجمكع
 

حققوا رتبة واحدة خالصة في الهوية االجتماعية حسب متغير وجود  الذيف أفراد عينة البحثتوزع  6 ـقالشكؿ ر 
 األوالد

 
 

رتبة واحدة خالصة في الهوية اإليديولوجية حسب متغير  حققوا الذيف أفراد عينة البحثتوزع يبيف  14جدوؿ رقـ 
 االختصاص الدراسي

 النسبة المئكية العدد الكمية ـ
 %25.42 514 عممية 0
 %40.22 084 أدبية 5

 %011 480 المجمكع
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ر حققوا رتبة واحدة خالصة في الهوية اإليديولوجية حسب متغي الذيف أفراد عينة البحثيبيف توزع  7الشكؿ رقـ 
 االختصاص الدراسي

 

حققوا رتبة واحدة خالصة في الهوية اإليديولوجية حسب متغير  الذيف أفراد عينة البحثتوزع يبيف  15جدوؿ رقـ 
 السنة الدراسية

 النسبة المئكية العدد السنة الدراسية ـ
0 0 60 54.20% 
5 5 65 54.00% 
4 4 68 52.45% 
4 4 011 50.46% 

 %011 480 المجمكع
حققوا رتبة واحدة خالصة في الهوية اإليديولوجية حسب متغير  الذيف أفراد عينة البحثيبيف توزع  8 الشكؿ رقـ

 السنة الدراسية
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لوجية حسب متغير حققوا رتبة واحدة خالصة في الهوية اإليديو  الذيف أفراد عينة البحثتوزع يبيف  16جدوؿ رقـ 
 عدد سنوات الزواج

مف عينة  النسبة المئكية العدد عدد سنكات الزكاج ـ
 اليكية الخالصة

النسبة المئكية مف عدد الفئة 
 في العينة األصمية

 %18.18 %40.14 085 سنة 0-4 0
 %04.04 %51.01 010 سنة 4-2 5
 %62.40 %51.80 014 سنكات 2أكثر مف  4

  %011 480 المجمكع
حققوا رتبة واحدة خالصة في الهوية اإليديولوجية حسب متغير  الذيف أفراد عينة البحثيبيف توزع  9الشكؿ رقـ 

 عدد سنوات الزواج

 

حققوا رتبة واحدة خالصة في الهوية اإليديولوجية حسب متغير  الذيف أفراد عينة البحثتوزع يبيف  17جدوؿ رقـ 
 الشريؾاختيار 

 النسبة المئكية العدد  أسمكب االختيار ـ
 %44.61 004 ذاتي 0

 %22.14 504 عف طريؽ األىؿ أك األصدقاء 5

 %011 480 المجمكع

حققوا رتبة واحدة خالصة في الهوية اإليديولوجية حسب  الذيف أفراد عينة البحثتوزع والمخطط التالي يبيف 
 :متغير اختيار الشريؾ
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الذيف حققوا رتبة واحدة خالصة في الهوية اإليديولوجية حسب متغير  أفراد عينة البحثيبيف  10 الشكؿ رقـ
 اختيار الشريؾ

 
حققوا رتبة واحدة خالصة في الهوية اإليديولوجية حسب متغير  الذيف أفراد عينة البحثتوزع يبيف  18جدوؿ رقـ 

 السكف
 بة المئكيةالنس العدد السكف ـ
 %41.20 081 مدينة 0

 %24.44 510 ريؼ 5

 %011 480 المجمكع
حققوا رتبة واحدة خالصة في الهوية اإليديولوجية حسب متغير  الذيف أفراد عينة البحثيبيف توزع  11 الشكؿ رقـ

 السكف
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رتبة واحدة خالصة في الهوية اإليديولوجية حسب متغير حققوا  الذيف أفراد عينة البحثتوزع يبيف  19جدوؿ رقـ 
 وجود األوالد

 النسبة المئكية العدد األكالد ـ
 %20.18 511 يكجد أطفاؿ 0
 %48.45 080 ال يكجد أطفاؿ 5

 %011 480  المجمكع
ية حسب متغير حققوا رتبة واحدة خالصة في الهوية اإليديولوج الذيف أفراد عينة البحثيبيف توزع  12 الشكؿ رقـ

 السكف
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 أدكات البحث
 مف أجؿ تحقيؽ أ داؼ البحث واإلجابة عمى أسئمته واختبار فرضياتهم استخدمت الباحرة األدوات التالية:

 المقياس الموضوعي لرتب الهوية االجتماعية واإليديولوجيةم )الصورة الرالرة المعدلة(:  -1

 (EOMEIS-2 )Objective Measure Of Ego Identity Status  آدمز كبينيكفو ي مف إعداد 
(Bennion&Adams)  ها عمى البيئة المصرية م وقاـ بتعديمػػػها محمد السيد عبد الرحمف وتقنين1986في عاـ

 .1998عاـ 
 مقياس التوافؽ الزواجي: مف إعداد الباحرة.  -2

 اعداد ادكات البحث
 األدوات: فيما يمي شرح مفصؿ لكيفية إعداد  ذ 

 اليكية االجتماعية كاإليديكلكجيةالمقياس المكضكعي لرتب -أكالن 
وفقًا لنظرية إريكسوف في النمو النفسي  1976( عاـ Gerald Adamsأعد  ذا المقياس جيرالد آدمز )

 -انغبلؽ -تعميؽ -( حوؿ رتب الهوية األربعة )إنجازMarciaاالجتماعيم وبما يتوافؽ مع مفا يـ مارشيا )
النسخة الموسعة مف )تت(م وقد خضع المقياس لعدة مراجعات إلى أف خرج بصورته النهائية المعروفة باسـ تش

 & Adamsـ بتعداد ا كؿ مف بينوف وآدامز )االمقياس الموضوعي لحالة  وية األنا(م و ذ  النسخة ق

Bennoon بعد الرجوع إلى الدليؿ  م و ي النسخة التي اعتمدتها الباحرة في بحرها الحاليم وذلؾ1986( عاـ
المرجعي لممقياس الموضوعي لرتب الهوية االجتماعية واإليديولوجيةم والذي أعد  محمد السيد عبد الرحمف 

 ( في جمهورية مصر العربية.1998)
وقد تمت ترجمة  ذا المقياس إلى المغة العربية أكرر مف مرةم فقد قاـ حسف مصطفى عبد المعطي بترجمة  ذا 

(م كما قاـ محمد السيد عبد الرحمف بترجمته وتعيير  عمى البيئة 1993تعيير  في السوداف عاـ )المقياس و 
 (م وقاـ حسيف عبد الفتاح الغامدي بترجمته وتعيير  عمى البيئة العربية.1998المصرية عاـ )

  (1998)م عبد الرحمف(1993)واستخدمه الكرير مف الباحريف في دراساتهـ وأبحارهـم عبد المعطي 
 فو م فرانؾ وآخر (1989 )فو م بابيني وآخر (1987)ف آدمز وآخرو م (1986)م كارلسوف(2003)عسيري

 (.2007)م عمي (2001) م وانشؼ(1991)م بموشتيف وببلدينيو(1990) فو م بيرزونسكي وآخر (1990)
نهام وأنها توصمت إلى بي كبير جداً  عمى نتائج عمميات الترجمة والتقنيف المذكورة سابقًام وجد تشابه االطبلعوبعد 

النتائج نفسهام وبعد أخذ رأي االختصاصييف مف أساتذة كمية التربية أكدوا أنه ال حاجة لترجمة جديدة وأنه يمكف 
 تـ القياـ بهاالعتماد عمى  ذ  الترجمة بعد إجراء ما يمـز مف التأكد مف صدقه ورباته عمى عينة البحثم و ذا ما 

 . ذا البحثفي 
( 2007ة بدايًة إلى أنها اعتمدت نسخة المقياس الموضوعي لرتب الهويةم التي قامت عمي)وتشير الباحر

م وذلؾ بعد وجية وعبلقتها باالغتراب النفسي"باستخدامها في دراستها بعنواف "رتب الهوية االجتماعية واإليديول
 إجراء ما يمـز مف التأكد مف مؤشرات الصدؽ والربات.
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 كصؼ المقياس:
ذكور  و مقياس موضوعيم اي أنه يعتمد عمى أسموب التقرير الذاتي الذي يتميز بالبساطةم وسهولة المقياس الم

التطبيؽم وحساب تقديرات الربات والصدؽم ويمكف مف خبلله تصنيؼ األفراد إلى إحدى رتب الهوية األربعة 
 (.413م 1998)عبد الرحمفم  سابقة الذكر

الهوية األربعة )اإلنجازم التعميؽم االنغبلؽم التشتت( في بعديف لمهوية  / بندًا تقيس رتب64يتكوف المقياس مف /
وأسموب الفرد في الحياة(م  والدينيةم   ما: الهوية اإليديولوجية والتي تتضمف المجاالت )المهنيةم والسياسيةم

سيم التعامؿ مع والهوية االجتماعية أو  وية العبلقات الشخصيةم والتي تتضمف مجاالت )الصداقةم الدور الجن
الجنس اآلخرم والهوايات وطرؽ الترفيه(م وتقاس كؿ رتبة بستة عشر بندًا تتوزع بمعدؿ رمانية بنود لمهوية 
اإليديولوجيةم ورمانية بنود لمهوية االجتماعيةم وذلؾ بمعدؿ بنديف لكؿ مجاؿ مف المجاالت السابقة الذكرم كما 

  و مبيف في الجدوؿ التالي:
  20جدوؿ رقـ 

توزع البنود عمى الرتب األربعة والمجاالت الفرعية لمهوية اإليديولوجية واالجتماعية في المقياس الموضوعي يبيف 
 لرتب الهوية

 رتبة االنغالؽ رتبة التشتت رتبة التعميؽ رتبة االنجاز المجاؿ البعد

ية 
يك
ت ال

جاال
م

جية
كلك

يدي
اإل

 

 40-00 52-0 20-6 46-44 الميني
 28-21 01-5 44-51 45-08 الديني
 14-54 21-01 48-45 41-8 السياسي

 44-58 25-4 41-05 11-51 أسمكب الحياة

ية 
يك
ت ال

جاال
م

عية
تما
الج

ا
 

 40-50 24-56 10-2 42-04 الصداقة
 14-46 54-0 40-40 22-02 التعامؿ مع الجنس اآلخر

 50-4 26-06 44-00 20-42 الدكر الجنسي
 15-48 41-1 24-04 41-55 اليكايات كالترفيو

 تصحيح المقياس:
يجيب المفحوص عمى عبارات المقياس مف خبلؿ سمـ سداسي متدرج وفقًا لطريقة ليكرت تتراوح بيف )موافؽ 

درجات(م واإلجابة غير موافؽ  6تمامًا( و )غير موافؽ إطبلقًا(م وتقدر الدرجات بتعطاء اإلجابة موافؽ تمامًا )
 بلقًا )درجة واحدة(م والجدوؿ التالي يبيف توزع الدرجات حسب اإلجابة:إط

 توزع الدرجات عمى بدائؿ اإلجابات في المقياس الموضوعي لرتب الهويةيبيف  21جدوؿ رقـ 
مكافؽ بدرجة  مكافؽ تمامان  اإلجابة

 متكسطة
مكافؽ بدرجة 

 قميمة
غيرمكافؽ 
 بدرجة قميمة

مكافؽ  غير
 بدرجة متكسطة

غير مكافؽ 
 إطالقان 

 0 5 4 4 2 1 الدرجة

وبناًء عمى ذلؾ تتراوح الدرجات لمرتبة الواحدة في مجاؿ معيف مف مجاالت الهوية االجتماعية أو اإليديولوجية ما 
س كما )باعتبار أف لكؿ مجاؿ رمانية بنود تمرمه في المقيا درجة( كحد أعمى 48درجات( كحد أدنى و ) 8بيف )
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ذكر سابقًا(م ويكوف لدينا لكؿ مفحوص أربع درجات فاصمة في كؿ مف الهوية االجتماعية والهوية اإليديولوجيةم 
 أي درجة فاصمة واحدة لكؿ رتبة مف الرتب األربعة لمهويةم كما  و موض  فيما يمي:

 التصنيؼ إلى رتب اليكية:
جة الفاصمة لكؿ بعد مف أبعاد الهويةم في المقياس يعتمد التصنيؼ إلى رتبة مف رتب الهويةم وتحديد الدر 

الحاليم عمى كٍؿ مف المتوسط واالنحراؼ المعياريم فالدرجة الفاصمة  ي الدرجة التي تساوي مجموع كٍؿ مف 
 ي الدرجة التي تساوي أو تزيد عف انحراؼ معياري واحد فوؽ  المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري لمبعدم أي

 ابي لكؿ بعد فرعيم وبناًء عمى ذلؾ يمكف الحصوؿ عمى ربلث حاالت  ي:المتوسط الحس
 حاالت رتب الهوية الخالصة )الصافية(:  - أ

و ي  وية األفراد الذيف تزيد درجاتهـ عف المتوسط بمقدار انحراؼ معياري أو أكرر في رتبة واحدة مف الرتب 
الفاصمة فيهام  ذ  الحالة تصنؼ بأنها نمط األربعةم في حيف تكوف درجاتهـ في الرتب األخرى دوف الدرجة 

 تشتت(. -انغبلؽ -تعميؽ -خالص أو نقي مف رتب الهوية )إنجاز
 حاالت رتب الهوية منخفضة التحديد:- ب

و ي  وية األفراد الذيف ال تتجاوز درجاتهـ انحراؼ معياري واحد فوؽ المتوسط في الرتب األربعة لمهوية 
 ف عمى أنهـ معمقي الهوية غير محددة المبلم .االجتماعية واإليديولوجية ويصنفو 

 حاالت رتب الهوية االنتقالية: -ج
و ي  وية األفراد الذيف تتجاوز درجاتهـ الدرجة الفاصمة في رتبتيف مف الرتب األربعةم و ؤالء يصنفوف عمى 

 أنهـ حاالت انتقاليةم مرؿ )تشتت/ انغبلؽ( أو )تعميؽ/ انجاز(.
درجة أعمى مف الدرجة الفاصمة في ربلرة أبعاد أو أربعةم يعتقد أف  ذ  الحاالت قد وأما الحاالت التي تسجؿ 

 .في الدراسة العتبارمف ا اسقاطهاأساءت فهـ التعميماتم أو لـ تكف أمينة في إجابتها عمى بنود االختبار ويجب 
 (.45م 1998)عبد الرحمفم 

 صدؽ المقياس:
لقياسه" وبعبارة أخرى " دقة المقياس في قياس ما وضع لقياسه" إف صدؽ المقياس يعني : " أف يقيس ما وضع 

الظا رم . )( ويعني أيضًا " جودة المقياس بوصفه أداة لقياس السمة المراد قياسها" 108م 1999)أبو جبلؿم 
 (134م 1999

خائيؿم والصدؽ يشير أيضًا إلى مدى تمبية المقياس لؤلغراض واالستعماالت الخاصة التي صمـ مف أجمها. )م
 (255م 2001

 :الحالي البحثفي  كثباتو التأكد مف صدؽ المقياس
 لصدؽ المنطقي لممقياس:ا -0

 يتوفر  ذا النوع مف الصدؽ لممقياس مف خبلؿ:
 التعريؼ الدقيؽ لؤلبعاد التي يقيسها المقياس. -

 (95م 2007)عميم .اإلعداد المنطقي في صياغة العبارات بحيث تغطي المساحات المهمة لهذ  األبعاد -
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 ولقد توفر  ذا النوع مف الصدؽ في المقياس الموضوعي لرتب الهوية مف خبلؿ:
 تعريؼ مفهـو الهوية االجتماعية والهوية اإليديولوجية. -

 تحديد وتعريؼ أبعاد ورتب ومجاالت كؿ منهما. -

 توضػػػػػػػػػػػػػػي  العبػػػػػػػػػػػػػػارات الخاصػػػػػػػػػػػػػػة بكػػػػػػػػػػػػػػؿ بعػػػػػػػػػػػػػػد ومجػػػػػػػػػػػػػػاؿ ورتبػػػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػػػي الهػػػػػػػػػػػػػػويتيف االجتماعيػػػػػػػػػػػػػػة -
  (81م 2007.)عميم واإليديولوجية

 الصدؽ الظاىرم لممقياس: -5
يشػػير  ػػذا النػػوع مػػف الصػػدؽ إلػػى " المظهػػر العػػاـ لممقيػػاس مػػف حيػػث نػػوع المفػػردات وكيفيػػة صػػياغتهام  -3

 .موضػػػػوعية"ودقتهػػػػام ومػػػػا يتمتػػػػع بػػػػه المقيػػػػاس مػػػػف ومػػػػدى وضػػػػوح  ػػػػذ  المفػػػػرداتم وتعميمػػػػات المقيػػػػاس 
 (262م 2001)مخائيؿم 

( عند استخدامها لممقياسم حيث بينت "أنها قامت بتوزيع 2007ه عمي ) نا عمى ما قامت ب االعتماد تـوقد 
المقياس عمى عدد مف المحكميف مف أساتذة كمية التربية في جامعة دمشؽ مف عدة أقساـم مف أجؿ بياف رأيهـ 
و في مدى مناسبة عبارات المقياس في قياس ما وضعت لقياسهم إضافًة إلى ذكر ما يرونه مناسبًا مف إضافات أ

تعديبلتم ونتيجًة لذلؾ كاف  ناؾ شبه إجماع مف قبؿ المحكميف عمى مبلحظتيف: أف معظـ عبارات المقياس 
تتسـ بأنها طويمة وتسبقها مقدمات يمكف االستغناء عنها دوف تأرير في جدوى العبارة و دفهام ولذلؾ يجب إعادة 

مف غير المناسب فصمهما حفاظًا عمى البنية صياغة بعض العباراتم والرانية وجود عبارات تتكوف مف جزأيفم و 
التكوينية لهذا المقياس مف جهة وطريقة التصحي  مف جهة أخرىم لذلؾ يجب التنويه عف ذلؾ في تعميمات 
 المقياس مف خبلؿ الطمب إلى المفحوص أف تكوف استجابته عمى العبارة ككؿ وليس عمى جزء

 (81م 2007منها". )عميم 
( ودوف حذؼ أو إضافة أي 50م 36م 28م 17م 13م 5م 2ديؿ العبارات ذوات األرقاـ )وبناًء عمى ذلؾ تـ تع

 / عبارة موزعة عمى أبعاد المقياس64عبارة مف عبارات المقياسم وبقيت عبارات المقياس /
عرض المقياس عمى عدد مف المحكميف مف أساتذة تـ لمتأكد مف الصدؽ الظا ري لممقياس في البجث الحاليم 

مف أجؿ بياف رأيهـ في مدى مناسبة عبارات (م 2تربية بجامعة دمشؽ مف عدة أقساـ )الممحؽ رقـ كمية ال
لمتأكد مف  المقياس في قياس ما وضعت لقياسهم إضافًة إلى ذكر ما يرونه مناسبًا مف إضافات أو تعديبلت

 نتيجة تحكيـ المتخصصيفكفاية أبعاد المقياس ومف وضوح العبارات التي تندرج تحت  ذ  األبعادم وقد جاءت 
 بدوف أية تعديبلت عمى بنود المقياس.

 الدراسة االستطالعية:
إجػػراء دراسػػة اسػػتطبلعية عمػػى عينػػة اسػػتطبلعية لمتأكػػد مػػف وضػػوح التعميمػػات والبنػػودم تػػـ فػػي الخطػػوة البلحقػػة 

طالبػات كميتػي  ( طالبػًة مػف40واستطبلع آراء المفحوصيف بهام حيث تـ تطبيؽ المقيػاس عمػى عينػة مؤلفػة مػف )
التربية وعمـ االجتماع في جامعة تشريفم ولـ ُتشر الطالبات إلى أية صعوبة في فهـ تعميمات المقياس أو بنػود م 

 /.  1وبالتالي بقيت بنود المقياس وتعميماته بدوف أية تغييراتم كما  و موض  في الممحؽ رقـ /
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 الصدؽ التمييزم لممقياس: -4

 الدرجات ىمأع ىمع وامحص الذيف بةمالط بيف التمييز ىعم المقياس قدرةييزية( لممقياس: الصدؽ التمييزي )القوة التم

 (الدنيا المجموعة الدرجات ) أدنى ىمع وامحص الذيف بةموالط  )يامالع المجموعة)
 أفػػراد عينػػة البحػػثالتمييػػزي لممقيػػاس الموضػػوعي لرتػػب الهويػػةم تػػـ ترتيػػب درجػػات الطالبػػات  ولمتأكػػد مػػف الصػػدؽ

سػػيمها إلػػى أربػػاعم وحسػػاب الصػػدؽ التمييػػزي باسػػتخداـ اختبػػار مػػاف ويتنػػي تنازليػػًام رػػـ تقم(40سػػتطبلعية )ف  اال
Mann-Whitney Test  نتائج كما  و موض  في الجدوؿ التالي:الكانت و 

  22عذٚي رلُ 

 مهوية االجتماعيةل٠ج١ٓ ِؼبًِ ِبْ ٠ٚزٕٟ 

متكسط  العدد الربع 
 Mann-Whitney مجمكع الرتب الرتب

U Z  مستكل
 القرار الداللة

 دالة 000. 3.9 55.000 55.0 5.50 10 األكؿ االجتماعية
     176.0 16.0 11 الرابع

Total 21       
  23عذٚي رلُ 

 االيديولوجيةمهوية ل٠ج١ٓ ِؼبًِ ِبْ ٠ٚزٕٟ 
 الربع 

 العدد
متكسط 

 مجمكع الرتب تبالر 
Mann-

Whitney U 
Z  مستكل

 الداللة
 القرار

 دالة 000. 3.969 55.000 55.0 5.50 10 األكؿ االيديكلكجية
     198.0 16.50 12 الرابع

Total 22       
 

أف  يتبيف مف الجدوليف السابقيف أف قيمة معامؿ ماف ويتني دالة لكؿ مف الهػويتيف االجتماعيػة وااليديولوجيػةم أي
الطمبػػة الػػػذيف حصػػموا عمػػى أعمػػػى الػػدرجات والطمبػػػة الػػذيف حصػػػموا عمػػى أدنػػػى المقيػػاس يتمتػػع بقػػػوة تمييزيػػة بػػػيف 

 الدرجات.
 :المقياس ثبات

يقصد بربات االختباراتم وأدوات التقويـ عادًةم أف تكوف عمى درجة عاليػة مػف الدقػة واإلتقػاف واالتسػاؽ واالطػرادم 
 (51م 1980)موسىم  .سموؾ المفحوصفيما تزودنا به مف بيانات عف 

طػهم . )وبعبارة أخرى يعني الربات " مدى إعطاء المقيػاس نفػس الػدرجات لػنفس األفػراد عنػد إعػادة تطبيقػه عمػيهـ"
 (265م 1993

حسػػػاب  -وصػػػدقه مػػػف خػػػبلؿ إعػػػادة االختبػػػارعػػػف طريػػػؽ اختبػػػار ربػػػات المقيػػػاس  يػػػتـ حسػػػاب معػػػامبلت الربػػػات
وأبعاد  وحساب معامؿ ألفا أو االرتباط بيف كؿ بند مف بنود المقياس والدرجة الكميػة بيف بنود   معامبلت االرتباط

حيػػث يػػتـ مػػف خبللهػػا اسػػتخراج درجتػػاف لكػػؿ شػػخص بعػػد قسػػمة األداء إلػػى  ملممقيػػاسم وبطريقػػة التجزئػػة النصػػفية
ت نصػػػؼ فػػػي النهايػػػة عمػػػى قيمػػػة ربػػػايػػػتـ الحصػػػوؿ م حيػػػث نصػػػفيف متسػػػاوييف وحسػػػاب مقػػػدار االرتبػػػاط بينهمػػػا
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 .االسػػػػتبياف فقػػػػطم األمػػػػر الػػػػذي يتوجػػػػب تعػػػػويض الػػػػنقص فػػػػي طػػػػوؿ االختبػػػػار بتطبيػػػػؽ معادلػػػػة سػػػػبيرماف بػػػػراوف
  (45م 1996عبد الخالؽم )

 :كما يمي المقياسحساب معامبلت ربات  تـوقد 
ـ / شخصًام وأعطي كؿ فرد منه40تطبيؽ المقياس عمى عينة استطبلعية مؤلفة مف /تـ : طريقة إعادة االختبار

رقمًام حيث أف البيانات الخاصة بالمقياس ال تتضمف اسـ المفحوصم وأعيد تطبيؽ المقياس عمى نفس العينةم 
وروعي أف يكوف الفاصؿ بيف التطبيقيف مناسبًام فبل يقصر تجنبًا لتأرير التذكرم وال يطوؿ تجنبًا لعامؿ النموم 

عادة التطبي  ؽ خمسة عشر يومًا.                         ولذلؾ فقد كانت الفترة بيف التطبيؽ األوؿ وا 

( بيف درجات الطالبات في التطبيقيف األوؿ والرانيم تـ الحصوؿ Pearsonبيرسوف ) االرتباطوبحساب معامؿ 
% / بالنسبة لمهوية اإليديولوجيةم 73%/ بالنسبة لمهوية االجتماعيةم كما بم  /78عمى معامؿ ترابط بم  /

 كما  و موض  في الجدوؿ التالي: 0.01ة عند مستوى داللة وكانت جميع القيـ دال
 معامبلت الربات باإلعادة لممقياس الموضوعي لرتب الهوية االجتماعية واإليديولوجية يبيف  24جدوؿ رقـ 

 بيرسكف معامؿ الترابط رتب اليكية اإليديكلكجية معامؿ الترابط بيرسكف رتب اليكية االجتماعية
 **1701 االنجاز **1705 االنجاز
 **1705 التعميؽ **1700 التعميؽ
 **1718 االنغالؽ **1704 االنغالؽ
 **1700 التشتت **1716 التشتت

 **1704 اليكية اإليديكلكجية **1708 اليكية االجتماعية
 0.01** داؿ عند مستوى داللة 

 الداخمي: االتساؽ
ات المقياسم أي اتساؽ األداء مف عبارة إلى أخرى في المقياسم وبما أف  ذا و و يعني التجانس بيف عبار 

المقياس يتكوف عمميًا مف مقياسيف فرعييف  ما الهوية االجتماعية والهوية اإليديولوجية كاف البد مف حساب 
  الداخمي لكٍؿ منهما عمى حدا. صدؽ البناء

أفراد عينة درجات االرتباط بيف  تحساب معامبلتـ ( 40بعد تطبيؽ المقياس عمى العينة االستطبلعية )ف  
م بالنسبة لكٍؿ مف الهويتيف االجتماعية عمى كؿ بند مف بنود البعد المعني والدرجة الكمية عمى  ذا البعد البحث

 يمي: واإليديولوجية وكانت النتائج كما
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وبيف الدرجة الكمية  االيديولوجيةلهوية ا درجة كؿ بند مف بنود قياسبيف  تباطاالر معامبلت يبيف  25جدوؿ رقـ 
  في المقياس الموضوعي لرتب الهوية االيديولوجيةلمهوية 

رقـ العبارة في 
 معامؿ االرتباط المقياس

رقـ العبارة في 
 معامؿ االرتباط المقياس

رقـ العبارة في 
 معامؿ االرتباط المقياس

0 1705** 54 1785** 44 1701** 
5 1784** 52 1701** 48 1715** 
4 1706** 51 1726* 46 1721* 
8 1.14** 58 1710** 21 1704** 
6 1.04** 45 1704** 25 1782** 
01 1784** 44 1710** 21 1.14** 
05 1715** 44 1780** 20 1.02** 
01 1718** 41 1701** 28 1.10** 
00 1700** 41 1788** 11 1718** 
08 1711** 40 1718** 14 1.85** 
51 1705** 45 1708**   

 0.01** داؿ عند مستوى الداللة     0.05* داؿ عند مستوى الداللة 
وبيف الدرجة الكمية لمهوية  االجتماعيةكؿ بند مف بنود قياس الهوية بيف  االرتباطمعامبلت يبيف  26جدوؿ رقـ 

 في المقياس الموضوعي لرتب الهوية  االجتماعية
رقـ العبارة في 

 سالمقيا
رقـ العبارة في  معامؿ االرتباط 

 المقياس
رقـ العبارة في  معامؿ االرتباط 

 المقياس
 معامؿ االرتباط 

3 0776** 23 0768** 46 0779** 
5 0778** 27 0783** 47 0781** 
6 0774** 29 0779** 51 0786** 
7 0.84** 30 0781** 53 0776** 
11 0767** 31 0779** 54 0777** 
13 0775** 35 0773** 55 0.68** 
14 0782** 37 0781** 59 0757* 
15 0781** 38 0.88** 61 0780** 
19 0777** 39 0778** 62 0778** 
21 0769** 43 0.69** 63 0786** 
22 0774** 45 0779**   
 0.01** داؿ عند مستوى الداللة       
 )رتبة الهوية( ممجاؿ الذي ينتمي إليهل رجة الكميةالد كؿ بند مع درجة بيف االرتباطحساب معامبلت  تـكما 

 بالنسبة لكؿ مف الهوية االجتماعية والهوية اإليديولوجيةم وكانت النتائج كما  و موض  في الجدوؿ التالي:
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( لكؿ مف الهوية )رتبة الهوية المقياس والمجاؿ الذي تمرمه بنودبيف  االرتباطمعامبلت يبيف  27جدوؿ رقـ 
 اإليديولوجية واالجتماعية في المقياس الموضوعي لرتب الهوية

رتبة  اليكية
 اليكية

رقـ العبارة في 
 المقياس

رقـ العبارة في  رتبة اليكية اليكية معامؿ االرتباط 
 المقياس

 معامؿ االرتباط 

عية
تما
الج

ة ا
يكي

ال
 

كية
الي
از 

انج
 

04 1704** 

جية
كلك

يدي
 اإل

كية
الي

 

جاز
ان

 
كية

الي
 

8 1706** 
02 1718** 08 1784** 
55 1704** 51 1785** 
42 1718** 44 1701** 
42 1710** 41 1708** 
41 1702** 45 1.05** 
20 1785** 46 1720* 
22 1780** 11 1706** 

كية
الي
ؽ 
عمي
ت

 

2 1700** 

كية
الي
ؽ 
عمي
ت

 

6 1705** 
00 1716** 05 1784** 
04 1704** 51 1702** 
40 1710** 45 1704** 
44 1701** 44 1.08** 
40 1708** 41 1724* 
24 1721* 48 1786** 
10 1704** 20 1706** 

كية
الي
ؽ 

غال
ان

 

1 1706** 

كية
الي
ؽ 

غال
ان

 

0 1780** 
0 1704** 5 1716** 

06 1701** 4 1711** 
54 1704** 01 1785** 
56 1.12** 01 1780** 
41 1720* 52 1706** 
24 1781** 25 1780** 
26 1701** 21 1700** 

كية
الي
ت 

شت
ت

 

4 1780** 

كية
الي
ت 

شت
ت

 

00 1708** 
50 1711** 54 1716** 
50 1704** 58 1710** 
40 1710** 40 1784** 
48 1708** 44 1714** 
46 1702** 21 1785** 
15 1784** 28 1701** 
14 1724* 14 1701** 

تتراوح بيف الجتماعية البنود الهوية االجتماعية مع رتب الهوية  االرتباطأف معامبلت  يتبيفمف الجدوؿ السابؽ 
بنود مع رتبة الهوية التي تنتمي إليهام معامبلت ارتباط ال( وبالنسبة لمهوية اإليديولوجية تتراوح 0587( و )0554)

 ( وجميع  ذ  القيـ دالة إحصائيًا.0589( و)0551بيف )تتراوح 
 .(1بالنظر إلى النتائج السابقة أصب  المقياس جا زًا لبلستخداـ بصورته النهائية )الممحؽ رقـ 
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 ثانيان: مقياس التكافؽ الزكاجي
رغـ وفرة المقاييس المتاحة في  ذا المجاؿم وذلؾ لخصوصية  قامت الباحرة بتعداد مقياس لمتوافؽ الزواجيم

 العينة المختارة لمبحث.
 خطكات إعداد المقياس:

 :وفؽ الخطوات التالية إعداد المقياس تـ
 االطبلع عمى بعض مقاييس التوافؽ الزواجيم منها: -1

 وتعريب رشاد عبد Barreh & Lennerd( مف إعداد BL_MKTمقياس العبلقات الزوجية ) -
 (.2000الرحمف موسى )

تعريب )محمد السيد عبد  Lock & Wallaca,1995مقياس التوافؽ الزواجي المختصر: مف إعداد  -
 (م ويعد مف أكرر مقاييس التوافؽ الزواجي استخدامًا في الدراسات األجنبية.1998الرحمفم 

 .1998اختبار التوافؽ الزواجي مف إعداد  الة السيد عبد العزيز  -

 .1986توافؽ الزواجي: إعداد راوية الدسوقي استبياف ال -

 .1978مقياس الرضا الزواجي: إعداد فيوال البببلوي  -

مقياس التوافؽ الزواجي: إعداد محمد محمد بيومي خميؿ المستخدـ في بحره "أساليب المقابمة الزوجية"  -
 زوجي".في بحره "تسمط الزوج وأرر  في التوافؽ ال (2004) م والذي استخدمه كاتبي(1999)

استبياف التوافؽ الزواجي: إعداد عادؿ عز الديف األشوؿم اعتمادًا عمى مقياس مورس مانسوف و آررر  -
 .(1989 )ليرز

اختبار العبلقات الزوجية: مف إعداد ؼ. ب. ليفكوفيتشم أو. أي. زوسكوفام وأعدته لمغة العربية إيماف  -
 .لطموح ودور  في العبلقات الزوجية"امستوى " (2000)عز وآخروفم والمستخدـ في بحث حناف حمبي

 .(1999)مقياس التوافؽ الزواجي: إعداد نواؿ الحنطي -

 .(2004) فؽ الزواجي: إعداد منيرة الشمسافمقياس التوا -

  Douglas Shnayderlrdhsمقياس الرضا الزواجي: إعداد دوجبلس شنايدر  -

 .(2003) إعداد أسامة حسفمقياس التوافؽ الزواجي مف  -

 (.2008وافؽ الزواجي مف إعداد سمية أبو موسى )مقياس الت -

 .(2010)مقياس التوافؽ الزواجي مف إعداد فرحاف بف سالـ العنزي -

وبدراسة  ذ  المقاييس تبيف أنها تختمؼ فيما بينها في األبعاد التي تتضمنها والجوانب التي تغطيها مف التوافؽ 
 الزواجيم وقد كانت  ذ  األبعاد عمى النحو التالي:
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 الدراسات السابقةالمستخدمة في مقاييس الأبعاد التوافؽ الزواجي المعتمدة في بعض  يبيف 28جدوؿ رقـ 
 عدد األبعاد أبعاد التكافؽ الزكاجي المقياس ـ
االتصػػػاؿ  -التكاصػػػؿ الكجػػػداني -الضػػػيؽ الكمػػػي بػػػالزكاج -التآلفيػػػة شنايدر 0

الخالفػات  -المشاركة في قضاء كقت الفػراغ -المكجو لحؿ المشكالت
التػػاريخ العػػائمي  -تكجيػػات األدكار -عػػدـ الرضػػا الجنسػػي -الماليػػة

الصػػػراعات  -العالقػػػة بػػػيف الكالػػػديف كاألطفػػػاؿ -لالضػػػطراب الزكاجػػػي
 المتعمقة بأساليب تنشئة األطفاؿ.

00 

األمػػكر  -ميةالجكانػػب الجسػػ -الميػػكؿ -السػػيطرة -العالقػػات األسػػرية مانسكف كليرنر 5
 -األطفػػاؿ -إدارة األمػػكر الماليػػة -ةالسػػمات الالاجتماعيػػ -الجنسػػية

التضػارب أك  -القػدرات -السمات العصابية -الفجاجة أك عدـ النضج
 التعارض

05 

 -االتفػػاؽ فػػي األمػػكر الماديػػة -االحتػػراـ المتبػػادؿ -التكافػػؽ العػػاطفي أسامة حسف 4
إدراؾ  -األنانيػػة -متبادلػةالثقػػة ال -المشػاركة فػي تحمػػؿ المسػؤكليات

 التفاىـ المتبادؿ. -الحالة الزكاجية

8 

 2 التكافؽ العاطفي الجنسي -التكافؽ الفكرم كالكجداني كيتامكرا 4
السػػكف كاالسػػتقرار النفسػػي  -المػػكدة المتبادلػػة فػػي العالقػػات الزكجيػػة بيكمي خميؿ 2

 -جيػةالرضػا كالسػعادة الزك  -كالمادم في الحياة الزكجيػة -كالجسمي
التكػػػافؤ الػػػديني كالثقػػػافي  -الرحمػػػة المتبادلػػػة كالمعاممػػػة اإلنسػػػانية

 الخالفات الزكجية. -كالعمرم كاالجتماعي كالصحي

5 

البعػػػػػػد  -البعػػػػػػد العػػػػػػاطفي -البعػػػػػػد الشخصػػػػػػي -البعػػػػػػد التنظيمػػػػػػي أبك مكسى 1
 البعد الثقافي -االجتماعي

1 

 2  العنزم 0

 تحديد أبعاد المقياس:  -2

بعاد لممقياسم في ضوء دراسة أبعاد المقاييس السابقةم وقد راعت الباحرة في اختيار ا لهذ  تحديد أربعة أ تـ
األبعادم أف تكوف األكرر تداخبًل في موضوع تشكؿ الهويةم واالختيار الزواجيم كما ورد في الدراسات النظرية 

 لهذا الموضوع.
 و ذ  األبعاد المقترحة لممقياس  ي كما يمي:

 مشترؾ و تبادؿ األفكارم الحوارم: ويشمؿ النظرة المشتركة لؤلمور الحياتيةم التفا ـ الالتوافؽ الفكري -
 المشاركة باتخاذ القرارات األسرية. 

: ويشمؿ المشاعر واالنفعاالت والعواطؼ والحب والمودة بيف الزوجيفم االنفعالي التوافؽ الوجداني -
 موالسعادة الزواجية.

لعبلقات الجنسية بيف الزوجيفم ومناقشة األمور الجنسيةم والرضا التوافؽ الجنسي: ويشمؿ طبيعة ا -
 الجنسي بينهما.
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التوافؽ االجتماعي: يشمؿ االتفاؽ عمى المبادئ الدينية واألخبلقيةم واختيار األصدقاء وعبلقة كؿ مف  -
 تماعي.الزوجيف بأسرة الزوج اآلخرم وعادات وتقاليد كؿ منهمام والتقارب في المستوى االقتصادي واالج

 صياغة عبارات المقياس:  -4

اختيار وصياغة العبارات المناسبةم المعبرة عف  ذ  األبعادم وقد  تـبعد تحديد األبعاد التي يشممها المقياسم 
 تـ مراعاة الشروط التالية عند صياغة بنود المقياس:

  :رات لـ تتضمف ـ عبارات محددة المعنىم واضحة عير غامضةم كما أف العباااستخدتـ سبلمة المغة
 .أفراد عينة البحثمصطمحات فنية غير مألوفةم وقد روعي أف تكوف العبارات مفهومة لدى 

  عدـ التحيز في األسئمة: تـ صياغة عبارات المقياس بصورة ال توحي بتجابة معينةم وقد ينشأ التحيز في
ة تضميف السؤاؿ معنى التأييد األسئمة نتيجًة الستخداـ عبارات مشحونة انفعاليًام وقد يكوف التحيز نتيج

أو المعارضةم أو قد يكوف التحيز نتيجة تضميف السؤاؿ أسماء مشهورةم أو نسبة العبارة إلى مرؿ  ذ  
 األسماءم وقد روعي  ذا كمه في تصميـ ووضع العبارات.

 حدةم تضميف السؤاؿ فكرة واحدة: تـ صياغة كؿ عبارة مف عبارات المقياس بحيث ال تتضمف إال فكرة وا
 أو جانبًا واحدًا فقط.

 .البعد عف التكرار 

 .وضوح المضموف.صمة العبارات الوريقة بالموضوع المدروس 

  (.3/بندًا )الممحؽ رقـ 61تـ الحصوؿ عمى المقياس بصورته األوليةم وكاف مؤلفًا مف /و 
 الحكـ عمى صالحية المقياس:  -4

 صدؽ المقياس:  -0
مف المحكميف مف أساتذة كمية التربية بجامعة دمشؽ مف عدة أقساـ  رض المقياس بصورته األولية عمى عددعُ 
(م لمتأكد مف كفاية األبعاد األربعة لممقياس ومف وضوح وكفاية العبارات التي تندرج تحت  ذ  4الممحؽ رقـ )

 األبعاد ومناسبتها لقياس ما وضعت لقياسهم وقد جاءت نتيجة تحكيـ المتخصصيف كما يمي:
عادة صياغتها:تعديؿ العبارات  -  التالية وا 
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عادة صياغتهايبيف  29جدوؿ رقـ   العبارات التي أجمع المحكموف عمى تعديمها وا 
 العبارة بعد التحكيـ العبارة قبؿ التحكيـ ـ
 نشترؾ معًا في أمور كريرة نشترؾ معًا في عمؿ أشياء كريرة 1
 يغمؼ المنطؽ والتفهـ والتفا ـ الحوار بيننا فهـ والتفا ـ حواراتنايغمؼ العقؿ والت 2
نتبادؿ األفكار ونسرح بخيالنا معًا نحو المستقبؿ  نتبادؿ األفكار ونسرح بخيالنا معاً  3

 المشترؾ
 ال يقتنع كؿ منا بأفكار اآلخر ال يقتنع كؿ منا بتفكير اآلخر 4
 نتبلقى في ميولنا وا تماماتنا وا تماماتنانتقارب في أفكارنا ونتبلقى في ميولنا  5
 نتبادؿ المشاعر الرقيقة والعذبة نتبادؿ أرؽ المشاعر وأعذبها 6
 يستهزئ زوجي بأحاسيسي ويصفها بالتافهة يستهزئ زوجي با تماماتي ويصفها بالتافهة 7
 تغمرنا السعادة عندما نكوف معاً  نشعر بالفرح والسعادة عندما نكوف معاً  8
 العبلقة الجنسية نقطة خبلؼ بيننا لعبلقات الجنسية نقطة خبلؼ بينناا 9

 أتفؽ مع زوجي في كيفية اختيار األصدقاء ال أختمؼ مع زوجي في كيفية اختيار األصدقاء 10
 (:االنفعالي كما أشار المحكموف إلى إضافة العبارة التالية )مجاؿ التوافؽ الوجداني

 ترمها.يتفهـ كؿ منا مشاعر اآلخر ويح -
 وحذؼ العبارة التالية )لمتكرار( في مجاؿ التوافؽ الفكري:

 نختمؼ في كرير مف األفكار. -

 (5/ بندًا )عبارة(. )الممحؽ رقـ 61وبذلؾ أصب  المقياس مكونًا مف /
 الدراسة االستطالعية لممقياس:-5

/ 40عيةم مكونة مف /بؽ المقياس عمى عينة استطبلبهدؼ التحقؽ مف وضوح عبارات المقياس وتعميماتهم طُ 
م وتبيف نتيجة الدراسة االستطبلعية أف التعميمات واضحةم ة مف طالبات جامعة تشريفطالبة جامعية مف متزوج

االستطبلعية  أفراد عينة البحث%/ مف 70/ طالبةم أي بنسبة /28أما بالنسبة لعبارات المقياس فقد أجمعت /
 عمى عدـ وضوح العبارات التالية:

 الجوانب السمبية في شخصيتي أكرر مف الجوانب االيجابية. يتذكر زوجي -

 يشعر كؿ منا أنه في واد والراني في واٍد آخر. -

 يفتش كؿ منا عف أخطاء اآلخر ويضخمها. -

 صار الخصاـ والهجر طابع حياتنا. -

 أعامؿ زوجي كما أمرني اهلل. -

 الجنس في حياتنا وسيمة شرعية مختمفة لغاية كبرى. -

 تي الزوجية.أخشى الفشؿ في حيا -

 /عبارة.54وبعد حذؼ العبارات المذكورة أصب  المقياس مكونًا مف /
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 ثبات المقياس: ال معامالت -4
 اعتمدت الباحرة لمتأكد مف ربات المقياس الطرؽ التالية:

 إعادة االختبار: -0

استمارة  / طالبة جامعية متزوجةم وأعطيت كؿ40تـ تطبيؽ المقياس عمى العينة االستطبلعية المؤلفة مف /
رقمًام رـ أعيد تطبيؽ المقياس عمى نفس العينة وبنفس الترقيـم بعد عشريف يومًا مف التطبيؽ األوؿم وبعد حساب 
درجات المفحوصيف  عمى بنود المقياس في التطبيقيفم ولكؿ بعد مف أبعاد م ولممقياس ككؿم قامت الباحرة 

يؽ األوؿ والتطبيؽ الرانيم وذلؾ لكؿ بعد مف أبعاد بيف درجات األفراد في التطب االرتباطبحساب معامبلت 
 (.SPSSالمقياسم ولممقياس ككؿ باستخداـ الحزمة اإلحصائية لمعمـو االجتماعية )

 وكانت النتائج كما  ي مبينة في الجدوؿ التالي:
 اسمعامبلت الربات باإلعادة لكؿ بند مف بنود المقييبيف  30جدوؿ رقـ 

 معامؿ االرتباط ـ معامؿ االرتباط ـ معامؿ االرتباط ـ
0 17052** 06 17012** 40 17186** 
5 17168** 51 17841** 48 17082** 
4 17041** 50 17610** 46 1.286** 
4 17800** 55 17804** 41 17118** 
2 17841** 54 17014** 40 17018** 
1 17008** 54 17184** 45 17884** 
0 17589** 52 17041** 44 17108** 
8 17014** 51 17844** 44 17644** 
6 17210** 50 17654** 42 17166** 
01 17014** 58 17844** 41 17010** 
00 17814** 56 17114** 40 17806** 
05 17185** 41 17140** 48 17081** 
04 1.014** 40 17014** 46 17048** 
04 17048** 45 17841** 21 17100** 
02 17854** 44 17045** 20 17000** 
01 17012** 44 17002** 25 17084** 
00 17010** 42 17840** 24 17840** 
08 17164** 41 17885** 24 17841** 

 10.0** داؿ عند مستوى الداللة 
 (.0.05جميعها دالة عند مستوى الداللة ) االرتباطبلحظ مف الجدوؿ السابؽ أف معامبلت ي

 كما يبيف الجدوؿ التالي معامبلت الترابط بيف كؿ بعد مف أبعاد المقياس في التطبيقيف األوؿ والراني:
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 بلت الربات باإلعادة لكؿ بعد مف أبعاد المقياس ولممقياس ككؿمعاميبيف  31جدوؿ رقـ 
 معامالت الترابط البعد الفرعي ـ
 **17084 التكافؽ الفكرم 0
 **17800 الكجداني االنفعاليالتكافؽ  5
 **17084 التكافؽ الجنسي 4
 **17024 التكافؽ االجتماعي 4
 **17840 لممقياس ككؿ 

 0.01** داؿ عند مستوى الداللة 
 0.01دالة عند مستوى الداللة  االرتباطأيضًا أف جميع معامبلت  يتبيفو نا 
 االتساؽ الداخمي: -5

( بحساب معامبلت االتساؽ الداخمي 40قامت الباحرة بعد تطبيؽ المقياس عمى العينة االستطبلعية )ف  
internal consitency ما يميوكانت النتائج ك: 
 معامبلت االتساؽ الداخمي لكؿ بعد مف أبعاد المقياس ولممقياس ككؿيبيف  32جدوؿ رقـ 
 ألفا كركنباخ معامؿ االتساؽ الداخمي البعد الفرعي ـ
 17102 التكافؽ الفكرم 0
الكجداني التكافؽ  5

 االنفعالي
17082 

 17168 التكافؽ الجنسي 4
 17015 التكافؽ االجتماعي 4
 17801 لممقياس ككؿ 2

بيف كؿ مجاؿ مف مجاالت المقياس وبيف البنود التي تندرج تحت  ذا  االرتباط وقامت الباحرة بحساب معامبلت
 المجاؿم وتـ تجميع النتائج في الجدوؿ التالي:
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  ؿ الذي ينتمي إليهلكؿ بند مف بنود المقياس مع المجا االرتباطمعامبلت يبيف  33جدوؿ رقـ 
رقـ  المجاؿ

 البند
معامؿ 
 الترابط

رقـ  المجاؿ
 البند

معامؿ 
 الترابط

رقـ  المجاؿ
 البند

رقـ  المجاؿ معامؿ الترابط
 البند

 معامؿ الترابط

رم
لفك
ؽ ا

تكاف
ال

 

0 17045** 

ؽ 
تكاف

ال
الي

نفع
 اال

ني
جدا

الك
 

02 17106** 

سي
لجن

ؽ ا
تكاف

ال
 

41 17085** 
عي

تما
الج

ؽ ا
تكاف

ال
 

41 17256* 
5 17841** 01 17884** 40 17840** 40 17825** 
4 17080** 00 17010** 45 17810** 45 17056** 
4 17015** 08 17600** 44 17084** 44 17858** 
2 17126** 06 17014** 44 17240* 44 17084** 
1 17805** 51 17246* 42 17016** 42 17846** 
0 17011** 50 17814** 41 17148** 41 17164** 
8 17805** 55 17028** 40 17085** 40 17084** 
6 17214* 54 17804** 48 17814** 48 17000** 
01 17042** 54 17084** 46 17105** 46 17805** 
00 17804** 52 17860**   21 17001** 
05 17100** 51 17081**   20 17184** 
04 17845** 50 17021**   25 17844** 
04  58 17016**   24 17081** 
  56 17055**   24 17016** 

/ لبعد التوافؽ الفكري و بيف 05873/ و/05564تتراوح بيف / أف معامبلت االرتباط يتبيفؽ مف الجدوؿ الساب
/ بالنسبة لبعد 05864/ و/05531وتتراوح بيف / نفعاليالوجداني اال/ بالنسبة لبعد التوافؽ 05917/ و /05539/

 / لبعد التوافؽ االجتماعي .05872/ و/05529التوافؽ الجنسي وبيف /
م كانت النتائج كما بالمجاالت األخرى وبالمقياس ككؿ وبحساب معامبلت ارتباط كؿ مجاؿ مف مجاالت المقياس

  و موض  في الجدوؿ التالي:

 معامبلت االتساؽ الداخمي لكؿ بعد مف أبعاد المقياس ولممقياس ككؿيبيف  34جدوؿ رقـ 

الكجداني التكافؽ  التكافؽ الفكرم البعد )المجاؿ(
التكافؽ  التكافؽ الجنسي االنفعالي

 المقياس ككؿ االجتماعي

 **17804 **17805 **17602 **17804  التكافؽ الفكرم
الكجداني التكافؽ 
 **17804 **17064 **1.840  **17804 نفعالياال 

 **17842 **17865  **1.840 **17602 التكافؽ الجنسي
 **17886  **17865 **17064 **17805 التكافؽ االجتماعي
  **17886 **17842 **17804 **17804 المقياس ككؿ

البعض ومع المقياس ككؿ تتراوح لمجاالت المقياس مع بعضها  االرتباطأف معامبلت  يتبيفمف الجدوؿ السابؽ 
 .0.01/ وجميع  ذ  القيـ دالة عند مستوى الداللة 05915/ و/0,794بيف /
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مف دراسة مؤشرات الصدؽ والربات واالتساؽ الداخمي لممقياس تبيف لمباحرة أف المقياس أصب  جا زًا لمتطبيؽ 
 ( 6قـ / بندًا كما  و موض  في )الممحؽ ر 54بصورته النهائيةم ويتألؼ مف /

 ( دراسة الحالةالدراسة اإلكمينيكية )  -القسـ الثاني
السابقةم واستخداـ مقياسػي التوافػؽ الزواجػي ورتػب الهويػةم اسػتخدمت الباحرػة دراسػة  إلى الدراسة الميدانيةإضافًة 
متريةم م وذلؾ بهدؼ التعمؽ في المعمومات التي تـ الحصوؿ عميها مف خبلؿ تطبيؽ أدوات الدراسة السيكو الحالة

والوصػػوؿ إلػػى فهػػـ أعمػػؽ لمبنػػاء النفسػػي لمطالبػػات المػػواتي حصػػمف عمػػى أعمػػى الػػدرجات فػػي كػػؿ رتبػػة مػػف رتػػب 
الهويػػةم وفقػػًا لمقيػػاس رتػػب الهويػػةم وتحقيقػػًا لمهػػدؼ األخيػػر مػػف أ ػػداؼ الدراسػػة :" فهػػـ البنػػى النفسػػية لمطالبػػات 

دراسة المنغمقة والمشتتة وذلؾ مف خبلؿ والمعمقة و  الجامعيات األعمى درجة في كؿ رتبة مف رتب الهوية: المنجزة
 ".الحالة

 أدكات دراسة الحالة
 : دراسة الحاالتـ األدوات التالية إلجراء ااستخدتـ 

 :المقيدةالمقابمة  -0

تـ اختيار المقابمة كوسيمة لجمع المعموماتم ألنها توفر المقاء المباشر بيف الباحث والحالة المدروسة 
  .ساعد عمى التفاعؿ المباشر بينهما)المفحوص( بشكؿ ي

تحديد الموضوعات التي ستدور حولها المقابمةم وصياغة عدد مف األسئمة المحددة حوؿ  ذ  الموضوعاتم تـ 
 وفؽ الخطوات التالية:

 :المقيدةالخطكات اإلجرائية في إعداد المقابمة  -

 تحديد المكضكعات التي ستدكر حكليا األسئمة:

المقابمة  و الحصوؿ عمى مزيد مف المعمومات التي سبؽ جمعها عف طريؽ األدوات  بما أف الهدؼ مف  ذ 
تشتمؿ عمى نفس الموضوعات التي  المقيدةالسيكومتريةم والتوسع والتعمؽ في  ذ  المعموماتم فتف المقابمة 

 تقيسها الدراسة السيكومتريةم و ي: التوافؽ الزواجيم االختيار الزواجيم رتب الهوية.
 ة لمحكر التكافؽ الزكاجي: بالنسب -

صياغة عدد مف األسئمة  تـيدور اإلطار العاـ لؤلسئمة حوؿ التوافؽ بيف الزوجيف بكافة أبعاد م ولتحقيؽ ذلؾ 
 (7وفؽ اإلطار العاـ الذي تـ تحديد . )ممحؽ رقـ 

 بالنسبة لمحكر االختيار الزكاجي: -

األ ؿ )اةم والعوامؿ التي تؤرر في  ذا االختيار يدور اإلطار العاـ لؤلسئمة حوؿ أسموب اختيار شريؾ الحي
م والنتائج المترتبة عمى  ذا االختيار مف ناحية التوافؽ (واألصدقاء والمعارؼ ووسائؿ اإلعبلـ ... في ذلؾ

 الزواجي.
وقامت الباحرة بصياغة مجموعة مف األسئمة التي تعبر عف  ذا المحور وفؽ اإلطار العاـ المحدد أعبل . 

 (7رقـ )الممحؽ 
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 بالنسبة لمحكر حاالت اليكية: -

بما أف الدراسة السيكومترية عممت عمى تحديد حالة  وية الفرد بمجاليها: االجتماعي واإليديولوجيم فيجب أف 
 موضوعات ترتبط بكؿ مف  ذ  المجاالت. المقيدةتتناوؿ المقابمة 

ف كؿ مجاؿ مف مجاالت الهويةم وروعي بعض المواقؼ التي تضمنتها الدراسة السيكومترية م ارياختتـ ولذلؾ 
م وعبلقتها بمحاور الدراسة الطالباتفي اختيار  ذ  المواقؼ أ ميتها بالنسبة لتشكيؿ الشعور بالهوية لدى 

 األخرى.
 كمواقؼ تنتمي لممجاؿ اإليديولوجي.السياسيةم والمهنيةم االتجا ات تجا ات الدينيةم و الاوقد تـ اختيار كؿ مف: 

م اختيار شريؾ الحياةم كمواقؼ تنتمي لممجاؿ الصداقةم العبلقة مع الجنس اآلخرر كؿ مف: كما تـ اختيا
 االجتماعي.

ولذلؾ تـ صياغة عدد مف األسئمة حوؿ كؿ موقؼ مف  ذ  المواقؼ لتبيف مدى وعمؽ استكشاؼ والتزاـ الحالة 
 موضوع الدراسة لهذ  المواقؼ الهامة في تشكيؿ الهوية.

م قامت الباحرة بعرضها عمى عدد مف المحكميف مف أساتذة كمية التربية لؤلخذ المقيدةلمقابمة بعد صياغة أسئمة ا
بصورتها النهائية جا زة  المقيدةبمبلحظاتهـ حوؿ  ذ  األسئمةم ولـ يكف  ناؾ أية مبلحظاتم وأصبحت المقابمة 

 .(7لمتطبيؽ )الممحؽ رقـ 
( وترجمه 1947)و مف إعداد جوزيؼ ـ. ساكس : و اختبار ساكس لتكممة الجمؿ " اختبار إسقاطي" -2

 (. 1970إلى العربية أحمد عبد العزيز سبلمة )
 كصؼ االختبار:

اختبار ساكس مف االختبارات اإلسقاطية " التي تطم  إلى التصدي لمجوانب البلشعورية مف شخصية 
عمى استخداـ الكممة كمرير  (م وتعتمد111م 1999الفرد والتوغؿ بعيدًا في أرجاء عالمه الداخمي" )ميخائيؿم 

 يقدـ لممفحوصم شأنه في ذلؾ شأف اختبارات تداعي الكممات أو تكممة القصص أو تكممة المحادرات.
ويتميز  ذا االختبار بكونه ال يتطمب مف المفحوص أكرر مف أف يكمؿ عددًا مف الجمؿ بأوؿ ما يتبادر إلى 

 المفحوص لمتعميمات.ذ نهم وذلؾ بعد أف يطمئف الباحث الفاحص إلى فهـ 
/ جممة ناقصة تتي  الفرصة لممفحوص لمتعبير عف اتجا اته في أربعة جوانب 60يتكوف  ذا االختبار مف /

رئيسية في حياته النفسيةم ويتضمف كؿ جانب مف  ذ  الجوانب الرئيسية متغيرات فرعية لهذ  الجوانبم بمعدؿ 
 يمي:أربع عبارات لكؿ مف  ذ  المتغيرات الفرعيةم كما 
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الجوانب الرئيسية والفرعية وتوزع البنود عمى الجوانب الفرعية في اختبار ساكس لتكممة يبيف  35جدوؿ رقـ 
 الجمؿ

الجكانب 
 الرئيسية

 العبارات الممثمة الجكانب الفرعية

سرة
األ

 

 46-31-16-1 األب
 59-44-29-14 األـ

 59-42-27-12 األسرة عمكمان 

س
لجن

ا
 

 55-40-25-10 االتجاه نحك النساء
 56-41-26-11 االتجاه نحك العالقات الجنسية

نية
سا
اإلن

ت 
القا

الع
 

 53-38-23-8 األصدقاء كالمعارؼ
 58-43-28-13 الزمالء في العمؿ كالدراسة

 51-36-21-6 الرؤساء كالمشرفيف
 48-34-19-4 المرؤكسيف

ات
 الذ

كر
تص

 

 52-37-22-7 المخاكؼ
 60-45-30-15 مشاعر اإلثـ
 49-33-20-3 األىداؼ
 47-32-17-2 القدرات
 54-39-24-9 الماضي
 50-35-18-5 المستقبؿ

 

 رؼهٕمبد الخزجبر:

يمكف تطبيؽ االختبار فرديًا أو جماعيًام وعمى الفاحص أف يقرأ التعميماتم وبعد أف يتأكد مف فهـ المفحوص أو 
يطمب منه أو منهـ البدء في تكممة الجمؿم ومف واجبه أف يجيب عمى ما قد يوجه إليه مف المفحوصيف لهام فتنه 

أسئمةم مرؿ:  ؿ مف الضروري أف تكوف اإلجابات معقولة؟ أو  ؿ مف الضروري أف تكوف اإلجابات تفصيميةم 
 أـ مختصرة؟

ممها وذلؾ بأسرع ما وبعد ا يطمب الفاحص مف المفحوص بأف يكتب أماـ كؿ عبارة ما يرد في ذ نه ليك
يستطيعم وعمى المختبر أف يسجؿ وقت االبتداء ووقت االنتهاءم وأف ينبه المفحوص أف يضع دائرة حوؿ العبارة 

 التي يتخطا ام رـ يعود إلى تكممتها.
كيفية نوعية وصفية في جو ر ام وذلؾ عف طريؽ جمع استجابات  ىولبلختبار طريقتاف لمتصحي : األول

تعرؼ مف خبلؿ ذلؾ عمى مختمؼ الكشؼ عف اتجا ه نحو كؿ موضوع مف الموضوعاتم و المفحوص التي ت
ؿ ذلؾ كمه في صورة تقرير وصفي إكمينيكي عف شخصية الحالةم يكوف اجمااتجا اته نحو أبيه وأمه و كذام رـ 

 بمنزلة طائفة مف الفروض المتصمة بشخصية المفحوص.
(م 2(م أو الدرجة )1(م أو )0الدرجة ) مكؿ بند مف البنود الستيفضع فيها لأما الطريقة الرانيةم فهي كمية يو 

( لمبند إذا كاف يكشؼ عف اضطراب المفحوص وسوء توافقه إلى حد مبال  فيه في  ذ  الناحيةم 2تعطى الدرجة )
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( لمتكممة التي تكشؼ عف سوء توافؽ طفيؼ وصراعات انفعالية متوسطة الحدة فيما يتصؿ بهذا 1والدرجة )
م 2007( لمتكممة التي ال تكشؼ عف أي اضطراب. )بمهم 0ب النفسي مف حياة المفحوصم والدرجة )الجان
 اختبار ساكس لتكممة الجمؿ(. 8ويبيف الممحؽ رقـ )( 155

 اختيار الحاالت
ًا تكميميًا سيتـ تطبيقه أرناء تطبيؽ أدوات الدراسة السيكومتريةم قامت الباحرة بتخبار الطالبات بأف  ناؾ جزء

وأنه سيكوف تطبيؽ مقياس آخر أو إجراء حوار فردي حوؿ بعض الموضوعاتم ولمف يود المشاركة مف الحقًام 
الطالبات كتابة االسـ ورقـ الهاتؼ عمى ورقة المقياسم و ذ  المشاركة ستساعد الباحرة عمى انجاز بحرها بشكؿ 

 أفضؿ.
 تها بالمشاركة في الجزء التكميمي لمبحث./ طالبًة رغب337وقد وجدت الباحرة تعاونًا كبيرًام وأبدت /

وتػـ اختيػار أربػػع حػاالت تمرػؿ الحػػاالت النمائيػة األربػػع مػف حػاالت الهويػػةم وتػـ اختيػار الحاصػػبلت عمػى الدرجػػة 
وذلػؾ بعػد  ممف بػيف الطالبػات الراغبػات بػتجراء الدراسػة االكمينيكيػة األعمى في كؿ حالة مف حاالت الهوية األربع

 .بعدي الهوية )االيديولوجي واالجتماعي(جمع درجاتهف في 
قامت الباحرة باالتصاؿ بالحاالت المختارة وتحديد موعد لممقابمة ومكاف المقاءم لكػؿ حالػة عمػى حػدام وقبػؿ إجػراء 

م وتطبيػػؽ المقيػػدةالمقابمػػة تػػـ اسػػتئذاف الحػػاالت بتسػػجيؿ الحػػوارم وقامػػت الباحرػػة ولكػػؿ حالػػة بطػػرح أسػػئمة المقابمػػة 
لتكممػػة الجمػػؿم وذلػػؾ عمػػى جمسػػتيفم كمػػا تػػـ التحػػاور معهػػف حػػوؿ بعػػض العبػػارات التػػي أكممنهػػا  اختبػػار سػػاكس

 بهدؼ التعمؽ والتوضي .
تفري  أشرطة التسجيؿم وتحميمها لمعرفة بعض خصائص البناء النفسي الذي تتصؼ به كؿ حالة مف  تـ بعد ذلؾ

 حاالت الهوية األربعة.   

 

 

 



 

 

120 

 الخامسالفصؿ 
  كتحميميا كتفسيرىا نتائج البحثعرض 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

121 

 إلجابة عف أسئمة البحثا
 انطؤال األَل:

اليكية االجتماعية كاإليديكلكجية )الرتب الخالصة، كالرتب االنتقالية، كالرتب المنخفضة  ىي حاالتكؿ مفما 
 التحديد( األكثر انتشاران لدل أفراد عينة البحث، كما نسب انتشارىا؟

طريقة تصنيؼ األفراد إلى  ذ  تـ عرض ف طريقة تصحي  المقياس الموضوعي لرتب الهويةم حديث عالعند 
الرتب المختمفة لمهويةم ويمكف  نا اإلشارة إليها باختصار : فتحقيؽ الفرد لمدرجة الفاصمةم أو أعمى منها بقميؿم 

(م مع عدـ تحقيقه لمدرجة الفاصمة في رتبة واحدة مف رتب الهوية األربعة )اإلنجازم التعميؽم التشتتم االنغبلؽ
 في الرتب الربلرة المتبقيةم يشير إلى وجود  ضمف الرتبة الخالصة لمهوية )أي أف الهوية واضحة ومحددة(.

أما تحقيؽ الفرد لمدرجة الفاصمة في رتبتيف مف الرتب األربعة لمهويةم مع عدـ تحقيقه لمدرجة الفاصمة في 
ر إلى وجود  ضمف فئة الرتب االنتقالية لمهوية )أي أف الهوية ال تزاؿ متأرجحة بيف الرتبتيف المتبقيتيفم فتنه يشي

 رتبتيف ولـ تتحدد بعد(.
وأما عدـ تحقيؽ الفرد لمدرجة الفاصمة في أية رتبة مف الرتب األربعة لمهويةم فيشير إلى وجود  ضمف فئة الرتب 

 منخفضة التحديد لمهوية )الهوية لـ تتض  بعد(.
ف تسجيؿ الفرد لدرجة أعمى مف الدرجة الفاصمة في ربلث رتب أو أربعةم فتنه يعتقد أف مرؿ  ذ  في حيف أ

الحاالت قد أساءت فهـ التعميماتم أو لـ تكف أمينة في اإلجابة عمى بنود المقياسم ويجب إسقاطها مف 
 االعتبار.

 ية االجتماعية كانت كما يمي:أف النتائج بالنسبة لرتب الهو  يتبيفبالتحميؿ اإلحصائي لنتائج البحثم 
 عمى حاالت رتب الهوية االجتماعية أفراد عينة البحثتوزع يبيف  36جدوؿ رقـ 

 النسبة المئكية العدد حاالت رتب اليكية االجتماعية
 %04 481 الرتب الخالصة

 %06708 68 الرتب منخفضة التحديد
 %4.04 01 الرتب االنتقالية

 %4745 00 الميممة
 %011 200 المجمكع
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 ػٍٝ حبلد ررت ا٠ٌٛٙخ العزّبػ١خ أفزاد ػ١ٕخ اٌجحش٠ج١ٓ رٛسع  13 كؿ رقـالش

 
 أما بالنسبة لرتب الهوية اإليديولوجيةم فقد كانت النتائج كما في الجدوؿ التالي:

 عمى حاالت رتب الهوية اإليديولوجية البحث أفراد عينةتوزع يبيف  37جدوؿ رقـ 
 النسبة المئكية العدد حاالت رتب اليكية اإليديكلكجية

 %02.04 480 الرتب الخالصة
 %4.04 01 الرتب االنتقالية

 %08.68 60 الرتب منخفضة التحديد
 %5.02 00 الميممة
 %011 200 المجمكع

 االيديولوجيةى حاالت رتب الهوية عم أفراد عينة البحثيبيف توزع  14 الشكؿ رقـ

 
تشير  ذ  النتيجة إلى أف ترتيب حاالت كٍؿ مف الهويتيف االجتماعية واإليديولوجية لدى أفراد عينة البحث كما و 

يمي: الرتب الخالصة أواًل رـ الرتب المنخفضة التحديد رانيًام فالرتب االنتقالية أخيرًا. و ذ  النتيجة تختمؼ مع 
( المتاف توصمتا إلى ترتيب حاالت الهوية لدى أفراد 2007عميم ( ودراسة )1998)عبد الرحمفم نتيجة دراسة 

 العينيتيف لديهما كما  يمي: الرتب المنخفضة التحديدم فالرتب الخالصةم وأخيرًا الرتب االنتقالية.
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صة في الهويةم أي توصموا إلى تحقيؽ رتب خال أفراد عينة البحث% مف 75تشير  ذ  النتيجة إلى أف حوالي 
أسموب معيف في مواجهة أزمة الهوية التي تفرضها عميهـ طبيعة المرحمة العمرية التي يمروف أنهـ توصموا إلى 

إلى رتبة محددة  تتوصم الطالبةبها )مرحمة المرا قة(م وبغض النظر عف نوع  ذ  الرتب الواضحة لمهويةم فتف 
لـ يتوصموا  أفراد عينة البحث% مف 25شتتة(م أما نسبة حوالي م -منغمقة –معمقة  -بها )منجزة ايمكف وصفه

إلى تحقيؽ رتبة خالصة مف رتب الهويةم وبقوا في الرتب االنتقالية أو الرتب منخفضة التحديدم أي أف  ويتهـ لـ 
 تتض  بعد ومازالت في حدود النمو الدنيا.

لفرد أزمة الهوية في مرحمة المرا قةم وكمما و ذ  النتيجة تتسؽ مع ما ورد في اإلطار النظريم حيث يواجه ا
توفرت له فرص المشاركة وتجريب األدوار وتنوع الخبرات كمما استطاع الوصوؿ إلى تحقيؽ  ويتهم فالتقدـ في 

م وفرت لهؤالء األفراد فرصة التعرض لخبرات متنوعة فيما يتعمؽ بمعتقداتهـ أو والزواج العمر والدراسة الجامعية
سياسية والدينيةم والعبلقة مع الجنس اآلخرم واالختيار المهني والصداقة وغير ام مما ساعد ـ عمى اتجا اتهـ ال

تشكيؿ  وياتهـم مدعوميف بجهات مختمفة كاألسرة أو الجامعة أو النوادي أو وسائؿ اإلعبلـم فقد أكدت الدراسات 
ة حقيقية أو بديمة أو غير ذلؾ بما ينعكس أف " تحقيؽ النضج في الهوية يتعمؽ بما يقابمه الفرد مف خبرات كافي

 بالضرورة عمى خبرته لتشكؿ سمسمة مف القيـ األولية وتمرؿ نوعًا مف االلتزاـ المبدئي تجا  تمؾ القيـ.
 السؤاؿ الثاني:

ما رتب اليكية االجتماعية كاإليديكلكجية الخالصة )إنجاز اليكية، تعميؽ اليكية، انغالؽ اليكية، تشتت 
 كثر انتشاران لدل أفراد عينة البحث، كما نسب انتشارىا؟اليكية( األ 

 -انغبلؽ الهوية -تعميؽ الهوية -سبؽ القوؿ أف رتب الهوية حسب النضج  ي عمى الترتيب: إنجاز الهوية
 تشتت الهوية.

هوية حساب عدد األفراد ونسبتهـ المئوية حسب رتبة الهوية التي ينتموف إليهام وكانت النتائج  بالنسبة لم تـ
 :ما يمياالجتماعية ك

 عمى الرتب الخالصة لمهوية االجتماعية أفراد عينة البحثتوزع يبيف  38جدوؿ رقـ 
 النسبة المئكية العدد رتبة اليكية الخالصة
 %44718 058 رتبة إنجاز اليكية
 %50700 014 رتبة تعميؽ اليكية
 %50728 85 رتبة انغالؽ اليكية
 %00714 10 رتبة تشتت اليكية

 %011 481 المجمكع
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 عمى رتب الهوية االجتماعية أفراد عينة البحثيبيف توزع  15 الشكؿ رقـ

 
 وبالنسبة لمهوية اإليديولوجيةم كانت النتائج كما يمي:

 ة لمهوية اإليديولوجيةعمى الرتب الخالص أفراد عينة البحثتوزع يبيف  39جدوؿ رقـ 
 النسبة المئكية العدد رتبة اليكية الخالصة
 %44700 045 رتبة إنجاز اليكية
 %41754 000 رتبة تعميؽ اليكية
 %06714 01 رتبة انغالؽ اليكية
 %01715 15 رتبة تشتت اليكية

 %011 480 المجمكع
 اليديولوجيةاعمى رتب الهوية  أفراد عينة البحثيبيف توزع  16 الشكؿ رقـ

 
يتبيف مف الجدوليف السابقيف أف الرتب الخالصة لكؿ مف الهويتيف االجتماعية واإليديولوجية تنتشر لدى أفراد 

 عينة البحث كما يمي: )االنجازم رـ التعميؽم رـ االنغبلؽم وأخيرًا التشتت(.
( 1993راسة عبد المعطي )( وتختمؼ مع كٍؿ مف د1998وتتفؽ  ذ  النتيجة مع نتيجة دراسة عبد الرحمف )

 (.2007ودراسة عمي )
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 ذ  النتيجة تتسؽ مع ما جاء في اإلطار النظري لمبحثم والمتعمؽ بمستوى نضج ونمو كؿ رتبة مف رتب و 
الهويةم حيث تمرؿ رتبة التشتت الرتبة األقؿ نضجًا مف بيف رتب الهوية األربعةم وتأتي رتبة االنغبلؽ في 

رًةم رـ رتبة التعميؽ وأخيرًا رتبة االنجاز التي تمرؿ المستوى األكرر تقدمًا ونضجًام المستوى األعمى منها مباش
والنتيجة التي توصمت إليها الدراسة الحالية تتفؽ مع افتراضات كٍؿ مف إريكسوف ومارشيا "التي تشير إلى أف 

أنه مع تقدـ المرا قيف في العمر سنة(  ي المرحمة التي تتشكؿ فيها  وية األنام و  21-18المرا قة المتأخرة )بيف 
( كما أف المرا قيف يميموف 15م 1993عمى درجات عالية في الهوية" )عبد المعطيم يميموف إلى الحصوؿ 

خبلؿ مرحمة التعميـ الجامعي إلى التقدـ مف حالة تشتت الهوية األٌقؿ نموًا إلى حالة اإلنجاز األكرر نموًا )عبد 
سنةم فتنه مف  23-18في البحث الحالي تتراوح بيف  أفراد عينة البحثأعمار أف وبما (م 22م 1998الفتاحم 

المنطقي أف يصؿ  ؤالء األفراد إلى مستوى متقدـ مف رتبة الهوية و ي رتبة االنجاز أو التعميؽم كما أف  ذا 
تعمؽ بمعتقداتهـ أو التقدـ في العمر والدراسة الجامعيةم وفرت لهؤالء األفراد فرصة التعرض لخبرات متنوعة فيما ي

اتجا اتهـ السياسية والدينيةم والعبلقة مع الجنس اآلخرم واالختيار المهني والصداقة وغير ام مما ساعد ـ عمى 
تشكيؿ  وياتهـم مدعوميف بجهات مختمفة كاألسرة أو الجامعة أو النوادي أو وسائؿ اإلعبلـم فقد أكدت الدراسات 

بما يقابمه الفرد مف خبرات كافية حقيقية أو بديمة أو غير ذلؾ بما ينعكس  أف " تحقيؽ النضج في الهوية يتعمؽ
وتمرؿ نوعًا مف االلتزاـ المبدئي تجا  تمؾ القيـ" )قناويم  مبالضرورة عمى خبرته لتشكؿ سمسمة مف القيـ األولية

لـ يتعرضف لمرؿ فمف المرج  أنهف مستويات دنيا في نمو الهويةم  فحقق الطالبات المواتي(.أما 326م 2001
في مستويات دنيا مف  فة شخصية أو اجتماعية أدت لبقائهفم وذلؾ ألسباب وعوامؿ مختمتمؾ الخبرات المتنوعة

 رتب الهوية.
 السؤاؿ الثالث:

 التكافؽ الزكاجي لدل أفراد عينة البحث؟ مستكلما 
فؽ الزواجيم إلى ربيعيات تصنؼ تقسيـ درجات أفراد عينة البحث عمى مقياس التوا تـلئلجابة عمى  ذا السؤاؿ 

 ؤالء األفراد في توافقهـ الزواجي إلى األرباع التالية )منخفضم أقؿ مف المتوسطم أعمى مف المتوسطم مرتفع(م 
 :انت النتائج كما  و موض  في الجدوؿ التاليوك
 

 البحث التوافؽ الزواجي الكمي لدى أفراد عينةيبيف  40جدوؿ رقـ 
 % العدد المستكل

 25.6 131 أقؿ مف المتكسط
 25.2 129 أعمى مف المتكسط

 24.7 126 مرتفع
 24.5 125 منخفض
 100.0 511 الكمي
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 يف التوافؽ الزواجي الكمي لدى أفراد عينة البحثيب 17 الشكؿ رقـ

 
يًا )أقؿ مف المتوسط أو منخفض( غير متوافقات زواج أفراد عينة البحث% مف 50أف  يبلحظ مف الجدوؿ السابؽ

 مى منحنىم أي أف العينة تتوزع بشكؿ اعتدالي عأفراد عينة البحث% مف 50كما تبم  نسبة المتوافقات زواجيًا 
 الطبيعي )غوس(.التوزع 

سب قد يعود بشكؿ أساسي إلى طريقة اختيار أفراد  ذ  وفؽ  ذ  الن أفراد عينة البحثتوزع أف  ويمكف القوؿ
نوع الدراسة...( حيث يتبيف أف توزعهـ  -وجود أطفاؿ -االختيار -وفؽ المتغيرات المذكورة سابقًا )السكفالعينة 

 متساٍو تقريبًا بالنسبة لكؿ متغير.
 السؤاؿ الرابع:
 األكثر شيكعان في اختيار شريؾ الحياة لدل أفراد عينة البحث، كما نسب انتشاره؟ ما األسمكب

 يوض  الجدوؿ التالي:كما حساب  التكرارات والنسب المئويةم  ـتلئلجابة عمى  ذا السؤاؿم 
 أساليب االختيار الزواجي لدى أفراد عينة البحثيبيف  41جدوؿ رقـ 

 انىطجخ انمئُٔخ انؼذد الخزٕبر

 %51.08 261 ػه طرٔك األٌم أَ األطذلبء

 %48.92 250 رارٓ

 %511 155 انمغمُع
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 أساليب االختيار الزواجي لدى أفراد عينة البحثيبيف  18 رقـ الشكؿ

 

 م(51.08%مف الجدوؿ السابؽ أف نسبة انتشار أسموب االختيار عف طريؽ األ ؿ أو األصدقاء تبم  ) يتبيف
%( ويتبيف مف النتائج السابقة أف  ناؾ تقاربًا في 48.92ذاتي )شخصي( يبم  ) نسبة أسموب االختيار بشكؿ

تشار أسموبي االختيارم ويمكف تفسير  ذ  النتيجة مف خبلؿ النظر إلى العوامؿ التي تؤرر عمى االختيار نسب ان
الزواجيم فأ ـ  ذ  العوامؿ  و النسؽ القيمي واألعراؼ المتبعة لممجتمع الذي يعيش فيه الشابافم أي الرقافة 

لتكنولوجية المؤدية إلى انتشار المعرفةم والتطور التقنية وا ومدى انفتاحها وتأرر ا بالرورةالمجتمعية التراكمية 
بأساليب ( و الذكر أو األنرىيتأرر االختيار الزواجي بالحالة الرقافية ألسرة الشاب ) في ضوء ذلؾالعممي فيهم 

تنمية شخصيته ل فرصٍ ما تتيحه له مف األسرة والمدرسة والمجتمعم وب كؿ مف التنشئة االجتماعية لمشاب في
كما أف توفر وسائؿ المساعدة النفسية واالجتماعية بالدرجة األولىم  المتعمقة بحياته باتخاذ القرارات واستقبلليته

مف إرشاد واستشارة مف قبؿ متخصصيف فيهام يساعد األفراد في التوجه نحو االختيار األكرر موائمة لشريؾ 
 الحياة.

ما  لسائد في بعض المجتمعاتم التي غالباً وما يبلحظ عادًةم ومف خبلؿ النمط األسري المنغمؽ المتزمت ا
تحرض وتدفع قيمها وأعرافها وعاداتهام إلى تشكؿ مرؿ  ذا النسؽ أو النمطم الذي ال يفس  فيه فرصًا لمشاب 
قامة عبلقات حتى وفؽ المعايير والقيـ األخبلقيةم فتنهـ يميموف  )ذكرًا أو أنرى( باإلنفتاح عمى الجنس اآلخرم وا 

( إلى أف األسر في النسؽ األسري المغمؽ تضع قواعد 1992م ويشير الكفافي )ريؾ دوف معرفةإلى اختيار الش
ممزمة ألفراد ام تجعمهـ يختمفوف عف أفراد األسر األخرىم ويبنوف جدارًا يحوؿ دوف تدفؽ المعمومات إليهـم كما 

ا داخؿ األسرة بحيث يزداد أف الوالديف يمارسوف ضبطًا صارمًا عمى اتصاالت األبناء خارج األسرةم وحصر 
 .بهمومها ومشاكمهام بعيدًا عما يحصؿ في الخارج انغماسهـ واندماجهـ

إف وسائؿ االتصاؿ والمعمومات مف أ ـ العوامؿ التي تؤرر عمى أسموب االختيار الزواجي لدى الشابم فمف 
مكف له توسيع شبكة خبللها يمكف لمشاب الحصوؿ عمى معارؼ جديدة ومتنوعة لكافة مجاالت الحياةم وي

وبالتالي تكويف إيديولوجية حياتية قد تكوف  معبلقاتهم وتبادؿ اآلراء ووجهات النظر وتكويف اتجا ات جديدة
 مختمفة عما  و سائد في األسرة أو المجتمع.
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التي أي في المرحمة  المتأخرة وبداية الرشدم في سف المرا قة )الطالبات الجامعيات( أفراد عينة البحثوبما أف 
يواجه فيها أزمة الهوية ويسعى إلى حمها بتضافر عوامؿ مختمفةم فتف  ؤالء األفراد يختمفوف في أسموب اختيار ـ 

 الزواجي. 

 اختبار فرضيات البحث

 الفرضية األكلى
كدرجة  كاإليديكلكجية ( االجتماعية) ال تكجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيان بيف درجات الرتب الخالصة لميكية 

 .أفراد عينة البحثالتكافؽ الزكاجي بأبعاده المختمفة لدل 
لهوية االجتماعية احساب معامؿ الترابط بيف درجات الرتب الخالصة لكؿ مف  تـلمتحقؽ مف صحة  ذ  الفرضية 

 واإليديولوجيةم ودرجة التوافؽ الزواجي بأبعاد  المختمفةم كما في الجداوؿ التالية:
 :بالنسبة لميكية االجتماعية - أ

 بأبعاد  الهوية االجتماعية والتوافؽ الزواجي بيف رتب االرتباطمعامبلت يبيف  42جدوؿ رقـ 

اوغبز ررجخ 

انٍُٔخ 

 العزمبػٕخ

 انفكرْ 
انُعذاوٓ 

 الوفؼبنٓ
 العزمبػٓ انغىطٓ

انزُافك 

 انسَاعٓ

رراثط 

 ثٕرضُن
0.438 0.647 0.486 0.442 0.677 

مطزُِ 

 انذلنخ
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 انذلنخ
دال ػىذ 

1015 
دال ػىذ 

1015 

دال ػىذ 

1015 
دال ػىذ 

1015 
دال ػىذ 

1015 

ررجخ رؼهٕك 

انٍُٔخ 

 العزمبػٕخ

رراثط 

 ثٕرضُن
0.213 0.318 0.197 0.168 0.308 

مطزُِ 

 انذلنخ
0.022 0.001 0.034 0.072 0.001 

 انذلنخ
دال ػىذ 

1011 
ال ػىذ د

1015 

دال ػىذ 

1011 
 غٕر دال

دال ػىذ 

1015 

ررجخ اوغالق 

انٍُٔخ 

 العزمبػٕخ

رراثط 

 ثٕرضُن
-0.423 -0.604 -0.486 -0.455 -0.659 

مطزُِ 

 انذلنخ
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 انذلنخ
دال ػىذ 

1015 
دال ػىذ 

1015 

دال ػىذ 

1015 
دال ػىذ 

1015 
دال ػىذ 

1015 

 ررجخ رشزذ

انٍُٔخ 

 العزمبػٕخ

رراثط 

 ثٕرضُن
-0.379 -0.528 -0.445 -0.362 -0.575 

مطزُِ 

 انذلنخ
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 انذلنخ
دال ػىذ 

1015 
دال ػىذ 

1015 
دال ػىذ 

1015 
دال ػىذ 

1015 
دال ػىذ 

1015 

 :يتبيفمف الجدوؿ السابؽ 
( و و داؿ عند مستوى 0.677( و )0.438بيرسوف يتراوح بيف ) قيمة معامؿ الترابطبالنسبة لرتبة اإلنجاز:  -

بالنسبة لمعبلقة بيف رتبة انجاز الهوية االجتماعية وبيف التوافؽ الزواجي الكمي وأبعاد  األربعةم  0.0.الداللة 
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بأبعاد   التوافؽ الزواجيو دالة إحصائيًا بيف رتبة االنجاز لمهوية االجتماعية  عبلقة ارتباطية وبالتالي يوجد 
 .أفراد عينة البحثالمختمفة لدى 

( و ذا الترابط بيف رتبة 0.318( و )0.168قيمة معامؿ الترابط بيرسوف يتراوح بيف )بالنسبة لرتبة التعميؽ:  -
 0.01الداللة م وداؿ عند مستوى  0.05عند مستوى الداللة  داؿ تعميؽ الهوية االجتماعية وبعد التوافؽ الفكري

 0.05م وداؿ عند مستوى الوجداني االنفعاليقة بيف رتبة تعميؽ الهوية االجتماعية بعد التوافؽ بالنسبة لمعبل
لمعبلقة بيف رتبة تعميؽ الهوية االجتماعية وبعد التوافؽ الجنسيم وغير داؿ بالنسبة لمعبلقة بيف رتبة تعميؽ الهوية 

بالنسبة لمعبلقة بيف رتبة  0501د مستوى الداللة االجتماعية وبعد التوافؽ االجتماعيم بينما  ذا الترابط داؿ عن
 تعميؽ الهوية االجتماعية والتوافؽ الزواجي الكمي.

( و و داؿ عند 0.659( و )0.423قيمة معامؿ الترابط بيرسوف يتراوح بيف )بالنسبة لرتبة اإلنغبلؽ:  - 
وبيف التوافؽ الزواجي الكمي و أبعاد   بالنسبة لمعبلقة بيف رتبة انغبلؽ الهوية االجتماعية 0,01مستوى الداللة 

دالة إحصائيًا بيف رتبة االنغبلؽ لمهوية  عبلقة ارتباطيةفرضية العدـم أي يوجد  ترفضاألربعةم وبالتالي 
 .أفراد عينة البحثالتوافؽ الزواجي بأبعاد  المختمفة لدى و االجتماعية 

( و و داؿ عند مستوى 0.575( و )0.362وح بيف )قيمة معامؿ الترابط بيرسوف يترابالنسبة لرتبة التشتت:  -
بالنسبة لمعبلقة بيف رتبة تشتت الهوية االجتماعية وبيف التوافؽ الزواجي الكمي و أبعاد  األربعةم  0,01الداللة 

التوافؽ الزواجي بأبعاد  المختمفة لدى و دالة إحصائيًا بيف رتبة التشتت لمهوية االجتماعية  عبلقةوبالتالي يوجد 
 .فراد عينة البحثأ

 والنتيجة اإلجمالية لهذ  الفرضية كما يمي:
 رتبة إنجاز الهوية: ترتبط ارتباطًا ايجابيًا بالتوافؽ الزواجي الكمي وبأبعاد  األربعة.

رتبة تعميؽ الهوية االجتماعية: ترتبط ارتباطًا ايجابيًا بالتوافؽ الزواجي الكميم وأبعاد  ماعدا ُبعد التوافؽ 
 .االجتماعي

 رتبتي انغبلؽ وتشتت الهوية االجتماعية: ترتبط ارتباطًا سالبًا بالتوافؽ الزواجي الكمي وأبعاد  األربعة.
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 بالنسبة لميكية اإليديكلكجية:  - ة

 يوالتوافؽ الزواجاإليديولوجية لهوية ا معامبلت الترابط بيف رتبيبيف  43جدوؿ رقـ 

ز اوغبررجخ 

انٍُٔخ 

 اإلٔذُٔنُعٕخ

 انفكرْ 
انُعذاوٓ 

 الوفؼبنٓ
 انزُافك انسَاعٓ العزمبػٓ انغىطٓ

 0.070   0.011   0.023   0.205 0.024 رراثط ثٕرضُن

 0.446 0.908 0.804 0.024 0.791 مطزُِ انذلنخ

 غٕر دال انذلنخ
دال ػىذ 

1011 
 غٕر دال غٕر دال غٕر دال

 ررجخ رؼهٕك

انٍُٔخ 

 ٔذُٔنُعٕخاإل

 0.124 0.088 0.182   0.027   0.391 رراثط ثٕرضُن

 0.176 0.339 0.046 0.767 0.000 مطزُِ انذلنخ

 انذلنخ
دال ػىذ 

1015 
 غٕر دال

دال ػىذ 

1011 
 غٕر دال غٕر دال

 ررجخ اوغالق

انٍُٔخ 

 اإلٔذُٔنُعٕخ

 0.090 0.020- 0.008 0.036- 0.267 رراثط ثٕرضُن

 0.324 0.825 0.930 0.698 0.003 مطزُِ انذلنخ

 انذلنخ
دال ػىذ 

1015 
 غٕر دال غٕر دال غٕر دال غٕر دال

 ررجخ رشزذ

انٍُٔخ 

 اإلٔذُٔنُعٕخ

 0.153 0.147 0.098 0.273- 0.328 رراثط ثٕرضُن

 0.093 0.108 0.284 0.002 0.000 مطزُِ انذلنخ

 انذلنخ
دال ػىذ 

1015 
دال ػىذ 

1015 
 غٕر دال الغٕر د غٕر دال

 أف: يتبيفمف الجدوؿ السابؽ 
معامؿ ترابط بيرسوف لمعبلقة بيف رتب الهوية اإليديولوجية والتوافؽ الزواجي وأبعاد  األربعةم تتراوح بيف  -

بالنسػػػبة لمعبلقػػػة بػػػيف رتبػػػة إنجػػػاز الهويػػػة  0505( و ػػػو داؿ عنػػػد مسػػػتوى الداللػػػة 05205( و )05011)
م بينمػا قػيـ معامػؿ التػرابط غيػر دالػة بالنسػبة لمعبلقػة بػيف داني االنفعػاليالوجاإليديولوجية وبعد التوافؽ 

رتبػػة انجػػاز الهويػػة اإليديولوجيػػة وبػػيف أبعػػاد: التوافػػؽ الفكػػريم التوافػػؽ الجنسػػيم التوافػػؽ االجتمػػاعيم 
 والتوافؽ الزواجي الكمي. 

د التوافػػػؽ الفكػػػري تبمػػػ  قيمػػػة معامػػػؿ التػػػرابط بيرسػػػوف بػػػيف رتبػػػة تعميػػػؽ الهويػػػة اإليديولوجيػػػة وبػػػيف بعػػػ -
أي أنػػه توجػػد عبلقػػة ارتباطيػػة دالػػة إحصػػائيًا بػػيف رتبػػة  0501( و ػػو داؿ عنػػد مسػػتوى الداللػػة 05391)

 تعميؽ الهوية اإليديولوجية وبيف )ُبعد( التوافؽ الفكريم و ذ  العبلقة ايجابية.
 الوجػداني االنفعػاليالتوافػؽ  قيمة معامؿ الترابط بيرسوف بيف رتبة تعميؽ الهوية اإليديولوجية وبيف بعػد -

( و ذ  القيمة غير دالةم وبالتالي ال توجد عبلقة ارتباطية بيف رتبة تعميؽ الهوية اإليديولوجيػة 05027)
 .الوجداني االنفعاليوبيف )ُبعد( التوافؽ 

قيمػػػة معامػػػؿ ارتبػػػاط بيرسػػػوف بػػػيف رتبػػػة تعميػػػؽ الهويػػػة اإليديولوجيػػػة وبػػػيف بعػػػد التوافػػػؽ الجنسػػػي تبمػػػ   -
أي أنػػه توجػػد عبلقػػة ارتباطيػػة دالػػة إحصػػائيًا بػػيف رتبػػة  0505( و ػػو داؿ عنػػد مسػػتوى الداللػػة 0,182)

 تعميؽ الهوية اإليديولوجية وبيف )ُبعد( التوافؽ الفكريم و ذ  العبلقة سمبية.
قيمػػػة معامػػػؿ التػػػرابط بيرسػػػوف بػػػيف رتبػػػة تعميػػػػؽ الهويػػػة اإليديولوجيػػػة وبػػػيف بعػػػد التوافػػػؽ االجتمػػػػاعي  -

و ذ  القيمة غير دالةم وبالتالي ال توجد عبلقة ارتباطية بيف رتبة تعميؽ الهوية اإليديولوجيػة  (05088)
 وبيف )ُبعد( التوافؽ االجتماعي.
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قيمػػة معامػػؿ التػػرابط بيرسػػػوف بػػيف رتبػػة تعميػػػؽ الهويػػة اإليديولوجيػػة وبػػيف التوافػػػؽ الزواجػػي الكمػػي تبمػػػ   -
توجد عبلقة ارتباطية بيف رتبة تعميؽ الهوية اإليديولوجيػة ( و ذ  القيمة غير دالةم وبالتالي ال 05124)

 وبيف التوافؽ الزواجي الكمي.
( و ػو 05267قيمة معامؿ الترابط بيرسوف بيف رتبة انغبلؽ الهوية اإليديولوجية وبيف بعد التوافؽ الفكري تبم  ) -

بػيف رتبػة انغػبلؽ الهويػة اإليديولوجيػة أي أنػه توجػد عبلقػة ارتباطيػة دالػة إحصػائيًا  0501داؿ عند مستوى الداللة 
 وبيف )بعد( التوافؽ الفكريم و ذ  العبلقة ايجابية.

 الوجػػػداني االنفعػػػاليقيمػػػة معامػػػؿ التػػػرابط بيرسػػػوف بػػػيف رتبػػػة انغػػػبلؽ الهويػػػة اإليديولوجيػػػة وبػػػيف بعػػػد التوافػػػؽ  -
انغػػبلؽ الهويػػة اإليديولوجيػػة وبػػيف ( و ػػذ  القيمػػة غيػػر دالػػةم وبالتػػالي ال توجػػد عبلقػػة ارتباطيػػة بػػيف رتبػػة 05036)

 .الوجداني االنفعالي)ُبعد( التوافؽ 
( و ػػذ  05008قيمػػة معامػػؿ التػػرابط بيرسػػوف بػػيف رتبػػة انغػػبلؽ الهويػػة اإليديولوجيػػة وبػػيف بعػػد التوافػػؽ الجنسػػي ) -

ف )ُبعػػد( التوافػػؽ القيمػػة غيػػر دالػػةم وبالتػػالي ال توجػػد عبلقػػة ارتباطيػػة بػػيف رتبػػة انغػػبلؽ الهويػػة اإليديولوجيػػة وبػػي
 الجنسي.

( و ػذ  05020قيمة معامؿ الترابط بيرسوف بيف رتبة انغبلؽ الهوية اإليديولوجية وبيف بعد التوافؽ االجتماعي ) -
القيمػػة غيػػر دالػػةم وبالتػػالي ال توجػػد عبلقػػة ارتباطيػػة بػػيف رتبػػة انغػػبلؽ الهويػػة اإليديولوجيػػة وبػػيف )ُبعػػد( التوافػػؽ 

 االجتماعي.
( 05090ؿ الترابط بيرسوف بيف رتبة انغػبلؽ الهويػة اإليديولوجيػة وبػيف التوافػؽ الزواجػي الكمػي تبمػ  )قيمة معام -

و ػػػذ  القيمػػػة غيػػػر دالػػػةم وبالتػػػالي ال توجػػػد عبلقػػػة ارتباطيػػػة بػػػيف رتبػػػة انغػػػبلؽ الهويػػػة اإليديولوجيػػػة وبػػػيف التوافػػػؽ 
 الزواجي الكمي.

( و و 05328وية اإليديولوجية وبيف بعد التوافؽ الفكري تبم  )قيمة معامؿ الترابط بيرسوف بيف رتبة تشتت اله -
أي أنه توجد عبلقة ارتباطية دالة إحصائيًا بيف رتبة تشتت الهوية اإليديولوجية  0501داؿ عند مستوى الداللة 

 وبيف )ُبعد( التوافؽ الفكريم و ذ  العبلقة ايجابية.
 الوجػػػػداني االنفعػػػػالييػػػػة اإليديولوجيػػػة وبػػػػيف بعػػػػد التوافػػػؽ قيمػػػة معامػػػػؿ التػػػرابط بيرسػػػػوف بػػػػيف رتبػػػة تشػػػػتت الهو  -
أي أنه توجد عبلقة ارتباطية دالة إحصائيًا بػيف رتبػة تشػتت الهويػة  0501( و و داؿ عند مستوى الداللة 05273)

 م و ذ  العبلقة ايجابية. الوجداني االنفعالياإليديولوجية وبيف )ُبعد( التوافؽ 
( و ػػذ  05098بػػيف رتبػػة تشػػتت الهويػػة اإليديولوجيػػة وبػػيف بعػػد التوافػػؽ الجنسػػي ) قيمػػة معامػػؿ التػػرابط بيرسػػوف -

القيمػػػة غيػػػر دالػػػةم وبالتػػػالي ال توجػػػد عبلقػػػة ارتباطيػػػة بػػػيف رتبػػػة تشػػػتت الهويػػػة اإليديولوجيػػػة وبػػػيف )ُبعػػػد( التوافػػػؽ 
 الجنسي.

( و ػذ  05147توافػؽ االجتمػاعي )قيمة معامؿ الترابط بيرسوف بيف رتبة تشتت الهوية اإليديولوجيػة وبػيف بعػد ال -
القيمػػػة غيػػػر دالػػػةم وبالتػػػالي ال توجػػػد عبلقػػػة ارتباطيػػػة بػػػيف رتبػػػة تشػػػتت الهويػػػة اإليديولوجيػػػة وبػػػيف )ُبعػػػد( التوافػػػؽ 

 االجتماعي.
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( 05153قيمة معامؿ التػرابط بيرسػوف بػيف رتبػة تشػتت الهويػة اإليديولوجيػة وبػيف التوافػؽ الزواجػي الكمػي تبمػ  ) -
غيػػػر دالػػػةم وبالتػػػالي ال توجػػػد عبلقػػػة ارتباطيػػػة بػػػيف رتبػػػة تشػػػتت الهويػػػة اإليديولوجيػػػة وبػػػيف التوافػػػؽ  و ػػػذ  القيمػػػة

 الزواجي الكمي.
 وبالنتيجة يمكف إجماؿ النتائج بالنسبة لئلرتباط بيف رتب الهوية اإليديولوجية والتوافؽ الزواجي كما يمي:

م بينما ال ترتبط مع التوافؽ الوجداني االنفعاليبيًا بُبعد التوافؽ رتبة انجاز الهوية اإليديولوجية: ترتبط ارتباطًا ايجا
 الزواجي الكمي وكذلؾ مع أبعاد التوافؽ الفكري والجنسي واالجتماعي.

رتبة تعميؽ الهوية اإليديولوجية: ترتبط ايجابيًا مع بعدي التوافؽ الفكري والجنسػيم وال تػرتبط مػع التوافػؽ الزواجػي 
 واالجتماعي. الوجداني االنفعاليي التوافؽ الكمي وكذلؾ مع ُبعد

رتبة انغبلؽ الهوية اإليديولوجية: ترتبط ارتباطًا سالبًا فقط مع ُبعد التوافؽ الفكريم وال تػرتبط مػع التوافػؽ الزواجػي 
 والجنسي واالجتماعي. الوجداني االنفعاليالكميم وكذلؾ مع أبعاد التوافؽ 

م وال تػػرتبط الوجػػداني االنفعػػاليبط سػػالبًا مػػع كػػؿ مػػف بعػػد التوافػػؽ الفكػػري و رتبػػة تشػػتت الهويػػة اإليديولوجيػػة: تػػرت
 بالتوافؽ الزواجي الكميم وكذلؾ مع بعدي التوافؽ الجنسي واالجتماعي.

 ويمكف تفسير النتائج السابقة كما يمي:  
النفسم وانخفاض إف تحقؽ الهوية االجتماعية مؤشر لمنمو السوي والتوافؽ المرتبط بعدد مف السمات كالرقة ب

مستوى القمؽم والشعور بالرضا والسعادة عند ممارسة أدوار  االجتماعيةم واالنفتاح عمى األفكار الجديدةم 
ومواجهة المشكبلت بشكؿ مباشرم والقدرة عمى التحدي واتخاذ القرارات بعد البحث وتقييـ المعمومات ويتحمؿ 

التغيرات الفجائية التي تحدث في البيئةم والقدرة عمى عمى مسايرة  نتائج  ذ  القراراتم والشعور بالكفاءةم والقدرة
أداء المهاـ والواجبات العقمية بصورة جيدةم والقدرة عمى تكويف عبلقات ألفة مع اآلخريف بشكؿ موجبم إضافة 

م 2003ريم إلى التوجه الذاتي واالستقبللية والشعور بالرضا واالحتراـ والتقدير والنظرة االيجابية لمذات )عسي
الفرد الذي يتمتع بها محققًا لتوافقه النفسي العاـم والتوافؽ  (  وبالطبع فتف  ذ  السمات كفيمة بأف تجعؿ24

 الزواجي خاصةم وبالتالي يسا ـ تحقيؽ الفرد لهويته االجتماعية في تحقيؽ توافقه الزواجي بشكؿ أكرر ايجابية.
االجتماعية المعمقة وبيف التوافؽ الزواجيم فتف تعميؽ الهوية أما فيما يتعمؽ بعدـ وجود عبلقة بيف الهوية 

االجتماعية كما مر سابقًام إلى أف الفرد لـ يتوصؿ بعد إلى اكتشاؼ  ويتهم وبالتالي عدـ تمكنه مف تحديد 
حة األدوار التي تناسبهم كما أف سمات األفراد معمقي الهوية والتي تتجمى في عدـ القدرة عمى اتخاذ قرارات واض

محددة وعدـ القدرة عمى إقامة عبلقات جيدة مع اآلخريفم والشعور بالقمؽ والقصور لما يسببونه مف خيبة أمؿ 
 (.Muuss, 1990, P272لآلخريف )

أما بالنسبة لمشتتي الهوية فتف استمرار التشتت كسموؾ دائـ يؤدي إلى االنسحاب مف الواقعم ومشتتي الهوية 
طية والسطحية في تكويف العبلقات مع اآلخريفم والميؿ لبلنفصاؿ عف األسرة االجتماعية تغمب عميهـ النم

( وبالتالي تؤرر  ذ  السمات عمى توافؽ الفرد الذي يحممهام وخاصة التوافؽ 31م 2001والمجتمع )المجنونيم 
 الزواجي الذي يتطمب المشاركة واالنفتاح عمى اآلخر واالندماج في األسرة. 
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يولوجية تضـ مكونات مختمفة عف الهوية االجتماعية منها االختيار المهني والمعتقدات كما أف الهوية اإليد
السياسية والدينيةم أي أف نضج الفرد أو عدـ نضجه في  ذ  الهوية ليس له تأرير كبير عمى التوافؽ الزواجيم 

ة والعبلقات االجتماعيةم قياسًا بالهوية االجتماعية التي تضـ في مكوناتها العبلقة مع الجنس اآلخر والصداق
 وبالتالي يكوف تأرير ا أكبر عمى التوافؽ الزواجي.

 الثانيةالفرضية 
 االجتماعية)في رتب اليكية  أفراد عينة البحثال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات 

 الخالصة تعزل لمتغير أسمكب االختيار الزكاجي. كاإليديكلكجية(
بحسب  الخالصة وااليديولوجية متوسطات أفراد عينة البحث ذوي الهوية االجتماعيةحساب الفروؽ بيف  تـ

 أسموب االختيار الزواجيم كما  و مبيف في الجدوؿ التالي:
 في الهوية أفراد عينة البحثبيف متوسطات درجات لداللة الفروؽ  t- testنتائج اختبار يبيف  44جدوؿ رقـ 

 حسب أسموب االختيار الزواجيوااليديولوجية( جتماعية اال)
 انمزُضط انؼذد الخزٕبرأضهُة  ررجخ انٍُٔخ

 الوحراف

 انمؼٕبرْ
 دػ د

 مطزُِ

 انذلنخ
 انذلنخ

ػه طرٔك األٌم أَ  العزمبػٕخ اوغبز

 األطذلبء
69 30.00 6.955 2.925 126 0.004 

دانخ ػىذ 

1015 

     7.951 31.94 59 رارٓ 

زمبػٕخ الع

 اوغالق
ػه طرٔك األٌم أَ 

 األطذلبء
 غٕر دانخ 10552 80 1.582 7.465 31.26 43

     6.037 30.32 39 رارٓ 

ػه طرٔك األٌم أَ  العزمبػٕخ رشزذ

 األطذلبء
38 33.18 7.818 3.191 65 10110 

دانخ ػىذ 

1015 

     6.422 31.17 29 رارٓ 

ػه طرٔك األٌم أَ  العزمبػٕخ رؼهٕك

 طذلبءاأل
 غٕر دانخ 10551 101 1.603 6.463 27.35 58

     6.673 28.28 45 رارٓ 

 اإلٔذُٔنُعٕخ

 اوغبز

ػه طرٔك األٌم أَ 

 األطذلبء
74 30.12 6.457 2.759 130 10112 

دانخ ػىذ 

1015 

     7.274 31.80 58 رارٓ 

 اإلٔذُٔنُعٕخ

 اوغالق
ػه طرٔك األٌم أَ 

 األطذلبء
42 31.85 6.787 2.419 74 10152 

دانخ ػىذ 

1011 

     5.856 30.49 34 رارٓ 

 اإلٔذُٔنُعٕخ

 رشزذ
ػه طرٔك األٌم أَ 

 األطذلبء
 غٕر دانخ 0.077 60 1.779 7.193 31.75 35

     5.812 30.72 27 رارٓ 

 اإلٔذُٔنُعٕخ

 رؼهٕك
ػه طرٔك األٌم أَ 

 األطذلبء
62 30.59 6.846 2.154 115 101.0 

دانخ ػىذ 

1011 

     6.440 31.85 55 ٓرار 
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في  أفراد عينة البحثبيف متوسطات درجات لداللة الفروؽ  t- testيبيف نتائج اختبار  19 الشكؿ رقـ
 االجتماعية حسب أسموب االختيار الزواجي الهوية

 
 
 

 في أفراد عينة البحثبيف متوسطات درجات لداللة الفروؽ  t- testيبيف نتائج اختبار  20 الشكؿ رقـ
 حسب أسموب االختيار الزواجي االيديولوجية الهوية

 

 بالنسبة لميكية االجتماعية: - أ
و ي دالة  t= 2.925يبيف الجدوؿ السابؽ أف قيمة ت المحسوبة بالنسبة لرتبة انجاز الهوية االجتماعية  ي 

 أفراد عينة البحث وجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطات درجاتيوبالتالي  1015إحصائيًا عند مستوى الداللة 
في رتبة إنجاز الهوية االجتماعية تعزى لمتغير أسموب االختيار الزواجي و ذا الفرؽ لصال  ذوي االختيار 

 الذاتي.
و ي غير دالة إحصائيًام وكذلؾ بالنسبة لرتبة   t= 1.582بينما تبم  قيمة ت المحسوبة لرتبة انغبلؽ الهوية 
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( و ي غير دالة إحصائيًام وبالتالي ال توجد فروؽ دالة 1.603ت المحسوبة ) تعميؽ الهوية االجتماعية تبم  قيمة
في كٍؿ مف رتبة انغبلؽ الهوية االجتماعية ورتبة تعميؽ الهوية  أفراد عينة البحثإحصائيًا بيف متوسطات درجات 

 االجتماعية تعزى لمتغير أسموب االختيار الزواجي )ذاتي/ عف طريؽ األ ؿ واألصدقاء(.
( و ي دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة 3.191نسبة لرتبة تشتت الهوية االجتماعية تبم  قيمة ت المحسوبة )وبال

في رتبة تشتت الهوية االجتماعية  أفراد عينة البحثدرجات بيف مما يدؿ عمى وجود فروؽ دالة إحصائيًا  1015
 ختيار عف طريؽ األ ؿ أو األصدقاء.تعزى لمتغير أسموب االختيار الزواجي و ذا الفرؽ لصال  ذوي اال

 بالنسبة لميكية اإليديكلكجية: -ب 
يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أف ت المحسوبة بالنسبة لرتبة انجاز الهوية اإليديولوجية دالة إحصائيًا عند مستوى 

م 1011داللة كما أف ت دالة إحصائيًا بالنسبة لرتبة تعميؽ الهوية اإليديولوجية عند مستوى ال 1015الداللة 
في كؿ مف رتبتي إنجاز وتعميؽ  أفراد عينة البحثفروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطات درجات   ناؾوبالتالي 

 الهوية اإليديولوجية تعزى لمتغير أسموب االختيار الزواجي و ذا الفرؽ لصال  ذوي االختيار الذاتي.
مما يدؿ  1011بة  دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة وبالنسبة لرتبة انغبلؽ الهوية اإليديولوجية قيمة ت المحسو 

في رتبة انغبلؽ الهوية اإليديولوجية تعزى لمتغير  أفراد عينة البحثدرجات عمى وجود فروؽ دالة إحصائيًا في 
أسموب االختيار الزواجي و ذا الفرؽ لصال  ذوي االختيار عف طريؽ األ ؿ أو األصدقاء بينما قيمة ت 

غير دالة إحصائيًام وبالتالي ال توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطات درجات تشتت الهوية  المحسوبة لرتبة
في رتبة تشتت الهوية اإليديولوجية تعزى لمتغير أسموب االختيار الزواجي )ذاتي/ عف طريؽ  أفراد عينة البحث
 األ ؿ واألصدقاء(.

صية التي تميز أفراد كؿ رتبة مف رتب الهويةم ففي السمات الشخويمكف تفسير النتائج السابقة استنادًا إلى 
رتبة انجاز الهوية يتميز األفراد الذيف حققوا  ذ  الرتبة بالرقة بالنفس وانخفاض مستوى القمؽم والشعور 

م واالنفتاح عمى األفكار الجديدةم ومواجهة واإليديولوجية االجتماعية ـبالرضا والسعادة عند ممارسة أدوار 
تحمؿ مف رـ كؿ مباشرم والقدرة عمى التحدي واتخاذ القرارات بعد البحث وتقييـ المعمومات و المشكبلت بش

نتائج  ذ  القراراتم والشعور بالكفاءةم والقدرة عمى مسايرة التغيرات الفجائية التي تحدث في البيئةم والقدرة 
واالستقبللية والشعور بالرضا عمى تكويف عبلقات ألفة مع اآلخريف بشكؿ موجبم إضافة إلى التوجه الذاتي 

(. فالمرا ؽ قد مر بكؿ مف عمميتي 24م 2003عسيريم . )واالحتراـ والتقدير والنظرة االيجابية لمذات
االستكشاؼ وااللتزاـم وتوصؿ بنفسه إلى اتخاذ  قراراتهم ومف  ذ  القرارات قرار اختيار شريؾ الحياةم و ذا 

 الء األفراد منجزي الهويةم مف باب االستقبللية التي يتمتعوف بها.االختيار يتـ غالبًا بشكؿ ذاتي لدى  ؤ 
وبالنسبة لمشتتي الهويةم فتنهـ يتصفوف بالنمطية والسطحية في تكويف العبلقات مع اآلخريفم والميؿ 
لبلنفصاؿ عف األسرة والمجتمع والسمبية والحيادية والبلمباالةم والتأرر بشكؿ كبير بضغط األصدقاءم 

(م و ـ لـ يمروا بأي مف عمميتي االستكشاؼ 31م 2001لتأقمـ والتكيؼ مع الظروؼ. )المجنونيم وصعوبة ا
أو االلتزاـ م وبالتالي فتف اختيار ـ لشريؾ الحياة لـ يكف مف خبلؿ استكشاؼ البدائؿ وااللتزاـ بمعايير خاصة 

 بهـم بؿ أتى  ذا االختيار بتأرير كبير باأل ؿ أو األصدقاء أو المحيطيف.
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أما بالنسبة لمعمقي الهوية فتنهـ قد مروا بخبرة االستكشاؼ ولكنهـ لـ يصموا لمرحمة االلتزاـ بمعايير وقناعات فيما 
يتعمؽ باتجا اتهـ وآرائهـ عمومًا ومف  ػذ  االتجا ػات قػرار اختيػار شػريؾ الحيػاةم وكػذلؾ بالنسػبة لمنغمقػي الهويػة 

ف االلتزاـ حاضرًام ويتميز  ؤالء األفراد بالمعاناة مػف ضػعؼ الرقػة فتنهـ لـ يمروا بعممية االستكشاؼ في حيف يكو 
بػػالنفسم وضػػعؼ درجػػة االسػػتقبلليةم وضػػعؼ المرونػػة فػػي التفكيػػرم واالفتقػػار إلػػى العبلقػػات االجتماعيػػة. )عبػػد 

عبلقػػػة بػػػيف رتبػػػة  ػػػويتهـ وأسػػػموب اختيػػػار ـ  أفػػػراد عينػػػة البحػػػثلػػػدى  يتبػػػيف( وبالتػػػالي لػػػـ 29م 1993المعطػػػيم 
 زواجي. ال

 الثالثةالفرضية 
االجتماعية )في رتب اليكية  أفراد عينة البحثال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات 

 الخالصة تعزل لمتغير االختصاص الدراسي.كاإليديكلكجية( 
بحسب  الخالصة واإليديولوجية( االجتماعية)حساب الفروؽ بيف متوسطات أفراد عينة البحث ذوي الهوية  تـ

 االختصاص الدراسيم كما  و مبيف في الجدوؿ التالي:
 في الهوية أفراد عينة البحثبيف متوسطات درجات الفروؽ لداللة  t- testنتائج اختبار يبيف  45جدوؿ رقـ 

 الدراسي االختصاصحسب  واإليديولوجية( االجتماعية)
 ررجخ انٍُٔخ

 انكهٕخ
 ضطانمزُ انؼذد

الوحراف 

 انمؼٕبرْ
 دػ د

مطزُِ 

 انذلنخ
 انذلنخ

العزمبػٕخ 

 اوغبز

 ػهمٕخ
 غٕر دانخ 0.065 126 1.846 7.558 31.51 67

     7.422 30.28 61 أدثٕخ 

العزمبػٕخ 

 اوغالق
 ػهمٕخ

 غٕر دانخ 0.051 80 1.955 6.194 30.26 44

     7.458 31.46 38 أدثٕخ 

العزمبػٕخ 

 رشزذ
 ػهمٕخ

 غٕر دانخ 0.707 65 0376 7.301 32.31 36

     7.163 32.06 31 أدثٕخ 

العزمبػٕخ 

 رؼهٕك
 ػهمٕخ

 غٕر دانخ 0.065 101 1.852 6.404 28.30 54

     6.747 27.22 49 أدثٕخ 

 اإلٔذُٔنُعٕخ

 اوغبز
 ػهمٕخ

 غٕر دانخ 10150 130 2.533 7.130 31.64 70

     6.559 30.10 62 أدثٕخ 

 عٕخاإلٔذُٔنُ

 اوغالق
 ػهمٕخ

 غٕر دانخ 10205 74 10050 6.140 31.06 39

     6.667 31.34 37 أدثٕخ 

 اإلٔذُٔنُعٕخ

 رشزذ
 ػهمٕخ

 غٕر دانخ 10525 60 1.402 6.024 31.61 34

     7.159 30.80 28 أدثٕخ 

 اإلٔذُٔنُعٕخ

 رؼهٕك
 ػهمٕخ

 غٕر دانخ 10.13 115 2.697 6.913 31.92 60

     6.279 30.34 57 أدثٕخ 
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 في الهوية أفراد عينة البحثبيف متوسطات درجات لداللة الفروؽ  t- testنتائج اختبار  21 الشكؿ رقـ
 االجتماعية حسب االختصاص الدراسي

 

 
 

 في الهوية أفراد عينة البحثبيف متوسطات درجات لداللة الفروؽ  t- testنتائج اختبار  22 الشكؿ رقـ
 الختصاص الدراسيحسب ا االيديولوجية

 
 
بعة غير دالة األر وااليديولوجية رتب الهوية االجتماعية لكؿ مف بيف الجدوؿ السابؽ أف قيمة ت المحسوبة ي

في رتب الهوية  أفراد عينة البحثفروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات ال توجد إحصائيًام وبالتالي 
 تغير االختصاص الدراسي.الخالصة تعزى لم واإليديولوجية( االجتماعية)
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( وتختمؼ مػع نتيجػة دراسػة كػؿ 2006( وعمي )1993و ذ  النتيجة تتفؽ مع نتيجة دراسة كؿ مف عبد المعطي )
 ػػػػذ  النتيجػػػػة بعػػػػدـ وجػػػػود فػػػػروؽ بػػػػيف طمبػػػػة ويمكػػػػف تفسػػػػير ( 1993( و لػػػػوفنجر )1983مػػػػف آدمػػػػز وفيتشػػػػف )

التخصص العممػي الجػامعي ال يشػكؿ عػامبًل  أفإلى  استناداً االختصاصات العممية وطمبة االختصاصات األدبية 
نمو الهويةم بؿ يتضافر مع عوامؿ أخرى في البيئة الجامعية تسا ـ في زيػادة إتاحػة الفػرص لممشػاركة  فيمنفردًا 

فالمناخ الجامعي العاـ  و الذي يساعد عمى نمو شخصية الفرد بصفة عامةم ويعكس  موالتعارؼ وتبادؿ الخبرات
مكاناتػه ممػا يجعمػه يسػتخدـ التكامؿ العق مػي والمعرفػي لديػهم فخبػرات الدراسػة الجامعيػة تسػاعد عمػى تنميػة قدرتػه وا 

أنماطًا أكرػر تقػدمًا لمهويػة فيستكشػؼ مهنػة المسػتقبؿم ويستكشػؼ الػدور الجنسػيم ويكػوف فمسػفًة لمحيػاةم ويبػدأ فػي 
 االلتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزاـ إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍد كبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر بهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذ  السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػموكيات فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي

 (31م 1993)عبد المعطيم  حياته.

 الرابعةالفرضية 
االجتماعيػػة )رتػػب اليكيػػة  فػػي أفػػراد عينػػة البحػػثال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متكسػػط درجػػات 

 الخالصة تعزل لمتغير السكف )ريؼ/مدينة(.كاإليديكلكجية( 
)االجتماعيػػػػػػة حسػػػػػػاب الفػػػػػػروؽ بػػػػػػيف متوسػػػػػػطات أفػػػػػػراد عينػػػػػػة البحػػػػػػث ذوي الهويػػػػػػة الخالصػػػػػػة  تػػػػػػـ

 بحسب مكاف السكف )ريؼ/ مدينة(م كما  و مبيف في الجدوؿ التالي: واإليديولوجية(
 في الهوية أفراد عينة البحثبيف متوسطات درجات الفروؽ لداللة  t- testنتائج اختبار يبيف  46جدوؿ رقـ 

 حسب مكاف السكف وااليديولوجية( االجتماعية) الخالصة
 ررجخ انٍُٔخ

 انطكه
 انمزُضط ذدانؼ

الوحراف 

 انمؼٕبرْ
 دػ د

مطزُِ 

 انذلنخ
 انذلنخ

 دانخ  0.000 126 5.161 7.871 32.44 68 مذٔىخ العزمبػٕخ اوغبز

     6.629 29.13 60 رٔف 

العزمبػٕخ 

 اوغالق
 مذٔىخ

 غٕر دانخ 0.814 80 0.236 7.221 30.86 40

     6.296 30.72 42 رٔف 

 غٕر دانخ 10.05 65 0.977 7.130 32.48 39 مذٔىخ العزمبػٕخ رشزذ

     7.356 31.85 28 رٔف 

 غٕر دانخ 10551 101 1.311 6.443 28.15 57 مذٔىخ العزمبػٕخ رؼهٕك

     6.726 27.39 46 رٔف 

 اإلٔذُٔنُعٕخ

 اوغبز
 مذٔىخ

 دانخ  0.000 130 4.240 6.881 32.09 72

     6.704 29.53 60 رٔف 

 اإلٔذُٔنُعٕخ

 القاوغ
 مذٔىخ

 غٕر دانخ 10.05 74 10550 6.703 31.44 41

     5.959 30.87 35 رٔف 

 اإلٔذُٔنُعٕخ

 رشزذ
 مذٔىخ

 غٕر دانخ 100.5 60 10345 6.038 31.46 34

     7.166 30.99 28 رٔف 

 اإلٔذُٔنُعٕخ

 رؼهٕك
 مذٔىخ

 غٕر دانخ .1011 115 1.943 7.470 31.71 60

     5.503 30.59 57 رٔف 
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 في الهوية أفراد عينة البحثبيف متوسطات درجات لداللة الفروؽ  t- testيبيف نتائج اختبار  23 الشكؿ رقـ
 االجتماعية حسب مكاف السكف

 
 في الهوية أفراد عينة البحثبيف متوسطات درجات لداللة الفروؽ  t- testيبيف نتائج اختبار  24 الشكؿ رقـ

 االيديولوجية حسب مكاف السكف

 
( 4.240وتبم  ) (5.161بيف الجدوؿ السابؽ أف قيمة ت المحسوبة بالنسبة لرتبة انجاز الهوية االجتماعية تبم  )ي

وبالتالي م (1015إحصائيًا عند مستوى الداللة ) تافدال لرتبة انجاز الهوية اإليديولوجيةم و اتاف القيمتاف بالنسبة
تعزى لمتغير  واإليديولوجية( االجتماعية)ي رتبة إنجاز الهوية ف أفراد عينة البحثوجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف ي

 و ذا الفرؽ لصال  األفراد ذوي السكف في المدينة.م )ريؼ/ مدينة(السكفمكاف 
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غير دالة  واإليديولوجية( االجتماعية)تعميؽ( الهوية  -تشتت –قيمة ت المحسوبة لرتب )انغبلؽ كانت بينما 
في رتب الهوية  أفراد عينة البحثبيف متوسط درجات  لة إحصائيادا روؽوجد في الإحصائيًام وبالتالي 

 الخالصة تعزى لمتغير السكف )ريؼ/مدينة(. واإليديولوجية( االجتماعية)
 ذ  النتيجة بأف عامؿ السكف بحد ذاته قد ال يكوف عامبًل حاسمًا في نمو مستوى الهويةم ولكف تفسير  ويمكف

الفرد مف فرص االستكشاؼ واالختيار وااللتزاـم ومف المعمـو أف وسائؿ االتصاؿ ما يمكف أف يقدمه مكاف سكف ب
والترقيؼ والمشاركة وفرص التعارؼ وخبرات العبلقات االجتماعيةم والمكتبات والكتب والمراجعم أكرر انتشارًا 

في المدينة  عميهم وويسرًا في المدف عنه في األرياؼم ومف جهة أخرى فتف ا تماـ األسر بأبنائها يختمؼ عما  
كتراكـ حضاري سا مت فيه عوامؿ رورة االتصاالت والتكنولوجيا والتطورات السريعة فيهمام  ذ  العوامؿ تسا ـ 

 بشكؿ كبير في تطور ونضج مستوى نمو الهوية.

 الخامسةالفرضية 
 الجتماعيةا)في رتب اليكية  أفراد عينة البحثال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات 

 الخالصة تعزل لمتغير السنة الدراسية. كاإليديكلكجية(
الخالصة بحسب  واإليديولوجية( االجتماعية)حساب الفروؽ بيف متوسطات أفراد عينة البحث ذوي الهوية  تـ

 ج كما  و مبيف في الجدوؿ التالي:السنة الدراسيةم وكانت النتائ
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 واإليديولوجية( االجتماعية)في رتب الهوية  أفراد عينة البحثلدرجات اإلحصاء الوصفي يبيف  47جدوؿ رقـ 
 السنة الدراسيةحسب 

 الوحراف انمؼٕبرْ انمزُضط انؼذد انطىخ ررجخ انٍُٔخ

 5.899 29.04 28 أَنّ العزمبػٕخ اوغبز

 7.195 29.43 30 صبوٕخ 

 7.687 31.29 34 صبنضخ 

 7.959 34.40 36 راثؼخ 

 7.514 30.95 128 انكهٓ 

 7.969 30.44 23 أَنّ العزمبػٕخ اوغالق

 7.771 33.18 24 صبوٕخ 

 5.728 29.94 18 صبنضخ 

 4.138 29.05 17 راثؼخ 

 6.814 30.80 82 انكهٓ 

 8.460 35.54 18 أَنّ العزمبػٕخ رشزذ

 8.541 33.79 19 صبوٕخ 

 4.204 29.92 15 خصبنض 

 4.543 29.51 15 راثؼخ 

 7.233 32.20 67 انكهٓ 

 4.607 25.23 25 أَنّ العزمبػٕخ رؼهٕك

 6.981 26.05 24 صبوٕخ 

 6.730 31.46 26 صبنضخ 

 5.458 28.36 28 راثؼخ 

 6.577 27.81 103 انكهٓ 

 6.192 29.02 22 أَنّ اوغبز األٔذُٔنُعٕخ

 5.827 29.74 30 صبوٕخ 

 6.438 30.93 37 صبنضخ 

 8.134 34.40 42 راثؼخ 

 6.914 30.94 132 انكهٓ 

 6.460 32.21 26 أَنّ اوغالق األٔذُٔنُعٕخ

 7.713 33.01 19 صبوٕخ 

 5.381 29.17 17 صبنضخ 

 4.316 30.16 14 راثؼخ 

 6.379 31.18 76 انكهٓ 

 7.381 34.68 20 أَنّ رشزذ األٔذُٔنُعٕخ

 7.437 31.53 19 صبوٕخ 

 5.098 29.25 12 صبنضخ 

 4.359 29.86 11 راثؼخ 

 6.568 31.24 62 انكهٓ 

 5.347 28.71 23 أَنّ رؼهٕك األٔذُٔنُعٕخ

 6.018 29.18 24 صبوٕخ 

 7.323 35.26 32 صبنضخ 

 5.527 31.56 38 راثؼخ 

 6.674 31.21 117 انكهٓ 

ايف األحادي لمعرفة داللة الفروؽ بيف المتوسطات بالنسبة لمتحقؽ مف صحة الفرضية تـ استخداـ تحميؿ التب
 حسب السنة الدراسيةم وكانت النتائج كما  و في الجدوؿ التالي:  وااليديولوجية لمرتب األربعة لمهوية االجتماعية
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 االجتماعية)سطات لرتب الهوية نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي لمفروؽ بيف المتو يبيف  48جدوؿ رقـ 

 حسب السنة الدراسية  واإليديولوجية(
 انمزغٕر

 مظذر انزجبٔه
مغمُع 

 دػ انمرثؼبد

مزُضط 

 لٕمخ ف انمرثؼبد
مطزُِ 

 انذلنخ
 انذلنخ

 ثٕه انمغمُػبد العزمبػٕخ اوغبز
2139.058 3 713.019 13.561 0.000 

دانخ ػىذ 

1015 

داخم  

 انمغمُػبد
26656.719 124 52.577   

 

     127 28795.777 انكهٓ 

العزمبػٕخ 

 اوغالق
 ثٕه انمغمُػبد

1314.728 3 438.243 9.936 0.000 
دانخ ػىذ 

1015 

داخم  

 انمغمُػبد
22362.912 78 44.108   

 

     81 23677.640 انكهٓ 

 ثٕه انمغمُػبد العزمبػٕخ رشزذ
3161.840 3 1053.947 22.722 0.000 

دانخ ػىذ 

1015 

داخم  

 انمغمُػبد
23517.198 63 46.385   

 

     66 26679.037 انكهٓ 

 ثٕه انمغمُػبد العزمبػٕخ رؼهٕك
3022.054 3 1007.351 26.828 0.000 

دانخ ػىذ 

1015 

داخم  

 انمغمُػبد
19037.152 99 37.549   

 

     102 22059.205 انكهٓ 

 األٔذُٔنُعٕخ

 اوغبز
 ثٕه انمغمُػبد

2006.561 3 668.854 15.159 0.000 
دانخ ػىذ 

1015 

داخم  

 انمغمُػبد
22369.678 128 44.122   

 

     131 24376.239 انكهٓ 

 األٔذُٔنُعٕخ

 اوغالق
 ثٕه انمغمُػبد

1279.203 3 426.401 11.103 0.000 
دانخ ػىذ 

1015 

داخم  

 انمغمُػبد
19471.505 72 38.405   

 

     75 20750.708 انكهٓ 

 نُعٕخاألٔذُٔ

 رشزذ
 ثٕه انمغمُػبد

2087.954 3 695.985 17.723 0.000 
دانخ ػىذ 

1015 

داخم  

 انمغمُػبد
19910.469 58 39.271   

 

     61 21998.423 انكهٓ 

 األٔذُٔنُعٕخ

 رؼهٕك
 ثٕه انمغمُػبد

3533.767 3 1177.922 31.131 0.000 
دانخ ػىذ 

1015 

داخم  

 انمغمُػبد
19183.658 113 37.838   

 

     116 22717.425 انكهٓ 

 تيفلهويلكؿ مف ابالنسبة لمرتب األربعة  1015بلحظ أف قيمة ؼ دالة عند مستوى الداللة يمف الجدوؿ السابؽ 
 في رتب الهوية االجتماعية أفراد عينة البحثم وبالتالي  ناؾ فروؽ بيف متوسطات واإليديولوجية( االجتماعية)



 

 

143 

خالصةم ولمعرفة مصدر  ذ  الفروؽ ذوي الرتب ال فراد عينة البحثلسنة الدراسية ألاألربعة حسب ا واإليديولوجية
د نوع االختبار المناسب وذلؾ بحساب تجانس التبايف باستخداـ مؤشر/ ؼ/ ليفيف لمعرفة تجانس العينةم يحدتـ ت

 وكانت النتائج كما  و في الجدوؿ التالي:
فراد عينة أل واإليديولوجية( االجتماعية)لرتب الهوية  نتائج اختبار ؼ ليفيف لتجانس التبايف فيبي 49جدوؿ رقـ 

 حسب السنة الدراسية البحث
 انذلنخ مطزُِ انذلنخ 2دػ 1دػ لٕمخ ف نٕفٕه انمزغٕر

 1015دانخ ػىذ  0.000 126 3 14.835 العزمبػٕخ اوغبز

 1015خ ػىذ دان 0.000 80 3 29.556 العزمبػٕخ اوغالق

 1015دانخ ػىذ  0.000 65 3 61.757 العزمبػٕخ رشزذ

 1015دانخ ػىذ  0.000 101 3 15.673 العزمبػٕخ رؼهٕك

 1015دانخ ػىذ  0.000 130 3 21.625 اوغبز األٔذُٔنُعٕخ

 1015دانخ ػىذ  0.000 74 3 26.151 اوغالق األٔذُٔنُعٕخ

 1015نخ ػىذ دا 0.000 60 3 41.711 رشزذ األٔذُٔنُعٕخ

 1015دانخ ػىذ  0.000 115 3 19.308 رؼهٕك األٔذُٔنُعٕخ

أي أف العينات غير متجانسة في التبايف وكأنها 1015الجدوؿ السابؽ أف قيـ /ؼ/ دالة عند مستوى داللة  يبيف
دة تصم  في حاؿ عدـ تجانس سحبت مف مجتمعات مختمفةم و ذا يتطمب استخداـ اختبارات مقارنة متعد

لمعرفة مصدر الفروؽ بيف متوسطات  هاستخدم تـ م ومف  ذ  االختبارات اختبار )دونيت سي(م وقدبايفالت
حسب السنة الدراسية لهـم وكانت )االجتماعية واإليديولوجية(في رتب الهوية الخالصة  أفراد عينة البحثدرجات 

 النتائج كما  و موض  في الجدوؿ التالي:
 حسب السنة الدراسية  واإليديولوجية( االجتماعية)نتائج اختبار دونيت سي لرتب الهوية يبيف  50جدوؿ رقـ 

 الداللة الفرؽ بيف المتكسطيف السنة السنة المتغير
 غير داؿ 0.38 ثانية أكلى االجتماعية انجاز

 غير داؿ 2.25 ثالثة  
 0.05داؿ عند  5.36 رابعة  
 ير داؿغ 0.38 أكلى ثانية 
 غير داؿ 1.86 ثالثة  
 0.05داؿ عند  4.97 رابعة  
 غير داؿ 2.25 أكلى ثالثة 
 غير داؿ 1.86 ثانية  
 0.05داؿ عند  3.11 رابعة  
 0.05داؿ عند  5.36 أكلى رابعة 
 0.05داؿ عند  4.97 ثانية  
 0.05داؿ عند  3.11 ثالثة  

 0.05ند داؿ ع 2.74 ثانية أكلى االجتماعية انغالؽ
 غير داؿ 0.50 ثالثة  
 غير داؿ 1.39 رابعة  
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 الداللة الفرؽ بيف المتكسطيف السنة السنة المتغير
 0.05داؿ عند  2.74 أكلى ثانية 
 0.05داؿ عند  3.24 ثالثة  
 0.05داؿ عند  4.13 رابعة  
 غير داؿ 0.50 أكلى ثالثة 
 0.05داؿ عند  3.24 ثانية  
 غير داؿ 0.89 رابعة  
 غير داؿ 1.39 أكلى رابعة 
 0.05عند داؿ  4.13 ثانية  
 غير داؿ 0.89 ثالثة  

 غير داؿ 1.75 ثانية أكلى االجتماعية تشتت
 0.05داؿ عند  5.63 ثالثة  
 0.05داؿ عند  6.03 رابعة  
 غير داؿ 1.75 أكلى ثانية 
 0.05داؿ عند  3.88 ثالثة  
 0.05داؿ عند  4.28 رابعة  
 0.05داؿ عند  5.63 أكلى ثالثة 
 0.05ند داؿ ع 3.88 ثانية  
 غير داؿ 0.40 رابعة  
 0.05داؿ عند  6.03 أكلى رابعة 
 0.05داؿ عند  4.28 ثانية  
 غير داؿ 0.40 ثالثة  

 غير داؿ 0.82 ثانية أكلى االجتماعية تعميؽ
 0.05داؿ عند  6.22 ثالثة  
 0.05داؿ عند  3.12 رابعة  
 غير داؿ 0.82 أكلى ثانية 
 0.05داؿ عند  5.40 ثالثة  
 0.05داؿ عند  2.30 رابعة  
 0.05داؿ عند  6.22 أكلى ثالثة 
 0.05داؿ عند  5.40 ثانية  
 0.05داؿ عند  3.10 رابعة  
 0.05داؿ عند  3.12 أكلى رابعة 
 0.05داؿ عند  2.30 ثانية  
 0.05داؿ عند  3.10 ثالثة  

 غير داؿ 0.72 ثانية أكلى األيديكلكجية انجاز
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 الداللة الفرؽ بيف المتكسطيف السنة السنة المتغير
 غير داؿ 1.91 ثالثة  
 0.05داؿ عند  5.38 رابعة  
 غير داؿ 0.72 أكلى ثانية 
 غير داؿ 1.19 ثالثة  
 0.05داؿ عند  4.66 رابعة  
 غير داؿ 1.91 أكلى ثالثة 
 غير داؿ 1.19 ثانية  
 0.05داؿ عند  3.47 رابعة  
 0.05داؿ عند  5.38 أكلى رابعة 
 0.05داؿ عند  4.66 ثانية  
 0.05داؿ عند  3.47 ثالثة  

 غير داؿ 0.80 ثانية أكلى األيديكلكجية انغالؽ
 0.05داؿ عند  3.03 ثالثة  
 0.05داؿ عند  2.05 رابعة  
 غير داؿ 0.80 أكلى ثانية 
 0.05داؿ عند  3.84 ثالثة  
 0.05داؿ عند  2.85 رابعة  
 0.05داؿ عند  3.03 أكلى ثالثة 
 0.05داؿ عند  3.84 ثانية  
 غير داؿ 0.98 رابعة  
 0.05داؿ عند  2.05 أكلى رابعة 
 0.05داؿ عند  2.85 ثانية  
 غير داؿ 0.98 ثالثة  

 0.05داؿ عند  3.15 ثانية أكلى األيديكلكجية تشتت
 0.05داؿ عند  5.43 ثالثة  
 0.05داؿ عند  4.82 رابعة  
 0.05داؿ عند  3.15 أكلى ثانية 
 0.05داؿ عند  2.28 ثالثة  
 غير داؿ 1.67 رابعة  
 0.05داؿ عند  5.43 أكلى ثالثة 
 0.05داؿ عند  2.28 ثانية  
 غير داؿ 0.61 رابعة  
 0.05داؿ عند  4.82 أكلى رابعة 
 غير داؿ 1.67 ثانية  
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 الداللة الفرؽ بيف المتكسطيف السنة السنة المتغير
 غير داؿ 0.61 ثالثة  

 غير داؿ 0.47 ثانية أكلى األيديكلكجية تعميؽ
 0.05داؿ عند  6.56 ثالثة  
 0.05داؿ عند  2.85 بعةرا  
 غير داؿ 0.47 أكلى ثانية 
 0.05داؿ عند  6.08 ثالثة  
 0.05داؿ عند  2.38 رابعة  
 0.05داؿ عند  6.56 أكلى ثالثة 
 0.05داؿ عند  6.08 ثانية  
 0.05داؿ عند  3.70 رابعة  
 0.05داؿ عند  2.85 أكلى رابعة 
 0.05داؿ عند  2.38 ثانية  
 0.05داؿ عند  3.70 ثالثة  

 يبيف الجدوؿ السابؽ ما يمي:
 بالنسبة لرتبة انجاز الهوية االجتماعية: -

  الفروؽ في المتوسطات بيف أفراد السنة األولى وأفراد السنة الرانية: غير دالةم وبالتالي ال يوجد
في  في السنة األولى واألفراد في السنة الرانية أفراد عينة البحثفروؽ بيف متوسطات درجات 

 رتبة االنجاز لمهوية االجتماعية.

  الفروؽ في المتوسطات بيف أفراد السنة األولى وأفراد السنة الرالرة: غير دالةم وبالتالي ال يوجد
في السنة األولى واألفراد في السنة الرالرة في  أفراد عينة البحثفروؽ بيف متوسطات درجات 

 رتبة االنجاز لمهوية االجتماعية.

 لمتوسطات بيف أفراد السنة األولى وأفراد السنة الرابعة: دالة عند مستوى الداللة الفروؽ في ا
في السنة األولى  أفراد عينة البحثم وبالتالي  ناؾ فروؽ بيف متوسطات درجات 1011

واألفراد في السنة الرابعة في رتبة االنجاز لمهوية االجتماعيةم و ذا الفرؽ لصال  أفراد السنة 
 الرابعة.

  وؽ في المتوسطات بيف أفراد السنة الرانية وأفراد السنة الرالرة: غير دالةم وبالتالي ال يوجد الفر
في السنة الرانية واألفراد في السنة الرالرة في  أفراد عينة البحثفروؽ بيف متوسطات درجات 
 رتبة االنجاز لمهوية االجتماعية.

 د السنة الرابعة: دالة عند مستوى الداللة الفروؽ في المتوسطات بيف أفراد السنة الرانية وأفرا
في السنة الرانية واألفراد  أفراد عينة البحثم وبالتالي  ناؾ فروؽ بيف متوسطات درجات 1011

 في السنة الرابعة في رتبة االنجاز لمهوية االجتماعيةم و ذا الفرؽ لصال  أفراد السنة الرابعة.
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 لرة وأفراد السنة الرابعة: دالة عند مستوى الداللة الفروؽ في المتوسطات بيف أفراد السنة الرا
في السنة الرالرة واألفراد  أفراد عينة البحثم وبالتالي  ناؾ فروؽ بيف متوسطات درجات 1011

 في السنة الرابعة في رتبة االنجاز لمهوية االجتماعيةم و ذا الفرؽ لصال  أفراد السنة الرابعة.

 جتماعية:بالنسبة لرتبة انغبلؽ الهوية اال -

  الفروؽ في المتوسطات بيف أفراد السنة األولى وأفراد السنة الرانية: دالة عند مستوى الداللة
في السنة األولى  أفراد عينة البحثم وبالتالي  ناؾ فروؽ بيف متوسطات درجات 1011

د السنة واألفراد في السنة الرانية في رتبة االنغبلؽ لمهوية االجتماعيةم و ذا الفرؽ لصال  أفرا
 األولى.

  الفروؽ في المتوسطات بيف أفراد السنة األولى وأفراد السنة الرالرة: غير دالةم وبالتالي ال يوجد
في السنة األولى واألفراد في السنة الرالرة في  أفراد عينة البحثفروؽ بيف متوسطات درجات 

 رتبة االنغبلؽ لمهوية االجتماعية.

  السنة األولى وأفراد السنة الرابعة: غير دالةم وبالتالي ال يوجد الفروؽ في المتوسطات بيف أفراد
في السنة األولى واألفراد في السنة الرابعة في  أفراد عينة البحثفروؽ بيف متوسطات درجات 

 رتبة االنغبلؽ لمهوية االجتماعية.

 ستوى الداللة الفروؽ في المتوسطات بيف أفراد السنة الرانية وأفراد السنة الرالرة: دالة عند م
في السنة الرانية واألفراد  أفراد عينة البحثم وبالتالي  ناؾ فروؽ بيف متوسطات درجات 1011

 في السنة الرالرة في رتبة االنغبلؽ لمهوية االجتماعيةم و ذا الفرؽ لصال  أفراد السنة الرانية.

  :دالة عند مستوى الداللة الفروؽ في المتوسطات بيف أفراد السنة الرانية وأفراد السنة الرابعة
في السنة الرانية واألفراد  أفراد عينة البحثم وبالتالي  ناؾ فروؽ بيف متوسطات درجات 1011

 في السنة الرابعة في رتبة االنغبلؽ لمهوية االجتماعيةم و ذا الفرؽ لصال  أفراد السنة الرانية.

 الرابعة: غير دالةم وبالتالي ال يوجد  الفروؽ في المتوسطات بيف أفراد السنة الرالرة وأفراد السنة
في السنة الرالرة واألفراد في السنة الرابعة في  أفراد عينة البحثفروؽ بيف متوسطات درجات 

 رتبة االنغبلؽ لمهوية االجتماعية.

 بالنسبة لرتبة تشتت الهوية االجتماعية:  -

 ية: غير دالةم وبالتالي ال يوجد الفروؽ في المتوسطات بيف أفراد السنة األولى وأفراد السنة الران
في السنة األولى واألفراد في السنة الرانية في  أفراد عينة البحثفروؽ بيف متوسطات درجات 
 رتبة تشتت الهوية االجتماعية.

  الفروؽ في المتوسطات بيف أفراد السنة األولى وأفراد السنة الرالرة: دالة عند مستوى الداللة
في السنة األولى  أفراد عينة البحثؽ بيف متوسطات درجات م وبالتالي  ناؾ فرو 1011

واألفراد في السنة الرالرة في رتبة تشتت الهوية االجتماعيةم و ذا الفرؽ لصال  أفراد السنة 
 األولى.
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  الفروؽ في المتوسطات بيف أفراد السنة األولى وأفراد السنة الرابعة: دالة عند مستوى الداللة
في السنة األولى  أفراد عينة البحثفروؽ بيف متوسطات درجات م وبالتالي  ناؾ 1011

واألفراد في السنة الرابعة في رتبة تشتت الهوية االجتماعيةم و ذا الفرؽ لصال  أفراد السنة 
 األولى.

  الفروؽ في المتوسطات بيف أفراد السنة الرانية وأفراد السنة الرالرة: دالة عند مستوى الداللة
في السنة الرانية واألفراد  أفراد عينة البحثناؾ فروؽ بيف متوسطات درجات م وبالتالي  1.11

 في السنة الرالرة في رتبة تشتت الهوية االجتماعيةم و ذا الفرؽ لصال  أفراد السنة الرانية.

  الفروؽ في المتوسطات بيف أفراد السنة الرانية وأفراد السنة الرابعة: دالة عند مستوى الداللة
في السنة الرانية واألفراد  أفراد عينة البحثتالي  ناؾ فروؽ بيف متوسطات درجات م وبال1011

 في السنة الرابعة في رتبة تشتت الهوية االجتماعيةم و ذا الفرؽ لصال  أفراد السنة الرانية.

  الفروؽ في المتوسطات بيف أفراد السنة الرالرة وأفراد السنة الرابعة: غير دالةم وبالتالي ال يوجد
في السنة الرالرة واألفراد في السنة الرابعة في  أفراد عينة البحثفروؽ بيف متوسطات درجات 
 رتبة تشتت الهوية االجتماعية.

 بالنسبة لرتبة تعميؽ الهوية االجتماعية: -

  الفروؽ في المتوسطات بيف أفراد السنة األولى وأفراد السنة الرانية: غير دالةم وبالتالي ال يوجد
في السنة األولى واألفراد في السنة الرانية في  أفراد عينة البحثتوسطات درجات فروؽ بيف م

 رتبة تعميؽ الهوية االجتماعية.

  الفروؽ في المتوسطات بيف أفراد السنة األولى وأفراد السنة الرالرة: دالة عند مستوى الداللة
السنة األولى في  أفراد عينة البحثم وبالتالي  ناؾ فروؽ بيف متوسطات درجات 1011

واألفراد في السنة الرالرة في رتبة تشتت الهوية االجتماعيةم و ذا الفرؽ لصال  أفراد السنة 
 الرالرة.

  الفروؽ في المتوسطات بيف أفراد السنة األولى وأفراد السنة الرابعة: دالة عند مستوى الداللة
في السنة األولى  أفراد عينة البحثم وبالتالي  ناؾ فروؽ بيف متوسطات درجات 1011

واألفراد في السنة الرابعة في رتبة تشتت الهوية االجتماعيةم و ذا الفرؽ لصال  أفراد السنة 
 الرابعة.

  الفروؽ في المتوسطات بيف أفراد السنة الرانية وأفراد السنة الرالرة: دالة عند مستوى الداللة
في السنة الرانية واألفراد  البحثأفراد عينة م وبالتالي  ناؾ فروؽ بيف متوسطات درجات 1011

 في السنة الرالرة في رتبة تشتت الهوية االجتماعيةم و ذا الفرؽ لصال  أفراد السنة الرالرة.

  الفروؽ في المتوسطات بيف أفراد السنة الرانية وأفراد السنة الرابعة: دالة عند مستوى الداللة
في السنة الرانية واألفراد  عينة البحث أفرادم وبالتالي  ناؾ فروؽ بيف متوسطات درجات 1011

 في السنة الرابعة في رتبة تشتت الهوية االجتماعيةم و ذا الفرؽ لصال  أفراد السنة الرابعة.
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  الفروؽ في المتوسطات بيف أفراد السنة الرالرة وأفراد السنة الرابعة: دالة عند مستوى الداللة
في السنة الرالرة واألفراد  أفراد عينة البحث م وبالتالي  ناؾ فروؽ بيف متوسطات درجات1011

 في السنة الرابعة في رتبة تشتت الهوية االجتماعيةم و ذا الفرؽ لصال  أفراد السنة الرابعة.

 بالنسبة لرتبة انجاز الهوية اإليديولوجية: -

  ال يوجد الفروؽ في المتوسطات بيف أفراد السنة األولى وأفراد السنة الرانية: غير دالةم وبالتالي
في السنة األولى واألفراد في السنة الرانية في  أفراد عينة البحثفروؽ بيف متوسطات درجات 

 رتبة االنجاز لمهوية اإليديولوجية.

  الفروؽ في المتوسطات بيف أفراد السنة األولى وأفراد السنة الرالرة: غير دالةم وبالتالي ال يوجد
في السنة األولى واألفراد في السنة الرالرة في  حثأفراد عينة البفروؽ بيف متوسطات درجات 

 رتبة االنجاز لمهوية اإليديولوجية.

  الفروؽ في المتوسطات بيف أفراد السنة األولى وأفراد السنة الرابعة: دالة عند مستوى الداللة
في السنة األولى  أفراد عينة البحثم وبالتالي  ناؾ فروؽ بيف متوسطات درجات 1011

ي السنة الرابعة في رتبة االنجاز لمهوية اإليديولوجيةم و ذا الفرؽ لصال  أفراد السنة واألفراد ف
 الرابعة.

  الفروؽ في المتوسطات بيف أفراد السنة الرانية وأفراد السنة الرالرة: غير دالةم وبالتالي ال يوجد
نة الرالرة في في السنة الرانية واألفراد في الس أفراد عينة البحثفروؽ بيف متوسطات درجات 

 رتبة االنجاز لمهوية اإليديولوجية.

  الفروؽ في المتوسطات بيف أفراد السنة الرانية وأفراد السنة الرابعة: دالة عند مستوى الداللة
في السنة الرانية واألفراد  أفراد عينة البحثم وبالتالي  ناؾ فروؽ بيف متوسطات درجات 1011

 لمهوية اإليديولوجيةم و ذا الفرؽ لصال  أفراد السنة الرابعة.في السنة الرابعة في رتبة االنجاز 

  الفروؽ في المتوسطات بيف أفراد السنة الرالرة وأفراد السنة الرابعة: دالة عند مستوى الداللة
في السنة الرالرة واألفراد  أفراد عينة البحثم وبالتالي  ناؾ فروؽ بيف متوسطات درجات 1011

 بة االنجاز لمهوية اإليديولوجيةم و ذا الفرؽ لصال  أفراد السنة الرابعة.في السنة الرابعة في رت

 بالنسبة لرتبة انغبلؽ الهوية اإليديولوجية: -

  الفروؽ في المتوسطات بيف أفراد السنة األولى وأفراد السنة الرانية: غير دالةم وبالتالي ال يوجد
ولى واألفراد في السنة الرانية في في السنة األ أفراد عينة البحثفروؽ بيف متوسطات درجات 

 رتبة االنغبلؽ لمهوية اإليديولوجية.

  الفروؽ في المتوسطات بيف أفراد السنة األولى وأفراد السنة الرالرة: دالة عند مستوى الداللة
في السنة األولى  أفراد عينة البحثم وبالتالي  ناؾ فروؽ بيف متوسطات درجات 1011

ة في رتبة االنغبلؽ لمهوية اإليديولوجيةم و ذا الفرؽ لصال  أفراد السنة واألفراد في السنة الرالر
 األولى.
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  الفروؽ في المتوسطات بيف أفراد السنة األولى وأفراد السنة الرابعة: دالة عند مستوى الداللة
في السنة األولى  أفراد عينة البحثم وبالتالي  ناؾ فروؽ بيف متوسطات درجات 1011

نة الرابعة في رتبة االنغبلؽ لمهوية اإليديولوجيةم و ذا الفرؽ لصال  أفراد السنة واألفراد في الس
 األولى.

  الفروؽ في المتوسطات بيف أفراد السنة الرانية وأفراد السنة الرالرة: دالة عند مستوى الداللة
فراد في السنة الرانية واأل أفراد عينة البحثم وبالتالي  ناؾ فروؽ بيف متوسطات درجات 1011

 في السنة الرالرة في رتبة االنغبلؽ لمهوية اإليديولوجيةم و ذا الفرؽ لصال  أفراد السنة الرانية.

  الفروؽ في المتوسطات بيف أفراد السنة الرانية وأفراد السنة الرابعة: دالة عند مستوى الداللة
الرانية واألفراد في السنة  أفراد عينة البحثم وبالتالي  ناؾ فروؽ بيف متوسطات درجات 1011

 في السنة الرابعة في رتبة االنغبلؽ لمهوية اإليديولوجيةم و ذا الفرؽ لصال  أفراد السنة الرانية.

  الفروؽ في المتوسطات بيف أفراد السنة الرالرة وأفراد السنة الرابعة: غير دالةم وبالتالي ال يوجد
لرة واألفراد في السنة الرابعة في في السنة الرا أفراد عينة البحثفروؽ بيف متوسطات درجات 

 رتبة االنغبلؽ لمهوية اإليديولوجية.

 بالنسبة لرتبة تشتت الهوية اإليديولوجية: -

  الفروؽ في المتوسطات بيف أفراد السنة األولى وأفراد السنة الرانية: دالة عند مستوى الداللة
في السنة األولى  أفراد عينة البحثم وبالتالي  ناؾ فروؽ بيف متوسطات درجات 1011

واألفراد في السنة الرانية في رتبة تشتت الهوية اإليديولوجيةم و ذا الفرؽ لصال  أفراد السنة 
 األولى.

  الفروؽ في المتوسطات بيف أفراد السنة األولى وأفراد السنة الرالرة: دالة عند مستوى الداللة
في السنة األولى  لبحثأفراد عينة ام وبالتالي  ناؾ فروؽ بيف متوسطات درجات 1011

واألفراد في السنة الرالرة في رتبة تشتت الهوية اإليديولوجيةم و ذا الفرؽ لصال  أفراد السنة 
 األولى.

  الفروؽ في المتوسطات بيف أفراد السنة األولى وأفراد السنة الرابعة: دالة عند مستوى الداللة
في السنة األولى  ينة البحثأفراد عم وبالتالي  ناؾ فروؽ بيف متوسطات درجات 1011

واألفراد في السنة الرابعة في رتبة تشتت الهوية اإليديولوجيةم و ذا الفرؽ لصال  أفراد السنة 
 األولى.

  الفروؽ في المتوسطات بيف أفراد السنة الرانية وأفراد السنة الرالرة: دالة عند مستوى الداللة
في السنة الرانية واألفراد  فراد عينة البحثأم وبالتالي  ناؾ فروؽ بيف متوسطات درجات 1011

 في السنة الرالرة في رتبة تشتت الهوية اإليديولوجيةم و ذا الفرؽ لصال  أفراد السنة الرانية.
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  الفروؽ في المتوسطات بيف أفراد السنة الرانية وأفراد السنة الرابعة: غير دالةم وبالتالي ال يوجد
في السنة الرانية واألفراد في السنة الرابعة في  ة البحثأفراد عينفروؽ بيف متوسطات درجات 
 رتبة تشتت الهوية اإليديولوجية.

  الفروؽ في المتوسطات بيف أفراد السنة الرالرة وأفراد السنة الرابعة: غير دالةم وبالتالي ال يوجد
ابعة في في السنة الرالرة واألفراد في السنة الر  أفراد عينة البحثفروؽ بيف متوسطات درجات 
 رتبة تشتت الهوية اإليديولوجية.

 بالنسبة لرتبة تعميؽ الهوية اإليديولوجية: -

  الفروؽ في المتوسطات بيف أفراد السنة األولى وأفراد السنة الرانية: غير دالةم وبالتالي ال يوجد
 في السنة األولى واألفراد في السنة الرانية في أفراد عينة البحثفروؽ بيف متوسطات درجات 
 رتبة تعميؽ الهوية اإليديولوجية.

  الفروؽ في المتوسطات بيف أفراد السنة األولى وأفراد السنة الرالرة: دالة عند مستوى الداللة
في السنة األولى  أفراد عينة البحثم وبالتالي  ناؾ فروؽ بيف متوسطات درجات 1011

و ذا الفرؽ لصال  أفراد السنة  واألفراد في السنة الرالرة في رتبة تشتت الهوية اإليديولوجيةم
 الرالرة.

  الفروؽ في المتوسطات بيف أفراد السنة األولى وأفراد السنة الرابعة: دالة عند مستوى الداللة
في السنة األولى  أفراد عينة البحثم وبالتالي  ناؾ فروؽ بيف متوسطات درجات 1011

لوجيةم و ذا الفرؽ لصال  أفراد السنة واألفراد في السنة الرابعة في رتبة تشتت الهوية اإليديو 
 الرابعة.

  الفروؽ في المتوسطات بيف أفراد السنة الرانية وأفراد السنة الرالرة: دالة عند مستوى الداللة
في السنة الرانية واألفراد  أفراد عينة البحثم وبالتالي  ناؾ فروؽ بيف متوسطات درجات 1011

 اإليديولوجيةم و ذا الفرؽ لصال  أفراد السنة الرالرة. في السنة الرالرة في رتبة تشتت الهوية

  الفروؽ في المتوسطات بيف أفراد السنة الرانية وأفراد السنة الرابعة: دالة عند مستوى الداللة
في السنة الرانية واألفراد  أفراد عينة البحثم وبالتالي  ناؾ فروؽ بيف متوسطات درجات 1011

 ت الهوية اإليديولوجيةم و ذا الفرؽ لصال  أفراد السنة الرابعة.في السنة الرابعة في رتبة تشت

  الفروؽ في المتوسطات بيف أفراد السنة الرالرة وأفراد السنة الرابعة: دالة عند مستوى الداللة
في السنة الرالرة واألفراد  أفراد عينة البحثم وبالتالي  ناؾ فروؽ بيف متوسطات درجات 1011

 رتبة تشتت الهوية اإليديولوجيةم و ذا الفرؽ لصال  أفراد السنة الرابعة.في السنة الرابعة في 

حسب السنة الدراسيةم  و دائمًا  واإليديولوجية في  ويتهـ االجتماعية أفراد عينة البحثيتبيف إذًا أف الفروؽ بيف 
( التي توصمت إلى أف 1992لصال  األفراد في السنة الدراسية األعمىم و ذ  النتيجة تختمؼ مع دراسة المفدى )

الفروؽ في وضوح الهوية بيف بداية المرا قة ونهايتها كاف لصال  الفئة األصغر سنًام ولكنه أكد أنه عمى الرغـ 
مف توصؿ دراسته إلى  ذ  النتيجة فتنه مف المفترض في حاؿ وجود فرؽ بيف بداية المرا قة ونهايتها في وضوح 
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الفئة األكبر سنًا )نتيجة الدراسة الحالية(م وتتفؽ  ذ  النتيجة مع نتيجة  الهويةم فتنه ينبغي أف يكوف في صال 
( التي أوضحت أف حالة الهوية تنمو خبلؿ سنوات الدراسة الجامعية حيث كاف 1993) دراسة عبد المعطي

تيجة طبلب السنوات النهائية أعمى في مستوى الهوية مف طبلب السنة األولىم كما تتفؽ النتيجة الحالية مع ن
( التي بينت وجود فروؽ دالة إحصائيًا في رتب الهوية تبعًا لمتغير المستوى الدراسي 1990دراسة البحيري )

حيث كاف طبلب الفرقة الرابعة أعمى مف طبلب الفرقة األولىم ويمكف تفسير  ذ  النتيجة مف خبلؿ ما يتوفر 
الجتماعي والمشاركة والتعارؼ والعبلقات بيف لمطمبة الجامعييف في السنوات األعمى مف فرص أكبر لمتفاعؿ ا

الجنسيف والتفكير بالمستقبؿ المهني واالختيار الزواجي وعبلقات الصداقة وكافة الموضوعات السياسية والدينية 
واإليديولوجية المختمفةم وفرص االنضماـ إلى المنظمات والجماعات الشبابية التي تسهـ في تشكيؿ ووضوح 

    قيف.الهوية لدى المرا 
 :رتب الهوية الخالصة تبعًا لمسنة الدراسيةمتوسطات ويبيف الشكؿ التالي مخططًا لمفروؽ بيف 

 يبيف الفروؽ بيف متوسطات رتب الهوية االجتماعية تبعًا لمسنة الدراسية 25 الشكؿ رقـ

 
 26 الشكؿ رقـ

 ةيبيف الفروؽ بيف متوسطات رتب الهوية االيديولوجية تبعًا لمسنة الدراسي
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  السادسةالفرضية 
الخالصة  رتب اليكية في أفراد عينة البحثال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات 

 تعزل لمتغير كجكد أطفاؿ لدل الزكجيف. كاإليديكلكجية( االجتماعية)
بحسب  بة(واإليديولوج االجتماعيةالخالصة )حساب الفروؽ بيف متوسطات أفراد عينة البحث ذوي الهوية تـ 

 وجود أطفاؿ لدى الزوجيفم وكانت النتائج كما  و مبيف في الجدوؿ التالي:
في رتب  أفراد عينة البحثفي متوسطات درجات  الفروؽلداللة  t- testنتائج اختبار يبيف  51جدوؿ رقـ 

 حسب وجود أطفاؿواإليديولوجية( االجتماعية )الهوية 

المتكس العدد كالداأل  المتغير
 ط

االنحراؼ 
مستكل  دح ت المعيارم

 الداللة الداللة

 غير دالة  0.640 126 2.058 7.934 32.69 83 يكجد أطفاؿ االجتماعية انجاز
     6.383 28.85 45 اليكجد أطفاؿ

 غير دالة 0.893 80 0.134 7.438 30.76 49 يكجد أطفاؿ االجتماعية انغالؽ
ال يكجد 
     5.986 30.84 33 أطفاؿ

 غير دالة  0.795 65 2.424 6.643 31.49 40 يكجد أطفاؿ االجتماعية تشتت
ال يكجد 
     7.816 33.06 37 أطفاؿ

 غير دالة  0.9430 101 1.981 6.980 29.07 62 يكجد أطفاؿ االجتماعية تعميؽ
ال يكجد 
     5.701 26.28 41 أطفاؿ

 دالة غير  0.080 130 1.455 7.180 32.64 74 يكجد أطفاؿ األيديكلكجية انجاز
ال يكجد  

     5.973 28.88 58 أطفاؿ
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األيديكلكجية 
 انغالؽ

 يكجد أطفاؿ
 غير دالة 0.453 74 0.751 7.122 31.37 41

ال يكجد  
 أطفاؿ

35 30.96 5.347     

األيديكلكجية 
 تشتت

 غير دالة 0.099 60 1.654 6.432 30.81 32 يكجد أطفاؿ

يكجد  ال 
     6.704 31.77 30 أطفاؿ

األيديكلكجية 
 تعميؽ

 يكجد أطفاؿ
 غير دالة  0.071 115 2.164 6.815 32.12 62

ال يكجد  
     6.338 30.10 55 أطفاؿ

 االجتماعية)مهوية الخالصة لرتب مبيف الجدوؿ السابؽ أف قيمة )ت( المحسوبة غير دالة بالنسبة لي
لتالي ال توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسط درجات أفراد عينة البحث في رتب األربعةم وبا واإليديولوجية(

 تعزى لمتغير وجود أطفاؿ لدى الزوجيف. واإليديولوجية( االجتماعية) الخالصة الهوية
بأف وجود األطفاؿ لدى الزوجة ال يعتبر عامبًل محددًا لتشكؿ الهويةم وقد يتضافر  :يمكف تفسير  ذ  النتيجةو 

 لؤلـ.  االجتماعية وامؿ أخرى لمتأرير عمى رتبة الهويةمع ع

 الفرضية السابعة
 االجتماعية)في رتب اليكية  أفراد عينة البحثال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات 

 الخالصة تعزل لمتغير عدد سنكات الزكاج. كاإليديكلكجية(
حسب  الخالصة واإليديولوجية( االجتماعية)ي رتب الهوية فحساب الفروؽ بيف متوسطات أفراد عينة البحث تـ 

 م كما  و مبيف في الجدوؿ التالي:عدد سنوات الزواج 
 تبعًا لعدد سنوات الزواج  وااليديولوجية الهوية االجتماعيةلدرجات االحصاء الوصفي يبيف  52جدوؿ رقـ 

 نحراؼ المعيارماال  المتكسط العدد السنكات المتغير
 االجتماعية انجاز

 
 6.301 42.48 82 سنة 1-3

4-5 28 47.69 8.178 
 9.269 53.37 18 سنكات 5أكثر مف 

 
 االجتماعية انغالؽ

 7.784 47.02 53 سنة 1-3
4-5 17 52.71 9.468 
 9.207 56.91 12 سنكات 5أكثر مف 

 االجتماعية تشتت
 

 6.135 33.76 48 سنة 1-3
4-5 11 37.76 5.932 
 5.897 39.55 8 سنكات 5أكثر مف 

 9.223 48.38 68 سنة 3-1 االجتماعية تعميؽ
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 نحراؼ المعيارماال  المتكسط العدد السنكات المتغير
4-5 22 54.88 8.987 
 7.985 58.95 13 سنكات 5أكثر مف 

 اإليديكلكجية انجاز
 

 7.301 39.48 79 سنة 1-3
4-5 34 45.46 8.537 
 7.849 51.54 19 سنكات 5أكثر مف 

 
 نغالؽاإليديكلكجية ا

 8.582 49.44 49 سنة 1-3
 8.583 61.46 15 سنكات 4-5

 9.833 53.67 12 سنكات 5أكثر مف 
 اإليديكلكجية تشتت

 
 7.135 38.86 41 سنة 1-3
 6.835 35.56 10 سنكات 4-5

 7.395 42.68 11 سنكات 5أكثر مف 
 8.284 46.92 72 سنة 3-1 اإليديكلكجية تعميؽ

 9.734 53.39 22 سنكات 4-5
 6.745 63.41 23 سنكات 5أكثر مف 

لمتحقؽ مف صحة الفرضية تـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادي لمعرفة داللة الفروؽ بيف المتوسطات بالنسبة 
 لؤلبعاد األربعة لمتوافؽ الزواجيم وكانت النتائج كما  و في الجدوؿ التالي:
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االجتماعية الهوية )لدرجات  نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي لمفروؽ بيف المتوسطاتيبيف  53جدوؿ رقـ 
 تبعًا لعدد سنوات الزواج  واإليديولوجية(

 مصدر التبايف المتغير
مجمكع 
 دح المربعات

متكسط 
 قيمة ؼ المربعات

مستكل 
 الداللة الداللة

االجتماعية 
 انجاز

دالة عند  0.000 54.691 3846.435 2 7672.874 مكعاتبيف المج
0.01 

داخؿ 
    71.641 125 34393.415 المجمكعات

     126 64086.246 الكمي
االجتماعية 

 انغالؽ
دالة عند  0.000 54.531 3491.292 2 7462.567 بيف المجمكعات

0.01 
داخؿ 

    65.220 79 33132.566 المجمكعات

     81 39114.587 الكمي
االجتماعية 

 تشتت
دالة عند  0.000 36.460 1328.284 2 2456.568 بيف المجمكعات

0.01 
داخؿ 

    34.537 64 18544.582 المجمكعات

     66 20201.151 الكمي
االجتماعية 

 تعميؽ
دالة عند  0.000 59.996 3835.027 2 7670.054 بيف المجمكعات

0.01 
داخؿ 

    62.873 100 31939.686 المجمكعات

     102 40609.660 الكمي

اإليديكلكجية 
 انجاز

 0.000 54.691 3846.435 2 7672.874 بيف المجمكعات
دالة عند 
0.01 

داخؿ 
    71.641 129 34393.415 المجمكعات

     131 64086.246 الكمي

اإليديكلكجية 
 انغالؽ

دالة عند  0.000 54.531 3491.292 2 7462.567 بيف المجمكعات
0.01 

داخؿ 
    65.220 73 33132.566 المجمكعات

     75 39114.587 الكمي
دالة عند  0.000 36.460 1328.284 2 2456.568 بيف المجمكعاتاإليديكلكجية 
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 0.01 تشتت
داخؿ 

    34.537 59 18544.582 المجمكعات

     61 20201.151 الكمي

اإليديكلكجية 
 تعميؽ

دالة عند  0.000 59.996 3835.027 2 7670.054 عاتبيف المجمك 
0.01 

داخؿ 
    62.873 114 31939.686 المجمكعات

     116 40609.660 الكمي
: االنجازم االنغبلؽم وااليديولوجية الجدوؿ السابؽ أف قيمة ؼ دالة بالنسبة لكؿ مف رتب الهوية االجتماعية يبيف

 في رتب الهوية االجتماعية أفراد عينة البحثروؽ بيف متوسطات التشتتم التعميؽم وبالتالي  ناؾ ف
د نوع يحدتـ تم ولمعرفة مصدر  ذ  الفروؽ فراد عينة البحثالخالصةم حسب عدد سنوات الزواج أل وااليديولوجية

ئج االختبار المناسب وذلؾ بحساب تجانس التبايف باستخداـ مؤشر/ ؼ/ ليفيف لمعرفة تجانس العينةم وكانت النتا
 كما  و في الجدوؿ التالي:

 
لدرجات التوافؽ الزواجي تبعًا لعدد سنوات الزواج لدى  نتائج اختبار ؼ ليفيف لتجانس التبايفيبيف  54جدوؿ رقـ 

 أفراد عينة البحث
 الداللة مستكل الداللة 2دح 1دح قيمة ؼ ليفيف المتغير

 0.01دالة عند  0.006 125 2 3.174 االجتماعية انجاز
 0.01دالة عند  0.004 79 2 4.978 االجتماعية انغالؽ
 0.01دالة عند  0.005 64 2 2.863 االجتماعية تشتت
 0.01دالة عند  0.007 100 2 5.462 االجتماعية تعميؽ
 0.01دالة عند  0.003 129 2 3.564 اإليديكلكجية انجاز
 0.01دالة عند  0.005 73 2 4.275 اإليديكلكجية انغالؽ
 0.01دالة عند  0.009 59 2 2.471 اإليديكلكجية تشتت
 0.01دالة عند  0.004 114 2 5.945 اإليديكلكجية تعميؽ

أي أف العينات غير متجانسة في التبايف  0.01أف قيـ /ؼ/ دالة عند مستوى داللة  تبيفمف الجدوؿ السابؽ 
مب استخداـ اختبارات مقارنة متعددة تصم  في حاؿ عدـ تجانس وكأنها سحبت مف مجتمعات مختمفةم و ذا يتط

العيناتم ومف  ذ  االختبارات اختبار )دونيت سي(م وقد استخدـ لمعرفة مصدر الفروؽ بيف متوسطات درجات 
في الرتب الخالصة لمهوية االجتماعية تبعًا لمتغير عدد سنوات الزواجم وكانت النتائج كما  و  أفراد عينة البحث

 وض  في الجدوؿ التالي:م
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التوافؽ الزواجي في  أفراد عينة البحثلدرجات  نتائج اختبار المقارنات المتعددة دونيت سي يبيف 55جدوؿ رقـ 
 تبعًا لعدد سنوات الزواج

 الداللة الفرؽ بيف المتكسطيف السنكات السنكات المتغير
 0.05داؿ عند  5.20- 5-4 سنة 3-1 االجتماعية انجاز

 0.05داؿ عند  10.98- سنكات 5أكثر مف   
 0.05داؿ عند  5.20 سنة 1-3 4-5 
 0.05داؿ عند  786- سنكات 5أكثر مف   
 0.05داؿ عند  10.98 سنة 3-1 سنكات 5أكثر مف  
 0.05داؿ عند  7.867 4-5  

 0.05داؿ عند  4.49- 5-4 سنة 3-1 االجتماعية انغالؽ
 0.05داؿ عند  9.39- سنكات 5أكثر مف   
 0.05داؿ عند  4.49 سنة 1-3 4-5 
 0.05داؿ عند  4.90- سنكات 5أكثر مف   
 0.05داؿ عند  9.39 سنة 3-1 سنكات 5أكثر مف  
 0.05داؿ عند  7.86 4-5  

 0.05داؿ عند  3.07- 5-4 سنة 3-1 االجتماعية تشتت
 0.05داؿ عند  5.75- سنكات 5أكثر مف   
 0.05داؿ عند  3.07 سنة 1-3 4-5 
 0.05داؿ عند  2.69- سنكات 5أكثر مف   
 0.05داؿ عند  5.75 سنة 3-1 سنكات 5أكثر مف  
 0.05داؿ عند  2.69 4-5  

 0.05داؿ عند  3.99- 5-4 سنة 3-1 االجتماعية تعميؽ
 0.05داؿ عند  9.86- سنكات 5أكثر مف   
 0.05 داؿ عند 3.99 سنة 1-3 4-5 
 0.05داؿ عند  5.87- سنكات 5أكثر مف   
 0.05داؿ عند  9.86 سنة 3-1 سنكات 5أكثر مف  
 0.05داؿ عند  5.87 4-5  

 0.05داؿ عند  5.98-- سنكات 5-4 سنة 3-1 اإليديكلكجية انجاز
 0.05داؿ عند  12.06- سنكات 5أكثر مف   
 0.05داؿ عند  5.98 - سنة 3-1 سنكات 4-5 
 0.05داؿ عند  6.08-- سنكات 5ر مف أكث  
 0.05داؿ عند  12.06 سنة 3-1 سنكات 5أكثر مف  
 0.05داؿ عند  6.08 سنكات 4-5  

 0.05داؿ عند  12.02- سنكات 5-4 سنة 3-1 اإليديكلكجية انغالؽ
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 0.05داؿ عند  4.23- سنكات 5أكثر مف   
 0.05داؿ عند  12.02 سنة 3-1 سنكات 4-5 
 0.05داؿ عند  7.79- سنكات 5أكثر مف   
 0.05داؿ عند  4.23 سنة 3-1 سنكات 5أكثر مف  
 0.05داؿ عند  7.79 سنكات 4-5  

 0.05داؿ عند  3.30- سنكات 5-4 سنة 3-1 اإليديكلكجية تشتت
 0.05داؿ عند  3.82- سنكات 5أكثر مف   
 0.05داؿ عند  3.30 سنة 3-1 سنكات 4-5 
 0.05داؿ عند  7.12- سنكات 5أكثر مف   
 0.05داؿ عند  3.82 سنة 3-1 سنكات 5أكثر مف  
 0.05داؿ عند  7.12 سنكات 4-5  

 0.05داؿ عند  4.24- سنكات 5-4 سنة 3-1 اإليديكلكجية تعميؽ
 0.05داؿ عند  16.45- سنكات 5أكثر مف   
 0.05داؿ عند  4.24 سنة 3-1 سنكات 4-5 
 0.05ند داؿ ع 10.02- سنكات 5أكثر مف   
 0.05داؿ عند  16.45 سنة 3-1 سنكات 5أكثر مف  
 0.05داؿ عند  10.02 سنكات 4-5  

 يبيف الجدوؿ السابؽ ما يمي:
 بالنسبة لرتبة انجاز الهوية االجتماعية: -

 ( دالة  5-4( وأفراد الفئة الرانية )سنة 3-1الفروؽ في المتوسطات بيف أفراد الفئة األولى )سنة
في  أفراد عينة البحثم وبالتالي  ناؾ فروؽ بيف متوسطات درجات 0.05لة عند مستوى الدال

الفئة األولى واألفراد في الفئة الرائية في رتبة االنجاز لمهوية االجتماعيةم و ذا الفرؽ لصال  
 أفراد الفئة الرانية ذوي سنوات الزواج األعمى.

 ( و سنة 3-1الفروؽ في المتوسطات بيف أفراد الفئة األولى ) 5أفراد الفئة الرالرة )أكرر مف 
أفراد م وبالتالي  ناؾ فروؽ بيف متوسطات درجات 0.05سنوات(: دالة عند مستوى الداللة 

في الفئة األولى واألفراد في الفئة الرالرة في رتبة االنجاز لمهوية االجتماعيةم و ذا  عينة البحث
 عمى.الفرؽ لصال  أفراد الفئة الرالرة ذوي سنوات الزواج األ

 ( 5سنة( وأفراد الفئة الرالرة )أكرر مف  5-4الفروؽ في المتوسطات بيف أفراد الفئة الرانية 
أفراد م وبالتالي  ناؾ فروؽ بيف متوسطات درجات 0.05سنوات(: دالة عند مستوى الداللة 

يةم و ذا في الفئة الرانية واألفراد في الفئة الرالرة في رتبة االنجاز لمهوية االجتماع عينة البحث
 الفرؽ لصال  أفراد الفئة الرانية ذوي سنوات الزواج األعمى.

 بالنسبة لرتبة انغبلؽ الهوية االجتماعية:
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سنة(: دالة عند  5-4( وأفراد الفئة الرانية )سنة 3-1الفروؽ في المتوسطات بيف أفراد الفئة األولى ) -
في الفئة األولى  أفراد عينة البحث م وبالتالي  ناؾ فروؽ بيف متوسطات درجات0.05مستوى الداللة 

واألفراد في الفئة الرائية في رتبة االنغبلؽ لمهوية االجتماعيةم و ذا الفرؽ لصال  أفراد الفئة األولى 
 ذوي سنوات الزواج األقؿ.

سنوات(:  5( وأفراد الفئة الرالرة )أكرر مف سنة 3-1الفروؽ في المتوسطات بيف أفراد الفئة األولى ) -
في  أفراد عينة البحثم وبالتالي  ناؾ فروؽ بيف متوسطات درجات 0.05د مستوى الداللة دالة عن

الفئة األولى واألفراد في الفئة الرالرة في رتبة االنغبلؽ لمهوية االجتماعيةم و ذا الفرؽ لصال  أفراد 
 الفئة األولى ذوي سنوات الزواج األقؿ.

سنوات(:  5سنة( وأفراد الفئة الرالرة )أكرر مف  5-4ة )الفروؽ في المتوسطات بيف أفراد الفئة الراني -
في  أفراد عينة البحثم وبالتالي  ناؾ فروؽ بيف متوسطات درجات 0.05دالة عند مستوى الداللة 

الفئة الرانية واألفراد في الفئة الرالرة في رتبة االنغبلؽ لمهوية االجتماعيةم و ذا الفرؽ لصال  أفراد 
 نوات الزواج األقؿ.الفئة الرانية ذوي س

 بالنسبة لرتبة تشتت الهوية االجتماعية: -

سنة(: دالة عند  5-4( وأفراد الفئة الرانية )سنة 3-1الفروؽ في المتوسطات بيف أفراد الفئة األولى ) -
في الفئة األولى  أفراد عينة البحثم وبالتالي  ناؾ فروؽ بيف متوسطات درجات 0.05مستوى الداللة 
ئة الرائية في رتبة تشتت الهوية االجتماعيةم و ذا الفرؽ لصال  أفراد الفئة األولى ذوي واألفراد في الف

 سنوات الزواج األقؿ.

سنوات(:  5( وأفراد الفئة الرالرة )أكرر مف سنة 3-1الفروؽ في المتوسطات بيف أفراد الفئة األولى ) -
في  أفراد عينة البحثدرجات م وبالتالي  ناؾ فروؽ بيف متوسطات 0.05دالة عند مستوى الداللة 

الفئة األولى واألفراد في الفئة الرالرة في رتبة تشتت الهوية االجتماعيةم و ذا الفرؽ لصال  أفراد الفئة 
 األولى ذوي سنوات الزواج األقؿ.

سنوات(:  5سنة( وأفراد الفئة الرالرة )أكرر مف  5-4الفروؽ في المتوسطات بيف أفراد الفئة الرانية ) -
في  أفراد عينة البحثم وبالتالي  ناؾ فروؽ بيف متوسطات درجات 0.05عند مستوى الداللة دالة 

الفئة الرانية واألفراد في الفئة الرالرة في رتبة تشتت الهوية االجتماعيةم و ذا الفرؽ لصال  أفراد الفئة 
 الرانية ذوي سنوات الزواج األقؿ.

 بالنسبة لرتبة تعميؽ الهوية االجتماعية: -

سنة(: دالة عند  5-4( وأفراد الفئة الرانية )سنة 3-1روؽ في المتوسطات بيف أفراد الفئة األولى )الف -
في الفئة األولى  أفراد عينة البحثم وبالتالي  ناؾ فروؽ بيف متوسطات درجات 0.05مستوى الداللة 

أفراد الفئة الرانية ذوي  واألفراد في الفئة الرائية في رتبة تعميؽ الهوية االجتماعيةم و ذا الفرؽ لصال 
 سنوات الزواج األعمى.



 

 

161 

سنوات(:  5( وأفراد الفئة الرالرة )أكرر مف سنة 3-1الفروؽ في المتوسطات بيف أفراد الفئة األولى ) -
في  أفراد عينة البحثم وبالتالي  ناؾ فروؽ بيف متوسطات درجات 0.05دالة عند مستوى الداللة 

الرالرة في رتبة تعميؽ الهوية االجتماعيةم و ذا الفرؽ لصال  أفراد الفئة الفئة األولى واألفراد في الفئة 
 الرالرة ذوي سنوات الزواج األعمى.

سنوات(:  5سنة( وأفراد الفئة الرالرة )أكرر مف  5-4الفروؽ في المتوسطات بيف أفراد الفئة الرانية ) -
في  أفراد عينة البحثدرجات  م وبالتالي  ناؾ فروؽ بيف متوسطات0.05دالة عند مستوى الداللة 

الفئة الرانية واألفراد في الفئة الرالرة في رتبة تعميؽ الهوية االجتماعيةم و ذا الفرؽ لصال  أفراد الفئة 
 الرانية ذوي سنوات الزواج األعمى.

 بالنسبة لرتبة انجاز الهوية اإليديولوجية: -

 ( 3-1الفروؽ في المتوسطات بيف أفراد الفئة األولى  )(: دالة  5-4وأفراد الفئة الرانية )سنة
في  أفراد عينة البحثم وبالتالي  ناؾ فروؽ بيف متوسطات درجات 0.05عند مستوى الداللة 

الفئة األولى واألفراد في الفئة الرائية في رتبة االنجاز لمهوية اإليديولوجيةم و ذا الفرؽ لصال  
 أفراد الفئة الرانية ذوي سنوات الزواج األعمى.

 5سنة( وأفراد الفئة الرالرة )أكرر مف  3-1روؽ في المتوسطات بيف أفراد الفئة األولى )الف 
أفراد م وبالتالي  ناؾ فروؽ بيف متوسطات درجات 0.05سنوات(: دالة عند مستوى الداللة 

في الفئة األولى واألفراد في الفئة الرالرة في رتبة االنجاز لمهوية اإليديولوجيةم  عينة البحث
 الفرؽ لصال  أفراد الفئة الرالرة ذوي سنوات الزواج األعمى. و ذا

 ( 5سنة( وأفراد الفئة الرالرة )أكرر مف  5-4الفروؽ في المتوسطات بيف أفراد الفئة الرانية 
أفراد م وبالتالي  ناؾ فروؽ بيف متوسطات درجات 0.05سنوات(: دالة عند مستوى الداللة 

فراد في الفئة الرالرة في رتبة االنجاز لمهوية اإليديولوجيةم و ذا في الفئة الرانية واأل عينة البحث
 الفرؽ لصال  أفراد الفئة الرانية ذوي سنوات الزواج األعمى.

 بالنسبة لرتبة انغبلؽ الهوية اإليديولوجية:

 سنة(: دالة عند 5-4سنة( وأفراد الفئة الرانية ) 3-1الفروؽ في المتوسطات بيف أفراد الفئة األولى ) -
في الفئة األولى  أفراد عينة البحثم وبالتالي  ناؾ فروؽ بيف متوسطات درجات 0.05مستوى الداللة 

واألفراد في الفئة الرائية في رتبة االنغبلؽ لمهوية اإليديولوجيةم و ذا الفرؽ لصال  أفراد الفئة األولى 
 ذوي سنوات الزواج األقؿ.

سنوات(:  5سنة( وأفراد الفئة الرالرة )أكرر مف  3-1ى )الفروؽ في المتوسطات بيف أفراد الفئة األول -
في  أفراد عينة البحثم وبالتالي  ناؾ فروؽ بيف متوسطات درجات 0.05دالة عند مستوى الداللة 

الفئة األولى واألفراد في الفئة الرالرة في رتبة االنغبلؽ لمهوية اإليديولوجيةم و ذا الفرؽ لصال  أفراد 
 نوات الزواج األقؿ.الفئة األولى ذوي س
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سنوات(:  5سنة( وأفراد الفئة الرالرة )أكرر مف  5-4الفروؽ في المتوسطات بيف أفراد الفئة الرانية ) -
في  أفراد عينة البحثم وبالتالي  ناؾ فروؽ بيف متوسطات درجات 0.05دالة عند مستوى الداللة 

لمهوية اإليديولوجيةم و ذا الفرؽ لصال  أفراد الفئة الرانية واألفراد في الفئة الرالرة في رتبة االنغبلؽ 
 الفئة الرانية ذوي سنوات الزواج األقؿ.

 بالنسبة لرتبة تشتت الهوية اإليديولوجية: -

سنة(: دالة عند  5-4سنة( وأفراد الفئة الرانية ) 3-1الفروؽ في المتوسطات بيف أفراد الفئة األولى ) -
في الفئة األولى  أفراد عينة البحثيف متوسطات درجات م وبالتالي  ناؾ فروؽ ب0.05مستوى الداللة 

واألفراد في الفئة الرائية في رتبة تشتت الهوية اإليديولوجيةم و ذا الفرؽ لصال  أفراد الفئة األولى ذوي 
 سنوات الزواج األقؿ.

نوات(: س 5سنة( وأفراد الفئة الرالرة )أكرر مف  3-1الفروؽ في المتوسطات بيف أفراد الفئة األولى ) -
في  أفراد عينة البحثم وبالتالي  ناؾ فروؽ بيف متوسطات درجات 0.05دالة عند مستوى الداللة 

الفئة األولى واألفراد في الفئة الرالرة في رتبة تشتت الهوية اإليديولوجيةم و ذا الفرؽ لصال  أفراد الفئة 
 األولى ذوي سنوات الزواج األقؿ.

سنوات(:  5سنة( وأفراد الفئة الرالرة )أكرر مف  5-4الفئة الرانية )الفروؽ في المتوسطات بيف أفراد  -
في  أفراد عينة البحثم وبالتالي  ناؾ فروؽ بيف متوسطات درجات 0.05دالة عند مستوى الداللة 

الفئة الرانية واألفراد في الفئة الرالرة في رتبة تشتت الهوية اإليديولوجيةم و ذا الفرؽ لصال  أفراد الفئة 
 انية ذوي سنوات الزواج األقؿ.الر

 بالنسبة لرتبة تعميؽ الهوية اإليديولوجية:

سنة(: دالة عند  5-4سنة( وأفراد الفئة الرانية ) 3-1الفروؽ في المتوسطات بيف أفراد الفئة األولى ) -
في الفئة األولى  أفراد عينة البحثم وبالتالي  ناؾ فروؽ بيف متوسطات درجات 0.05مستوى الداللة 

ألفراد في الفئة الرائية في رتبة تعميؽ الهوية اإليديولوجيةم و ذا الفرؽ لصال  أفراد الفئة الرانية ذوي وا
 سنوات الزواج األعمى.

سنوات(:  5سنة( وأفراد الفئة الرالرة )أكرر مف  3-1الفروؽ في المتوسطات بيف أفراد الفئة األولى ) -
في  أفراد عينة البحثفروؽ بيف متوسطات درجات  م وبالتالي  ناؾ0.05دالة عند مستوى الداللة 

الفئة األولى واألفراد في الفئة الرالرة في رتبة تعميؽ الهوية اإليديولوجيةم و ذا الفرؽ لصال  أفراد الفئة 
 الرالرة ذوي سنوات الزواج األعمى.

سنوات(:  5أكرر مف سنة( وأفراد الفئة الرالرة ) 5-4الفروؽ في المتوسطات بيف أفراد الفئة الرانية ) -
في  أفراد عينة البحثم وبالتالي  ناؾ فروؽ بيف متوسطات درجات 0.05دالة عند مستوى الداللة 

الفئة الرانية واألفراد في الفئة الرالرة في رتبة تعميؽ الهوية اإليديولوجيةم و ذا الفرؽ لصال  أفراد الفئة 
 الرانية ذوي سنوات الزواج األعمى.
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في رتب  ويتهـ االجتماعية  أفراد عينة البحثلنتائج السابقة أف  ناؾ فروقًا بيف يتبيف إذًا مف ا
واإليديولوجية تبعًا لعدد سنوات الزواجم و ذا الفرؽ  ي لصال  األفراد ذوي عدد سنوات الزواج األعمى 

 ؽ والتشتت.بالنسبة لرتبتي اإلنجاز والتعميؽم ولصال  عدد سنوات الزواج األقؿ بالنسبة لرتبتي االنغبل

في مرحمة سف فيمكف تفسير  ذ  النتيجة بما يورد  إريكسوف حوؿ مفهـو الحميمية في مرحمة الرشد المبكرم و 
الرشد المبكر التي يصفها إريكسوف بػ " مرحمة الحميمية والتباعد مقابؿ العزلة" يرى أنه كمما ازداد إيجاد الراشد 

ص آخرم مف دوف الخوؼ مف فقداف األنا. فبعد العشؽ الجارؼ قدر عمى التسميـ لشخأالشاب لنفسه أكرر كاف 
في سف المرا قة تصب  الحميمية الحقيقية أواًلم " االنجذاب المتبادؿ إلنسانيف ناضجيف " الذي يتجاوز مجرد 

م ومف  نا فتف قضاء الزوجيف وقتًا أطوؿ في الزواجم يؤدي اال تماـ الجنسي أو االفتتاف الشهواني الصافي
واالجتماعيم وبالتالي  الوجداني االنفعاليبة لؤلفراد األسوياء إلى زيادة فرص التقارب المعرفي والفكري و بالنس

لعب الدور االجتماعي الجديد المناط بالفرد مف خبلؿ مؤسسة الزواجم وزيادة فرص البحث واالستكشاؼ 
 مساعدًا عمى نمو الهوية ونضجها والتوصؿ إلى قناعات يمكف تبنيها خبلؿ  ذ  الفترةم وبالتالي يكوف عامبلً 

 بالنسبة لمنجزي الهوية أو مف  ـ في رتبة التعميؽ. 
اختيار الشريؾ وتعيير إيقاع الحياة الخاصة عمى اتجا ات وعادات اآلخر والعبلقة المتغيرة بالوالديف إف 

عند سترنبرغ قد تسهـ في تشكيؿ العناصر الربلرة لممرمث الذ بي الذي يرمز إلى الحب واألصدقاءم 
(Sternbergm 1986,)  و ي العبلقة الحميمية والعاطفة وااللتزاـ التي تنطوي عمى قرار بالتفاني مف أجؿ

تقضي عمى  التي فضائؿ الحب " تبادلية الوالء "ممرؿ  ذ  العبلقة التي تعزز وتبرز م البقاء عمى  ذ  العبلقة
ألفكار والتوجهات أكررم وتوسع آفاؽ الحوار والنقاش بيف ا وتقرب مافر الكامف في الوظائؼ المتقاسمةالتن

حية ومذ مة حتى بعض جوانب حياتهمام وبذلؾ فهي تقوي العبلقة وتحفظها  المنطقي واحتراـ االختبلؼ في
 الكبر.

وبالنسبة لمشتتي الهوية بينت النتائج أف التقدـ بعمر الزواج ال يسا ـ في نمو الهوية المشتتةم و ذا يعني أنه مع 
التقدـ بسنوات الزواجم يمكف أف يؤدي ذلؾ إلى البدء بشيء مف البحث واالستكشاؼ حوؿ الموضوعات المتعمقة 
باألسرة والزواج والبدء بتبني قناعات محدد حوؿ ذلؾ وبالتالي يؤدي إلى  ذا األرر السمبي لنمو الهوية المشتتة 

 لمزوجات.
 ج ورتب الهوية االجتماعية:ويبيف الشكؿ التالي العبلقة بيف عدد سنوات الزوا

 العبلقة بيف عدد سنوات الزواج ورتب الهوية االجتماعيةيبيف  27 الشكؿ رقـ
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 كما يبيف الشكؿ التالي العبلقة بيف عدد سنوات الزواج ورتب الهوية االيديولوجية:

 العبلقة بيف عدد سنوات الزواج ورتب الهوية االيديولوجيةيبيف  28 الشكؿ رقـ

 
 الثامنة الفرضية

في التكافؽ الزكاجي تعزل لمتغير  أفراد عينة البحثال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات 
 أسمكب االختيار الزكاجي.

فراد عينة حساب الفروؽ بيف المتوسطات باستخداـ معادلة )ت( ستيودنتم أل تـلمتحقؽ مف صحة  ذ  الفرضية 
 م وكانت النتائج كما  و موض  في الجدوؿ التالي:حسب أسموب اختيار ـ الزواجي البحث
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التوافؽ في  أفراد عينة البحثالفروؽ بيف متوسطات درجات لداللة  t- testنتائج اختبار يبيف  56جدوؿ رقـ 
 الزواجي تبعًا ألسموب االختيار الزواجي

 المتكسط العدد االختيار المتغير
االنحراؼ 

 دح ت معيارمال
مستكل 
 الداللة الداللة

عف طريؽ األىؿ أك  الفكرم
4.96 10.148 46.76 261 األصدقاء

دالة عند  0.000 509 0
0.01 

     7.834 50.75 250 ذاتي 
الكجداني 
 االنفعالي

عف طريؽ األىؿ أك 
 األصدقاء

261 51.35 8.488 4.90
2 

دالة عند  0.000 509
0.01 

     8.866 55.11 250 ذاتي 

 الجنسي
عف طريؽ األىؿ أك 

 6.403 34.38 261 األصدقاء
4.04

7 509 0.000 
دالة عند 
0.01 

     5.983 36.60 250 ذاتي 

 االجتماعي
عف طريؽ األىؿ أك 

 8.196 51.75 261 األصدقاء
4.63

6 509 0.000 
دالة عند 
0.01 

     9.082 55.30 250 ذاتي 
التكافؽ 
 الزكاجي

عف طريؽ األىؿ أك 
 261 األصدقاء

184.2
4 28.971 

5.27
2 509 0.000 

دالة عند 
0.01 

197.7 250 ذاتي 
6 

28.983     

أف قيمة )ت( المحسوبة بالنسبة ألبعاد التوافؽ الزواجي األربعة ولمتوافؽ الزواجي  يتبيفمف الجدوؿ السابؽ 
أفراد عينة ائية بيف متوسط درجات ( وبالتالي توجد فروؽ ذات داللة إحص1015الكميم دالة عند مستوى الداللة )

في التوافؽ الزواجي تعزى لمتغير أسموب االختيار الزواجيم و ذا الفرؽ  و لصال  ذوي االختيار الذاتي  البحث
 بالنسبة ألبعاد التوافؽ الزواجي األربعة وبالنسبة لمتوافؽ الزواجي الكمي.

لى عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف أساليب ( التي توصمت إ1988و ذ  النتيجة تختمؼ مع دراسة قاسـ )
االختيار الزواجي )األسموب الشخصيم األسموب الوالديم الزواج عف طريؽ اإلعبلناتم والزواج عف طريؽ 

 الخاطبة(. 
 ويمكف تفسير  ذ  النتيجة كما يمي:

تذكر عطيات أبو  حيثاجيم إف االختيار الزواجي السميـ يعد الخطوة األولى التي تعمؿ عمى تحقيؽ التوافؽ الزو 
منها: السمات الشكمية السميـ ( مجموعة مف المحكات التي تقوـ عميها عممية االختيار الزواجي 1999العينيف )

التي تتعمؽ بالمبلم  الظا رية مرؿ: القواـم لوف البشرةم الجماؿ الشكميم والشعر....م وكذلؾ السمات االقتصادية 
رؿ: الغنىم الفقر...م والسمات النفسية مرؿ: الميوؿ واالتجا ات وبعض القدراتم التي تتعمؽ بالجانب المادي م
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والسمات االجتماعية كرؿ: األصؿ الطيب والعريؽم المكانة االجتماعية...م إضافًة لتوافر الجانب الدينيم 
 (.180م 1999العينيفم )أبو  الحرية واإلرادة الكاممة والعقؿ الناضج.بالفرد  يتمتعأف و  موالجانب الفكري الرقافي

عندما يقوـ الفرد باالختيار الزواجي وفقًا لمعايير محددة مف قبمه مباشرًةم ووفقًا لرغباته المدروسةم ويختار 
الشريؾ برضًى تاـم فتنه يطور استعدادًا نفسيًا لتقبؿ الشريؾ ومشاركته فكريًا ووجدانيًا واجتماعيًا وجنسيًا وفي 

 ذ   ي بداية التوافؽ الزواجيم وعميه فتف االختيار الزواجي السميـ )القائـ عمى اختيار جميع المناحي الحياتيةم و 
 ذاتي بناًء عمى معايير الفرد الشخصية( يؤرر ايجابيًا عمى التوافؽ الزواجي.

ومف جهة أخرى فتف اختيار شريؾ الحياة بناًء عمى رغبة األ ؿ أو تحت ضغطهـ أو ضغط األصدقاء أو عف 
ؿ االتصاالت أو عف طريؽ الخاطبة )كما ال زاؿ شائعًا في بعض المجتمعات(م  ذا االختيار الذي طريؽ وسائ

ال يتـ فيه دراسة طباع والسمات الشخصية لمشريؾ ومدى موافقتها لآلخرم فتف  ذا االختيار يكوف عامبًل أساسيًا 
ي الرؤى واآلراء واالتجا ات والميوؿم وفي النعداـ التوافؽ الزواجي بيف  ذيف الزوجيفم ألنه غالبًا ما يختمفاف ف

 معظـ الموضوعات الفكرية والدينية والسياسية واالجتماعية.
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  التاسعةلفرضية 
 اتفي التكافؽ الزكاجي تعزل لمتغير  أفراد عينة البحثال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات 

 .كف، عدد سنكات الزكاج، كجكد أطفاؿ لدل الزكجيف(، االختصاص الدراسي، السالعمر)
 العمر: لمتغيربالنسبة  - أ
 م كما  و مبيف في الجدوؿ التالي:رحسب العمفراد عينة البحث ألالحسابية متوسطات الحساب  تـ

متغير الزواجي تبعًا ل التوافؽفي  أفراد عينة البحثدرجات لمتوسطات الوصفي  اإلحصاءيبيف  57جدوؿ رقـ 
 العمر

 االنحراؼ المعيارم المتكسط العدد العمر المتغير
 6.301 43.48 198 سنة 19-18 الفكرم
 20-22 294 47.79 7.196 
 9.135 52.36 19 سنة فما فكؽ 23 

 6.591 51.02 198 سنة 19-18 الكجداني االنفعالي
 20-22 294 55.51 9.438 
 8.684 54.41 19 سنة فما فكؽ 23 

 6.914 45.80 198 سنة 19-18 الجنسي
 20-22 294 43.86 6.932 
 6.748 41.55 19 سنة فما فكؽ 23 

 9.223 52.38 198 سنة 19-18 االجتماعي
 20-22 294 56.36 8.672 
 7.985 61.23 19 سنة فما فكؽ 23 

 28.375 168.68 198 سنة 19-18 التكافؽ الزكاجي
 20-22 294 189.52 25.629 
 23.682 199.53 19 سنة فما فكؽ 23 

لمتحقؽ مف صحة الفرضية تـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادي لمعرفة داللة الفروؽ بيف المتوسطات بالنسبة 
 لؤلبعاد األربعة لمتوافؽ الزواجيم وكانت النتائج كما  و في الجدوؿ التالي: 
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لتوافؽ الزواجي تبعًا ا درجات نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي لمفروؽ بيف متوسطاتيبيف  58جدوؿ رقـ 
 لعمرلمتغير ا

 مصدر التبايف البعد
مجمكع 
 دح المربعات

متكسط 
 قيمة ؼ المربعات

مستكل 
 الداللة الداللة

دالة عند  0.000 53.691 3846.435 2 7692.870 بيف المجمكعات الفكرم
0.01 

    71.641 508 36393.415 داخؿ المجمكعات 
     510 44086.286 الكمي 

الكجداني 
 االنفعالي

 بيف المجمكعات
6982.585 2 3491.292 53.531 0.000 

دالة عند 
0.01 

    65.220 508 33132.002 داخؿ المجمكعات 
     510 40114.587 الكمي 

دالة عند  0.000 38.460 1328.284 2 2656.568 بيف المجمكعات الجنسي
0.01 

    34.537 508 17544.582 داخؿ المجمكعات 
     510 20201.151 الكمي 

 بيف المجمكعات االجتماعي
7670.054 2 3835.027 60.996 0.000 

دالة عند 
0.01 

    62.873 508 31939.586 داخؿ المجمكعات 
     510 39609.640 الكمي 

التكافؽ 
 الزكاجي

دالة عند  0.000 68.793 48028.891 2 96057.782 مجمكعاتبيف ال
0.01 

354669.50 داخؿ المجمكعات 
2 508 698.168    

450727.28 الكمي 
4 510     

التوافؽ الفكريم التوافؽ  بالنسبة لكؿ مف األبعاد: 1015الجدوؿ السابؽ أف قيمة ؼ دالة عند مستوى الداللة  يبيف
وافػػؽ الجنسػػيم التوافػػؽ االجتمػػاعيم والتوافػػؽ الزواجػػي الكمػػيم وبالتػػالي  نػػاؾ فػػروؽ بػػيف م التالوجػػداني االنفعػػالي

والجنسػػي واالجتمػػاعيم وتػػوافقهـ  الوجػػداني االنفعػػاليفػػي تػػوافقهـ الفكػػري و  أفػػراد عينػػة البحػػثدرجػػات متوسػػطات 
ع االختبػار المناسػب نػو  تػـ تحديػدم ولمعرفػة مصػدر  ػذ  الفػروؽ فػراد عينػة البحػثالزواجي الكميم حسب العمر أل

وذلػػؾ بحسػػاب تجػػانس التبػػايف باسػػتخداـ مؤشػػر/ ؼ/ ليفػػيف لمعرفػػة تجػػانس العينػػةم وكانػػت النتػػائج كمػػا  ػػو فػػي 
 الجدوؿ التالي:
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 لمفروؽ بيف متوسطات درجات التوافؽ الزواجي تبعاً  نتائج اختبار ؼ ليفيف لتجانس التبايفيبيف  59جدوؿ رقـ 

 لعمر لمتغير ا
 الداللة مستكل الداللة 2دح 1دح قيمة ؼ ليفيف البعد
 0.01دالة عند  0.007 508 2 3.085 الفكرم

 0.01دالة عند  0.005 508 2 5.463 الكجداني االنفعالي
 0.01دالة عند  0.006 508 2 1.897 الجنسي
 0.01دالة عند  0.003 508 2 4.981 االجتماعي

 0.01دالة عند  0.000 508 2 11.723 التكافؽ الزكاجي
غير متجانسة في التبايف  العينةأي أف  1015أف قيـ /ؼ/ دالة عند مستوى داللة  يتيفمف الجدوؿ السابؽ 

وكأنها سحبت مف مجتمعات مختمفةم و ذا يتطمب استخداـ اختبارات مقارنة متعددة تصم  في حاؿ عدـ تجانس 
بار )دونيت سي(م وقد استخدمته الباحرة لمعرفة مصدر الفروؽ بيف متوسطات العيناتم ومف  ذ  االختبارات اخت

في توافقهـ الزواجي تبعًا لمتغير العمرم وكانت النتائج كما  و موض  في الجدوؿ  أفراد عينة البحثدرجات 
 التالي:
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 بار المقارنات المتعددة دونيت سينتائج اختيبيف  60جدوؿ رقـ 
 الداللة الفرؽ بيف المتكسطيف العمر العمر البعد
 0.05داؿ عند  4.30- 22-20 سنة 19-18 الفكرم
 0.05داؿ عند  9.87- سنة فما فكؽ 23  
 0.05داؿ عند  4.30 سنة 18-19 20-22 
 0.05داؿ عند  5.57- سنة فما فكؽ 23  
 0.05داؿ عند  9.87 ةسن 19-18 سنة فما فكؽ 23 
 0.05داؿ عند  5.57 20-22  

 0.05داؿ عند  4.49- 22-20 سنة 19-18 الكجداني االنفعالي
 0.05داؿ عند  9.39- سنة فما فكؽ 23  
 0.05داؿ عند  4.49 سنة 18-19 20-22 
 0.05داؿ عند  4.90- سنة فما فكؽ 23  
 0.05داؿ عند  9.39 سنة 19-18 سنة فما فكؽ 23 
 0.05داؿ عند  4.90 20-22  

 0.05داؿ عند  3.07- 22-20 سنة 19-18 الجنسي
 0.05داؿ عند  5.75- سنة فما فكؽ 23  
 0.05داؿ عند  3.07 سنة 18-19 20-22 
 0.05داؿ عند  2.69- سنة فما فكؽ 23  
 0.05داؿ عند  5.75 سنة 19-18 سنة فما فكؽ 23 
 0.05داؿ عند  2.69 20-22  

 0.05داؿ عند  3.99- 22-20 سنة 19-18 جتماعياال
 0.05داؿ عند  9.86- سنة فما فكؽ 23  
 0.05داؿ عند  3.99 سنة 18-19 20-22 
 0.05داؿ عند  5.87- سنة فما فكؽ 23  
 0.05داؿ عند  9.86 سنة 19-18 سنة فما فكؽ 23 
 0.05داؿ عند  5.87 20-22  

 0.05داؿ عند  15.84- 22-20 سنة 19-18 التكافؽ الزكاجي
 0.05داؿ عند  34.87- سنة فما فكؽ 23  
 0.05داؿ عند  15.84 سنة 18-19 20-22 
 0.05داؿ عند  19.03- سنة فما فكؽ 23  
 0.05داؿ عند  34.87 سنة 19-18 سنة فما فكؽ 23 
 0.05داؿ عند  19.03 20-22  
 
 
 



 

 

171 

 :يتبيفمف الجدوؿ السابؽ 
 فؽ الفكري:بالنسبة لُبعد التوا -

 ( سنة: دالة عند مستوى 22-20( سنوات وأفراد فئة )19-18الفروؽ في المتوسطات بيف أفراد فئة )
( 19-18في فئة ) أفراد عينة البحثم وبالتالي  ناؾ فروؽ بيف متوسطات درجات  1011الداللة 

 سنة. (22-20)( سنة في توافقهـ الفكريم و ذا الفرؽ لصال  أفراد فئة 22-20سنة وأفراد فئة )

 ( سنة وأفراد فئة 22-20الفروؽ في المتوسطات بيف أفراد فئة )سنة فما فوؽ: دالة عند مستوى  23
( 22-20في فئة ) أفراد عينة البحثم وبالتالي  ناؾ فروؽ بيف متوسطات درجات  1011الداللة 

سنة فما  23)ئة سنة فما فوؽ في توافقهـ الفكريم و ذا الفرؽ لصال  أفراد ف21سنة وأفراد فئة 
 سنوات. (فوؽ

 :االنفعالي بالنسبة لُبعد التوافؽ الوجداني -

 ( سنة: دالة عند مستوى 22-20( سنة وأفراد فئة )19-18الفروؽ في المتوسطات بيف أفراد فئة )
( 19-18في فئة ) أفراد عينة البحثم وبالتالي  ناؾ فروؽ بيف متوسطات درجات  0.05الداللة 

-20)م و ذا الفرؽ لصال  أفراد فئة الوجداني االنفعالي( سنة في توافقهـ 22-20سنة وأفراد فئة )
 سنة. (22
 ( سنة وأفراد فئة 22-20الفروؽ في المتوسطات بيف أفراد فئة )سنة فما فوؽ: دالة عند مستوى  23

( سنة 22-20في فئة ) أفراد عينة البحثوبالتالي  ناؾ فروؽ بيف متوسطات درجات  0.05الداللة 
 .(سنة فما فوؽ 23)سنة فما فوؽ في توافقهـ الوجدانيم و ذا الفرؽ لصال  أفراد فئة  23فراد فئة وأ

 بالنسبة لُبعد التوافؽ الجنسي: -

 ( سنة: دالة عند مستوى 22-20( سنة وأفراد فئة )19-18الفروؽ في المتوسطات بيف أفراد فئة )
( 19-18في فئة ) أفراد عينة البحث م وبالتالي  ناؾ فروؽ بيف متوسطات درجات 0.05الداللة 

 سنة. (22-20)( سنة في توافقهـ الجنسيم و ذا الفرؽ لصال  أفراد فئة 22-20سنة وأفراد فئة )
 ( سنة وأفراد فئة 22-20الفروؽ في المتوسطات بيف أفراد فئة )سنة فما فوؽ: دالة عند مستوى  23

( 22-20في فئة ) أفراد عينة البحثات م وبالتالي  ناؾ فروؽ بيف متوسطات درج 0.05الداللة 
سنة فما  23)سنة فما فوؽ في توافقهـ الجنسيم و ذا الفرؽ لصال  أفراد فئة  23سنة وأفراد فئة 

 .(فوؽ

 بالنسبة لُبعد التوافؽ االجتماعي: -

 ( سنة: دالة عند مستوى 22-20( سنة وأفراد فئة )19-18الفروؽ في المتوسطات بيف أفراد فئة )
( 19-18في فئة ) أفراد عينة البحثم وبالتالي  ناؾ فروؽ بيف متوسطات درجات 1.12الداللة 

 (22-20)( سنة في توافقهـ االجتماعيم و ذا الفرؽ لصال  أفراد فئة 22-20سنة وأفراد فئة )
 سنة.
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 ( سنة وأفراد فئة 22-20الفروؽ في المتوسطات بيف أفراد فئة )سنة فما فوؽ: دالة عند مستوى  23
( 22-20في فئة ) أفراد عينة البحثم وبالتالي  ناؾ فروؽ بيف متوسطات درجات  1011لة الدال

سنة فما  23سنة فما فوؽ في توافقهـ االجتماعيم و ذا الفرؽ لصال  أفراد فئة  23سنة وأفراد فئة 
 فوؽ.

 بالنسبة التوافؽ الزواجي الكمي: -

 ( سنة وأفرا19-18الفروؽ في المتوسطات بيف أفراد فئة )( سنة: دالة عند مستوى 22-20د فئة )
( 19-18في فئة ) أفراد عينة البحثم وبالتالي  ناؾ فروؽ بيف متوسطات درجات 0.05الداللة 

 (22-20)( سنة في توافقهـ الزواجي الكميم و ذا الفرؽ لصال  أفراد فئة 22-20سنة وأفراد فئة )
 سنة.

 ( سنوا22-20الفروؽ في المتوسطات بيف أفراد فئة ) سنة فما فوؽ: دالة عند  23ت وأفراد فئة
في فئة  أفراد عينة البحثم وبالتالي  ناؾ فروؽ بيف متوسطات درجات 1011مستوى الداللة 

م و ذا الفرؽ  التوافؽ الزواجي الكميسنة فما فوؽ في توافقهـ  23( سنة وأفراد فئة 20-22)
 سنة فما فوؽ. 23لصال  أفراد فئة 

الزواجي ألفراد عينة البحث بأبعاد  األربعة والتوافؽ الزواجي الكمي يرتبط ارتباطًا ايجابيًا  وبالنتيجة فتف التوافؽ
 ولصال  األفراد األكبر سنًا. أفراد عينة البحثبعمر 

اد مستوى دز أف يتقدـ اإلنساف في العمر أو واقعية إلى حد كبيرم ألف مف المفترض أنه مع  و ذ  النتيجة منطقية
أكرر قدرة عمى ضبط انفعاالتهم ومحاكمة األمور بواقعية ومنطقيةم وأكرر قدرة عمى تحمؿ  م وأف يصب نضجه

وقد ال يكوف  ذا صحيحًا في أعباء المسؤولية والقياـ بالواجبات والمهاـ التي تعزز عبلقاته االجتماعية واألسريةم 
 كؿ الحاالت.

ورة ناضجة متزنة بعيدة عف تعبيرات الطفولة وعف والنضج  و قدرة الفرد عمى ضبط انفعاالته والتعبير عنها بص
 (.102م 1964التهور واالندفاع )راج م 

كما يشير النضج االنفعالي إلى مقدرٍة شخصيٍة عمى تقبؿ الرشد وواجباته بحؽم وكذلؾ اختبلؼ األدوار التي 
تحمؿ المتاعب يعرفهام وأف الشخص الناضج يدرؾ العبلقة بيف المكاسب والجهود الشخصيةم وقادر عمى 

يماف بقيمة ما يفعمه دوف أف يدفعه أحد أو  الحالية في سبيؿ مكاسب مستقبميةم يفعؿ األشياء بناًء عمى اقتناع وا 
 (.Bell, 1976, 122يرغمه عمى ذلؾ )

ويمرؿ التوافؽ الزواجي المظهر السموكي الظا ري لمشخصيةم و و محصمة لدوافع وسمات عديدة أ مها النضج 
مفردم والذي يعد مؤشرًا  امًا لممرونة وعدـ الجمودم ويسهـ النضج االنفعالي في تحقيؽ التوافؽ االنفعالي ل

الزواجي ألف الشخص الناضج انفعاليًا لديه منظور خاص لمحياةم يقـو سموكه عمى توازف ومعرفة بالحياة 
رار  بنفسهم ويتقبؿ السمطةم االجتماعية  كالحب والزواج ومطالب العيش في مجتمعم يتحمؿ مسؤولياتهم ويتخذ ق

ويعرؼ نتيجة سموكه ويتحممهام وال يموـ الزمف عمى ما ارتكبه مف أخطاءم وال يسرؼ في التأسؼ عمى سموًؾ ما 
 (.146م 2004يأتيهم وال يراوغ أو يتممص مف مسؤولياتهم أو يمقي الموـ عمى اآلخريف. )عربي كاتبيم 
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 لمتغير االختصاص الدراسي.بالنسبة  - ب
حسب االختصاص  فراد عينة البحثأل t- test اختبارباستخداـ درجات اب الفروؽ بيف متوسطات حس تـ

 الدراسي م وكانت النتائج كما  و موض  في الجدوؿ التالي:
توافؽ الفي  أفراد عينة البحثالفروؽ بيف متوسطات درجات لداللة  t- testنتائج اختبار يبيف  61جدوؿ رقـ 

 الزواجي تبعًا لبلختصاص الدراسي

 المتكسط العدد الكمية البعد
االنحراؼ 
 دح ت المعيارم

مستكل 
 الداللة الداللة

دالة عند  0.000 509 4.540 10.001 50.38 280 عممية الفكرم
0.01 

     7.931 46.70 231 أدبية 
الكجداني 
 االنفعالي

دالة عند  0.000 509 4.639 9.224 54.81 280 عممية
0.01 

     8.008 51.23 231 أدبية 
دالة عند  0.000 509 5.807 5.404 36.89 280 عممية الجنسي

0.01 
     6.852 33.74 231 أدبية 

دالة عند  0.000 509 4.427 8.665 55.03 280 عممية االجتماعي
0.01 

     8.646 51.62 231 أدبية 
التكافؽ 
 الزكاجي

 عممية
280 

197.1
0 29.292 5.372 509 0.000 

دالة عند 
0.01 

183.2 231 أدبية 
8 28.526     

قيمة ت المحسوبة بالنسبة لمتوافؽ الزواجي الكمي ولكؿ بعد مف أبعاد  األربعةم دالة  أف يتبيفمف الجدوؿ السابؽ 
توافقهـ  في أفراد عينة البحثفروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسط درجات   ناؾم وبالتالي 0.01عند مستوى 

 .م و ذا الفرؽ لصال  األفراد مف الكميات العمميةالزواجي تعزى لمتغير االختصاص الدراسي
)آدمز حميمي الناقدتبأف التخصصات العممية التطبيقية تساعد عمى تنمية التفكير التفسير النتيجة السابقة  مكفيو 

ممي أكرر قدرة عمى تنظيـ الوقتم كما أف المرأة ذات التخصص العم (1993( و )لوفينجرم 1983وفيتشم 
في الخمفية  ذكروكما  موأكرر رقة بالنفس مما يجعمها أكرر قدرًة عمى تفهـ حاجات الزوج ومتطمبات األسرة

النديس جودسوف أنه يجب عمى القريف أف يعنى عناية خاصة بتمبية االحتياجات الشخصية النظرية لمبحث يرى 
إذ أنه كمما توحدت مجاالت اال تماـ كمما ارتفعت نسبة احتماالت   تماماتملقرينهم وأف يحاوؿ مشاركته في اال

قدرة عمى التوافؽ الزواجي بشكؿ أكرر  يمكف القوؿ أف المرأة ذات التخصص العممي وبالتالي مالتوافؽ الزواجي
 .عاـ
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 :لمتغير السكفبالنسبة  -ج
حسب السكفم وكانت النتائج  راد عينة البحثفم ألt- testاختبار حساب الفروؽ بيف المتوسطات باستخداـ تـ 

 كما  و موض  في الجدوؿ التالي:
 متوسطات درجات التوافؽ الزواجي تبعًا لمتغير السكف الفروؽ بيف يبيف  62جدوؿ رقـ 

 المتكسط العدد السكف البعد
االنحراؼ 
 دح ت المعيارم

مستكل 
 الداللة الداللة

 غير دالة 0.210 509 1.256 8.164 49.18 281 ينةمد الفكرم
     10.509 48.14 230 ريؼ 

الكجداني 
 االنفعالي

 مدينة
281 53.43 8.733 0.688 509 0.492 

 غير دالة

     9.042 52.89 230 ريؼ 
 مدينة الجنسي

281 36.38 6.293 3.692 509 0.000 
دالة عند 
0.01 

     6.123 34.34 230 ريؼ 
دالة عند  0.020 509 2.327 8.980 54.30 281 مدينة تماعياالج

0.05 
     8.518 52.49 230 ريؼ 

193.3 281 مدينة التكافؽ الزكاجي
دالة عند  0.040 509 2.063 28.592 0

0.05 
 ريؼ 

230 
187.8

7 30.860    
 

لنسبة لكؿ مف التوافؽ الزواجي با 1011أف قيمة ت المحسوبة دالة عند مستوى الداللة  يتبيفمف الجدوؿ السابؽ 
 يتبيف وجودبالنسبة لمتوافؽ الجنسيم وبناء عمى ذلؾ  1015الكمي والتوافؽ االجتماعيم ودالة عند مستوى الداللة 

في توافقهـ الزواجي الكمي وتوافقهـ الجنسي  أفراد عينة البحثفروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطات درجات 
 )ريؼ/ مدينة(م و ذا الفرؽ لصال  األفراد ذوي السكف في المدينة. واالجتماعي تعزى لمتغير السكف

م وال توجد فروؽ الوجداني االنفعاليبينما قيمة ت المحسوبة غير دالة بالنسبة لكؿ مف بعدي التوافؽ الفكري و 
 تعزى لمتغير السكف. الوجداني االنفعاليفي توافقهـ الفكري و  أفراد عينة البحثدالة إحصائيًا بيف 

( تبعًا لمسكفم يبدو الوجداني االنفعاليفي توافقهـ الزواجي )الفكري و  أفراد عينة البحثف عدـ وجود فروؽ بيف إ
 ـ في مرحمة التعميـ الجامعيم كما أنهـ متشابهوف في المرحمة العمريةم ولذلؾ مف  أفراد عينة البحثمنطقيًام ف

مع الشريؾ  الوجداني االنفعاليدرة عمى التوافؽ الفكري و المنطقي أف يكوف لديهـ مستوى متشابه مف التفكير والق
يتضمناف: القدرة  الوجداني االنفعاليبغض النظر عف السكفم خاصة إذا عممنا أف محتوى بعدي التوافؽ الفكري و 

عمى حؿ المشكبلت الزوجية والحوار والنظرة العامة لمحياةم والسكوف والراحة النفسية واالحتراـ واال تماـ 
بادؿم والشعور باألماف والمعاممة الحسنة والرقة المتبادلةم والرضا والسعادة الزوجية والتكافؤ الرقافي ...م و ذا المت
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أفراد لدى  الوجداني االنفعاليعمى التوافؽ الفكري و  ًا جمياً تأرير  لـ يظهرمدينة(  -يعني أف متغير السكف )ريؼ
 .عينة البحث

 أفراد عينة البحثنسي واالجتماعي: فيمكف تفسير النتيجة بوجود فروؽ بيف أما فيما يتعمؽ ببعدي التوافؽ الج
تبعًا لمتغير السكفم بأف األفراد الذيف تمقوا تربيتهـ في المدف كاف لهـ فرص أكرر لمتواصؿ االجتماعي والعبلقات 

ية الحصوؿ عمى االجتماعيةم مف خبلؿ المنظمات والجمعيات والنوادي وأماكف المهو والترفيهم وكذلؾ إمكان
معمومات جنسية وتربية جنسية أكرر مما  و متوفر في الريؼم و ذ  مف العوامؿ التي تؤدي إلى التوافؽ الجنسي 

 واالجتماعي لدى الزوجيف مستقببًل.
 بالنسبة لمتغير عدد سنكات الزكاج: - د
كما  و مبيف في م وكانت النتائج حسب عدد سنوات الزواج أفراد عينة البحث درجات حساب متوسطات  تـ

 الجدوؿ التالي:
 التوافؽ الزواجي تبعًا لعدد سنوات الزواجفي  أفراد عينة البحثالوصفي لدرجات  اإلحصاءيبيف  63جدوؿ رقـ 

 االنحراؼ المعيارم المتكسط العدد السنكات البعد
 7.301 44.48 186 سنة 3-1 الفكرم
 8.196 48.79 188 سنكات 4-5 
 10.135 54.36 137 سنكات 5أكثر مف  

 7.591 49.02 186 سنة 3-1 الكجداني االنفعالي
 8.438 53.51 188 سنكات 4-5 
 8.206 58.41 137 سنكات 5أكثر مف  

 5.914 32.80 186 سنة 3-1 الجنسي
 5.932 35.86 188 سنكات 4-5 
 5.748 38.55 137 سنكات 5أكثر مف  

 8.223 49.38 186 سنة 3-1 االجتماعي
 8.272 53.36 188 سنكات 4-5 
 6.985 59.23 137 سنكات 5أكثر مف  

 25.538 175.68 186 سنة 3-1 التكافؽ الزكاجي
 27.851 191.52 188 سنكات 4-5 
 25.577 210.55 137 سنكات 5أكثر مف  

درجات أفراد  متوسطاتبيف  لة الفروؽلمتحقؽ مف صحة الفرضية تـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادي لمعرفة دال
 بالنسبة لؤلبعاد األربعة لمتوافؽ الزواجيم وكانت النتائج كما  و في الجدوؿ التالي:  عينة البحث
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لتوافؽ الزواجي تبعًا ا درجات نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي لمفروؽ بيف متوسطاتيبيف  64جدوؿ رقـ 
 عدد سنوات الزواج ل

 مصدر التبايف البعد
مجمكع 
 دح المربعات

متكسط 
 قيمة ؼ المربعات

مستكل 
 الداللة الداللة

دالة عند  0.000 53.691 3846.435 2 7692.870 بيف المجمكعات الفكرم
0.01 

داخؿ  
    71.641 508 36393.415 المجمكعات

     510 44086.286 الكمي 
الكجداني 
 االنفعالي

دالة عند  0.000 53.531 3491.292 2 6982.585 يف المجمكعاتب
0.01 

داخؿ  
    65.220 508 33132.002 المجمكعات

     510 40114.587 الكمي 
دالة عند  0.000 38.460 1328.284 2 2656.568 بيف المجمكعات الجنسي

0.01 
داخؿ  

    34.537 508 17544.582 المجمكعات

     510 20201.151 الكمي 
دالة عند  0.000 60.996 3835.027 2 7670.054 بيف المجمكعات االجتماعي

0.01 
داخؿ  

    62.873 508 31939.586 المجمكعات

     510 39609.640 الكمي 
التكافؽ 
 الزكاجي

 بيف المجمكعات
96057.782 2 48028.891 68.793 0.000 

دالة عند 
0.01 

داخؿ  
 المجمكعات

354669.50
2 508 698.168    

450727.28 الكمي 
4 510     

التوافؽ الفكريم التوافؽ  بالنسبة لكؿ مف األبعاد: 1015الجدوؿ السابؽ أف قيمة ؼ دالة عند مستوى الداللة يبيف 
درجات م التوافؽ االجتماعيم والتوافؽ الزواجي الكميم وبالتالي  ناؾ فروؽ بيف متوسطات الوجداني االنفعالي

والجنسي واالجتماعيم وتوافقهـ الزواجي الكميم حسب  الوجداني االنفعاليفي توافقهـ الفكري و  البحث أفراد عينة
نوع االختبار المناسب وذلؾ  تـ تحديدم ولمعرفة مصدر  ذ  الفروؽ فراد عينة البحثعدد سنوات الزواج أل
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نت النتائج كما  و في الجدوؿ بحساب تجانس التبايف باستخداـ مؤشر/ ؼ/ ليفيف لمعرفة تجانس العينةم وكا
 التالي:

درجات التوافؽ الزواجي تبعًا لعدد سنوات لمتوسط  نتائج اختبار ؼ ليفيف لتجانس التبايفيبيف  65جدوؿ رقـ 
 الزواج 

 الداللة مستكل الداللة 2دح 1دح قيمة ؼ ليفيف البعد
 0.05دالة عند  0.047 508 2 3.085 الفكرم

 0.01دالة عند  0.004 508 2 5.463 الكجداني االنفعالي
 0.01دالة عند  0.005 508 2 1.897 الجنسي
 0.01دالة عند  0.007 508 2 4.981 االجتماعي

 0.01دالة عند  0.000 508 2 11.723 التكافؽ الزكاجي
غير متجانسة في التبايف  عينةأي أف ال1015أف قيـ /ؼ/ دالة عند مستوى داللة  يتبيفمف الجدوؿ السابؽ 

دة تصم  في حاؿ عدـ تجانس وكأنها سحبت مف مجتمعات مختمفةم و ذا يتطمب استخداـ اختبارات مقارنة متعد
م ومف  ذ  االختبارات اختبار )دونيت سي(م وقد استخدـ لمعرفة مصدر الفروؽ بيف متوسطات درجات العينة

ًا لمتغير عدد سنوات الزواجم وكانت النتائج كما  و موض  في في توافقهـ الزواجي تبع أفراد عينة البحث
 الجدوؿ التالي:
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درجات التوافؽ الزواجي تبعًا لمتغير لمتوسط  نتائج اختبار المقارنات المتعددة دونيت سييبيف  66جدوؿ رقـ 
 عدد سنوات الزواج

 الداللة الفرؽ بيف المتكسطيف السنكات تالسنكا البعد
 0.05داؿ عند  4.30- سنكات 5-4 سنة 3-1  الفكرم
 0.05داؿ عند  9.87- سنكات 5أكثر مف   
 0.05داؿ عند  4.30 سنة 3-1 سنكات 4-5 
 0.05داؿ عند  5.57- سنكات 5أكثر مف   
 0.05داؿ عند  9.87 سنة 3-1 سنكات 5أكثر مف  
 0.05داؿ عند  5.57 سنكات 4-5  

 0.05داؿ عند  4.49- سنكات 5-4 سنة 3-1 الكجداني االنفعالي
 0.05داؿ عند  9.39- سنكات 5أكثر مف   
 0.05داؿ عند  4.49 سنة 3-1 سنكات 4-5 
 0.05داؿ عند  4.90- سنكات 5أكثر مف   
 0.05داؿ عند  9.39 سنة 3-1 سنكات 5أكثر مف  
 0.05د داؿ عن 4.90 سنكات 4-5  

 0.05داؿ عند  3.07- سنكات 5-4 سنة 3-1 الجنسي
 0.05داؿ عند  5.75- سنكات 5أكثر مف   
 0.05داؿ عند  3.07 سنة 3-1 سنكات 4-5 
 0.05داؿ عند  2.69- سنكات 5أكثر مف   
 0.05داؿ عند  5.75 سنة 3-1 سنكات 5أكثر مف  
 0.05داؿ عند  2.69 سنكات 4-5  

 0.05داؿ عند  3.99- سنكات 5-4 سنة 3-1 االجتماعي
 0.05داؿ عند  9.86- سنكات 5أكثر مف   
 0.05داؿ عند  3.99 سنة 3-1 سنكات 4-5 
 0.05داؿ عند  5.87- سنكات 5أكثر مف   
 0.05داؿ عند  9.86 سنة 3-1 سنكات 5أكثر مف  
 0.05داؿ عند  5.87 سنكات 4-5  

 0.05داؿ عند  15.84- سنكات 5-4 سنة 3-1 التكافؽ الزكاجي
 0.05داؿ عند  34.87- سنكات 5أكثر مف   
 0.05داؿ عند  15.84 سنة 3-1 سنكات 4-5 
 0.05داؿ عند  19.03- سنكات 5أكثر مف   
 0.05داؿ عند  34.87 سنة 3-1 سنكات 5أكثر مف  
 0.05داؿ عند  19.03 سنكات 4-5  
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 :ما يمي الجدوؿ السابؽ يبيف
 ُبعد التكافؽ الفكرم:بالنسبة ل  

( سػنة: دالػة عنػد مسػتوى الداللػة 5-4( سنوات وأفراد فئة )3-1الفروؽ في المتوسطات بيف أفراد فئة ) 
( سػنوات وأفػراد 3-1فػي فئػة ) أفػراد عينػة البحػثم وبالتالي  ناؾ فروؽ بيف متوسػطات درجػات  1011
 سنوات. (5-4)فئة ( سنة في توافقهـ الفكريم و ذا الفرؽ لصال  أفراد 5-4فئة )

( سػػػنوات: دالػػػة عنػػػد 5( سػػػنوات وأفػػػراد فئػػػة أكرػػػر مػػػف )5-4الفػػػروؽ فػػػي المتوسػػػطات بػػػيف أفػػػراد فئػػػة ) 
( 5-4فػي فئػة ) أفراد عينة البحػثم وبالتالي  ناؾ فروؽ بيف متوسطات درجات  1011مستوى الداللة 

 (5أكرػر مػف )لصػال  أفػراد فئػة ( سنوات في توافقهـ الفكػريم و ػذا الفػرؽ 5سنوات وأفراد فئة أكرر مف )
 سنوات.

 :الكجداني االنفعاليبالنسبة لُبعد التكافؽ 
 ( سنة: دالة عند مستوى 5-4( سنوات وأفراد فئة )3-1الفروؽ في المتوسطات بيف أفراد فئة )

( 3-1في فئة ) أفراد عينة البحثم وبالتالي  ناؾ فروؽ بيف متوسطات درجات  1011الداللة 
م و ذا الفرؽ لصال  أفراد فئة الوجداني االنفعالي( سنة في توافقهـ 5-4ئة )سنوات وأفراد ف

 سنوات. (4-5)

 ( سنوات: دالة عند 5( سنوات وأفراد فئة أكرر مف )5-4الفروؽ في المتوسطات بيف أفراد فئة )
في فئة  أفراد عينة البحثم وبالتالي  ناؾ فروؽ بيف متوسطات درجات  1011مستوى الداللة 

م و ذا الفرؽ لصال  الوجداني االنفعالي( سنوات في توافقهـ 5سنوات وأفراد فئة أكرر مف ) (4-5)
 سنوات. (5أكرر مف )أفراد فئة 

 بالنسبة لُبعد التكافؽ الجنسي:
 ( سنة: دالة عند مستوى الداللة 5-4( سنوات وأفراد فئة )3-1الفروؽ في المتوسطات بيف أفراد فئة )

( سنوات وأفراد فئة 3-1في فئة ) أفراد عينة البحثؽ بيف متوسطات درجات وبالتالي  ناؾ فرو  1011
 سنوات. (5-4)( سنة في توافقهـ الجنسيم و ذا الفرؽ لصال  أفراد فئة 4-5)

 ( سنوات: دالة عند مستوى 5( سنوات وأفراد فئة أكرر مف )5-4الفروؽ في المتوسطات بيف أفراد فئة )
( سنوات 5-4في فئة ) أفراد عينة البحثوؽ بيف متوسطات درجات وبالتالي  ناؾ فر  1011الداللة 

 (5أكرر مف )( سنوات في توافقهـ الجنسيم و ذا الفرؽ لصال  أفراد فئة 5وأفراد فئة أكرر مف )
 سنوات.

 بالنسبة لُبعد التكافؽ االجتماعي:
 ( سنة: دالة5-4( سنوات وأفراد فئة )3-1الفروؽ في المتوسطات بيف أفراد فئة )  عند مستوى الداللة

( سنوات 3-1في فئة ) أفراد عينة البحثم وبالتالي  ناؾ فروؽ بيف متوسطات درجات  1011
 سنوات. (5-4)( سنة في توافقهـ االجتماعيم و ذا الفرؽ لصال  أفراد فئة 5-4وأفراد فئة )
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 ( سنوات5( سنوات وأفراد فئة أكرر مف )5-4الفروؽ في المتوسطات بيف أفراد فئة ) دالة عند مستوى :
( سنوات 5-4في فئة ) أفراد عينة البحثم وبالتالي  ناؾ فروؽ بيف متوسطات درجات  1011الداللة 

 (5أكرر مف )( سنوات في توافقهـ االجتماعيم و ذا الفرؽ لصال  أفراد فئة 5وأفراد فئة أكرر مف )
 سنوات.

 بالنسبة التكافؽ الزكاجي الكمي:
 ( سنة: دالة عند مستوى الداللة 5-4( سنوات وأفراد فئة )3-1أفراد فئة ) الفروؽ في المتوسطات بيف

( سنوات وأفراد فئة 3-1في فئة ) أفراد عينة البحثوبالتالي  ناؾ فروؽ بيف متوسطات درجات  1011
 سنوات. (5-4)( سنة في توافقهـ الزواجي الكميم و ذا الفرؽ لصال  أفراد فئة 4-5)

 ( سنوات: دالة عند مستوى 5( سنوات وأفراد فئة أكرر مف )5-4أفراد فئة ) الفروؽ في المتوسطات بيف
( سنوات 5-4في فئة ) أفراد عينة البحثوبالتالي  ناؾ فروؽ بيف متوسطات درجات  1011الداللة 

أكرر )م و ذا الفرؽ لصال  أفراد فئة  التوافؽ الزواجي الكمي( سنوات في توافقهـ 5وأفراد فئة أكرر مف )
 سنوات. (5مف 

التوافؽ الزواجي الكمي وأبعاد  األربعة ترتبط ارتباطًا ايجابيًا بعدد سنوات الزواج ولصال  األزواج  وبالنتيجة فتف
 ذوي عدد سنوات الزواج األكرر. 

يمكف تفسير  ذ  النتيجة بما ورد في اإلطار النظري لمبحثم حيث تعتبر مدة الزواج مف العوامؿ المؤررة و 
زواجيم ومع زيادة مدة الزواج وزيادة العشرة بيف الزوجيف يزداد تقاربهما وفهـ كؿ منهما في التوافؽ ال

لشخصية اآلخر ومتطمباته وطريقة تفكير م والوصوؿ إلى نقاط مشتركة حوؿ المواضيع المختمؼ عميها 
 بينهمام وبذلؾ يزداد التوافؽ بينهما.

 :لمتغير كجكد أطفاؿ لدل الزكجيفبالنسبة  -ق
حسب وجود أطفاؿ لدى  فراد عينة البحثب الفروؽ بيف المتوسطات باستخداـ معادلة )ت( ستيودنتم ألحسا تـ

 الزوجيفم وكانت النتائج كما  و موض  في الجدوؿ التالي:
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التوافؽ في  ينة البحثأفراد عبيف متوسطات درجات لداللة الفروؽ  t- testنتائج اختبار يبيف  67جدوؿ رقـ 
 الزواجي تبعًا لوجود أطفاؿ لدى الزوجيف

 انجؼذ
 انمزُضط انؼذد َعُد أطغبل

الوحراف 

 دػ د انمؼٕبرْ
مطزُِ 

 انذلنخ
 انذلنخ

 ُٔعذ أطفبل انفكرْ
280 50.65 10.002 5.329 509 0.000 

دانخ ػىذ 

1015 

ل ُٔعذ  

 أطفبل
231 46.36 7.758    

 

انُعذاوٓ 

 الوفؼبنٓ
 ُٔعذ أطفبل

280 54.99 9.251 5.165 509 0.000 
دانخ ػىذ 

1015 

ل ُٔعذ  

 أطفبل
231 51.01 7.868    

 

 ُٔعذ أطفبل انغىطٓ
280 36.06 6.308 2.363 509 0.018 

دانخ ػىذ 

1011 

ل ُٔعذ  

 أطفبل
231 34.74 6.214    

 

 ُٔعذ أطفبل العزمبػٓ
280 55.33 8.393 5.355 509 0.000 

ذ دانخ ػى

1015 

ل ُٔعذ  

 أطفبل
231 51.25 8.808    

 

انزُافك 

 انسَاعٓ
 ُٔعذ أطفبل

280 
197.0

3 
29.945 5.307 509 0.000 

دانخ ػىذ 

1015 

ل ُٔعذ  

 أطفبل
231 

183.3
7 

27.734    
 

وبالتالي  تبيف النتائج في الجدوؿ السابؽ أف قيمة ت دالة بالنسبة لكؿ مف التوافؽ الزواجي الكمي وأبعاد  األربعةم
في التوافؽ الزواجي تعزى لمتغير وجود أطفاؿ  أفراد عينة البحث ناؾ فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسط درجات 

 لدى الزوجيف.
صفاء مرسي وتتفؽ مع دراسة م Frank & Lori (1995)فرانؾ و لوري مع دراسة كؿ مف  تختمؼو ذ  النتيجة 

 .(2005والطا ر محمود )
أف وجود أطفاؿ لمزوجيف يؤرر في التوافؽ الزواجيم خاصًة  Frank & Lori (1995)ي حيث ذكر فرانؾ و لور 

إذا كاف األطفاؿ اقؿ عمرًا مف ست سنواتم حيث أف قدوـ طفؿ جديد قد يأخذ الزوجيف أو أحد ما بعيدًا عف 
قد يصاحبه قمة التوافؽ  العبلقة الزوجيةم فيقؿ التفاعؿ بينهمام ويوزع الوقت عمى ربلرة أفراد بداًل مف فرديفم مما

 الزواجي.

بعض المتغيرات الخاصة باألبناء والتي تزيد التوافؽ  أف( 2005صفاء مرسي والطا ر محمود ) تبيفمقابؿ ذلؾ 
الزواجيم ومنها: وجود أبناء لمزوجيفم تعميمهـم وعمر ـم حيث أف ذلؾ يقوي الرباط بيف الزوجيفم ويشجعهما 

(. أي أف 622م 2005هد لتحقيؽ التوافؽ الزواجي والمحافظة عميه )مرسيم ذؿ المزيد مف الجبعمى مواصمة 
التوافؽ الزواجي يزيد مع وجود األبناءم ورغبة الوالديف في تحقيؽ االستقرار والتوافؽ الزواجيم كي يحققا الجو 

 المناسب لهـ.
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افؽ الزواجي بينهمام حيث أف لهذا فتف والدة الطفؿ قد تشغؿ الزوجيف بعض الوقت عف بعضهمام ولكنه يزيد التو 
إال عف طريؽ عممية اإلنجاب التي تشبع  يتحقؽالهدؼ األساسي مف الزواج  و االستقرار وبناء األسرةم وذلؾ ال 

 غريزتي األبوة واألمومةم مما يزيد ارتباط الزوجيفم ويعطي إحساسًا جديدًا بالزواجم مما يدعـ التوافؽ الزواجي.
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  ةينيكينتائج الدراسة اإلكم
 ذا القسـ مناقشة وتحميؿ محتوى المقابمة اإلكمينيكية لكؿ محور مف المحاور عمى حدةم ومف رـ  تـ في

 القياـمناقشة وتحميؿ محتوى اإلجابات عمى االختبار اإلسقاطي لكؿ حالة مف حاالت الهوية األربعم ومف رـ 
 ئنة وراء كؿ حالة مف حاالت الهوية.بمحاولة رسـ صورة إكمينيكية لكؿ حالة م وتحديد العوامؿ الكا

 حالة )أ(الحالة اليكية المحققة )المنجزة( -أكالن 
 مناقشة كتحميؿ محتكل المقابمة اإلكمينيكية لمحالة )أ(:  -0

 التكافؽ الزكاجي كاختيار شريؾ الحياة:المحكر األكؿ:  -0-0

 التكافؽ الفكرم: - أ

وؿ أنها تتبلقى معه في األفكار والميوؿ واال تماماتم يبدو أف الحالة )أ( تحقؽ مع زوجها التوافؽ الفكري فهي تق
 كما أنهما يتشاركاف في القرارات األسريةم ويعتمداف الحوار أساسًا لحؿ مشكبلتهما.

 :الكجداني االنفعاليالتكافؽ  - ب

وج كما أف الزوجيف متوافقيف وجدانيًام حيث يشتركاف في نظرتهما لمحياةم كما أف كبل الزوجيف يحتـر مشاعر الز 
 اآلخر ويقدر ام وكؿ منهما يجد السعادة بوجود اآلخر إلى جانبه.

 بالنسبة لمتكافؽ الجنسي: - ت

يبدو أف الحالة )أ( تحقؽ التوافؽ الجنسي بشكؿ جيد مع زوجهام فالحياة الجنسية التشكؿ نقطة خبلؼ  
ما تمامًام بحيث ال بينهمام ألنهما يناقشاف جميع األمور الجنسية بصراحة ووضوح و ما منفتحاف عمى بعضه

يتركاف أي موضوع جنسي أو مشكمة جنسية بينهما معمقًام بؿ يسعياف إلى مناقشتها وحمهام و ما يعمبلف إلى 
تحقيؽ أقصى حالة إشباع جنسي بشكؿ متبادؿم ويعتبراف الحياة الجنسية أمرًا مستساغًام وضروريًا تمامًا 

ية طبيعية تحقؽ لهما السعادةم واليعتبراف العبلقة كأي حاجة جسدية ونفسية أخرىم ويعيشاف حياة جنس
الجنسية واجبًا رقيبًل ومجاممة تجا  الطرؼ اآلخرم بؿ  ي ممارسة طبيعية لحاجة جسدية ونفسية تأتي تتويجًا 
لمشاعر الحب والود التي يحممها كؿ طرؼ لمطرؼ اآلخرم بحيث تصب  العبلقة الجنسية والرغبة الجنسيةم 

 لكؿ طرؼ منهما. تاـة لمعبلقة الزوجية وليس نقطة خبلؼ بينهمام وبما يحقؽ حالة رضا وسيمة قرب وتقوي
 بالنسبة لممبادئ الدينية األساسية - ث

 توصؿ الزوجاف إلى اتفاؽ مف نوع ما حوؿ  ذ  المبادئم رغـ عدـ اتفاقهما األولي حولها. 

 بالنسبة الختيار شريؾ الحياة:  - ح

)أ( وزوجها اختيارًا ذاتيًام تـ عف طريؽ معرفة شخصية دوف تدخؿ أحد كاف االختيار الزواجي بيف الحالة 
بهذا االختيارم وكاف زواجهما عف قناعة ورضا مف كميهما دوف تأرر براي أحد مف المحيطم ولكف لـ يواجها 
معارضة مف قبؿ األ ؿم وتبيف الحالة )أ( أف اختيار ما تـ بناء عمى عبلقة عاطفية استمرت حوالي العاـم 
وتمت الموافقة عمى اقتراف كؿ منهما باآلخر عف قناعة ورضا تاميفم بعد دراسة كؿ منهما لشخصية اآلخر 
وطباعهم و ما راضييف عف  ذا االختيارم كما ترى الزوجة أف طريقة االختيار  ذ م والتي كانت ذاتية 
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في  ذ  العبلقة الزوجيةم وكانت  تمامًام قد أررت إيجابًا في حياتهما الزوجيةم فهما لـ يواجها خبلفات حادة
وجهة نظر ما متطابقة حياؿ اغمب المستجدات األسريةم ولـ يكف  ناؾ الكرير مف الخفايا في شخصية أي 
منهما بالنسبة لآلخرم فهما قد تدارسا طباع كؿ منهما لآلخر مف خبلؿ العبلقة التي سبقت الزواجم مما أدى 

 كر عمى صعيد شخصية الزوجيف.لسير حياتهما الزوجية بدوف منغصات تذ

 التكافؽ االجتماعي: - خ
ف عبلقة الحالة )أ( وزوجها باآلخريف والمحيط االجتماعي ال تشوبها المشكبلتم فتدخؿ اآلخريف في شؤونهما إ

م فتف الوجداني االنفعالي و بحدود دنيام وبسبب اختيار ما الذاتي لبعضهما البعض وتوافقهما الفكري والجنسي و 
يطًا اجتماعيًا مودًام أصدقاء مشتركوف عمومًام وبالنسبة ألسموب تربية األبناءم تشير الحالة )أ( أنهما لديهما مح

 اليعانياف أي خبلفات في  ذا األمر كونهما متفقاف عمى مبادئ الحياة الزوجية واألسرية منذ البداية.

 حاالت اليكية:المحكر الثاني:  -0-5

 انمغبل اإلٔذُٔنُعٓ: -0-5-0

 د انذٔىٕخ:الرغبٌب - أ

أف لديها قناعات دينية تبنتها بعد مرور ا بفترة مف البحث  يتبيفبناء عمى المقابمة اإلكمينيكية لمحالة )أ( 
واالستكشاؼم و ذ  القناعات بعضها نهائيم وبعضها اآلخر غير نهائيم قابؿ لمنقاش لديهام وذلؾ لعدـ 

 وضوحه أصبًل.
ررت نوعًا ما بآراء الزوج حينًا وأررت فيه حينًا آخرم كما أرر  ذ  القناعات التي شكمتها الحالة )أ( تأ

األصدقاء نوعًا مام ولكف في النهاية لـ تخضع الحالة )أ( ألي ضغوط لتغيير  ذ  القناعاتم و ي ترى 
أف  ذ  القناعات قوية ورابتة لديهام وأنها لف تتخمى عف  ذ  القناعات التي أررت عمى سموكها وانعكست 

 مف تصرفاتها.عمى كرير 
 الرغبٌبد انطٕبضٕخ: - ب

تبنت الحالة أ قناعاتها السياسية بعد فترة بحث واستكشاؼم و ذ  القناعات وااللتزامات قويةم تأررت بها 
ببعض المحيطيف ولكنها ناقشتها واستكشفتها بنفسهام و ي غير مستعدة لمتخمي عف  ذ  القناعات 

ا بناء عمى قراءات جديدة ومعطيات جديدة كوف بسهولةم تحت ضغط أحدم لكنها يمكف أف تغير 
 السياسة موضوع متغير.

 فٕمب ٔزؼهك ثبلخزٕبر انمٍىٓ: -ط 
لقد شغمت الحالة أ بالمهنة التي يمكف أف تعمؿ بها مستقببًلم وفكرت بعدد مف المهف التي تتناسب مع 

ع العممي في المرحمة الرانويةم ميولها وذلؾ منذ بداية دراستها الرانويةم وقررت في البداية دراسة الفر 
وبحرت بنفسها عف متطمبات المهف التي فكرت بها مف حيث الكفاءة والدراسة الجامعية والدرجات 
المطموبة لدراسة الفروع المطموبة ووضع المهف في سوؽ العمؿ ومردود المهنة ومتطمبات الدواـ فيهام 

اء والمعارؼ وشبكة المعمومات عمى االنترنيت وقد استعانت في سبيؿ الحصوؿ عمى المعمومات باألصدق
ووسائؿ اإلعبلـ وغير ذلؾم وبعد  ذا البحث واالستكشاؼ حددت الحالة أ فرع الدراسة الجامعية 
لموصوؿ إلى خيارات مهنية أكرر تحديدًا لتختار منها المهنة المناسبة لها والتي ترغب بمزاولتهام ولـ 
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ف كانت قد استشارتهـ في ذلؾ وكانت لديهـ الرغبة في دراسة فرع  تخضع في ذلؾ لضغوط األ ؿم وا 
جامعي آخرم كما أنها ناقشت األمر مع الشريؾ )خطيبها(م ولكنها اتخذت قرار ا باختيار ا المهني 

 بنفسها.
عمى األسئمة المتعمقة بالهوية يمكف القوؿ أنها قد مرت بفترات مف خالؿ دراسة إجابات الحالة أ 

ئؿ معينة وكونت قناعات محددة في معظـ الموضوعات المتعمقة بالمجاؿ استكشاؼ ودرست بدا
اإليديولوجي واالجتماعيم في محاولة غير مباشرة منها عمى اإلجابة عمى السؤاؿ المقمؽ لممرا ؽ في 

 مرحمة تشكؿ  ويته: مف أنام وماذا سأكوفم وما  و الدور الذي سألعبه مستقببًل.
 لحالة أ بما يمي:كتتميز استكشافات كالتزامات ا

العمؽ واالتساع بالموضوعات التي تتطمب التزامات وتعهدات كالديف والسياسة والزواج واختيار الشريؾ  - ت
 والصداقة واالختيار المهني وغير ا.

 االنفتاح نحو البدائؿ والخبرات المتاحة في الموضوعات المستكشفة )السياسة والديف واختيار المهنة...(. - ث

 وقوية جاءت بعد تفكير عميؽ فيما يتعمؽ بالموضوعات المهنية واختيار شريؾ الحياة. قناعاتها نهائية - ج

 قناعات قوية وغير نهائية فيما يتعمؽ بموضوعات أخرى كالسياسة. - ح

 تحميؿ نتائج اختبار ساكس لمحالة أ: -5
 :ما يميسيتـ تحميؿ النتائج وفؽ 

 األسرة: وتضـ: -1

 صورة األب. - أ

 صورة األـ. - ب

 األسرة عمومًا. - ت

 نس:ويضـالج -2

 االتجا  نحو النساء. - أ

 االتجا  نحو العبلقات الجنسية. - ب

 العبلقات االنسانية: -3

 األصدقاء والمعارؼ. - أ

 الزمبلء في العمؿ والدراسة. - ب

 الرؤساء والمشرفوف. - ت

 المرؤوسيف. - ث

 تصور الذات -4

 المخاوؼ. - أ

 مشاعر اإلرـ. - ب

 األ داؼ. - ت
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 القدرات. - ث

 الماضي. - ج

 المستقبؿ. - ح

 األسرة: -0

حالة أ ووالد ا عبلقة متميزة تقوـ عمى تقديـ الدعـ والمساندة مف قبؿ األبم العبلقة بيف ال: صكرة األب - أ
وأف التواصؿ بينهما كبيرم حيث يبدي قدرًا كبيرًا مف اال تماـ بكؿ ما يتعمؽ بابنتهم ويتابع حياتها 
الخاصة والعامة مع وجود حدود يمتـز بها إلعطائها الرقة والطمأنينة إلى وجود حدود مف الحرية 

شخصية لهام وأنه ال يقتحـ حياتها الخاصة مع وجود  قريبًا منها دائمًا لتقديـ المساعدة عند الحاجةم ال
كما يبدو أف صورة األب لديها  ي صورة نموذج وقدوة لمعطاء ورمزًا لؤلمافم فهو لـ يضع مصمحته 

ؿم وكاف راعيًا الشخصية بمواجهة مصمحة األسرة بشكؿ عاـم ومصمحة كؿ فرد مف أفراد ا بشكؿ منفص
 حقيقيًا لهذ  األسرة بكؿ مكوناتها.

صورة األـ لديها  ي صورة األـ المحبة والمعطاءة والمضحيةم و ي مصدر الحناف لديهام : صكرة األـ - ب
كما أنها الحضف الدافئ اآلمف بالنسبة إليهام التواصؿ بينهما دائـ حتى في حاؿ البعدم فهي دائمة 

واستقرار ام أحيانًا تشعر الحالة أ أف  ذا الخوؼ المبال  بدرجته يحممها  الخوؼ عميها حتى بعد زواجها
عبئًا كبيرًام تشعر أنها مديونة ألمها وال تعرؼ كيؼ ترد لها بعض جمائمهام إنها صورة اإلنساف الكامؿ 

  لديها.    
عاطفيم يتض  أف الحالة أ قد نمت في أسرة منحتها الكرير مف الحب والدؼء ال: األسرة عمكمان  - ج

ووفرت لها الفرصة لمنمو النفسي السميـم لتحقيؽ شخصيتها المستقمةم ولتأكيد ذاتهام وبالتالي كاف 
ألسرتها دورًا رئيسًا و امًا في توفير المناخ اإليجابي لحؿ أزمة الهوية لديها وتحقيؽ رتبة أعمى مف 

خبلؿ توصمها إلى  رتب الهويةم الذي ظهر مف خبلؿ تطبيؽ المقياس السيكومتري عميها ومف
إجابات ألسئمتها حوؿ الدور الذي ستمعبه مستقببًلم وما  ي عميه اآلفم وتظهر الصورة اإليجابية 
ألسرة الحالة أ مف خبلؿ إجاباتها عمى العبارات المذكورة آنفًا مف المقياس ومف خبلؿ حديرها 

 اإليجابي عف أسرتها.

في تكويف  ذ  الصورة االيجابية خبلؿ المراحؿ األولى مف والشؾ أف لكبل الوالديف دورًا  امًا وفاعبًل 
وسيادة جو المودة والتآلؼ والتعاوف بيف  محياة الحالة أ مف خبلؿ تقديـ كؿ أشكاؿ الدعـ والمساندة

 أفراد األسرة.
 الجنس: -5

تنظر نظرة ايجابية نحو أبناء جنسها بشكؿ عاـم و ذ  الصورة  الحالة أ: االتجاه نحك النساء - أ
ـ لدى الحالة أ في رسمهام تجعؿ الحالة أ تشعر باالعتزاز النتمائها ابية التي أررت صورة األااليج

إلى  ذا الجنسم كما اررت صورة والد ا اإليجابية لديها في تكويف اتجا  إيجابي نحو الجنس اآلخرم 
 وسا مت العبلقة الجيدة والتوافؽ الزواجي لديها في تكويف  ذ  الصورة االيجابية. 
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أف الحالة أ لها نظرة ايجابية نحو الجنس بشكؿ عاـم متأررة  يتبيفالتجاه نحك العالقات الجنسية: ا - ب
بذلؾ بجو االنفتاح والمناخ االيجابي الذي عاشته ضمف أسرتهام األمر الذي وفر لها الفرصة لمناقشة 

 األمور الجنسية مع والدتها العطوفة المحبة.

ها الجنسية منذ بداية مرا قتهام و ذا اإلدراؾ لدوافعها الجنسية رغـ مف جهة أخرى تدرؾ الحالة أ دوافع
انفتاحها عمى مناقشته أسريًا كاف مقمقًا لها عمى الصعيد النفسي والجسدي نوعًا مام فهي مع عممها 

أكرر قناعة بعدـ قدرتها نهاتربيتها الشرقيةم وأعراؼ مجتمعها تجعبل  ذ  الدوافع غير أف بأ مية إشباع
م ولذلؾ تعتبر أف العبلقة العاطفية التي نشأت بينها وبيف زوجها إشباعها إال عف طريؽ الزواجعمى 

الحالي وبشكؿ مبكر مف حياتهام كانت في احد جوانبها بسبب  ذ  الدوافعم كما كانت تمرؿ لها نوعًا 
العبلقة  مف اإلشباع العاطفي والجنسي )إلى حٍد ما( المسموح اجتماعيًا وشرعيًام كما أف نجاح
 العاطفية وتتويجها بالزواج جعؿ الحالة أ تدرؾ الدوافع الجنسية بشكؿ إيجابي لدى أي فرد.

 يتبيفومف خبلؿ مقياس التوافؽ الجنسي والمقابمة اإلكمينيكية لمحالة أ حوؿ موضوع التوافؽ الجنسيم 
سي ممكف بينهمام كما أنها تحقؽ توافقًا جنسيًا جيدًا مع زوجهام و ما يحصبلف عمى أقصى إشباع جن

يناقشاف حياتهما الجنسية بوضوح وبصراحةم وينظراف لمعبلقة الجنسية أنها عبلقة نبيمة وضرورة 
لتحقيؽ الصحة النفسيةم و ذا ناتج عف اتجا اتها االيجابية السابقة نحو العبلقة الجنسيةم ورتبة 

 الهوية التي حققتها )االنجاز(.
  العالقات اإلنسانية:  -4

القدرة عمى التواصؿ وبناء العبلقات االجتماعية  الحالة أ أف لدى يتبيف ء كالمعارؼ:األصدقا - أ
المختمفةم ومنها عبلقات الصداقةم مف خبلؿ المشاركة معهـ وتفهمهـ والتفاعؿ االيجابي معهـ 
م و ذ  العبلقات تمنحها الشعور بالسعادة واألماف وتشبع لديها الدوافع  ومشاركة المشكبلت والهمـو

 الجتماعية األساسيةم و ي تفضؿ عبلقات الصداقة القائمة عمى االحتراـ المتبادؿ.ا

الحالة أ  ذات عبلقات اجتماعية جيػدةم وفيمػا يتعمػؽ بػزمبلء الدراسػة  الزمالء في العمؿ كالدراسة:  - ب
نمػػا تحػػافظ عمػػى الحػػد األدنػػى مػػف العبلقػػة االجتماعيػػةم  ال تفضػػؿ الحالػػة ا التوسػػع فػػي عبلقاتهػػام وا 

ضؿ الحالة أ أف تكوف عبلقاتها قائمة عمى االحتراـ المتبػادؿم ولػديها عبلقػات زمالػة مجبػرة عمػى تف
احترامها كونهـ شركاؤ ا في الجمسات العممية لدراستهام و ي تحتـر  ذ  العبلقات حنى لػو لػـ تكػف 
 مريحػػةم لػػديها أسػػموب خػػاص فػػي التعامػػؿ مػػع زمػػبلء الدراسػػة و ػػذا األسػػموب قػػد يكػػوف غيػػر مػػرضٍ 
ف كانت تحاوؿم فهي ذات دبموماسية ضعيفة أي أنها  لمبعض منهـ لكنها ال تستطيع التخمي عنه وا 
تحب أف تكوف مباشرة غالبًام و ذا يؤرر أحيانًا عمى عبلقتها بزمبلئهام فيرا ا البعض منهـ جافة أو 

التعامػػؿ  فظػػة أو حتػػى وقحػػة كمػػا تصػػؼ  ػػي األمػػرم وقػػد تبػػدو أحيانػػًا أخػػرى فوقيػػة أو متعاليػػة فػػي
 معهـم و ذ  النظرة تحاوؿ تصحيحها لكنها ال تفم  أحيانًا.  

كونها غير عاممة( تتعامؿ معهـ  ءيبدو أف الحالة أ تتعامؿ مع أساتذتها )الرؤساالرؤساء كالمشرفكف:   
 باحتراـم و ذا ما اعتادت عميه منذ مراحؿ دراستها األولى.
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عبلقتها بأفراد أسرتها وخاصة األب واألـم إذ يظهر مف وترى الباحرة أف  ذا ربما يكوف انعكاسًا ل
خبلؿ الحوار معها أف العبلقة بيف أفراد األسرة عمومًا واألبويف خصوصًا قائمة عمى االحتراـم 

 وأنها اكتسبت احتراـ الكبير مف خبلؿ تنشئتها االجتماعية. 

مؿ ضمف فريؽم وبذؿ الجهد مف تبدو الحالة أ وارقة بنفسهام ولديها القدرة عمى العالمرؤكسيف:   - ت
أجؿ النجاح في العمؿم و ي يقدر مف يعمؿ مف أجمهام ولديها القدرة عمى التغييرم و ي يحب 
 األدوار القيادية مع حرصها عمى التعاوف بيف جميع فريؽ العمؿ أو المجموعة التي تعمؿ ضمنها.

 تصكر الذات: -4

( مف اختبار ساكسم وطبقًا 52م 37م 22م 7قـ )وفقًا لما أكممت به الحالة ا العبارات ر  المخاكؼ: - أ
أف لدى الحالة أ بعض المخاوؼ مف ا تزاز  يتبيفلما جاء في حوار ا حوؿ  ذا الموضوعم 

صورتها أماـ اآلخريف وخاصة األ ؿ والزوج رـ األصدقاء المقربوفم كما أف لديها مخاوفًا تتعمؽ 
دًا بحسب رأي الباحرة إلى شدة تعمؽ الحالة بفقداف األعزاءم وخاصة األبويفم وقد يكوف ذلؾ عائ

بالوالديف والرعاية الخاصة التي نالتها منهمام واعتماد ا عميهما منذ الصغر وكونهـ مصدر األماف 
لديها كما ورد في حوارات سابقة لها " صورة األب وصورة األـ" م كما أف خوؼ الحالة مف فقداف 

مامهـ يعود إلى مشاعر التفرد والتميز المتاف تشعر بهمام احتراـ اآلخريف لها أو ا تزاز صورتها أ
 وتقدير الذات العالي الذي نممسه مف حواراتها.

كما أف الخوؼ مف فقداف المكانة لدى األ ؿ والزوج يعود إلى شدة االعتزاز بالنفسم والتقدير 
خبلؿ ا تزاز فهي تخاؼ المساس بمكانتهـ  ـ مف  الكبير لكؿ مف األ ؿ أواًل فالزوج رانيًام

صورتهام ومف جهة أخرى يعود إلى اإلحساس بأنها مديونة لهؤالء الذيف قدموا لها الكرير خبلؿ 
   مراحؿ حياتها و و نوع مف االعتراؼ بالجميؿ الذي تخاؼ مقابمته بالنكراف ولو كاف غير حقيقي.

م ومع ذلؾ يظهر مف الحالة أ لـ تمر بأزمات واضحة تركت لديها مشاعر إرـ قوية   مشاعر اإلثـ: - ب
إجاباتها وحوار ا أنها أعطت الرقة الكبيرة لمف ال يستحقها مما سبب لديها شيء مف ردود الفعؿ 
السمبية تجا  األصدقاءم يظهر ذلؾ مف خبلؿ تقميص مساحة األصدقاءم واالقتصار عمى عدد 

معروضة سابقًا محدود منهـ وخاصة منهـ أصدقاء الطفولةم و ذا ما يتض  مف خبلؿ الحوارات ال
 لمحالة أ.  

أف الحالة أ لديها شعور عالي بالرقة بالنفسم وأنها حددت أ دافها بالنجاح في  يتبيف األىداؼ: - ت
مجاالت حياتها المختمفةم و ذ  الرقة بالنفس والتقدير العالي لمذات مصدر  نجاحها في تحديد ذاتها 

يولوجية وتحديد دور ا و دفها المهني وتحقيؽ  ويتها عمى مختمؼ المجاالت االجتماعية واإليد
واختيار شريؾ حياتها وتوافقها الزواجي مع  ذا الشريؾم والتزاـ قناعات إيديولوجية مختمفةم كما 
أنها تدرؾ  ويتها الجنسية وراضية بدور ا األنرويم وذلؾ تكوف قد انتقمت مف مرحمة أزمة الهوية 

 مو)اإلحساس باأللفة مقابؿ العزلة(.   إلى مرحمة أعمى طبقًا لمفهوـ إريكسوف في الن
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الحالة أ لديها قدرات متعمقة بتحديد األ داؼ والعمؿ ضمف فرؽ أو جماعاتم ولديها القدرة  القدرات: - ث
عمى القيادة والسيطرةم وتسعى لمتميز واالنفرادم كما أنها ال تفضؿ الخضوع لمظروؼ التي تعاكس 

نقاط القوة والدعـ والمساندة المقدميف لها مف محيطها  أ دافهام بؿ تسعى نحو أ دافها مستفيدة مف
 األسري والزواجي.

أف لدى الحالة أ ذكريات محببة عف طفولتها تشعر ا بالحنيف نحو تمؾ المرحمةم وقد  يتبيف الماضي: - ج
يكوف ذلؾ تعبيرًا عف الحب والحناف المذاف تمقتهما مف والديها في طفولتهام كما تذكر أياـ عطؼ 

 ا في طفولتها والدالؿ الذي تمقته منهما وحب جديه

لدى الحالة أ تفاؤاًل كبيرًا بالمستقبؿم ورقة بالقدرة عمى تحقيؽ أ دافها وخياراتها الدراسية المستقبؿ:   - ح
يمانها بأنها ستحصد نتائج عبلقاتها الجيدةم ورمرة جهد ام ومف جهة أخرى تظهر  والمهنيةم وا 

مساندة ممف تحبهـ وتتعمؽ بهـم و ي مطمئنة إلى مستقبمها حاجة الحالة أ الستمرار الدعـ وال
 الزواجي نتيجة اختيار ا الصحي  عمى حد تعبير ام ونتيجة ما تعيشه مف توافؽ تاـ مع زوجها.

 الصكرة اإلكمينيكية لمحالة أ:
سـ الحدود وفقًا لممقابمة اإلكمينيكية مع الحالة أم ومف تحميؿ نتائج اختبار ساكس لتكممة الجمؿم يمكف ر  

 اإلكمينيكية لشخصيتها كما يمي:
إف الحالة أ قد حققت  ويتها بمجاليها االجتماعي واإليديولوجيم وفؽ الموضوعات التي طرحت عميهام  -

فقد مرت بفترة مف البحث واالستكشاؼ واختبار البدائؿ إلى أف توصمت إلى قناعات تبنتها والتزمت 
في حاؿ وجود ا في بعض الموضوعات )السياسية(م و ذا يعود  بهام مع انفتاحها عمى البدائؿ الجديدة

إلى نمو الحالة أ ضمف مجاؿ أسري منفت م ذو حدود مرنةم قدـ لها الدعـ والمساندة ووفر لها مناخًا 
 مبلئمًا لمبحث واالستكشاؼ واختبار البدائؿ واختيار ا بما يتناسب مع قدراتها وميولها. 

كرر  ذ  الرتب نضجًا )رتبة االنجاز(م وتجاوز ا ألزمة الهوية بنجاحم تحقيؽ الحالة أ لهويتها في أ -
أعطا ا القدرة عمى االنتقاؿ إلى المرحمة السادسة مف مراحؿ النمو حسب نظرية إريكسوف )اإلحساس 
باأللفة مقابؿ العزلة(م حيث تبدو راغبة في صهر  ويتها مع  وية اآلخريف ومستعدة إلقامة عبلقات 

قدرة عمى االلتزاـ بزماالت ومشاركات ممموسةم ومف ناحية رانية جهدت في سبيؿ تحقيؽ حميمية أي ال
نوع مف االستقبللية والحريةم وقد توجت عبلقتها الناضجة بالجنس اآلخر بالزواجم وحققت التوافؽ 

 الزواجي بكافة أبعاد .

واجي المطبؽ في البحثم الحالة أ حققت التوافؽ الزواجي بأبعاد  األربعة حسب مقياس التوافؽ الز  -
ورغـ الزواج المبكر لمحالةم فتف تحقيؽ  ويتها أرر إيجابًا عمى توافقها الزواجيم فقد تـ اختيار ا 
لمشريؾ بطريقة ذاتية وبدوف ضغوط مف األ ؿم و ي تعيش نوعًا مف االستقبللية في حياتها الزوجية 

 بدوف تدخؿ األ ؿ والمعارؼ. 

رقة بنفسهام لديها القدرة عمى تحديد أ دافها الحياتيةم والمرابرة وبذؿ الجهد الحالة أ منطقيةم ذكيةم وا -
لتحقيؽ  ذ  األ داؼم قادرة عمى العمؿ ضمف فرؽ وجماعات العمؿم لديها اتجا  نحو القيادة 
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والسيطرةم كما أنها تتمتع بمهارات التواصؿ وبناء العبلقات االجتماعيةم مع رسمها لحدود تضيؽ مف 
قات وفؽ معايير اختارتها نتيجة خبرات سابقة في  ذا المجاؿم وأ ـ  ذ  المعايير  ي الندية  ذ  العبل

 واالحتراـ المتبادؿ.

صورة الحالة أ كما تدركها لدى اآلخريف تبدو في بعض جوانبها متعالية أو مسيطرة أحيانًام و ذا يسبب  -
 لديها بعض القمؽ مع محاولة تعديؿ  ذ  الصورة لدى اآلخريف.

مف قبؿ المحيطيف بهام مف الزوج واألسرة التي استمرت تحتاج الحالة أ إلى استمرار الدعـ والمساندة  -
العبلقة معها بشكؿ قوي رغـ الزواج واالنفصاؿ بالسكفم كما تحمؿ الحالة أ بعض المخاوؼ كالخوؼ 

لمساندة يتفؽ مع نتائج مف فقداف المكانة أو ا تزاز الصورة أماـ  ؤالء المقربوفم و ذ  الحاجة لمدعـ وا
( بأف األفراد الذيف يحصموف عمى درجة مرتفعة مف إنجاز 1998دراسة محمد السيد عبد الرحمف )

الهوية االجتماعيةم يظهروف درجة أكبر مف الحاجة لمجماعة ومساندتهام وليس بالضرورة أف يتصفوا 
 بالدبموماسية في التعامؿ مع اآلخريف.

عمى توكيد الذاتم حيث تميؿ لمتحدي والمرابرةم وتتصؼ بالنشاط والفعالية لدى الحالة أ قدرة عالية  -
 والقدرة عمى اتخاذ القرار واستقبلليته.

بالنتيجة تبدو الحالة أ انبساطيةم منفتحةم طموحةم نشيطة وفعالةم منطقيةم تغمب التفكير العقبلني عمى 
ى القيادة والتأرير في اآلخريفم تحتاج إلى الدعـ العاطفةم تتسـ بالربات والرصانةم قوية الشخصيةم قادرة عم

 والمساندة.
 / أ / محتوى الحوار مع الحالة /10ويبيف الممحؽ رقـ /

 حالة اليكية الممعقة الحالة )ب( -ثانيان                           
 مناقشة كتحميؿ محتكل المقابمة اإلكمينيكية لمحالة )ب(: -0

 كاجي كاختيار شريؾ الحياة:التكافؽ الز المحكر األكؿ: -0-0
 التكافؽ الفكرم: - أ

يبدو أف الحالة )ب( تحقؽ مع زوجها التوافؽ الفكري إلى حد ما فهي تقوؿ أنها تتبلقى معه في األفكار 
ف كاف لكؿ منهما بعض اال تمامات الخاصة بهم كما أنهما يتشاركاف في  والميوؿ واال تماماتم وا 

ف لـ يطبقا ذلؾ بينهما ف أف يكوف الحوار بعض القرارات األسريةم و ما يحاوال وسيمًة لحؿ المشكبلت وا 
 بشكؿ دائـ.

 : الكجداني االنفعاليالتكافؽ  - ب
كما أف الزوجيف متوافقيف وجدانيًام حيث يشتركاف في نظرتهما لمحياةم كما أف كبل الزوجيف يحتـر  

جانبهم مع وجود نوع مف  مشاعر الزوج اآلخر ويقدر ام وكؿ منهما يجد السعادة بوجود اآلخر إلى
الخوؼ المقمؽ لدى الزوجةم يعود إلى تجربة االنفصاؿ الذي حدث بيف أبويهام والمشاعر السمبية التي 

 تحممها تجا  العبلقة الزوجية انعكاسًا لتمؾ التجربة. 
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 لتكافؽ الجنسي: ا - ت

 ادئة قد يشوبها بعض  يبدو أف الحالة )ب( تحقؽ التوافؽ الجنسي مع زوجهام ويعيشاف معًا حياة جنسية
المنغصات بسبب تأرر الحالة ب بتجربة والدتها مع والد ا الذي  جر ا بعد سنوات مف الحياة المشتركة التي 
كانت تبدو لمجميع حياة سعيدة ومتوافقة عمى جميع األصعدةم  ذا األرر السمبي في حياة ب يتجمى في عدـ 

عمى  (قات وبالتالي إحساسها بأنها تجاممه أو أنها مرغمة )معنوياً توافؽ الرغبة الجنسية لكبل الزوجيف بعض األو 
تمبية رغبته الجنسية رغـ عدـ وجود رغبة لديهام وتشعر أحيانًا أف زوجها يشعر بأنها ال تشاركه العبلقة الزوجية 
 برغبة كاممةم ومع ذلؾ فكؿ منهما يحرص عمى الوصوؿ إلى أقصى إشباع عاطفي جنسي لآلخرم كما أنهما
يناقشاف حياتهما الجنسية وكؿ ما يتعمؽ بها بكؿ وضوح وصراحةم وتذكر الحالة ب أنها تجاوزت الخجؿ والحرج 
مف مناقشة أي أمر يتعمؽ بالحياة الجنسية مع زوجهام و ي سعيدة بذلؾ وتشعر بأف ذلؾ يعطيها نوعًا مف 

بلقة الجنسية بينهما تعبير عف عبلقة الحب األماف واالطمئناف والرقة بعبلقتها الزوجيةم وترى الحالة ب أف الع
 بينهمام وتؤدي بهما إلى راحة نفسية وجسدية معًا.

 النسبة لممبادئ الدينية األساسية:ب 

  ناؾ اتفاؽ بيف الزوجيف حوؿ  ذ  المبادئ لنشوئهما في نفس البيئة تقريبًا.

 بالنسبة الختيار شريؾ الحياة:  - ث

ب( وزوجها اختيارًا ذاتيًام تـ عف طريؽ معرفة شخصية  وعف رضا وقناعة كاف االختيار الزواجي بيف الحالة )
تاميف مف كؿ منهمام وقد جاء االقتراف بينهما بعد عبلقة عاطفيةم وقد أخذت قرارًا بالموافقة عمى االقتراف به 

م رغـ وجود بشكؿ فردي دوف ضغط مف األ ؿ المذيف لـ يعارضوا وكاف لديهـ أيضًا نفس القناعة بهذا االرتباط
نقاش حوؿ بعض المواضيع لموصوؿ إلى  ذ  القناعةم كاف  ناؾ ضغوط مف األصدقاء وبعض األقارب حوؿ 

  ذا االختيار ولكف الحالة ب استطاعت إقناعهـ باختيار ام ومف لـ تستطع اقناعه تجا مت رأيه تمامًا.

اتهما الزوجيةم مف ناحية الخبلفات الزوجية وترى الحالة ب أف  ذا االختيار كاف موفقًا وقد أرر إيجابًا في حي
 واألسريةم واشتراكهما بالكرير مف وجهات النظر حوؿ الحياة الزوجية بشكؿ عاـ.

 :التكافؽ االجتماعي - ج
أما عف عبلقة الحالة )ب( وزوجها باآلخريف والمحيط االجتماعي فتف عبلقاتهما االجتماعية جيدة 

منهما أصدقاء خاصيف به مع معرفة الطرؼ اآلخر بحدود  ذ   عمومًا ولديهما أصدقاء مشتركوفم ولكؿ
الصداقة وبحيث ال تؤرر  ذ  العبلقات االجتماعية عمى حياتهما الزوجيةم وبدوف تدخؿ مف اآلخريف في  ذ  
الحياةم وعمى ما يظهر مف حوار الحالة ب فتنها تعاني وزوجها مف بعض التدخؿ مف األ ؿ الذي يأخذ أحيانًا 

نافسة لشغؿ حيز أكبر لديهما والتأرير باآلراء أو وجهات النظر أكرر مف أ ؿ الطرؼ اآلخرم لكف طابع الم
الزوجيف يتفهماف تمامًا  ذ  القضية ويحاوالف استيعابها وعدـ تركها تؤرر في مجرى حياتهما الزوجيةم ولكف ال 

 يخمو األمر مف بعض اآلرار أحياناً 

شير الحالة )ب( أنهما ال يعانياف أي خبلفات في  ذا األمر كونهما متفقيف وبالنسبة ألسموب تربية األبناءم ت 
 عمى مبادئ الحياة الزوجية واألسرية منذ البداية.
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 حاالت اليكية:المحكر الثاني:  -0-5

 انمغبل اإلٔذُٔنُعٓ: -0-5-0

 الرغبٌبد انذٔىٕخ: - أ

ينية التي تبنتها بعد مرور ا بفترة مف أف لديها بعض القناعات الد يتبيفبناء عمى المقابمة اإلكمينيكية لمحالة )ب( 
البحث واالستكشاؼم ولكف بالنسبة ألغمب الموضوعات الدينية فتف الحالة ب لـ تكوف قناعات خاصة بها حولها 
و ي الزالت في مرحمة التفكير والبحث حولها وبالنسبة لمقناعات التي تبنتها فهي غير نهائية عمى األغمب أي 

 صولها عمى معطيات جديدة حوؿ  ذ  الموضوعات.يمكف تغيير ا في حاؿ ح
 ذ  القناعات التي شكمتها الحالة )ب( والتي تأررت بآراء الزوج م كما أرر بها األصدقاء نوعًا مام ليست قوية أو 
نهائيةم وقد تتخمى عف  ذ  القناعاتم وقد أررت عمى سموكها وانعكست عمى كرير مف تصرفاتها وأررت عمى 

 ف القضايا والمواضيع االجتماعية والشخصيةم والفكرية.فهمها لكريٍر م
 الرغبٌبد انطٕبضٕخ: - ب

ا تمت الحالة ب بالمواضيع السياسية ومرت بفترة مف البحث واالستكشاؼم ولكنها لـ تتبنى قناعات نهائية 
ؼ  ذ  حوؿ أغمب المواضيع السياسية التي بحرت حولهام وقد تأررت الحالة ب خبلؿ مرحمة البحث واالستكشا

ببعض المحيطيف بها مف األ ؿ واألصدقاءم وحصمت عمى معموماتها أيضًا مف وسائؿ اإلعبلـ واالتصاالت 
وبعض القراءاتم ولـ تشكؿ الحالة ب قناعات خاصة بها حوؿ المواضيع السياسية باسترناء بعض القناعات 

مف حرب العراؽم و ذ  القناعات  حوؿ األحداث الجارية كموضوع فمسطيف والصراع العربي الصهيوني والموقؼ
 كما تذكر الحالة ب غير رابتة يمكف أف تتخمى عنها فيما إذا توافرت لها المعطيات الجديدة.

 فٕمب ٔزؼهك ثبلخزٕبر انمٍىٓ: - ت
لقد شغمت الحالة ب بالمهنة التي يمكف أف تعمؿ بها مستقببًلم وفكرت بالعديد مف المهف التي يمكف أف 

ار ا أكرر مف مرةم وكاف لديها حيرة في اختيار الفرع الدراسي الجامعي الذي يمكف أف تعمؿ بهام وغيرت قر 
تمتحؽ بهم فرغـ درجاتها الجيدة في الشهادة الرانوية فهي قد دخمت في البداية أحد الفروع الجامعية العممية 

أي الباحرة عمى قمؽ الحالة )الهندسة الزراعية( رـ غيرت  ذا الفرع وانتقمت لدراسة التربيةم و ذا يدؿ بحسب ر 
وعدـ قدرتها عمى اتخاذ قرار فيما يخص مستقبمها المهنيم و ي رغـ بحرها واستكشافها إال أنها لـ تتمكف مف 

كامؿ ومحددم ها لـ تحدد ميولها المهنية بشكؿ الوصوؿ إلى تحديد المهنة التي تتناسب مع ميولهام حتى أن
خرىم ولكنها أخيرًا توصمت إلى المهنة التي ترى أنها األقرب إلى ميولها لى ألي انتقمت مف رغبة مهنية إوبالتا

مكاناتهام وبناء عمى ذلؾ انتقمت لدراسة التربية وعمـ النفس و ي اآلف في السنة الرانية منهام مع أنها أضاعت  وا 
مهنة التي تود سنة بدراسة الهندسة الزراعية وسنة أرناء الحمؿ والوالدة. وقد حصمت عمى معموماتها عف ال
 امتهانها مف األ ؿ واألصدقاء وزمبلء الدراسة وزمبلء الجامعة وبعض العامميف في  ذا المجاؿ. 

عمى األسئمة المتعمقة بالهوية يمكف القوؿ أنها قد مرت بفترات استكشاؼ مف خالؿ دراسة إجابات الحالة ب 
وتبني التزامات معينة في معظـ الموضوعات  ودرست بدائؿ معينة ولكنها لـ تستطع الوصوؿ إلى قناعات محددة

المتعمقة بالمجاؿ اإليديولوجي واالجتماعيم وال زالت في فترة االستكشاؼ بالنسبة ألغمب الموضوعات المتعمقة 
ف كاف  ناؾ بعض القناعات التي حددتها أو تبنتها ولكنها ال تزاؿ قناعات مبهمة أو غير  بهذيف المجاليفم وا 
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م ولكف مف جهة أخرى استطاعت الوصوؿ إلى قناعات حددتها وتبنتها في بعض واضحة وغير رابتة
 الموضوعات المتعمقة بالمجاؿ اإليديولوجي كالمهنةم واالجتماعي كاختيار شريؾ الحياة.

وبالتالي يتض  أف الحالة ب واعية بأنها ما زالت في مرحمة االستكشاؼ بالنسبة لبعض الموضوعات 
لصداقة( وأنها كونت قناعات قوية بناء عمى فترة مف االستكشاؼ الطويؿم والتفكير العميؽ )الدينيةم السياسيةم ا

 بالنسبة لبعض الموضوعات األخرى )اختيار المهنةم اختيار شريؾ الحياةم العبلقة مع الجنس اآلخر(.
 كتتميز استكشافات كالتزامات الحالة ب بما يمي:

ها التزامات وتعهدات كاختيار شريؾ الحياة واختيار العمؽ واالتساع بالموضوعات التي كونت في -
 المهنة.

العمؽ واالتساع في االستكشاؼ والبحث في بعض الموضوعات التي لـ تتخذ فيها تعهدات واضحةم   -
 كالسياسة والديف.

تكويف تعهداتها والتزاماتها بعد مرحمة مف التفكير العميؽ والبحث المضنيم والذي جعمها تعيش حالة مف  -
 مؽ ارناء فترة االستكشاؼ.الق

 لمتغييرم في المواضيع التي حددت فيها التزامات واضحة. ومقاومةتعهداتها قوية ورابتةم  -

 تتصؼ بعض تعهداتها بالغموض والضعؼ بالنسبة لمموضوعات كالديف والسياسة.  -

 تيار المهنة...(.االنفتاح نحو البدائؿ والخبرات المتاحة في الموضوعات المستكشفة )السياسة والديف واخ -

قناعاتها نهائية وقوية جاءت بعد نفكير عميؽ فيما يتعمؽ بالموضوعات الدينية واختيار شريؾ الحياة  -
 والصداقة.

 قناعات قوية وغير نهائية فيما يتعمؽ بموضوعات أخرى كالسياسة واختيار المهنة. -

( لؤلفراد 1967صفه مارشيا )( حوؿ صفات معمقي الهويةم ومع ما و Meeusقاله موس)او ذا ينطبؽ مع م
معمقي الهوية " بأنهـ  ؤالء األفراج المنشغموف حاليًا باتخاذ قرارات مع تعهدات غامضة وغير واضحة". 

(Marcia, 1967, 119) 

 تحميؿ نتائج اختبار ساكس لمحالة ب: -5
 األسرة: -0

ومف خبلؿ مؿم في اختبار ساكس لتكممة الجإجابات الحالة ب عمى العبارات  مف خبلؿ: صكرة األب -
أف صورة األب لديها صورة سمبية  يتبيفحوار الحالة ب حوؿ  ذا الموضوع أرناء مقابمتها الشخصيةم 

نوعًا مام في الوقت الحاضر ويعود ذلؾ إلى تجربة االنفصاؿ بيف والديها والتي تسبب بها األب في 
مرااًل لؤلب الحنوف المعطاء  نظر ام أما قبؿ  ذ  التجربة فقد كانت صورته مختمفة لديهام حيث كاف

والمهتـ والذي يقدـ الدعـ والمساندةم ومف ناحية العبلقة الحالية بينهما فهي تتسـ بالسمبية والتواصؿ 
بينهما قميؿ نوعًا مام حيث عاشت مع والدتها بعد أف انفصؿ األب عف العائمة وتزوج بامرأة أخرىم 

صر مف ناحيتهـ ماديًام وترؾ لهـ المنزؿ وانتقؿ إلى ومع ذلؾ تعترؼ لوالد ا ببعض الفضؿ فهو لـ يق
منزؿ آخر ليعيش به مع زوجته الجديدة التي ال ترتبط بها الحالة ب بأية عبلقة مباشرةم وال تكف لها 
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سوى مشاعر الكر م ويتسـ الحوار والمناقشة بينهما بالعقـ والعدائية مف جانب الحالة ب حيث ينتهي 
ؿ اتهامها له باألنانية وعدـ المسؤولية تجا  عائمته وتفضيمه رغباته الشخصية غالبًا بمشكمة ويتركز حو 

عمى مصمحة بيته وزوجته وأوالد م وتبدو الحالة ب مف خبلؿ  ذ  الصورة السمبية لؤلب مفتقدًة  لؤلمف 
واالطمئنافم وبحاجة لمدعـ والمساندةم كما يظهر مف حوار ا أنها كانت شديدة التعمؽ بوالد ا حيث 

 شعرت بالفراغ الذي تركه غيابه في حياتها وشخصيتها. 

صورة األـ لديها  ي صورة األـ المضحية الصبورة المحبة والمعطاءةم وتعتبر ا مرااًل لقيادة األسرة : صكرة األـ
في ظروؼ صعبةم وتشعر تجا ها باالحتراـ الشديدم وترى أنها ضحت بحياتها في سبيؿ أبنائهام واستطاعت 

الذي أوقعه عميها والد ا أف تربي أبنائها تربية حسنة وناجحةم كما ترى الحالة ب بأمها صورة األـ  رغـ الظمـ
الجبارة المتحممة لؤللـ التي تظهر ابتسامتها مف وراء قمبها المجروحم وترا ا شخصًا حكيمًا قادرًا عمى تقديـ 

معمف إنسانًا ضعيفًا مظمومًا لـ تستطع المساندة والمساعدة لمف يحتاجهام ومف جهة أخرى ترا ا بشكؿ غير 
الحفاظ عمى بيتها وزوجهام مع أنها ال تحممها مسؤولية ما حدثم إال أنها غير راضية عف طريقة تقبؿ والدتها 
لؤلمر واستسبلمها لهم وترى الباحرة أف  ذ  النظرة المتناقضة لؤلـ تأتي في سياؽ تعميؽ الهوية لدى الحالة ب 

ت وبحرت ولكف لـ تصؿ إلى تبني قناعة رابتة تجا  بعض األمورم و ذا الموضوع يدخؿ التي استكشفت ودرس
 ضمف المجاؿ االجتماعي لمهوية.

الحالة ب تتذكر أسرتها التي نشأت في وسطها وتصفها باألسرة الرائعة الدافئة التي تقدـ الحناف : األسرة عمكمان 
فسيًا ووظيفيًا لنمو شخصية سويةم ولكف ما إف حدث وتزوج والدعـ والمساندةم  ذ  األسرة التي قدمت مناخًا ن

األب مف امرأة أخرى تاركًا منزؿ األسرة حتى انقمبت المعايير لدى الحالة بم فهي ترى أف ذلؾ زاد مف عبلقات 
 ا االرتباط والتآلؼ والتعاوف بيف أفراد األسرة اآلخريف إال أنه خمؼ لديها جرحًا معنويًا كبيرًا أرر عمى تطور 

النفسيم وارر عمى نمو الهوية لديهام ويبدو أف  ذا الحدث شكؿ عبلمة فارقة في حياتهام وأدى بها إلى إعادة 
صياغة لمعايير ا وطريقة اتخاذ قراراتها مما جعمها تبدو مترددة حياؿ الموضوعات األساسية في حياتها ال 

يجاد البدائؿ المختمفةم إف ما يرسـ الصورة تستطيع اتخاذ قرار حيالهام رغـ قدرتها عمى البحث واالستكشا ؼ وا 
االيجابية ألسرة الحالة ب  و األـ بدور ا الفاعؿ واألخوة األكرر تعاطفًا وتآلفًام وما يعكس الصورة السمبية لديها 
 و األب والصورة السمبية التي ترسمها له الحالة بم وتبدو الحالة ب مف  ذ  الزاوية في حنيف دائـ لطفولتها 

 لتي كانت خبللها الصورة عف األسرة صورة ايجابية تمامًا كأسرة داعمة دافئة حنونة. ا

 الجنس: -5

ضوع في اختبار ساكسم  المتعمقة بهذا المو: وفقًا لما أكممت فيه الحالة ب العبارات االتجاه نحك النساء -
النساء تتذبذب  أف نظرتها إلى بنات جنسها مف يظهروحسب ما جاء في حوار ا حوؿ  ذ  الموضوعاتم 

بيف النظرة االيجابية وبيف النظر إليهف كمخموقات ضعيفة تحتاج إلى الدعـ والمساندةم وربما أررت شخصية 
والدتها في  ذ  النظرة إلى النساءم فهي مف جهة رأت في والدتها مراؿ المرأة القوية التي استطاعت الوصوؿ 

سية في حياتهام مما جعؿ الحالة ب تنظر إلى النساء بأسرتها إلى شاطئ األماف والتغمب عمى مشكمة أسا
نظرة إيجابية وتعتز بانتمائها إلى  ذا الجنسم وتارًة أخرى ترى في والدتها مخموقًا ضعيفًا مستسممًا رضيت 
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بظمـ والد ا لها دوف مقاومة أو اتخاذ موقؼ أو حتى عقاب وبذلؾ تنظر إلى النساء نظرة سمبية ال تتمنى أف 
م كما أررت صورة والد ا السمبية لديها في تكويف اتجا  سمبي نوعًا ما نحو الجنس اآلخرم تكوف منهف 

 وسا مت العبلقة الجيدة والتوافؽ الزواجي لديها في تغيير  ذ  الصورة السمبية أحيانًا. 

أف الحالة ب ليس لها اتجا ات سمبية نحو الجنس بشكؿ عاـم  يتبيفاالتجاه نحك العالقات الجنسية:  -
وأنها ترى في العبلقات الجنسية الصحيحة أمرًا محبذًا ذو نتائج ايجابيةم و ي تبدو مف خبلؿ إجاباتها متأررة 

ها تعكس خوفًا مف االنفصاؿ أو مف مجهوؿ مف جهة أخرى تدرؾ الحالة ب دوافعها يتبينبتجربة والدتها لذلؾ 
امًام فحياتها الجنسية مستقرة وسعيدة الجنسيةم و ي ترى أف  ذ  الدوافع أصبحت مشبعة بعد زواجها تم

وتصؿ بها إلى الحياة النفسية والجسدية السويةم أما قبؿ الزواج فقد سببت لها  ذ  الدوافع قمقًا فرغـ بعض 
العبلقات العاطفية أرناء الدراسة والتي كانت تمبي بعض  ذ  الدوافع إال أف دوافعها الجنسية بقيت بدوف 

ربية الشرقية وأعراؼ المجتمع والقيـ األخبلقية التي تحوؿ بيف الفتاة وبيف إشباع إشباع بشكؿ عاـ بسبب الت
 ذ  الدوافع بشكؿ مباشرم كما أف الحالة ب نمت ضمف أسرة سمحت لها بمناقشة حياتها الجنسية ضمف 

عمى إشباع  التقاليد الممكنة وبذلؾ كانت تناقش  ذ  الحياة مع   والدتها التي كانت إلى حد كبير أحد القيود
الدوافع الجنسية بؿ وأحيانًا تنقؿ لها الخوؼ مف  ذ  الدوافع معتبرة أف كبتها وعدـ التفكير بها  و أمر 
أخبلقي حتميم ونتيجة لمعبلقة العاطفية المبكرة مع الزوج حققت الحالة ب بعض اإلشباع لدوافعها الجنسية 

 ممةم بشكؿ ما دوف الوصوؿ إلى ممارسة العبلقة الجنسية الكا

أنها  يتبيفومف خبلؿ مقياس التوافؽ الجنسي والمقابمة اإلكمينيكية لمحالة ب حوؿ موضوع التوافؽ الجنسيم 
تحقؽ توافقًا جنسيًا جيدًا مع زوجهام و ما يحصبلف عمى اإلشباع الجنسي المقبوؿ مف كميهمام كما يناقشاف 

أنها عبلقة نبيمة وضرورة لتحقيؽ الصحة  حياتهما الجنسية بوضوح وبصراحةم وينظراف لمعبلقة الجنسية
 النفسيةم مع وود لعض المخاوؼ لدى الحالة ب.

  العالقات اإلنسانية:  -4

القدرة عمى التواصؿ وبناء العبلقات االجتماعية المختمفةم ومنها عبلقات  لدى الحالة ب األصدقاء كالمعارؼ: -
مشاركتهـ مشكبلتهـم والسماح لهـ مشاركتها الصداقةم ولديها القدرة عمى التفاعؿ مع  ؤالء األصدقاء و 

مشكبلتهام و ي تعتبر  ؤالء األصدقاء كنزًا رمينًا يستحؽ بذؿ كؿ جهد لمحفاظ عميهـم ترغب في صداقة 
اإلناث أكرر مف الذكورم وتى أف اإلناث أكرر إخبلصًا مف الذكورم وتفضؿ أف تكوف العبلقة بينها وبيف 

لمتبادؿ واإليرار وتكر  األنانيةم وترى الباحرة أف تفضيمها اإلناث لمصداقة وكر  أصدقائها قائمة عمى االحتراـ ا
 األنانية يعود إلى صورة األب األناني غير المخمص

الحالة ب  ذات عبلقات اجتماعية جيدةم كما أف عبلقات الزمالة لديها جيدة  الزمالء في العمؿ كالدراسة: 
لة الدراسة الجامعية أساسًا لعبلقة طويمةم ولكف قد تجد أصدقاء مع ولكنها ليست رابتة فهي لـ تجد في زما

مرور سنوات الدراسة الجامعية المقبمةم عبلقاتها بزمبلء الدراسة جيدة ولكنها ذات سقؼ محدد ال يتعدى 
حدود الواجبم وال تفضؿ الخوض في مواضيع خاصةم ولكنها تشارؾ في الكرير مف الحوارات الممكف أف 

ر ا وتبدي فيها رأيها وتدلي بحججها كما أف المواضيع العممية الدراسية تأخذ الكرير مف وقتها في تفت  بحضو 
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الجامعة وتشترؾ فيها مع زمبلئهام ولديها في نفس الفرع الجامعي إحدى صديقات الدراسة الرانوية و ي التي 
بوجود ما معًا وتحاوؿ شجعتها عمى تغيير دراستها مف  ندسة الزراعة إلى عمـ النفسم و ي سعيدة 

 االستعاضة بها عف صداقات جديدة في الجامعة. 

ويظهر مف خبلؿ العبارات األخيرة مف  ذا الحوار تأرير صورة األب السمبية لدى الحالة ب عمى عبلقاتها 
 االجتماعية.

يها القدرة عمى يبدو أف الحالة ب تتعامؿ مع الرؤساء )المدرسيف( باحتراـ وتقديرم ولدالرؤساء كالمشرفكف:   -
التواصؿ والتفاعؿ االجتماعي في اآلخريفم والتأرير فيهـم و ي تحب أف تبدو في عيونهـ مؤررة وفاعمة و ذا 
يعطيها حافزًا ودافعًا لئلنجاز والنجاحم ودافعًا ألف تترؾ بصمة في كؿ عمؿ تقوـ بهم وتشعر بمحبة مدرسيها 

ف كانت مقتنعة بهذا إال أنها ال ت  صرح بقوؿ ذلؾم و ذا مما يميز األفراد ذوي الهوية المعمقة. لهام و ي وا 

تبدو الحالة ب متعاونة وراغبة بالعمؿ الجماعيم وتعتبر نفسها قادرة عمى القيادة ولديها القدرة المرؤكسيف:   -
عمى حؿ المشكبلت وتحمؿ األعباء ويمكف تحمؿ مسؤولية مف  ـ دونها سنًا ومرتبة في الدراسة أو العمؿ أو 

ها تتحمؿ أعباًء أسرية وتتصدى لمشكبلت األسرة وتبذؿ جهدًا لنيؿ يتبينألسرةم ومف حوار ا في الفقرة السابقة ا
 رقة اآلخريف ومحبتهـ.

 تصكر الذات: -4

أف الحالة ب رغـ تأممها لذاتها وافكار ا ومشاعر ام ال تزاؿ غير مدركة لذاتها بشكؿ  يتبيف المخاكؼ: -
في بعض األفكار التي تراود ام وتحمؿ أفكارًا متناقضة عف نفسهام وتحمؿ  واض م وتجد الكرير مف الغموض

مخاوفًا بشأف صورتها أماـ اآلخريف وخوفًا مف فقداف المكانة بيف محبيها ومعارفهام وكذلؾ تخشى فقداف 
إليها  مكانتها في أسرتها التي تربت فيهام وترى الباحرة أف ذلؾ ربما يعود إلى الخوؼ مف الحالة التي وصمت

العبلقة مع والد ا وتخشى أف تؤرر  ذ  الحادرة عمى صورتها وأسرتها أماـ اآلخريفم و ي تتصرؼ وكأنها 
 فقدت والد ا وتخشى فقداف والدتها.

ف كانت تخفي خمفها بعض المخاوؼم  يتبيف  مشاعر اإلثـ:  أف الحالة ب لديها رقة كبيرة بنفسهام وا 
إ ماؿ أو تقصير وتمقي بالمسؤولية عمى بعض أشخاص أو ظروؼ محيطة  ذ  الرقة تجعمها تبرر لنفسها أي 

بهام و نا تمقي الحالة ب بالموـ عمى والد ا وتحممه مسؤولية ما تحسه مف تقصيرم فالمشكمة التي تسبب يها 
والد ا )مف وجهة نظر ا(  ي السبب في أي تراجع أو تقصير في دراستها أو في اختيار ا المهني أو الدراسيم 
وتعتبر  السبب وراء ضياع سنة دراسية كاممة عندما سجمت في فرع دراسي وانتقمت منه آلخرم واأل ـ  و ما 
تشعر به تجا  زواجها المبكر فرغـ كونها متوافقة زواجيًام وراضية عف اختيار ا الزواجيم إال أنها تشعر بأنها قد 

اتها كميًا لوال  ذا الزواج المبكرم وأنها كانت لتعيش تزوجت باكرًا جدًام وأنها كاف يمكف لها أف تغير مسيرة حي
حياتها بشكؿ آخرم و ي  نا تحمؿ ظروفها األسرية مسؤولية  ذا الزواج المبكرم دوف أف تمقي بالموـ أو 

 اإلحساس بالذنب تجا  نفسها.

بالذنب لتمقي بالمـو  ونرا ا  نا و بنوع مف التوافؽ مع نفسها تتخمص مف المشاعر السمبية تجا  نفسها أو الشعور
 عمى اآلخريف والتبرير لنفسها حوؿ  ذا الموضوع الذي يزعجها.
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الحالة ب  لـ تصؿ إلى وضع أ داؼ محددة وواضحة تشمؿ جوانب حياتها كافًةم رغـ تفكير ا  األىداؼ: -
العميؽ في الكرير مف  ذ  المواضيعم ويتض  ذلؾ مف خبلؿ بحرها عف االستقرار والتميز وتحقيؽ 

سعادة بدوف تحديد موضوعات  ذا التميز أو االستقرارم ومف خبلؿ بحرها عف محبة اآلخريف يبدو أنها ال
تجد سعادتها في أشياء خارجة عف ذاتها دوف التفكير بأف استقرار ا ينبع مف ذاتها وعدـ استقرار ا يأتي 

السعادة يجب أف تنبع مف مف عدـ قدرتها عمى اتخاذ قرارات حوؿ الموضوعات األساسية في حياتهام وأف 
 سموكها المبني عمى قناعات رابتة وأكيدة تحدد دور ا في الحياة بشكؿ عاـ.

الحالة ب ال تممؾ القدرة الكاممة لمسيطرة عمى الظروؼ السيئة المحيطة بهام و ي بذات الوقت تدرؾ  القدرات:
ستسممة تمامًا ويمكنها أحيانًا قمب  ذ  أف عميها بذؿ الجهد لمواجهة  ذ  الظروؼم ورغـ ارتباكها فتنها غير م

الظروؼ لمصمحتها م مما يعكس تصميمًا داخميًا لديها لموصوؿ إلى التميز الذي تتمنا  وتصر عميهم كما أف 
تفكير الحالة ب بأسرتها وشعور ا أنها تحتاجها دائمًا يشكؿ نقطة ضعؼ لديه و اجسًا تعيش مف خبلله قمقًا 

 ادتها مف قدراتها لصنع واقع أفضؿ لها. اجتماعيًا يؤرر عمى استف
لدى الحالة ب ذكريات محببة عف طفولتها تشعر ا بالحنيف نحو تمؾ المرحمةم وتتمنى عودة أياـ  الماضي:

طفولتها التي كانت تشعر بهما بمحبة وجبلؿ ابويهام فهي تحف لؤلياـ التي كاف فيها والد ا لهـ وحد ـ ال 
بير ا(م و ذا الحنيف لمطفولة يعكس رغبة دفينة لديها باالرتداد النكوصي لديها يشاركهـ فيه أحد آخر )حسب تع

لمعودة إلى تمؾ المرحمة التي كانت تعيش فيها بكنؼ الوالديف معًام معبرة بذلؾ عف المشكبلت النفسية التي 
 عانتها وتعانيها مف مشكمة زواج والد ا بامرأة أخرى.

تفاؤاًل بالمستقبؿ رغـ شعور ا ببعض األسى مف حادرة زواج األبم و ي أف لدى الحالة ب  يتبيفالمستقبؿ:  
( عف انعكاس شعور ا بالخيبة واألسى 35تنشد بناء اسرة مترابطة متحابةم تعبر مف خبلؿ إجابتها عمى البند )

ا مما حدث ألسرتها وتعبر عف أممها وتصميمها عمى المحافظة عمى أسرتها الحالية مترابطة بعيدة عف كؿ م
يفككها ويصيب أفراد ا بما أصابهام وتأمؿ بقدرتها عمى حماية  ذ  األسرة مف انفصاؿ يحدث بينها وبيف زوجها 
أو أية حادرة تمحؽ األذى بكياف  ذ  األسرةم كما تعكس إجاباتها مف جديد اعتماد ا عمى محبة اآلخريف 

حيطيف الذيف تحبهـ كيبل تهتز صورتها كما وحاجتها لهذ  المحبة وبذؿ الجهد لتبقى صورتها إيجابية بنظر الم
ا تزت صورة والد ا بنظر ام وتأمؿ أف تبفى عمى اتفاؽ وتوافؽ تاـ مع زوجها وتصمـ عمى توفير السعادة لكؿ 

 أقراد األسرة.

 الصكرة اإلكمينيكية لمحالة ب:
الجمؿم يمكف رسـ الحدود وفقًا لممقابمة اإلكمينيكية مع الحالة بم ومف تحميؿ نتائج اختبار ساكس لتكممة  

 اإلكمينيكية لشخصيتها كما يمي:
إف الحالة ب ال زالت في مرحمة البحث واالستكشاؼ فيما يتعمؽ بالموضوعات )الدينية والصداقة  -

واختيار المهنة( بينما توصمت إلى تعهدات واضحة بالنسبة الختيار شريؾ الحياة والعبلقة مع الجنس 
الغامضة غير الواضحة )السياسية(م ويبدو أف الحالة ب غير مدركة اآلخرم و ناؾ بعض التعهدات 

 لنفسها تعاني مف بعض المخاوؼ المتعمقة بحياتها الحالية أو المستقبمية.
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 الحالة ب مترددة في اتخاذ القرارات الهامة في حياتهام يدؿ عمى ذلؾ تردد ا في مجاؿ المهنة. -

 فسها ويبدو لديها بعض العزلة لبلستغراؽ بهذا التفكير.الحالة ب أكرر استغراقًا بذاتها وتأممها لن -

واالجتماعي والجنسي( وبشكؿ  الوجداني االنفعاليالحالة ب تحقؽ التوافؽ الزواجي بتبعاد  )الفكري و  -
 متفاوت بيف بعد وآخر.

فيما يتعمؽ بالجانب االجتماعي: لدى الحالة ب القدرة عمى التفاعؿ والتواصؿ االجتماعي وبناء  -
قات الفعالةم ولكف مع المقربيف مف المحيطيف بهام كما تتصؼ باإلخبلص بصداقاتها المنتقاة العبل

والقميمة والقدرة عمى بناء عبلقات الزمالة والعمؿ ورسـ الحدود الواضحة لهام رغـ عدـ ربات سقؼ 
ادرة عبلقات الصداقة لديها حتى اآلف أي يمكف بناء عبلقات صداقة جديدة إذا توفرت شروطهام ق

عمى التأرير بمحيطها وشديدة التأرر بالمحبيف والمفضميف لديهام ولديها خوؼ عمى  ؤالء المقربيف 
وخوؼ عمى صورتها أمامهـم و ي ترفض العبلقات االجتماعية غير القائمة عمى االحتراـ المتبادؿ 

تجا  والد ا والود واإلخبلصم ويأتي تركيز ا عمى صفة اإلخبلص كرد فعؿ عمى مشاعر ا السمبية 
 الذي ترؾ العائمة ليتزوج مف امرأة أخرى نافية صفة اإلخبلص عنه.

تبدو الحالة ب ذكية متقدة الذ فم مما يساعد ا عمى االجتهاد واالنجاز والتفوؽ في دراستها رغـ   -
إحساسها العالي والمبال  به بمشكمتها األسريةم ولديها شغؼ باالطبلع عمى كؿ ما  و جديد وخاصة 

 جاؿ العمـو اإلنسانية. في م

دائـ الحنيف الحالة ب بحاجة إلى الدعـ والمساندة الدائميف ممف تحبهـم يظهر ذلؾ مف خبلؿ ال -
 لطفولتها التي كانت خبللها الصورة عف األسرة صورة ايجابية تمامًا كأسرة داعمة دافئة حنونة.

طمئنافم وبحاجة لمدعـ والمساندةم الحالة ب مف خبلؿ  ذ  الصورة السمبية لؤلب مفتقدًة  لؤلمف واال -
كما يظهر مف حوار ا أنها كانت شديدة التعمؽ بوالد ا حيث شعرت بالفراغ الذي تركه غيابه في 

 حياتها وشخصيتها.

كما ترى الحالة ب بأمها صورة األـ الجبارة المتحممة لؤللـ التي تظهر ابتسامتها مف وراء قمبها  -
ادرًا عمى تقديـ المساندة والمساعدة لمف يحتاجهام ومف جهة أخرى المجروحم وترا ا شخصًا حكيمًا ق

ترا ا بشكؿ غير معمف إنسانًا ضعيفًا مظمومًا لـ تستطع الحفاظ عمى بيتها وزوجهام مع أنها ال تحممها 
مسؤولية ما حدثم إال أنها غير راضية عف طريقة تقبؿ والدتها لؤلمر واستسبلمها لهم وترى الباحرة 

نظرة المتناقضة لؤلـ تأتي في سياؽ تعميؽ الهوية لدى الحالة ب التي استكشفت ودرست أف  ذ  ال
وبحرت ولكف لـ تصؿ إلى تبني قناعة رابتة تجا  بعض األمورم و ذا الموضوع يدخؿ ضمف المجاؿ 

 االجتماعي لمهوية.

اغة لمعايير ا األب مف امرأة أخرى شكؿ عبلمة فارقة في حياتهام وأدى بها إلى إعادة صي إف زواج -
وطريقة اتخاذ قراراتها مما جعمها تبدو مترددة حياؿ الموضوعات األساسية في حياتها ال تستطيع 

يجاد البدائؿ المختمفة  .اتخاذ قرار حيالهام رغـ قدرتها عمى البحث واالستكشاؼ وا 
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ض م وتجد الكرير ومشاعر ام ال تزاؿ غير مدركة لذاتها بشكؿ وا وأفكار االحالة ب رغـ تأممها لذاتها  -
مف الغموض في بعض األفكار التي تراود ام وتحمؿ أفكارًا متناقضة عف نفسهام وتحمؿ مخاوفًا 
بشأف صورتها أماـ اآلخريف وخوفًا مف فقداف المكانة بيف محبيها ومعارفهام وكذلؾ تخشى فقداف 

الخوؼ مف الحالة التي مكانتها في أسرتها التي تربت فيهام وترى الباحرة أف ذلؾ ربما يعود إلى 
وصمت إليها العبلقة مع والد ا وتخشى أف تؤرر  ذ  الحادرة عمى صورتها وأسرتها أماـ اآلخريفم 

 و ي تتصرؼ وكأنها فقدت والد ا وتخشى فقداف والدتها.

تخمص مف المشاعر السمبية تجا  نفسها أو الشعور لم الذاتالتوافؽ مع  حققت الحالة ب نوعًا مف -
 زعجها.ت التي اتقي بالموـ عمى اآلخريف والتبرير لنفسها حوؿ الموضوعبالذنب لتم

ـً داخمي لموصوؿ إلى التميز الذي تتمنا  وتصر عميهم كما أف تفكير الحالة ب  لدى الحالة ب - تصمي
بأسرتها وشعور ا أنها تحتاجها دائمًا يشكؿ نقطة ضعؼ لديه و اجسًا تعيش مف خبلله قمقًا اجتماعيًا 

 استفادتها مف قدراتها لصنع واقع أفضؿ لها. يؤرر عمى 

بلرتداد النكوصي لديها لمعودة إلى تمؾ المرحمة التي ل لدى الحالة بالحنيف لمطفولة يعكس رغبة دفينة  -
كانت تعيش فيها بكنؼ الوالديف معًام معبرة بذلؾ عف المشكبلت النفسية التي عانتها وتعانيها مف 

 .مشكمة زواج والد ا بامرأة أخرى

بالنتيجة تبدو الحالة ب أكرر ميبًل إلى االنبساطيةم طموحةم نشيطة وفعالةم تحب اآلخريف ولديها القدرة عمى 
إقامة العبلقات الفعالة والدافئة معهـ بشروط االحتراـ المتبادؿ والصدؽ واإلخبلصم ولديها القدرة عمى التأرير 

إلى الدعـ والمساندةم كما تبدو عاطفيةم حساسةم في اآلخريف كما تتأرر بمف حولها مف المحبيفم تحتاج 
 مترددة وقمقةم ومندفعة أحيانًا.

 ب/. محتوى الحوار مع الحالة / /11ويبيف الممحؽ رقـ /

 حالة اليكية المنغمقة الحالة )ج( -ثالثا                         
 مناقشة كتحميؿ محتكل المقابمة اإلكمينيكية لمحالة )ج(: -0

 التكافؽ الزكاجي كاختيار شريؾ الحياة:األكؿ: المحكر  -0-0
 التكافؽ الفكرم: - أ

التوافؽ الزواجي الفكري غير محقؽ بيف الحالة )ج( وزوجهام فهما غير متبلقياف في األفكار والميوؿ 
واال تمامات بشكؿ كبيرم  ناؾ بعض الجوانب المشتركة بينهما لكنها الترقى إلى التوافؽ الفكري بينهمام ولكٍؿ 

هما ميوله وا تماماته الخاصة بهم ويحتـر خصوصية  ذ  األفكارم والزوج مف النوع المتسمط فيما يتعمؽ من
بالقرارات األسريةم فينفرد باتخاذ ا معتبرًا نفسه المسؤوؿ الوحيد عف األسرةم وعمى الباقيف تنفيذ مايرا  مناسبًام 

حوار بسبب العقمية الديكتاتورية لمزوجم ونظرته ولذلؾ فتف حؿ المشكبلت األسرية اليتـ غالبًا عف طريؽ ال
 الخاصة لهذا األمر.
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 :الكجداني االنفعاليلتكافؽ  - ب
الزوجاف غير متوافقيف وجدانيًام فنظرة الزوجة لمحياة نظرة ذات صبغة رومانسية نوعًا ـم بينما الزوج يحاكـ  

كما يرى األمور  و فقطم ومع أف الحالة  األمور مف وجهة نظر مادية نفعية تمامًا وبمنظار جامد وفؽ خط واحد
ج طالبة جامعية وتحب المطالعة فتنها مقيدة بكتبها الدراسية وبعض الكتب األخرى التي اليعترض عميها الزوج 
و ذ  النقطة بالذات  ي مصدر قمؽ وضغط عمى الحالة جم رغـ أف الزوج خريج جامعي ولكنه اليهتـ لؤلمور 

ترى الحالة ج أف ال يشتركاف في نظرتهما لمحياةم وأف السعادة التي تشعر بها  الرقافية العامةم ومف  نا
بوجود ما معًا  ي سعادة تقميديةم حتى أنها ال تعرؼ إف كانت تشعر بهذ  السعادة أـ الم وكذلؾ ال تستطيع 

أنه ال يعبر عف ذلؾ  الحكـ فيما إذا كاف الزوج يشعر بهذ  السعادة فطريقة تعبير  غير مفهومة بالنسبة إليهام أو
مطمقًا وعميها استنتاج ذلؾ بنفسها و ي عاجزة غالبًا عف ذلؾم فالزوج ال يبدو سعيدًا عندما يكوناف معًام بنفس 

 الطريقة عندما يمتقي بأ مه أو بوالد ا أو بأصدقائه لمقربيف أو حتى عندما يداعب طفمهما.
 لتكافؽ الجنسي: ا - ت

ف حياة زوجية وجنسية تقميديةم اليبحراف فيها عف التوافؽ أكرر مما يبحراف يبدو أف الحالة )ج( وزوجها يعيشا
نجاب األطفاؿم و ذ   ي السعادة التي يجدانها في الحياة  فيها عف رضا ظا ريم غاية  ذ  الحياة تمبية الغرائز وا 

زوجي عمى المرأة أواًلم الجنسية بينهمام الحالة ج تدرؾ  ذ  الحقيقة وتعتبر أف تمبية رغبات الزوج  و الواجب ال
وتجد لذتها في تمبية رغبة الزوجم أما التوافؽ الجنسي فهو غير محقؽ بينهمام فمناقشة الحياة الجنسية غير 
ممكنة وتعتبر مف األمور المنافية لؤلخبلؽ و كذا تربا كؿ منهما في أسرته و و مؤمف بهذ  الفكرة تمامًام وال 

يحقؽ أقصى إشباع جنسي لبلخر أـ الم فالزوجة تفعؿ ما تستطيع ليكوف  يبحراف فيما إذا كاف كؿ طرؼ منهما
الزوج راضيًا جنسيًام و ي التعرؼ إف كانت راضية عف حياتها الجنسيةم و ي بذلؾ متأررة بتربية والديها لهام 

ئـ لتمبية رغبة فاألـ قد عززت لديها فكرة أف سعادة المرأة بما تحققه مف رضا لمزوجم ولذلؾ فتنها عمى استعداد دا
نظر عف تحقيؽ  ذ  الرغبة أو إشباع الدافع الجنسيم الوبغض  مرغبة لديها أـ ال دالزوج بغض النظر عف وجو 

 فالحياة الجنسية بيف الزوجيف  ي حياة جسدية فقط وال تحقؽ أي وظيفة نفسية
 :بالنسبة لممبادئ الدينية األساسية - ث

نشوئهما في نفس البيئة تقريبًام وتعتبر التربية الدينية مف أ ـ  ناؾ اتفاؽ بيف الزوجيف حوؿ  ذ  المبادئ ل
المقومات التي عززت اقتراف الزوج بالحالة جم فهو ينتمي إلى بيئة متدينة ومحافظة جدًام وكاف معيار  األوؿ 

يقطنه ومف  لبلختيار  و النشئة الدينية لمفتاة التي سيقترف بهام ولذلؾ كاف اختيار  لمحالة ج مف نفس الحي الذي
نفس البيئة الدينيةم وتجد الحالة ج نفسها متفقة مع الزوج في المبادئ الدينية األساسية وفي الممارسةم حتى أنها 
تشعر بأف ذلؾ امتداد لحياتها السابقة في أسرتهام و ذا مبعث راحة لها ولزوجهام كما أف الحالة ج تعتبر زوجها 

 قدوة لها فيما يخص المور الدينية.

 : نسبة الختيار شريؾ الحياةبال - ث

كاف االختيار الزواجي بيف الحالة )ج( وزوجها اختيارًا عف طريؽ األ ؿم لـ يكف بينهما أي معرفة سابقةم 
وقاـ الزوج بطمب يد ا لمزواج عف طريؽ أ مها مباشرة بدوف معرفة شخصية بينهمام وبعد ذلؾ استشيرت مف 
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ة بعد فترة خطوبة قصيرة سبقها عقد القراف بينهمام ولـ تناقش األ ؿ وتمت المعرفة وبعد ا الزواج مباشر 
الحالة ج بهذا الزواج وجاء مفاجئًا بالنسبة إليهام إذ كانت ترغب بتكماؿ دراستها أواًل قبؿ كؿ شيء ولكف 

اف رجاؤ ا الوحيد السماح لها بتكماؿ مر وكإرادة الوالديف أجبرتها عمى الزواج وبدت وكأنها مقتنعًة باأل
ما وافؽ عميه الزوج بدوف قناعة منه نزواًل عند رغبة ذوي الحالة جم وبعد و معية بعد الزواج و راستها الجاد

الزواج حاوؿ الزوج إقناعها بالتخمي عف دراستها محتجًا بدور ا التربوي وعممها في المنزؿ وتربية طفمهما 
تماـ دراستها فنزؿ عند رغبتها الزواج إلبؿ قوبعدـ الحاجة لعممها مستقببًلم لكنها أصرت محتجة بشرطها 

 وتخشى مف عدـ استمرار  بهذ  الموافقة مستقببًل في حاؿ تعدد األطفاؿ وزيادة أعبائها المنزلية

 التكافؽ االجتماعي:  - ج

أما عف عبلقة الحالة )ج( وزوجها باآلخريف والمحيط االجتماعي فتف عبلقاتهما االجتماعية محدودة 
و ذ  العبلقات االجتماعية قائمة عمى أساس صداقة الزوج رـ أصبحت عائمية  ومشتركة عمى األغمبم

باإلضافة إلى العبلقة القوية مع أسرتي الزوجيف وأقاربهمام العبلقة األقوى  ي مع أ ؿ الزوج مف إخوته 
ماعية وأقاربه اآلخريفم و ذ  العبلقات غير واسعةم إذ يضع الزوج معايير صارمة نوعًا ما لمعبلقات االجت

لؤلسرةم ومع ذلؾ لمحالة ج بعض الصديقات منذ أياـ دراستها األولىم وعبلقتها األقوى استمرت مع إحدى 
الصديقات والتي بقيت مصرة عمى صداقتهام والزوج يتفهـ  ذ  الرغبة وال يعترض عميها و ي تسكف نفس 

سكها بعبلقاتها القديمة المميزة رغـ الحي وفي نفس السنة الددراسية الجامعيةم ونبلحظ مف حوار الحالة ج تم
موافقتها الكاممة عمى معايير الزوج لمعبلقات االجتماعيةم وتقبمها لهذ  العبلقاتم ومف ناحية تدخؿ اآلخريفم 
يبلحظ عمى الزوج محاولة عزؿ أسرته الصغيرة عف اآلخريفم إال أف أ مه أقدر عمى التأرير في الكرير مف 

اصة والدة الزوجم إذ لها مكانة مميزة لديه و ي ذات كممة مسموعة عند  ولديها جوانب حياتهما األسرية وخ
 فضوؿ لمتدخؿ في جوانب حياتهـ األسرية كانجاب األطفاؿ ودراسة الزوجة وعبلقاتها وغير ا.

 كبالنسبة ألسمكب تربية األبناء:  - ح

يه الزوجة مف تدخؿ والدة الزوج أحيانًا تشير الحالة )ج( أنهما ال يعانياف أي خبلفات في  ذا األمرم إال ماتعان 
و ي مجبرة عمى ذلؾ بحكـ دراستها الجامعية واضطرار ا لترؾ طفمها لدى أسرة زوجها خبلؿ فترة غيابها عف 

 الكنزؿ.

 حاالت اليكية:المحكر الثاني:  -0-5
 انمغبل اإلٔذُٔنُعٓ: -0-5-0

 الرغبٌبد انذٔىٕخ: - أ

أف لديها قناعات دينية تبنتها بدوف بحث وتفكير عميؽم فمنذ  يتبيفبناء عمى المقابمة اإلكمينيكية لمحالة )ج( 
ينيةم وتمقت  ذ  القيـ دطفولتها تأررت الحالة ج باالتجا ات الدينية لوالديهام ودفعت لمتفكير بالموضوعات ال

توجيه األ ؿ ميةم وفيما بعد التحقت بالدروس الدينية بناء عمى قوالمفا يـ مف الوالديف أواًل وتبنتها بدوف محاكمة ع
وبتأرير رفيقات المدرسة والحيم لتتمقى المعمومات الدينية مف مصدر واحد يتفؽ مع آرائهـ وقناعاتهـم وخبلؿ 
 ذ  الدروس الدينية أيضًا تمقت المعمومات الدينية والتزمت بها وتبنتها بدوف تفكير عميؽ وبدوف محاولة نقد 



 

 

202 

مدرسة الديف قناعات خاصة بها وال تحتاج إلى تفكيرم وبعد صحتها أو مناسبتها لهام حيث اعتبرت ما تمقيه 
 يتبيفالزواج استمر تمقي الحالة ج لمعمومات دينية مف زوجها وتبنت  ذ  القناعات دوف تفكير أيضًام وبالنتيجة 

وة لدى الحالة ج التزامًا بالموضوعات الدينية بدوف استكشاؼ وبحث ودراسة بدائؿم و ذ  القناعات التتميز بالق
وعرضة لمتأرير مف قبؿ اآلخريف ألف تكوينها لـ يتـ عف طريؽ البحث واالستكشاؼ والدراسةم و ذ  القناعات 

 التي تبنتها ترجمتها في سموكها تحت تأرير األ ؿ والزوج فيما بعد".
 الرغبٌبد انطٕبضٕخ:- ب

و ا األسري إذ لـ يكف لدى ليس لدى الحالة ج بشكؿ عاـ ا تمامات بالمواضيع السياسيةم وقد تأررت بذلؾ بج
ياسيةم وكؿ ما تعرفه الحالة ج عف الموضوعات السياسية سالوالديف واألسرة بشكؿ عاـ ا تمامًا بالمواضيع ال

تمقته مف التمفزيوف أو مف اآلخريف المؤرريف بحياتهام وكونت بعض القناعات تحت  ذا التأرير بدوف أي عناء 
الحالة ج أف آرائها السياسية ليست قوية ويمكف تغيير ا بسهولةم ألنها   مف البحث ومحاولة االستكشاؼم وتدرؾ

تبنتها بدوف تفكير عميؽم وبعد الزواج استمر ابتعاد الحالة ج عف الموضوعات السياسية بسبب اتجا ات الزوج 
زيونية فهو المشابهة التجا ات الوالديف أيضًام فهو غير مهتـ باألمور السياسية حتى بالنسبة لمبرامج التمف

 اليفضؿ متابعة مرؿ  ذ  البرامج ويكتفي بنشرات األخبار بيف الحيف واآلخر.
 الخزٕبر انمٍىٓ:-د

منذ دراستها الرانوية فكرت الحالة ج بالمهنة التي يمكف أف تعمؿ بهام وكانت تحمـ بأف تدرس فرعًا جامعيًا لتعمؿ 
ًام و ي متفوقة في دراستها مما يؤ مها لدراسة  ذا الفرع في النهاية بمهنة تناسبهم فهي تحب مهنة الصيدلة كرير 

الجامعيم ولكف ومنذ أف كانت في نهاية المرحمة الرانويةم دفعت مف قبؿ األ ؿ لمتفكير بمهنة واحدة فقط يمكف 
نة القبوؿ بها مف قبمهـ و ي مهنة التدريسم ولذلؾ اختارت الفرع الجامعي الذي سيوصمها لممارسة  ذ  المه

وكانت تريد دراسة األدب االنكميزي إال أنها واجهت اعتراض والد ا عمى ذلؾ معمـ صؼم  -ت فرع التربيةودرس
وكاف أمامها إما دراسة الشريعة أو األدب العربي أو معمـ الصؼم فاختارت معمـ الصؼ لتعمؿ مدرسة مستقببًل 

غط مباشر مف األ ؿ وبناء عميه اختارت ف مهنة المستقبؿ تـ اختيار ا بضلتالي فتفي حاؿ أكممت دراستهام وبا
 التخصص الدراسي الجامعي الذي ستقوـ بدراسته. 

 المجاؿ االجتماعي: -0-5-5
 االتجاه نحك الصداقة: - أ

يبدو أف الحالة ج اتخذت أصدقائها منذ صغر ا بناء عمى توجيهات والديهام و ي لـ تفكر في كيفية اختيار 
لهما الدور األوؿ في تحديد نوعية األصدقاء الذيف يمكف أف تتخذ ـ الحالة ذ أف والديها كاف إ ؤالء األصدقاءم 

جم وقد قامت باختيار أصدقائها بناء عمى معايير األ ؿ ورغبتهـم إذ أف كؿ رفيقة لها لـ تجد موافقة مف أ مها 
كرير مف تخمت عنهام وبذلؾ أصب  أصدقاء الحالة ج ممف يوافؽ عميهـ والدا ام وعميه فتف تخميها عف ال

صديقاتها خبلؿ مراحؿ الدراسة المختمفة يمكف تفسير  عمى  ذا األساس إذ لـ تفكر في طريقة اختيار األصدقاء 
أواًلم ولـ تحاوؿ االستمرار مع صديقة اليوافؽ األ ؿ عميها رانيًام ومع ذلؾ فمدى الحالة ج صديقات ممف نمف 

دائية وحتى اآلفم وخاصة صديقتها في الجامعة التي سبؽ رضا األ ؿ استمرت صداقتها معهف منذ الدراسة االبت
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ف كانت  وتحدرت عنها في أحد حواراتها المذكورة سابقًام و ي تشعر بالراحة حياؿ اختيار  ؤالء األصدقاءم وا 
تشعر باألسؼ لتخميها عف البعض نتيجة عدـ موافقة أ مهام والسبب في  ذا األسؼ ما كانت ترا  مف صفات 

ي  ؤالء األصدقاءم ومف جهة أخرى فاأل ـ لدى األ ؿ  و كوف األصدقاء مف اإلناث حصرًام مريحة جدًا ف
ف كاف مف األقرباءم وقد اعتادت الحالة ج كف إقامة أية عبلقة صداقة أو غير ا واليم مع أي مف الذكورم حتى وا 

  ذا األمر وتقبمته تمامًا.
 اختيار شريؾ الحياة : - ب

الختيار شريؾ الحياةم ويبدو أنها تبنت قناعات والديها بهذا الخصوصم فهـ  ىلمرملـ تفكر الحالة ج بالطريقة ا
عبروا أكرر مف مرة أمامها بشكؿ غير مباشر بأف أفضؿ األساليب وأنفعها وأكرر ا قربًا مف الشرع والديفم ماكاف 

فت الحالة ج عمى رأي سائدًا عبر مئات السنيف مف اختيار األ ؿ لشريؾ الحياة لكؿ مف الشاب والفتاةم وتعر 
والديها حوؿ  ذا األمر بأكرر مف مرة ومناسبةم فعند زواج أخيها األكبر كانت  ي ممف شاركوا باختيار زوجة 
األخ بطريقة تقميدية بعد رحمة بحث قامت بها النساء في العائمةم وكذلؾ األمر بالنسبة ألختها الكبرى فقد تـ 

بقة منها بالزوجم و كذا توصمت الحالة ج إلى قناعة بأف  ذا األسموب تزويجها بنفس الطريقة وبدوف معرفة مس
ف كاف  ذا الفرض جاء   و األفضؿ بدوف عناء تفكير منهام والتزمت بهذ  القناعة المفروضة مف قبؿ والديها وا 

الجتماعي بغير الطريقة المباشرةم وترى الحالة ج أف اختيار ا الزواجي بهذا الشكؿ أمر طبيعيم ويطابؽ العرؼ ا
السائد في مرؿ بيئتهام وأنها تبنت  ذ  القناعة مف والديها بكؿ سبلسة ورضا منهام و ي الترى نفسها قد تغير 

 بهذا األسموب طالما  و متوافؽ مع رأي أسرتها ومتطابؽ مع قناعتها  ي. 

 العالقة مع الجنس اآلخر:  - ت
قة مع الجنس اآلخرم  ذ  األعراؼ التي تمقتها مف التزمت الحالة ج باألعراؼ السائدة في بيئتها مف جهة العبل

خبلؿ تنشئتها األسرية في أسرة محافظة جدًام ترى العبلقة بيف الشاب والفتاة أمرًا مشينًام فكما ورد عمى لساف 
الحالة ج في حوار سابؽم فتف عبلقة الصداقة مع الذكور ممنوعة تمامًا حتى بالنسبة لؤلقرباءم و كذا تبنت 

ج  ذ  القناعة مف خبلؿ التزامها بالمعايير والقواعد التي حددتها أسرتها وبدوف إبداء أي نوع مف الحالة 
االعتراض او محاولة المناقشة أو الحوارم وبمغت قوة التزاـ الحالة ج بهذ  القواعد حدًا يجعمها تشعر بالذنب في 

 حاؿ صدؼ ولـ يتفؽ سموكها مع  ذ  المعايير والقواعد تمامًا.
عمى األسئمة المتعمقة بالهوية يمكف القوؿ أنها لـ تمر بفترة استكشاؼ حقيقيم خالؿ دراسة إجابات الحالة ج مف 

ف  ولـ تفكر في الموضوعات المطروحة عميهام و ي لـ تمر بأية أزمة حقيقية خبرتهام وأنها التحب التفكيرم وا 
األشخاص المؤرريف في حياتهام ونبلحظ أف الحالة فكرت فتف تفكير ا مقيد باالتجا  المفروض عميها مف والديها و 

ج خاضعة في تفكير ا لسمطة اآلخريف المؤرريف بحياتها كما في الموضوعات الدينية واختيار شريؾ الحياةم 
والعبلقة مع الجنس اآلخرم والصداقةم وأنها في حاؿ حاولت الحصوؿ عمى معموماتم فغف معموماتها سطحية 

 معها ونقد صحتها أو خطئهام كما في الموضوعات السياسية.وتتمقا ا دوف التفاعؿ 
فالحالة ج قد كونت قناعاتها وآرائها والتزمت بها  بالشكؿ الذي فرضت عميها مف قبؿ الوالديف ومف دوف 

 كتتميز تعيدات كالتزامات الحالة ج بما يمي:استكشاؼ حقيقيم 
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س عمى استكشاؼ وتفكيرم وتتسـ بالجمود  ذ  التعهدات مبنية عمى أراء اآلخريف ومعتقداتهـم ولي -
والتصمب بالنسبة لبعض الموضوعات كالموضوعات الدينيةم واختيار شريؾ الحياة والتعامؿ مع 

 الجنس اآلخر.

تتميز بعض  ذ  التعهدات بأنها بنيت عمى أساس قناعات وآراء الشخاص المؤرريف وأنها قابمة لبعض  -
اف  ؤالء األشخاص كاألصدقاءم وذلؾ كما في الموضوعات التغييرم ألنها جاءت لنيؿ رضا واستحس

 السياسية.

 بعض  ذ  القناعات تتصؼ بالتذبذب كما في موضوع الصداقة. -

 تعهداتها قوية ورابتةم وغير قابمة لمتغييرم في المواضيع التي حددت فيها التزامات واضحة. -

" بأنهـ  ؤالء اإلفراد الذيف لـ يخبروا أزمة ( لؤلفراد منغمقي الهوية 1967و ذا ينطبؽ مع ما وصفه مارشيا )
 ( Marcia, 1967, 119 ويةم ولديهـ التزامات وتعهدات محددة مف قبؿ الوالديف". )

وينطبؽ مع ماجاء في صفات منغمقي الهوية بأنهـ يتصفوف بػ " المعاناة مف ضعؼ الرقة بالنفسم وضعؼ 
م 1993فتقار إلى العبلقات االجتماعية". )عبد المعطيم درجة االستقبلليةم وضعؼ المرونة في التفكيرم واال

 (29ص

 تحميؿ نتائج اختبار ساكس لمحالة ج: -5
 األسرة: -0

أف صورة األب لديها صورة غير محددة تمامًام فهي ترا  إنسانًا جيدًا وقدوة حسنة دينيًا  يظهر: صكرة األب
ديكاتتوريم يفرض رأيه عميها بقوةم تفتقد لحنانه  وأخبلقيًام وقويًام ولكنها تدركه مف جانب غير معمف بأنه متسمط

وشعور ا بأبوته وعطفه وا تمامهم ومف جهة التواصؿ فالتواصؿ بينهما سمبي تمامًام اليوجد حوار بينهمام وال 
تتذكر الحالة ج أنه أخذ رأيها في أي موضوع يخصها حتى زواجها فأمها مف نقمت إليها رغبة شاب بالزواج منها 

إرادة والد ا بزواجها منهم ال تتذكر الحالة ج متبل أنه قبمها مرة واحدة منذ السادسة مف عمر ام يقـو وأخبرتها 
 التواصؿ بينهما عمى أساس الفرض وتوجيه األوامر مف قبمه والطاعة التامة مف قبمها

التسمطية بدوف أي  صورة األـ لديها  ي صورة األـ الفاضمة القوية القادرة عمى تنفيذ سياسة األب: صكرة األـ
مشكبلت معهم و ي ممتزمة دينيًا ومرجع لؤلبناء في الكرير مف الموضوعات االجتماعية واألخبلقية ومواضيع 
العبلقات االجتماعية المختمفةم ومف ناحية التواصؿ بينهما فهناؾ إمكانية لممناقشة والحوار واالعتراض مف قبؿ 

ولكف  ذا الحوار واالعتراض ما  و إال نوع مف  ماألسرة ات وأوامر مفنقمه لها األـ مف تعميمالحالة ج عمى مات
التنفيس قبؿ إعبلف االلتزاـ الكامؿ مف قبؿ البنت المطيعةم فاألـ قادرة عمى اقناعها دومًا بصوابية رأي األب 

التسمطي لة ج أف األـ لها نفس األسموب حقيقيم ويظهر مف خبلؿ حوار الحا ووجوب تنفيذ رغباته دوف اعتراض
في التعامؿ مع أفراد األسرة ولكنها تبقى أقرب لؤلبناء وأكرر تواصبًل مف األب بحكـ وجود ا الدائـ في المنزؿم 
وترى الحالة ج في أمها صديقة مف حيث قدرتها عمى مناقشة بعض مشكبلتها معها ولكنها في النهاية غير قادرة 

سرةم وبالتالي فتف التواصؿ غير صحي مف الناحية النفسية وال عمى حؿ المشكبلت المتعمقة بالقواعد الصارمة لؤل
يصؿ بالحالة إلى االستقرار وتحقيؽ األ داؼ منهم ومف ناحية أخرى ترى الحالة ج في أمها أمًا مظمومة مغموب 
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ف كانت غيرقادرة عمى  عمى أمر ا تجا  الزوج في الكرير مف المشكبلتم تحمؿ حبًا وحنانًا كبيريف ألبنائها وا 
 إيصاؿ  ذا الحناف لهـ بشكؿ صحي . 

م ووفقًا لمعايير جامدة تقـو عمى الطاعةم ينتفي الحالة ج قد نمت في أسرة صارمةيتض  أف : األسرة عمكمان 
 فيها الحوار البناء ويستخدـ نوع مف العقاب المعنوي لضماف طاعة األفراد لقواعد الوالديف الصارمة والتسمطية.

سرة بأنه تواصؿ قائـ عمى االجبار وفرض األوامرم وتقديـ الحب المصطنع المشروط ويتميز التواصؿ في األ
بالطاعة التامةم وفي مرؿ  ذا الجو األسري يستحيؿ نمو الشخصية المستقمة لؤلفرادم و ذا ما نرا  لدى الحالة ج 

سمطة الطرؼ األقوى بأنها مبتورة افرادة التستطيع التصرؼ بتمقائيةم وال يمكنها مخالفة األوامر خاضعة ل
 )الوالديف( وتتبنى آراؤ  ورغباته وتمبي أوامر م لتجنب أي عقاب معنوي يمكف أف يفرضه الطرؼ القوي.

 الجنس: -5

نظرتها إلى بنات جنسها ليست نظرة ايجابيةم ومهما بذلت المرأة مف جهد تبقى النظرة  تبدو: االتجاه نحك النساء
ها تبقى أقؿم وتظهر ايجابية المرأة لديها إذا ما قارنت بيف والدتها ووالد م إليها أقؿ مف الرجؿ وأف قيمة انجازات

 فالتسمطية تبدو أقؿ بكريرم واإلنسانية في التعامؿ تظهر أكبر بكرير.  

الحالة لديها أفكار سمبية عف الجنس بشكؿ عاـم و ذا بسبب تربيتها المتزمتة االتجاه نحك العالقات الجنسية: 
فالعبلقات مع الذكور ممنوعة منذ البداية و ذا ولد لديها نظرة سمبية تجا  الذكورة بشكؿ عاـم  جدًا في المنزؿم

إضافة إلى التعميمات الصارمة لموالديف والتوجيهات السمبية خبلؿ التنشئة األسريةم جعؿ الحالة ج تنظر لمجنس 
ي والدينيم وأف عقابه شديد عمى عمى أنه غوؿ مخيؼم وأية محاولة لمتفكير به  ي خروج عف النسؽ األخبلق

أف  يتبيفأساس مخالفة األحكاـ الشرعيةم وكما لمسنا مف الحالة ج خبلؿ حوار ا عف الحياة الجنسية مع زوجها 
الحالة ج نشأت عمى فكرة أف ممارسة الجنس مع الزوج  و فقط إلرضاء الزوج وتمبية حاجاته ورغباته بغض 

 ف الجنس دائمًا مصدر خوؼ وقمؽ لهام حتى بعد زواجها.النظر عف رغباتها  يم وبالتالي كا

  العالقات اإلنسانية:   -4

تحب العبلقات مع اآلخريف ولكف بحذر وضمف نطاؽ صغيرم وذلؾ يعود إلى التربية  األصدقاء كالمعارؼ:
ؽ ومعايير المحافظة والمتشددة التي تمقتهام فالقواعد األسرية الوالدية حددت لها نطاؽ عبلقاتها ضمف إطار ضي

 صعبةم كما جاء في حوار ا حوؿ الصداقة في محور الهوية االجتماعية. 
أف الحالة ج  ذات عبلقات اجتماعية محدودةم وكذلؾ األمر بالنسبة  يظهر الزمالء في العمؿ كالدراسة: 

اآلخرم ولذلؾ  لعبلقات الزمالة لديهام و ي بذذلؾ تتأرر بتربيتها المتشددة التي منعتها مف العبلقة مع الجنس
فضؿ العبلقات القائمة عمى الصدؽ واإلخبلصم ويجب أف تعبلقات الزمالة لديها مع اإلناث فقطم و ي  يتبيف

خاصة كأف تكوف ممتزمة دينيًا وذات نسؽ أخبلقي وسموؾ معيفم ولذلؾ فهي تتجنب تمامًا حتى  رتحقؽ معايي
عدـ لواجبات الدراسية المكمفة بهام مع ت لممشاركة في االعبلقات المفروضة عميها مع الزمبلء فتمجأ إلى الزميبل

مشاركة الزمبلء الذكورم و ذا يسبب لها الكرير مف اإلحراج والشعور ببعض النقص رغـ قناعاتها الممتزمة بهام 
ماعية والتي لـ تتبنا ا بناء عمى خبراتها واستكشافاتها ولكف بناء عمى القواعد المفروضة مف والديها وبيئتها االجت
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المحيطة بهام فجميع زميبلتها المواتي ترتبط بهف بعبلقات متبادلة ينتميف تقريبًا لنفس البيئة مع االختبلؼ في 
 الدرجة

يبدو أف الحالة ج تاررت بتربيتها المنزلية فيما يتعمؽ بالخضوع لمسمطة األعمىم فالمناخ الرؤساء كالمشرفكف:  
تقبؿ سمطة مف  ـ أعمى منهام و ذا يتض  في احترامها لجميع مف األسري السمطوي الذي عاشت بهم جعمها ت

 ـ أكبرمنها سنًا واعتبار ـ األكرر خبرة ومعرفة منهام ومنهـ مدرسيها في المدرسة والجامعة وزوجها وأصدقائه 
 وأقاربهـ. 

ومشاعر م وتتمنى لو تبدو الحالة ج  مفتقدة لمعبلقات اإلنسانية التي تقدر قيمة اإلنساف وأحاسيسه المرؤكسيف:  
أف القواعد االسرية الصارمة واألموامر والقرارات المتخذة بشأنها لو كانت تحمؿ مضمونًا أكرر إنسانية وتفهمًام 
و نا تنعكس آرار التربية األسرية المتسمطة التي نشأت الحالة ج في كنفهام وسوء التكيؼ النفسي التي خمفتها 

 تبدو أنها غير متقبمة لها بذاتها ولكف مف غير إدراؾ منها.   ذ  السمطوية عمى شخصيتهام والتي
 تصكر الذات: -4

أف الحالة ج لديها خوؼ سببه االنغبلؽ عمى الذات الذي تسببت به تربيتها المتزمتةم والتي  يتبيف المخاكؼ:
ًا مف زرعت فيها الخوؼ مف كؿ جديد ومجهوؿم تظهر الحالة ج مف خبلؿ إجاباتها خوفًا مف اآلخريف وخوف

العبلقات االجتماعية المفاجئة أو الواسعة والجديدةم كما تظهر خوفًا مف تحمؿ المسؤوليةم و ذا يعود إلى المناخ 
األسري غير الصحي الذي نشأت فيه الحالة ج والذي أدى إلى القصور في نمو شخصيتها بشكؿ سوي بحيث 

ومية التي يمكف أف تتعرض لهام وكذلؾ تظهر تستطيع االعتماد عمى نفسها ومواجهة المشكبلت الحياتية الي
تربيتها الدينية المتشددة مف خبلؿ لجوئها إلى الصبلة عند كررة مخاوفهام بمعنى رؤيتها القدرية لؤلشياء 

 واألحداث. 
أف الحالة ج مدركة لضعفها وقصور شخصيتها وغير راضية عف القناعات التي فرضت  يتبيف  مشاعر اإلثـ:

ي ترى أف  ذ القناعات أجبرتها عمى بعض السموكات التي  لديها وتبنتها وسمكت وفقهام و عميها مف قبؿ وا
وضعتها في مواقؼ محرجة جدًا وخاصة فيما يتعمؽ بالتعامؿ مع الجنس اآلخرم وعدـ قدرتها عمى اتخاذ قرارات 

عمر ام ولذلؾ فهي خاصة بهام وخضوعها التاـ لما أممي عميها مف قبؿ والديها خبلؿ السنوات الطويمة مف 
تحمؿ مشاعر ارـ تجا  نفسهام وتعيش مشاعر متناقضة حياؿ والديهام فمف جهة  ي خاضعة لهما كميًا حتى 
بمشاعر ا وتحس نحو ما بالحب واالحتراـ وتحس بالذنب تجا  والد ا إذا ما خالفت قواعد  وتعميماته الصارمةم 

نشئتها االجتماعية في ظؿ  ذ  الظروؼ األسريةم وما ومف جهة أخرى تشعر بما تعانيه مف صعوبات نتيجة ت
أنتجه ذلؾ مف ضعؼ في شخصيتها جعمها تبدو صغيرة اعتمادية قمقة عاجزة عف أي سموؾ ال يتوافؽ مع 

 منظومتها التربوية المتشددةم وغير قادرة عمى تحمؿ أية مسؤولية.  

الستقبلليةم وتسعى لنيؿ رضى االخريف في أف الحالة ج تشعر بالنقص في شخصيتها وعدـ ا يتبيف األىداؼ:
محيطهام كما تسعى لتقيؽ ذاتها وتقوية شخصيتهام ويظهر مف إجاباتها نظرتها القدرية لؤلمورم وسعيها نحو 

 تعويض ما تشعر به مف ضعؼ بنيؿ رضا اآلخريف ولو عمى حساب حياتها. 
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ذاتها التي تجعمها أحد أ دافها الصريحة أو أف الحالة ج ال تممؾ القدرات البلزمة الربات  يتبيف القدرات:
الضمنيةم ليبقى  ذا الهدؼ مجرد أمنيةم فهي أكرر ميبًل لئلنسحاب والتجنبم و ذا يعكس تربيته األسرية القائمة 
ف كانت ترجو ذلؾم  عمى القسر واإلجبار وفرض األوامرم مما جعمها تبدو غير قادرة عمى تحمؿ المسؤوليات وا 

ألسرتها وزوجها بشكؿ دائـ كمظهر لبلعتمادية وعدـ االستقبللية والعجز عف اتخاذ القرار  فهي تظهر حاجتها
 والحاجة لمقيادة مف قبؿ الغير.  

أف الماضي لدى الحالة ج يحمؿ لها ذكريات محببة عف طفولتها تشعر ا بالحنيف نحو تمؾ  يتبيف الماضي:
نحو تمؾ المرحمة كردة فعؿ عمى الفشؿ في الكرير مف  المرحمةم  وتظهر رغبة نكوصية لدى الحالة ج بالعودة

جانب حياتها النفسييةم ويظهر ذلؾ مف أمنيتها بعودة الماضي لمقياـ بتغييرات كريرة  ذ  التغييرات  ي التي ال 
ترضى عنها في حياتها العاديةم و ذا يظهر عجزًا في شخصية الحالة ج عف امتبلؾ االرادة الحقيقية لهذا 

 مما يؤكد مجددًا انغبلؽ الهوية لدى الحالة ج . التغييرم 
ف كاف  ذا التفاؤؿ غيرمبني عمى أية معطيات واقعيةم  يتبيفالمستقبؿ:   أف لدى الحالة ج تفاؤاًل بالمستقبؿم وا 

فالحالة ج خاضعة تمامًا لقيـ وقناعات والديها والتي اكتسبتها مف خبلؿ جو ا األسري السمطويم وغاية أحبلمها 
قبمية أف تستطيع إكماؿ تعميمها الجامعيم والعمؿ بعد التخرجم وبما أف األصؿ أف يكمؿ الطالب دراسته بعد المست

تسجيمه في الجامعة فتف  ذا يعكس خوفًا لدى الحالة ج بالصعوبات التي تعترضها نتيجًة لعدـ استقبلليتها 
ناتج بالتأكيد عف استسبلمها لمقناعات واألوامر ولعجز ا عف اتخاذ القرار بأ ـ األمور التي تتعمؽ بحياتهام و ذا 

ار الحالة ج أي و في ح اليظهرالمفروضة عميها خبلؿ وجود ا في أسرتها وخبلؿ حياتها الزواجية الحاليةم إذ 
إشارة إلى دور إيجابي لمزوج يمكف أف يساعد ا عمى تنمية شخصيتها وتوكيد ذاتهام مما يشير إلى األرر السمبي 

 .تـ مف خبلله اإلختيار الزواجي بيف الحالة ج وزوجها لؤلسموب الذي

 الصكرة اإلكمينيكية لمحالة ج:
وفقًا لممقابمة اإلكمينيكية مع الحالة جم ومف تحميؿ نتائج اختبار ساكس لتكممة الجمؿم يمكف رسـ الحدود  

 اإلكمينيكية لشخصيتها كما يمي:
ر في الموضوعات المطروحة عميهام و ي لـ تمر بأية أزمة لـ تمر بفترة استكشاؼ حقيقيم ولـ تفكإف الحالة ج 

ف فكرت فتف تفكير ا مقيد باالتجا  المفروض عميها مف والديها  حقيقية خبرتهام وأنها التحب التفكيرم وا 
واألشخاص المؤرريف في حياتهام ونبلحظ أف الحالة ج خاضعة في تفكير ا لسمطة اآلخريف المؤرريف بحياتها كما 

وعات الدينية واختيار شريؾ الحياةم والعبلقة مع الجنس اآلخرم والصداقةم وأنها في حاؿ حاولت في الموض
ف معموماتها سطحية وتتمقا ا دوف التفاعؿ معها ونقد صحتها أو خطئهام كما في تالحصوؿ عمى معموماتم ف

 الموضوعات السياسية.

كؿ الذي فرضت عميها مف قبؿ الوالديف ومف فالحالة ج قد كونت قناعاتها وآرائها والتزمت بها  بالش   -
 ي.دوف استكشاؼ حقيق

التعهدات مبنية عمى أراء اآلخريف ومعتقداتهـم وليس عمى استكشاؼ وتفكيرم وتتسـ بالجمود والتصمب  -
 .بالنسبة لبعض الموضوعات كالموضوعات الدينيةم واختيار شريؾ الحياة والتعامؿ مع الجنس اآلخر
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 .ةم وغير قابمة لمتغييرم في المواضيع التي حددت فيها التزامات واضحةتعهداتها قوية ورابت -

ضعؼ الرقة بالنفسم وضعؼ درجة االستقبلليةم وضعؼ المرونة في التفكيرم واالفتقار إلى العبلقات  -
 ة.االجتماعي

ادأة الحالة ج قد ال تتسـ بدرجة عالية مف الذكاءم ولديها نقص في الدافعية وينقصها القدرة عمى المب -
في القياـ بأي عمؿم وربما يعد ذلؾ مؤشرًا عمى عدـ نجاحها في األعماؿ التي تتطمب المبادأة 

 واالبداعم ولكف يمكف أف تنج  في األعماؿ القائمة عمى األسموب التقميدي والرابت والروتيني.

مى اآلخريف غير قادرة عمى مواجهة المشكبلت االجتماعية التي تعترضها وحمهام مما جعمها تعتمد ع -
في حؿ  ذ  المشكبلتم و ذا يدؿ عمى تبعيتها وعدـ قدرتها عمى االستقبلليةم وحاجتها الدائمة إلى 

 اآلخريف ومساعدتهـ.

 دو ذات تأرير ممموس باآلخريفم وربما ينبئ ذلؾ بعدـ وجود مكانة متميزة بينهـ.التب -

ها إلى تجنب التفكير في الكرير مف المشكبلتم ليس لديها القدرة عمى التفكير العممياتي الشكميم مما دفع -
وأضعؼ قدرتها عمى االستكشاؼ الحقيقي المبني عمى التحميؿ ووضع الفرضيات والمفاضمة بيف البدائؿ 
مكاناتهام و ذا دفعها إلى تبني قناعات جا زة  الممكنة واختيار األنسب منهام وبما تناسب مع قدراتها وا 

 العوامؿ وراء تصنيفها برتبة الهوية المنغمقة. وجامدة مف اآلخريفم وكاف احد

قدرتها عمى التفاعؿ مع اآلخريف المحيطيف بها ضعيفةم وتتسـ بالسمبية واالنسحابم كما تميؿ إلى  -
 االستسبلـ والخنوعم والسعي خمؼ إرضاء اآلخريفم و ذا مؤشر عمى خضوعها لهـ وتبنيها لقناعاتهـ.

ة وغير قادرة عمى المواجهة والكفاح والمرابرة واالستمرارم تمجأ إلى تابعة وغير استقبلليةم انسحابي -
 االنسحاب واالستسبلـ في مواجهة مشكبلتها الشخصية واالجتماعية.

 ليس لديها القدرة عمى تحمؿ المسؤوليةم بؿ تسعى إلى تنفيذ األوامر بحرفية وطاعة تامة. -

ا عف ذاتها سمبيم كما أف تقدير ا لذاتها منخفضم وغير رقتها بنفسها ضعيفةم وال تشعر بتميز ام ومفهومه -
 دائها في جميع مجاالت الحياة.أراضية عف نفسهام وبالتالي يمكف أف يؤشر ذلؾ إلى تدني 

وبالنتيجة بمكف القوؿ أف الحالة ج: شخصية انطوائيةم تفكير ا تقميدي وطوحها محدودم رقتها بنفسها ضعيفة 
بعة غير قادرة عمى االستقبلليةم غير قادرة عمى إقامة العبلقات الحميمية والدافئةم ومفهومها عف ذاتها سمبيم تا

تحتاج إلى الدعـ والمساندة مف اآلخريفم وتتأرر بهـ وتخضع لهـم وغير رابتة انفعاليًام وتوافقها الزواجي غير 
 محقؽ.

 /. / محتوى الحوارمع الحالة /ج12ويبيف الممحؽ رقـ /
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 حالة اليكية المنغمقة الحالة )د( -رابعان                         
 مناقشة كتحميؿ محتكل المقابمة اإلكمينيكية لمحالة )د(: -0

 التكافؽ الزكاجي كاختيار شريؾ الحياة:المحكر األكؿ:  -0-0

 التكافؽ الزكاجي الفكرم:  - أ

جاباتها عمى أسئمة المقابمة  اجي الفكري بيف أف التوافؽ الزو  يتبيف المقيدةمف خبلؿ حوار الحالة د وا 
وزوجها غير محقؽم فميس بينهما أية ميوؿ أو ا تمامات مشتركةم وأفكار ا مختمفة تمامًا عف  (د)الحالة

أفكار م ولـ يقؼ األمر عند حدود األفكار بؿ انعكس عمى سموؾ كؿ مف الزوجيف تجا  اآلخرم فميس  ناؾ 
بؿ يسعى كؿ طرؼ إلربات صوابية مايرا م احتراـ لخصوصية  ذ  األفكار أو ا تماـ بها أو مراعاتهام 

وخطأ اآلخر تمامًا ووجوب أف يبنى سير العائمة عمى  ذا الرأي أو ذاؾم والمشكبلت الكريرة رغـ قصر فترة 
الزواج تدؿ عمى غياب أي لغة لمحوار لمحاولة حؿ  ذ  المشكبلتم بؿ يقوـ كؿ طرؼ بتغميب تصعيد 

 المشكمة واتباع أسموب العناد.
 
 

 :الكجداني االنفعاليافؽ التك  - ب
الزوجاف غير متوافقيف وجدانيًام  فالمشكبلت تطغى عمى حياتهما تقريبًام وال يقضياف معًا أوقاتًا ممتعةم وال يعبر 

 أي منهما لآلخر عف مشاعر الحبم كما ال يشعراف بالسعادة في حاؿ كونهما معًا. 
 لتكافؽ الجنسي:ا - ت

)د( وزوجها غير محقؽم فهما يعيشاف حياة زوجية وجنسية تقميديةم  يبدو أف التوافؽ الجنسي بيف الحالة 
نجاب األطفاؿم ويتبيف مف إجابات الحالة د عمى  نما غاية  ذ  الحياة تمبية الغرائز وا  اليحققاف فيها أي توافؽ وا 

الوقت م أف العبلقة الجنسية بينهما ال تشكؿ نقطة خبلؼ بشكؿ ظا ريم ولكف بنفس المقيدةأسئمة المقابمة 
التحقؽ  ذ  العبلقة الجنسية الرضا لكبل الزوجيفم مما يدؿ عمى تأرير ا العميؽ عمى حياتهما بشكؿ سمبيم 
فالحياة الجنسية بينهما ال تشكؿ نقطة لقاء واستمتاع وراحة جسدية ونفسسية معًام و كذا تصب  ممارسة مرؿ  ذ  

نسية التحقؽ االشباع الجنسي والعاطفي لكميهمام مما العبلقة مف باب الواجب فقطم كما أف ممارسة الحياة الج
 .ينعكس سمبًا عمى حياتهما الزوجية

 :بالنسبة لممبادئ الدينية األساسية - ث
يبدو أف الحالة د غير مهتمة بالمواضيع الدينية اصبًلم ولديها بعض المعمومات والسموكات التي اكتسبتها خبلؿ 

حيط وبعض وسائؿ اإلعبلـم أما الزوج فمديه قناعاته الخاصة به والتي حياتها مف األ ؿ واألصدقاء والمجتمع الم
نما المباالة تامة مف  التكترث بها الزوجةم و ذا مرار خبلؼ بينهمام واألمر ليس اختبلفًا عمى المبادئ الدينيةم وا 

يؤدي  ذا قبؿ الحالة تؤدي إلى جرح مشاعر الزوج مف  ذا الجانبم و و جانب  اـ لدى كؿ فردم وبالتالي 
 االستهتار إلى زيادة حدة المشكبلت بيف الزوجيف. 

 بالنسبة الختيار شريؾ الحياة: - ج
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كاف االختيار الزواجي بيف الحالة )د( وزوجها اختيارًا عف طريؽ األصدقاءم تـ التعارؼ بينهما عف طريؽ  
راف بهذا الشاب تحت ضغط آراء صديقة لها بعد أف أبدى إعجابه بهام  وكاف قرار الحالة د سريعًا بقبولها االقت

مؤشر عمى تشتت  وية الحالة دم و ذا  اأصدقائهام وبدوف دراسة معمقة لمتكافؤ بينهما أو التوافؽ المحتمؿم و ذ
األسموب لئلختيار الزواجي ترؾ أررًا سمبيًا كبيرًا عمى التوافؽ بيف الزوجيفم إذ رأينا أف  ذا التوافؽ غير محقؽ 

 ة حسب األداة المستخدمة في  ذا البحث.  بكافة أبعاد  المقاس

 التكافؽ االجتماعي: - ح
أما عف عبلقة الحالة )د( وزوجها باآلخريف والمحيط االجتماعي فتف عبلقاتهما االجتماعية المشتركة محدودة 
جدًام و ناؾ بعض التأرير السمبي مف  ؤالء األصدقاء عمى حياتهما الزوجيةم فمكؿ منهما أصدقائه الخاصيفم 

 ؤالء األصدقاء يعززوف الخبلفات والمشكبلت الموجودة بيف الزوجيفم في البداية حاوؿ الزوجاف إقامة عبلقات و 
مشتركة ولكف نتيجة الخبلفات المتكررةبينهما لـ ينجحا بذلؾم وعاد كؿ منهما لصدقاته الخاصة منها القديمة 

 ومنها جديدة. 

د( أنهما ال يعانياف أي خبلفات في  ذا األمرم فهما ال تشير الحالة ) :بالنسبة ألسمكب تربية األبناء - ث
يناقشاف  ذ  المسألة وال يهتماف بهام فمديهما مشكبلت أكبرم وولد ما الزاؿ رضيعًا واال تماـ به مف 
مسؤوليات األـ فقطم و ي تعتبر   مها األكبر ولوال  لما استمرت بحياتها الزوجيةم وبنفس الوفت تحمؿ 

ا هم فمف جهة  و كؿ شيء بالنسبة إليها في الوجودم ومف جهة أخرى تحس مشاعر متناقضة تج
نهاء زواجهام و ذا يؤكد مرة أخرى الهوية  باألسى لوجود  إذ لوال ذلؾ لكانت حرة بتغيير حياتها وا 

 المشتتة لمحالة د. 

 حاالت اليكية:المحكر الثاني:  -0-5
 انمغبل اإلٔذُٔنُعٓ: -0-0-0

 الرغبٌبد انذٔىٕخ: - أ

أنها لـ تتبنى قناعات دينية محددة ولـ تمر بفترة استكشاؼ أو أي  يتبيفابمة اإلكمينيكية لمحالة )د( بناء عمى المق
تفكير حوؿ  ذ  المواضيعم كما تؤكد في حوار ا السابؽ حوؿ التوافؽ الزواجيم فهي تعالج كؿ موضوع عندما 

الموضوع اآلني الطارئ دوف أف  تمر بموقؼ يتعمؽ بهم و ي تسعى لمحصوؿ عمى المعمومات اآلنية المتعمقة
تكمؼ نفسها عناء البحث عف أصوؿ تساؤالتها مف مصادر أساسيةم وليس لديها رقة بمف تسألهـ عمى أنهـ 
مصادر حقيقية لهذ  المعموماتم تساؤالتها سطحية تتعمؽ بأحداث الحياة اليومية كالمباس أو التميؽ عمى سموؾ 

ذا ما حصمت عمى معمومة أو أجوبة لتساؤالتهام  أحدم رغـ أنها ال تقبؿ نقدًا لسموكها مف وجهة نظر دينيةم وا 
 فميس مف الضرورة أف تمتـز بما توصمت إليه.

 

 الرغبٌبد انطٕبضٕخ: - ب

إف ا تماـ الحالة د بالمواضيع السياسية ا تماـ سطحي وعارضم فهي لـ تشغمها الموضوعات السياسية بشكؿ 
ة حوؿ  ذ  الموضوعاتم والتتعدى المعمومات التي حصمتها عف كونها آراء جديم ولـ يتولد لديها تساؤالت حقيقي

نما لديها قناعات ضعيفة غير  متفرقة ومعارؼ ناقصةم ولـ تصؿ إلى قناعات حقيقية حوؿ  ذ  الموضوعاتم وا 
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نت رابتة ألف تكويف  ذ  القناعات غير حقيقيم وكذلؾ ليس لديها التزامات حوؿ الموضوعات السياسيةم وقد كو 
مجموعة مف اآلراء حوؿ مواضيع متفرقة تتعمؽ بأحداث الساعةم كما تأررت ظا ريًا بالحراؾ الطبلبي في 
المدرسة والجامعة تجا  قضايا سياسية تعنيهـم ولكف بدوف قناعات رابتة منهام وأي ا تماـ أبدته الحالة د كاف 

ربات وجود ا أماـ اآلخريف. و ذ  السطح  ية والبلمباالة مف صفات مشتتي الهوية. محاولة لتوكيد ذاتها وا 
 فٕمب ٔزؼهك ثبلخزٕبر انمٍىٓ: - د

يبدو أف تفكير الحالة د بالمهنة التي يمكف أف تعمؿ بهام كاف تفكيرًا عشوائيًا غير مبني عمى أسس محددةم 
طرحت تساؤالت ولكنها لـ تبحث وتستكشؼ بناء عمى تفكير عميؽ وأسس محددة في سبيؿ الوصوؿ إلى 

ات واضحة تتبنا ام فتوقفت عند طرح التساؤالتم دوف البحث واالستكشاؼم وكاف تفكير ا بالمهنة وفؽ إجاب
معايير مختمفة غير رابتةم فأحيانًا وفؽ المقبوؿ اجتماعيًا وأحيانًا وفؽ الدخؿ المادي لممهنة وأحيانًا أخرى وفؽ 

 ؿ المهنة والعمؿ.  الزغبة أو القدراتم و كذا لـ تتبنى الحالة د فناعات محددة حو 
 المجاؿ االجتماعي: -5

 الرغبي وحُ انظذالخ: - أ

يبدو أف الحالة د اختارت أصدقائها بدوف تدخؿ األ ؿم أو توجيههـ وخاصة قي المراحؿ المتقدمة مف دراستها 
نما لكؿ حالة عمى حدا  وبعد عممها المؤقتم و ذا االختيار لؤلصدقاء لـ يكف وفؽ معايير محددة سمفًا لديهام وا 

ووفؽ الظروؼم وأغمب األصدقاء الحالييف لديها  ـ أصدقاء مف خبلؿ العمؿم لكنها ترتاح لوجود ـ وتحتاج 
رؤيتهـ و ـ غالبًا يتشابهوف معها في المشكبلت أو التوجهات ويحققوف لها بعض دوافعهام وألصدقائها تأرير 

اتها الزوجية نوعًا مام برغبتها  ي ومف كررة عميها كما وجدنا في حالة عدـ التوافؽ الزواجي إذ يتدخموف بحي
شكوا ام واطبلعهـ عمى بعض معاناتها الزواجيةم وتذكر الحالة د أف األصدقاء مف األ مية بمكاف لديها بحيث 
التستطيع االستغناء عنهـ وعف دور ـ الهاـ في حياتهام ولكف تستطيع إضافة أصدقاء جدد لتتخمى عف القدامى 

 نفس الدور. في حاؿ أدوا لها 
 اخزٕبر شرٔك انحٕبح : - ب

لـ تفكر الحالة د عميقًا بالطريقة األمرؿ الختيار شريؾ الحياةم فهي لـ تتوصؿ لقناعة أيهما أفضؿ لها  ؿ 
االختيار عف طريؽ األ ؿ واألصدقاء أـ عف طريؽ معرفة شخصية وعبلقة ذاتيةم ورغـ أنها حاولت المقارنة بيف 

ا كانت سطحية وال ترقى إلى الدراسة واالستكشاؼ الجديم والتوصؿ إلى قناعات يمكف األسموبيف إال أف مقارناته
تبنيهام ويبدو مف حوار ا أنها لـ تتوصؿ لهذ  القناعات ولكنها عند الممارسة اختارت الزوج عف طريؽ األصدقاء 

تجربة أف أسموبها باالختيار وبدوف معرفة حقيقية لهم ووجدت أف اختيار ا لـ يكف موفقًا فتوصمت إلى قناعة بعد ال
لـ يكف صحيحًام ولعمها تعني أف اختيار ا لمشخص لـ يكف موفقًا وأف ذلؾ اليصؿ إلى القناعة بأف األسموب بحد 

 ذاته مناسب أـ الم فمو أنها وفقت بحياتها الزوجية لما توصمت إلى النتيجة ذاتها. 

بالهوية يمكف القوؿ أنها لـ تمر بفترة استكشاؼ حقيقيم  عمى األسئمة المتعمقةمف خالؿ دراسة إجابات الحالة د 
ولـ تفكر في الموضوعات المطروحة عميها بشكؿ جدي وعميؽم وكاف تفكير ا سطحيًا وعرضيًام متعمقًا 
بالظروؼ الرا نة التي تمر بهام و ي لـ تمر بأية أزمة حقيقية خبرتهام وكاف استكشافها عرضيًام وتوقفت عند 
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ساؤالت دوف الوصوؿ إلى مرحمة االستكشاؼ أو دراسة البدائؿ والتوصؿ إلى قناعات محددة مرحمة طرح الت
 وواضحة حوؿ الموضوعات المطروحة يمكف تبنيها وااللتزاـ بها.

 كتتميز تعيدات كالتزامات الحالة د بما يمي:
رابتةم وقابمة  ذ  التعهدات غير قائمة عمى تفكير واستكشاؼ جديم ولذلؾ  ي تعهدات غير قوية وغير  -

 لمتغيير و ي ر ف بالظروؼ

 تفتقر لمواقعية والمنطقية ألنها ارتبطت بالتجربة كما في اختيار شريؾ الحياة.  -

 بعض  ذ  القناعات تتصؼ بالتذبذب كما في موضوع الصداقة. -

يةم ولـ ( لؤلفراد مشتتي الهوية الهوية " بأنهـ  لـ يمروا بأزمة  و 1967و ذا ينطبؽ مع ما وصفه مارشيا )
نوا  وية بعدم ولـ يدركوا الحاجة ألف يكتشفوا خيارات أو بدائؿ بيف المتناقضاتم وربما يفشموف في و يك

 ( Marcia, 1967االلتزاـ بايديولوجية رابتة". )
وينطبؽ مع ماجاء في صفات مشتتي الهوية بأنهـ يتصفوف بػ " النمطية والسطحية في تكويف العبلقات مع 

لئلنفصاؿ عف األسرة والمجتمع والسمبية والحيادية والبلمباالةم والتأرر بشكؿ كبير بضغط  اآلخريفم والميؿ
(م كما يتصفوف بانخفاض تقدير 31م ص2001المجنونيم . )األصدقاءم وصعوبة التأقمـ والتكيؼ مع الظروؼ "

 (.147م ص1994الذات مقارنة بالرتب األخرىم وأنهـ أكرر ميبًل لمعدواف والجناح )المنيزؿم 

 تحميؿ نتائج اختبار ساكس لمحالة د: -2
 األسرة: -0

صورة األب لديها صورة سمبيةم وترا  مرااًل لؤلب البلمباليم الذي اليهتـ ألسرته وأبنائه  تبدو: صكرة األب 
ومستعد لبيعهـ مقابؿ أي مصمحة شخصيةم إنساف مادي التفكير والسموؾ ومهمؿ تمامًا لواجباته األسريةم وغير 

قيادة األسرة وتوجيه األبناء أو تقديـ أي نص  لهـم وتعتبر نفسها قد أنجزت إنجازًا حقيقيًا بنشأتها في  قادر عمى
 ذا الوسط السيئ واستطاعتها الوصوؿ إلى  ذا المستوىم وتحِمؿ الحالة د مسؤولية فشمها لوالد ام فبالنسبة 

واج بسرعة وبدوف مناقشة ليري  نفسه منهام لمزواج لـ يكف له أي دور إيجابي بؿ ترى أنه وافؽ عمى  ذا الز 
وبالنسبة لمدراسة تحممه مسؤولية عدـ تقديـ مصروفها البلـز لمدراسة مما اضطر ا لمعمؿ عمى حساب دراستهام 
كما أف األب بذ ف الحالة د مشوش الرأيم متذبذب ليس له أي ربات عمى رأيهم دليمه  و مصمحته المباشرة 

لة د ووالد ا يتسـ بالسمبية والجمود وانعداـ الرقة بهم و ذا التواصؿ اليتسـ بأي دؼء فقطم والتواصؿ بيف الحا
عاطفي وال يقدـ أي إحساس باألماف لهام  ذا التواصؿ كاف له أرر  السمبي عمى الحالة د في كؿ مجاالت 

 حياتها.

مف  ذ  الصورةم  صورة األـ لديها ليست أفضؿ بكرير مف صورة األب في الجانب السمبي: صكرة األـ 
فهي صورة فيها الكرير مف االزدواجيةم ترى األـ مظمومة ومغموب عمى امر ا بأنانية األب والمباالته باألسرة 
وشؤونهام وقسوته ومشاعر  المتبمدةم ومف جهة أخرى تمومها عمى ضعفها وعدـ وقوفها بوجه األب إلى جانب 

فات الوالد الئلنسانيةم وال تأخذ أي موقؼ يعبر عف رفضها لهذا أبنائهام فاألـ غالبًا ما تكوف سمبية إزاء تصر 
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الواقع المؤلـ لها وألطفالهام إلى درجة أنها خرجت خارج إطار دور ا األمومي ولـ يعد لها أي سيطرة عمى أبنائها 
 فأصبحت تهدد ـ بتخبار والد ـ عمى أي خطأ يرتكبونهم و ذا أزعجهـ وجعؿ الصورة تزداد سمبيًة.

يتض  أف أسرة الحالة د اسرة مفككة نوعًا مام األب فيها ال يقود األسرة بما يحقؽ : رة عمكمان األس 
مصمحة أفراد ام يتصرؼ وفقًا أل وائه ورغباتهم و و إلى ذلؾ له سمطة األمر والنهيم مما أدى بأفراد األسرة إلى 

وغير صحيم ويقوـ عمى االلزاـ  إظهار الحب المصطنع والوالء الكاذب القسريم التفاعؿ األسري غير سوي
وليس االلتزاـم فاألسرة التقدـ أي دعـ معنوي أو مادي ألبنائهام مما جعمهـ يسعوف لمبحث عنه خارج إطار 

 األسرة.  
ويتميز التواصؿ في األسرة بأنه تواصؿ قائـ عمى االجبار وفرض األوامرم وتقديـ الحب المصطنع المشروط 

ذا الجو األسري يستحيؿ نمو الشخصية المستقمة لؤلفرادم و ذا ما نرا  لدى الحالة د بالطاعة التامةم وفي مرؿ  
 بأنها مبتورة اإلرادة التستطيع التصرؼ بتمقائية. 

 الجنس: -5

ضعيفًا مستسممًا  أف نظرتها إلى النساء نظرة سمبيةم فهي ترى المرأة مخموقاً  يتبيف: االتجاه نحك النساء 
ة نتيجة الحاجة االقتصادية وأعراؼ المجتمعم تعكس بذلؾ نظرتها لوالدتها والضعؼ تابعًا لمرجؿ تبعية عبودي

الذي رأته فيها بمواجهة والد ا وسموكهم وتبدو الحالة د متناقضة تجا   ذا الضعؼم فهي ترغب بالتمرد عمى  ذا 
لتأميف الدخؿ المادي الضعؼ األنرويممف خبلؿ مواجهة زوجها والتمرد عمى والد ا وسمطته بمجوئها إلى العمؿ 

البلـز لها وألخواتها أرناء دراستها الجامعيةم ومف جهة أخرى نرا ا مستسممة لضعفها وتبعيتهام يظهر ذلؾ مف 
خبلؿ استمرار حياتها الزوجية تحت ضغط الظروؼ واألعراؼ اإلجتماعيةم و ي بعد زواجها كانت تأمؿ أف 

ف  ذ  النظرة السمبية لممرأة والتي عزز ا والد ا بتصرفاتهم يساعد ا زواجها وعبلقتها بزوجها عمى التخمص م
لكنها خذلت بما عاشته مف تبعية جديدةم ولذلؾ نرا ا عمى استعداد لبلنتقاـ مف جنس الرجؿ المتمرؿ بزوجها 

 ووالد ا. 

ؾ الحالة د تعاني مف حرماف الحب بيف الرجؿ والمرأةم يظهر ذل تظهراالتجاه نحك العالقات الجنسية:  
مف خبلؿ حوار ا عما عاشته في منزؿ أسرتها )األب واألـ( ومما عايشته مع زوجهام و ذا الحرماف انعكس في 
اتجا  سمبي نحو الجنس بشكؿ عاـم كما عزز  ذا االتجا  انعداـ التوافؽ الزواجي الجنسي بينها وبيف زوجها كما 

زاؿ مفتقدة لهذا الحب الذي يجمع الزوجيفم وتعتبر ورد في حوار ا في المحور األوؿم ويظهر مف حوار ا أنها الت
أف العبلقة الجنسية اليمكف أف تكوف عبلقة ناجحة محققة الراحة الجسدية والنفسية معًا مالـ تكف قائمة عمى 
ف لـ تصرح  الحبم كما يبدو أف الحالة د قد أشبعت الدافع الجنسي لديها بشكؿ أو بآخر قبؿ الزواج وأرناء  وا 

مباشر مما جعمها قادرة عمى المقارنة بيف عبلقة جنسية قائمة عمى الحب وعبلقة جنسية مؤقتة أو  بذلؾ بشكؿ
عابرة ال دؼ لها سوى اشباع الغريزةم وبالنتيجة  الترى الحالة د في الجنس شيئًا محرمًا أو ممنوعًا أو يستحؽ 

 الذـ شريطة اقترانه بالحب والصدؽ. 

 العالقات اإلنسانية:   -4
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تحب العبلقات مع اآلخريف ولكف بحذرم ولديها اصدقاء تتواصؿ معهـ  الحالة د أف يظهر كالمعارؼ: األصدقاء
وتشاركهـ مشكبلتها و مومهام كما يشاركونها  مومهـم و ؤالء األصدقاء لهـ أ ميتهـ في حياة الحالة د وتجد 

  .فيهـ تعويضًا عما افتقدته مف ا تماـ ودعـ في أسرتها السابقة والحالية
وطبقًا لما ورد في  (58م 43م 28م 13وفقًا لما أكممت به الحالة د العبارات رقـ ) الزمالء في العمؿ كالدراسة:  

أف الحالة د ذات عبلقات اجتماعية جيدة نوعًا مام وخاصة في مجاؿ العمؿ إذ  يتبيفحوار ا حوؿ  ذا الموضوع 
ها مف مجاؿ عممها أو ما يتعمؽ بهم وتبدو الحالة د أنه وكما رأينا في المحور األوؿ)الصداقة( أغمب أصدقائ

قادرة عمى التواصؿ الجيد في مجاؿ عممهام منفتحة في عبلقات العمؿم ومقبولة مف قبؿ زمبلئهام و ي بذلؾ 
تعوض عف المناخ األسري المفكؾ ذو العبلقات غير السوية كما رأينا فيما يتعمؽ باألسرةم أما في مجاؿ الدراسة 

د ال تفضؿ عبلقات الزمالة فيهام فهي ترا ا غير مجدية وتذكر ا بعبلقات أسرتهام ولذا فعبلقاتها في  فتف الحالة
 الجامعة تقتصر عمى الحد األدنى المطموب.  

 
يبدو أف الحالة د تاررت نوعًا ما بالسمطة المتمرمة بالوالد المستهتر الذي اليعير ا تمامًا الرؤساء كالمشرفكف:  

ه )األوالد والزوجة( م وأصب  األب يمرؿ بالنسبة إليها نموذج السمطة السمبيم وواجهت الحالة د لمصمحة مرؤوسي
نموذجًا آخر مف السمطة يتمرؿ بأساتذتها في المدرسة والجامعةم وأماـ  ذا النموذج مف السمطة حاولت الحالة د 

مهـم إال أف التأرير السمبي لمنموذج األوؿ إخفاء كر ها لمنموذج األوؿ باحتراـ أساتذتها واستجبلب محبتهـ واحترا
انسحب لديها عمى النموذج االيجابي لكر ها لهذا النوع مف السمطة مظهرًة بذلؾ الصورة السمبية لوالد ا لديهام اما 
في العمؿ فقد تما ت الحالة د مع نوع جديد مف السمطة مرؿ بالنسبة إليها نموذجًا إيجابيًا تمامًا لـ تتأرر أمامه 

االتجا  السمبي لها نحو سمطة الوالدم إذ استطاعت كسب محبة واحتراـ المشرفيف والرؤساء في العمؿم وترؾ ب
 اال تماـ بها مف قبمهـ ومف قبؿ زمبلء واصدقاء العمؿم ترؾ أررًا ايجابيًا استطاعت أف توظفه بشكؿ جيد.  

ية في أسرتهام إال أنها ومع الوقت استطاعت تبدو الحالة د متأررة نوعًا ما بالعبلقات غير السو لمرؤكسيف:  ا
بناء عبلقات جيدة مع الزمبلء في العمؿم وكأنها تحاوؿ التخمص مف آرار المناخ األسري غير السوي الذي 

 عاشت خبللهم وتعويض ما كانت تفتقد .  
 تصكر الذات: -4

ونها غير محددة أف الحالة د لديها مخاوؼ تتعمؽ بالمستقبؿم ومخاوؼ تتعمؽ بك يبدو المخاكؼ: 
يمكف أل دافها وغير مدركة لذاتها بشكؿ جيدم ولديها مخاوؼ مف المجهوؿم تعبر عنه بالخوؼ مف الظممةم و 

أف  ذ  المخاوؼ تتعمؽ بشكؿ أساسي بنوع التربية التي تمقتها الحالة د في طفولتها والتي كانت غالبًا تربية  القوؿ
الرعاية واال تماـم وفي  ذا المناخ األسري غير السوي لـ تستطع عشوائيةم وتربية ينقصها الكرير مف الحب و 

الحالة د تنمية شخصية سوية محددة أل دافها تسعى في سبيؿ تحقيؽ  ذ  األ داؼم كما نشأت غير وارقة 
 بنفسهام مترددة في خطوات حياتهام وارتجالية باتخاذ قراراتها.   

ذنب تجا  نفسها ناتجة عف مشاعر الكرا ية التي الحالة د مشاعر باللدى  تظهر  مشاعر اإلثـ: 
تحممها تجا  والد ام كما أف الحالة د غير راضية عف بعض السموكات التي والقرارات التي اتخذتهام وخاصة فيما 
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يتعمؽ بزواجهام كما تشعر بالذنب تجا  طفمها وتشعر بانها ظممته بوجود  في  ذا المناخ األسري واالجتماعي 
 وتحمؿ خوفًا مف المستقبؿ بشأنه.  المحيط بهم 

أف الحالة د ليس لديها أ داؼ محددة وواضحة تطم  إليهام و ذا يعود إلى عدـ  يبدو األىداؼ: 
التزامها بنسؽ قيمي واخبلقي معيف بسبب تشتت  ويتهام كما أف عدـ تحقيقها لؤلمف واالستقرار النفسي جعمها 

رغباتها أو ال تستطيع التعبير عف  ذ  الرغبات بشكؿ مباشرم فغاية مشتتة التستطيع تحديد ماتريد أو مايرضي 
ما تطم  إليه  و تحقيؽ المكانة التي افتقدتها والمف واالستقرار المذيف حرمت منهما منذ طفولتهام كما تبدو 

تجا  أي الحالة د انفعالية تعيش لحظتها بكؿ أبعاد ا دوف أية حسابات مستقبميةم تتميز بردة فعمها المباشرة 
 موقؼ مع استعداد تاـ لتغيير رأيها في أي لحظة حسب الموقؼ أو احساسها بالموقؼ. 

أف الحالة د ينقصها القدرات البلزمة لتحقيؽ ذاتها وتحديد أ دافها ومواجهة مشكبلتها  يظهر القدرات: 
ار األساليب األنسب لحؿ باستراتيجية مدروسة وواضحةم وليس لديها القدرة عمى استنباط الحموؿ الناجعة واختي

  ذ  المشكبلت.     
يبدو الماضي لدى الحالة د مؤلمًا وذي ذكريات مؤلمةم فهي تشعر بالمرارة األسموب الذي تـ  الماضي: 

سري غير السوي الذي نشأت خبلله لـ تنمو تنشئتها بهم ومف المباالة والد ا وا  مالهم ومف خبلؿ المناخ األ
النخطيط لحياتها وتحديد أ دافهام واتخاذ القرارات البلزمة لسير حياتها بما يكفؿ لها شخصيتها بشكؿ يمكنها مف 

األماف واالستقرارم وتبدو الحالة د بحاجة إلى حناف وأماف وا تماـ افتقدتها خبلؿ طفولتها ومعيشتها بيف أفراد 
  أسرتهام كما تفتقد االستقبللية والتفرد واإلحساس بالمكانة وتقدير الذات.  

بالمستقبؿم ولكف  ذا التفاؤؿ يخفي وراء  خوفًا وقمقًا مف  ذا  يظهر لدى الحالة د تفاؤؿ المستقبؿ: 
المستقبؿم خوفًا مف الوحدة والعودة إلى العزلة والنبذ وفقداف اال تماـم و ذا الخوؼ الكامف لدى الحالة د ينبع مف 

ف مف جهة أخرى بسبب المناخ األسري غير السوي تدني تقدير الذات وفقداف الرقة بالنفس مف جهو وباآلخري
 الذي نشأت خبلله.  

 الصكرة اإلكمينيكية لمحالة د:
وفقًا لممقابمة اإلكمينيكية مع الحالة دم ومف تحميؿ نتائج اختبار ساكس لتكممة الجمؿم يمكف رسـ الحدود 

 اإلكمينيكية لشخصيتها كما يمي:
حقيقيم ولـ تفكر في الموضوعات المطروحة عميها بشكؿ  أنها لـ تمر بفترة استكشاؼإف الحالة د  -

جدي وعميؽم وكاف تفكير ا سطحيًا وعرضيًام متعمقًا بالظروؼ الرا نة التي تمر بهام و ي لـ تمر 
بأية أزمة حقيقية خبرتهام وكاف استكشافها عرضيًام وتوقفت عند مرحمة طرح التساؤالت دوف الوصوؿ 

ة البدائؿ والتوصؿ إلى قناعات محددة وواضحة حوؿ الموضوعات إلى مرحمة االستكشاؼ أو دراس
 المطروحة يمكف تبنيها وااللتزاـ بها

الحالة د لـ تكتشؼ ذاتها بعدم كما أنها لـ تستكشؼ قدراتها وال يوجد لديها روابت في حياتهام يقـو  -
ات الفعؿ  ذ  عمى سموكها عمى ردات الفعؿ المباشرة عمى الحدث أو الموقؼ دوف التفكير بتأرير رد

 حياتها المستقبمية.
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نما لديها بعض  - ليس لديها استراتيجيات أو قناعات محددة حوؿ الموضوعات األساسية في الحياةم وا 
 الشعارات الواسعة في محاولة منها لتوكيد ذاتها.

ى القصور التخبط والعشوائية واالرتجالية في المواقؼ مما يجعمها باإلضافة إل لدى الحالة د الكرير مف -
في نمو شخصيتها وعدـ قدرتها عمى اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت والموقؼ المناسبيفم يجعمها 

 تتموف بأي شخصيةم وبأي أسموبم دوف الحفاظ عمى جو ر ا الذي لـ تستطع تحديد  بعد.

يمكننا مف  ليس لدى الحالة د استقبللية في شخصيتهام وتبدو بحاجة دائمة لمتواصؿ مع اآلخريفم مما -
 الحكـ عميها بأنها شخصية اعتمادية.

النمطية والسطحية في تكويف العبلقات مع اآلخريفم والميؿ لئلنفصاؿ عف األسرة تتصؼ الحالة د ب -
والمجتمع والسمبية والحيادية والبلمباالةم والتأرر بشكؿ كبير بضغط األصدقاءم وصعوبة التأقمـ 

 .والتكيؼ مع الظروؼ

  .ير الذاتتقد في نخفاضاال -

 الحالة د بأنها مبتورة اإلرادة التستطيع التصرؼ بتمقائية.تبدو  -

 تفتقر التزامات الحالة د لمواقعية والمنطقية ألنها ارتبطت بالتجربة كما في اختيار شريؾ الحياة.  -

تها تفتقر الحالة د إلى التفكير العممياتي الشكميم مما يجعمها غير قادرة عمى التعامؿ بنجاح مع مشكبل -
 الحياتيةم كما جعمها غير قادرة عمى تحديد ذاتها و ويتهام وأرر عمى مكانتها لدى اآلخريف.

تتأرر باآلخريف وبآرائهـ بسهولة )وخاصة أصدقائها المقربيف(م مما يعني أنها سهمة االسترارة مف قبؿ  -
 اآلخريف.

وسموكهام حائرة ومشوشةم  تخاؼ مف تحمؿ المسؤوليةم مما يدؿ عمى شخصيتها التابعة في قراراتها -
وينقصها الشعور بكفاية الذاتم فهي بحاجة دائمة إلى دعـ اآلخريف ومساندتهـم و ي تقِي حياتها 

 غالبًا عمى أساس وجهات نظر اآلخريف.

تفتقر لممعنى والهدؼ في حياتهام كما تعاني مف الفراغ الروحيم وال تتبنى أي نسؽ قيمي وشخصي  -
 تخشى الشيخوخة وتخاؼ مف المستقبؿ ومف نفسها. واجتماعيم كؿ ذلؾ جعمها

مكاناتها عمى إعادة  - ضعؼ تقدير ا لذاتهام وعدـ رضا ا عف نفسهام جعمها تشعر بضعؼ قدراتها وا 
 تشكيؿ حياتها مف جديد بعدماعانته مف مشكبلت كبرى.

ام وجعمها أكرر المناخ السري غير السوي الذي نشأت فيهم أضعؼ قدرتها عمى المرابرة وقمؿ مف دافعيته -
 ميبًل لئلنسحاب.

وبالنتيجة تبدو الحالة د: شخصية مشتتةم ذات طموح محدودم عبلقاتها سطحية وغير عميقة وغير مستمرةم 
اعتمادية تحتاج لآلخريف وتتأرر بهـم وتفتقر لممساندة والمساعدة والدعـم رقتها بنفسها ضعيفةم ومفهومها عف 

كبلتها وتعتمد عمى الظروؼ لحؿ  ذ  المشكبلتم تتسـ بدرجة ضعيفة ذاتها سمبيم ال تستطيع مواجهة مش
 في الربات االنفعاليم ليس لديها القدرة عمى التوافؽ الزواجي بشكؿ جيد وداؿ.
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تخمص الدراسة اإلكمينيكية إلى أف الصورة األكرر إيجابية لمبناء النفسي كانت لصال  الرتب األكرر نضجًا مف 
لمعمقة(م وصورة البناء النفسي األكرر سمبية لصال  الرتب األقؿ نضجًا مف رتب الهوية رتب الهوية )المنجزة وا

 )المنغمقة والمشتتة(.
 محتوى الحوار مع الحالة /د/.   /13ـ /رق ويبيف الممحؽ

 
 

 بمقارنة نتائج الدراسة السيككمترية مع نتائج الدراسة اإلكمينيكية يتبيف مايمي:
إف الحالة أ قد حققت  ويتها بمجاليها االجتماعي واإليديولوجيم : )أ( منجزة اليكية محالةالصكرة اإلكمينيكية ل

وفؽ الموضوعات التي طرحت عميهام فقد مرت بفترة مف البحث واالستكشاؼ واختبار البدائؿ إلى أف توصمت 
 إلى قناعات تبنتها والتزمت بها

االنجاز(م وتجاوز ا ألزمة الهوية بنجاحم أعطا ا  تحقيؽ الحالة أ لهويتها في أكرر  ذ  الرتب نضجًا )رتبة 
القدرة عمى االنتقاؿ إلى المرحمة السادسة مف مراحؿ النمو حسب نظرية إريكسوف )اإلحساس باأللفة مقابؿ 
العزلة(م حيث تبدو راغبة في صهر  ويتها مع  وية اآلخريف ومستعدة إلقامة عبلقات حميمية أي القدرة عمى 

ومشاركات ممموسةم ومف ناحية رانية جهدت في سبيؿ تحقيؽ نوع مف االستقبللية والحريةم وقد  االلتزاـ بزماالت
 توجت عبلقتها الناضجة بالجنس اآلخر بالزواجم وحققت التوافؽ الزواجي بكافة أبعاد .

ـ الزواج الحالة أ حققت التوافؽ الزواجي بأبعاد  األربعة حسب مقياس التوافؽ الزواجي المطبؽ في البحثم ورغ
المبكر لمحالةم فتف تحقيؽ  ويتها أرر إيجابًا عمى توافقها الزواجيم فقد تـ اختيار ا لمشريؾ بطريقة ذاتية وبدوف 

 ضغوط مف األ ؿم و ي تعيش نوعًا مف االستقبللية في حياتها الزوجية بدوف تدخؿ األ ؿ والمعارؼ. 

عمى تحديد أ دافها الحياتيةم والمرابرة وبذؿ الجهد لتحقيؽ  ذ  الحالة أ منطقيةم ذكيةم وارقة بنفسهام لديها القدرة 
األ داؼم قادرة عمى العمؿ ضمف فرؽ وجماعات العمؿم لديها اتجا  نحو القيادة والسيطرةم كما أنها تتمتع 
بمهارات التواصؿ وبناء العبلقات االجتماعيةم مع رسمها لحدود تضيؽ مف  ذ  العبلقات وفؽ معايير اختارتها 

 نتيجة خبرات سابقة في  ذا المجاؿم وأ ـ  ذ  المعايير  ي الندية واالحتراـ المتبادؿ.

صورة الحالة أ كما تدركها لدى اآلخريف تبدو في بعض جوانبها متعالية أو مسيطرة أحيانًام و ذا يسبب لديها 
 بعض القمؽ مع محاولة تعديؿ  ذ  الصورة لدى اآلخريف.

مف قبؿ المحيطيف بهام مف الزوج واألسرة التي استمرت العبلقة ر الدعـ والمساندة تحتاج الحالة أ إلى استمرا
معها بشكؿ قوي رغـ الزواج واالنفصاؿ بالسكفم كما تحمؿ الحالة أ بعض المخاوؼ كالخوؼ مف فقداف المكانة 

 يف.زاز الصورة أماـ  ؤالء المقربأو ا ت

تميؿ لمتحدي والمرابرةم وتتصؼ بالنشاط والفعالية والقدرة عمى لدى الحالة أ قدرة عالية عمى توكيد الذاتم حيث 
 اتخاذ القرار واستقبلليته.

بالنتيجة تبدو الحالة أ انبساطيةم منفتحةم طموحةم نشيطة وفعالةم منطقيةم تغمب التفكير العقبلني عمى العاطفةم 
 اآلخريفم تحتاج إلى الدعـ والمساندة. تتسـ بالربات والرصانةم قوية الشخصيةم قادرة عمى القيادة والتأرير في
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و ذ  النتيجة تنسجـ مع نتائج الدراسة السيكومتريةم التي بينت بدايًة أف الحالة )أ( منجزة الهويةم وتبيف مف خبلؿ 
أف منجزي (م كما الفرضية األولىافرضيات البحث أف منجزي الهوية قد حققوا التوافؽ الزواجي بجميع أبعاد  )

 ف إلى االختيار الذاتي لشريؾ الحياة.الهوية يميمو 
إف الحالة ب ال زالت في مرحمة البحث واالستكشاؼ فيما يتعمؽ : محالة )ب( معمقة اليكيةلالصكرة اإلكمينيكية 

بالموضوعات )الدينية والصداقة واختيار المهنة( بينما توصمت إلى تعهدات واضحة بالنسبة الختيار شريؾ 
اآلخرم و ناؾ بعض التعهدات الغامضة غير الواضحة )السياسية(م ويبدو أف الحالة  الحياة والعبلقة مع الجنس

 ب غير مدركة لنفسها تعاني مف بعض المخاوؼ المتعمقة بحياتها الحالية أو المستقبمية.
 الحالة ب مترددة في اتخاذ القرارات الهامة في حياتهام يدؿ عمى ذلؾ تردد ا في مجاؿ المهنة.

 استغراقًا بذاتها وتأممها لنفسها ويبدو لديها بعض العزلة لبلستغراؽ بهذا التفكير.الحالة ب أكرر 

واالجتماعي والجنسي( وبشكؿ متفاوت بيف  الوجداني االنفعاليبعاد  )الفكري و أالحالة ب تحقؽ التوافؽ الزواجي ب
 بعد وآخر.

لتواصؿ االجتماعي وبناء العبلقات الفعالةم فيما يتعمؽ بالجانب االجتماعي: لدى الحالة ب القدرة عمى التفاعؿ وا
ولكف مع المقربيف مف المحيطيف بهام كما تتصؼ باإلخبلص بصداقاتها المنتقاة والقميمة والقدرة عمى بناء 
عبلقات الزمالة والعمؿ ورسـ الحدود الواضحة لهام رغـ عدـ ربات سقؼ عبلقات الصداقة لديها حتى اآلف أي 

ة جديدة إذا توفرت شروطهام قادرة عمى التأرير بمحيطها وشديدة التأرر بالمحبيف يمكف بناء عبلقات صداق
والمفضميف لديهام ولديها خوؼ عمى  ؤالء المقربيف وخوؼ عمى صورتها أمامهـم و ي ترفض العبلقات 

رد فعؿ االجتماعية غير القائمة عمى االحتراـ المتبادؿ والود واإلخبلصم ويأتي تركيز ا عمى صفة اإلخبلص ك
 عمى مشاعر ا السمبية تجا  والد ا الذي ترؾ العائمة ليتزوج مف امرأة أخرى نافية صفة اإلخبلص عنه.

تبدو الحالة ب ذكية متقدة الذ فم مما يساعد ا عمى االجتهاد واالنجاز والتفوؽ في دراستها رغـ إحساسها  
مى كؿ ما  و جديد وخاصة في مجاؿ العمـو العالي والمبال  به بمشكمتها األسريةم ولديها شغؼ باالطبلع ع

 اإلنسانية. 

الحالة ب بحاجة إلى الدعـ والمساندة الدائميف ممف تحبهـم يظهر ذلؾ مف خبلؿ الحنيف الدائـ لطفولتها التي 
 كانت خبللها الصورة عف األسرة صورة ايجابية تمامًا كأسرة داعمة دافئة حنونة.

بية لؤلب مفتقدًة  لؤلمف واالطمئنافم وبحاجة لمدعـ والمساندةم كما يظهر الحالة ب مف خبلؿ  ذ  الصورة السم
 مف حوار ا أنها كانت شديدة التعمؽ بوالد ا حيث شعرت بالفراغ الذي تركه غيابه في حياتها وشخصيتها.

جروحم وترا ا كما ترى الحالة ب بأمها صورة األـ الجبارة المتحممة لؤللـ التي تظهر ابتسامتها مف وراء قمبها الم
شخصًا حكيمًا قادرًا عمى تقديـ المساندة والمساعدة لمف يحتاجهام ومف جهة أخرى ترا ا بشكؿ غير معمف إنسانًا 
ضعيفًا مظمومًا لـ تستطع الحفاظ عمى بيتها وزوجهام مع أنها ال تحممها مسؤولية ما حدثم إال أنها غير راضية 

لهم وترى الباحرة أف  ذ  النظرة المتناقضة لؤلـ تأتي في سياؽ تعميؽ  عف طريقة تقبؿ والدتها لؤلمر واستسبلمها
الهوية لدى الحالة ب التي استكشفت ودرست وبحرت ولكف لـ تصؿ إلى تبني قناعة رابتة تجا  بعض األمورم 

 و ذا الموضوع يدخؿ ضمف المجاؿ االجتماعي لمهوية.
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اتهام وأدى بها إلى إعادة صياغة لمعايير ا وطريقة إف زواج األب مف امرأة أخرى شكؿ عبلمة فارقة في حي
اتخاذ قراراتها مما جعمها تبدو مترددة حياؿ الموضوعات األساسية في حياتها ال تستطيع اتخاذ قرار حيالهام رغـ 

يجاد البدائؿ المختمفة  .قدرتها عمى البحث واالستكشاؼ وا 

اؿ غير مدركة لذاتها بشكؿ واض م وتجد الكرير مف الحالة ب رغـ تأممها لذاتها وأفكار ا ومشاعر ام ال تز 
الغموض في بعض األفكار التي تراود ام وتحمؿ أفكارًا متناقضة عف نفسهام وتحمؿ مخاوفًا بشأف صورتها أماـ 
اآلخريف وخوفًا مف فقداف المكانة بيف محبيها ومعارفهام وكذلؾ تخشى فقداف مكانتها في أسرتها التي تربت فيهام 

باحرة أف ذلؾ ربما يعود إلى الخوؼ مف الحالة التي وصمت إليها العبلقة مع والد ا وتخشى أف تؤرر  ذ  وترى ال
 الحادرة عمى صورتها وأسرتها أماـ اآلخريفم و ي تتصرؼ وكأنها فقدت والد ا وتخشى فقداف والدتها.

نفسها أو الشعور بالذنب لتمقي  حققت الحالة ب نوعًا مف التوافؽ مع الذات لمتخمص مف المشاعر السمبية تجا 
 بالمـو عمى اآلخريف والتبرير لنفسها حوؿ الموضوعات التي تزعجها.

ـً داخمي لموصوؿ إلى التميز الذي تتمنا  وتصر عميهم كما أف تفكير الحالة ب بأسرتها  لدى الحالة ب تصمي
ه قمقًا اجتماعيًا يؤرر عمى استفادتها وشعور ا أنها تحتاجها دائمًا يشكؿ نقطة ضعؼ لديه و اجسًا تعيش مف خبلل

 مف قدراتها لصنع واقع أفضؿ لها. 

الحنيف لمطفولة يعكس رغبة دفينة لدى الحالة ب لبلرتداد النكوصي لديها لمعودة إلى تمؾ المرحمة التي كانت 
كمة زواج والد ا تعيش فيها بكنؼ الوالديف معًام معبرة بذلؾ عف المشكبلت النفسية التي عانتها وتعانيها مف مش

 بامرأة أخرى.

بالنتيجة تبدو الحالة ب أكرر ميبًل إلى االنبساطيةم طموحةم نشيطة وفعالةم تحب اآلخريف ولديها القدرة عمى 
إقامة العبلقات الفعالة والدافئة معهـ بشروط االحتراـ المتبادؿ والصدؽ واإلخبلصم ولديها القدرة عمى التأرير في 

مف حولها مف المحبيفم تحتاج إلى الدعـ والمساندةم كما تبدو عاطفيةم حساسةم مترددة اآلخريف كما تتأرر ب
 .وقمقةم ومندفعة أحياناً 

و ذ  النتيجة تتوافؽ مع نتائج الدراسة السيكومترية لرتبة التعميؽ لمهويتيف االجتماعية وااليديولوجية التي بينت أف 
ايجابيًام كما أف أصحاب  ذ  الرتبة مف الطالبات المتزوجات كف أكرر  ذ  الرتبة ترتبط بالتوافؽ الزواجي ارتباطًا 

 .ميبًل الختيار شريؾ الحياة اختيارًا ذاتياً 
لـ تمر بفترة استكشاؼ حقيقيم ولـ تفكر في إف الحالة ج : محالة )ج( اليكية المنغمقةالصكرة اكمينيكية ل

ف فكرت فتف الموضوعات المطروحة عميهام و ي لـ تمر بأية أزمة حقيقي ة خبرتهام وأنها التحب التفكيرم وا 
تفكير ا مقيد باالتجا  المفروض عميها مف والديها واألشخاص المؤرريف في حياتهام ونبلحظ أف الحالة ج 
خاضعة في تفكير ا لسمطة اآلخريف المؤرريف بحياتها كما في الموضوعات الدينية واختيار شريؾ الحياةم والعبلقة 

م والصداقةم وأنها في حاؿ حاولت الحصوؿ عمى معموماتم فتف معموماتها سطحية وتتمقا ا مع الجنس اآلخر
 دوف التفاعؿ معها ونقد صحتها أو خطئهام كما في الموضوعات السياسية.

فالحالة ج قد كونت قناعاتها وآرائها والتزمت بها  بالشكؿ الذي فرضت عميها مف قبؿ الوالديف ومف دوف  
 استكشاؼ حقيقي.
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التعهدات مبنية عمى أراء اآلخريف ومعتقداتهـم وليس عمى استكشاؼ وتفكيرم وتتسـ بالجمود والتصمب بالنسبة 
 لبعض الموضوعات كالموضوعات الدينيةم واختيار شريؾ الحياة والتعامؿ مع الجنس اآلخر.

 واضحة. تعهداتها قوية ورابتةم وغير قابمة لمتغييرم في المواضيع التي حددت فيها التزامات

ضعؼ الرقة بالنفسم وضعؼ درجة االستقبلليةم وضعؼ المرونة في التفكيرم واالفتقار إلى العبلقات 
 االجتماعية.

الحالة ج قد ال تتسـ بدرجة عالية مف الذكاءم ولديها نقص في الدافعية وينقصها القدرة عمى المبادأة في القياـ 
ا في األعماؿ التي تتطمب المبادأة واالبداعم ولكف يمكف أف بأي عمؿم وربما يعد ذلؾ مؤشرًا عمى عدـ نجاحه

 تنج  في األعماؿ القائمة عمى األسموب التقميدي والرابت والروتيني.

غير قادرة عمى مواجهة المشكبلت االجتماعية التي تعترضها وحمهام مما جعمها تعتمد عمى اآلخريف في حؿ 
 درتها عمى االستقبلليةم وحاجتها الدائمة إلى اآلخريف ومساعدتهـ. ذ  المشكبلتم و ذا يدؿ عمى تبعيتها وعدـ ق

 التبدو ذات تأرير ممموس باآلخريفم وربما ينبئ ذلؾ بعدـ وجود مكانة متميزة بينهـ.

ليس لديها القدرة عمى التفكير العممياتي الشكميم مما دفعها إلى تجنب التفكير في الكرير مف المشكبلتم  
الستكشاؼ الحقيقي المبني عمى التحميؿ ووضع الفرضيات والمفاضمة بيف البدائؿ الممكنة وأضعؼ قدرتها عمى ا

مكاناتهام و ذا دفعها إلى تبني قناعات جا زة وجامدة مف  واختيار األنسب منهام وبما تناسب مع قدراتها وا 
 اآلخريفم وكاف احد العوامؿ وراء تصنيفها برتبة الهوية المنغمقة.

اعؿ مع اآلخريف المحيطيف بها ضعيفةم وتتسـ بالسمبية واالنسحابم كما تميؿ إلى االستسبلـ قدرتها عمى التف 
 والخنوعم والسعي خمؼ إرضاء اآلخريفم و ذا مؤشر عمى خضوعها لهـ وتبنيها لقناعاتهـ.

االنسحاب  تابعة وغير استقبلليةم انسحابية وغير قادرة عمى المواجهة والكفاح والمرابرة واالستمرارم تمجأ إلى
 واالستسبلـ في مواجهة مشكبلتها الشخصية واالجتماعية.

 ليس لديها القدرة عمى تحمؿ المسؤوليةم بؿ تسعى إلى تنفيذ األوامر بحرفية وطاعة تامة.

رقتها بنفسها ضعيفةم وال تشعر بتميز ام ومفهومها عف ذاتها سمبيم كما أف تقدير ا لذاتها منخفضم وغير راضية 
 بالتالي يمكف أف يؤشر ذلؾ إلى تدني أدائها في جميع مجاالت الحياة.عف نفسهام و 

وبالنتيجة بمكف القوؿ أف الحالة ج: شخصية انطوائيةم تفكير ا تقميدي وطوحها محدودم رقتها بنفسها ضعيفة 
والدافئةم  ومفهومها عف ذاتها سمبيم تابعة غير قادرة عمى االستقبلليةم غير قادرة عمى إقامة العبلقات الحميمية

تحتاج إلى الدعـ والمساندة مف اآلخريفم وتتأرر بهـ وتخضع لهـم وغير رابتة انفعاليًام وتوافقها الزواجي غير 
 محقؽ.

و ذ  الصورة تنسجـ مع نتائج الدراسة السيكومترية لمهوية المنغمقة ببعديها )االجتماعي واإليديولوجي( مف حيث 
 اة.التوافؽ الزواجي واختيار شؤيؾ الحي

أنها لـ تمر بفترة استكشاؼ حقيقيم ولـ إف الحالة د : الصكرة اإلكمينيكية لمحالة )د( مشتتة اليكية -
تفكر في الموضوعات المطروحة عميها بشكؿ جدي وعميؽم وكاف تفكير ا سطحيًا وعرضيًام متعمقًا 

تكشافها عرضيًام بالظروؼ الرا نة التي تمر بهام و ي لـ تمر بأية أزمة حقيقية خبرتهام وكاف اس
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وتوقفت عند مرحمة طرح التساؤالت دوف الوصوؿ إلى مرحمة االستكشاؼ أو دراسة البدائؿ والتوصؿ 
 إلى قناعات محددة وواضحة حوؿ الموضوعات المطروحة يمكف تبنيها وااللتزاـ بها

حياتهام يقـو الحالة د لـ تكتشؼ ذاتها بعدم كما أنها لـ تستكشؼ قدراتها وال يوجد لديها روابت في  -
سموكها عمى ردات الفعؿ المباشرة عمى الحدث أو الموقؼ دوف التفكير بتأرير ردات الفعؿ  ذ  عمى 

 حياتها المستقبمية.

نما لديها بعض  - ليس لديها استراتيجيات أو قناعات محددة حوؿ الموضوعات األساسية في الحياةم وا 
 الشعارات الواسعة في محاولة منها لتوكيد ذاتها.

دى الحالة د الكرير مف التخبط والعشوائية واالرتجالية في المواقؼ مما يجعمها باإلضافة إلى القصور ل -
في نمو شخصيتها وعدـ قدرتها عمى اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت والموقؼ المناسبيفم يجعمها 

 بعد.تتموف بأي شخصيةم وبأي أسموبم دوف الحفاظ عمى جو ر ا الذي لـ تستطع تحديد  

ليس لدى الحالة د استقبللية في شخصيتهام وتبدو بحاجة دائمة لمتواصؿ مع اآلخريفم مما يمكننا مف  -
 الحكـ عميها بأنها شخصية اعتمادية.

تتصؼ الحالة د بالنمطية والسطحية في تكويف العبلقات مع اآلخريفم والميؿ لئلنفصاؿ عف األسرة  -
ةم والتأرر بشكؿ كبير بضغط األصدقاءم وصعوبة التأقمـ والمجتمع والسمبية والحيادية والبلمباال

 .والتكيؼ مع الظروؼ

 االنخفاض في تقدير الذات.  -

 تبدو الحالة د بأنها مبتورة اإلرادة التستطيع التصرؼ بتمقائية. -

 تفتقر التزامات الحالة د لمواقعية والمنطقية ألنها ارتبطت بالتجربة كما في اختيار شريؾ الحياة.  -

الحالة د إلى التفكير العممياتي الشكميم مما يجعمها غير قادرة عمى التعامؿ بنجاح مع مشكبلتها تفتقر  -
 الحياتيةم كما جعمها غير قادرة عمى تحديد ذاتها و ويتهام وأرر عمى مكانتها لدى اآلخريف.

ترارة مف قبؿ تتأرر باآلخريف وبآرائهـ بسهولة )وخاصة أصدقائها المقربيف(م مما يعني أنها سهمة االس -
 اآلخريف.

تخاؼ مف تحمؿ المسؤوليةم مما يدؿ عمى شخصيتها التابعة في قراراتها وسموكهام حائرة ومشوشةم  -
وينقصها الشعور بكفاية الذاتم فهي بحاجة دائمة إلى دعـ اآلخريف ومساندتهـم و ي تقِي حياتها 

 غالبًا عمى أساس وجهات نظر اآلخريف.

ياتهام كما تعاني مف الفراغ الروحيم وال تتبنى أي نسؽ قيمي وشخصي تفتقر لممعنى والهدؼ في ح -
 واجتماعيم كؿ ذلؾ جعمها تخشى الشيخوخة وتخاؼ مف المستقبؿ ومف نفسها.

مكاناتها عمى إعادة  - ضعؼ تقدير ا لذاتهام وعدـ رضا ا عف نفسهام جعمها تشعر بضعؼ قدراتها وا 
 كبرى. تشكيؿ حياتها مف جديد بعدماعانته مف مشكبلت

المناخ السري غير السوي الذي نشأت فيهم أضعؼ قدرتها عمى المرابرة وقمؿ مف دافعيتهام وجعمها أكرر  -
 ميبًل لئلنسحاب.



 

 

222 

وبالنتيجة تبدو الحالة د: شخصية مشتتةم ذات طموح محدودم عبلقاتها سطحية وغير عميقة وغير مستمرةم 
ندة والمساعدة والدعـم رقتها بنفسها ضعيفةم ومفهومها عف اعتمادية تحتاج لآلخريف وتتأرر بهـم وتفتقر لممسا

ذاتها سمبيم ال تستطيع مواجهة مشكبلتها وتعتمد عمى الظروؼ لحؿ  ذ  المشكبلتم تتسـ بدرجة ضعيفة في 
 الربات االنفعاليم ليس لديها القدرة عمى التوافؽ الزواجي بشكؿ جيد وداؿ.

ع نتائج الدراسة السيكومترية المبينة مف خبلؿ فرضيات البحثم مف م ةتنسجـ  ذ  الصورة لحالة الهوية المشتتى
 حيث التوافؽ الزواجي واختيار شريؾ الحياة.

 :ويبيف الجدوؿ التالي ممخصًا لنتائج الدراسة اإلكمينيكية لكٍؿ مف الحاالت األربع المدروسة
 68جدوؿ رقـ 

 لحاالت الهوية األربع المدروسةيكية ممخص نتائج الدراسة اإلكمين
 الحالة د الحالة ج الحالة ب الحالة أ البند

التوافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ 
  الفكري

تحقػػػػػػػؽ مػػػػػػػع زوجهػػػػػػػا 
 التوافؽ الفكري.  

 

تحقػػؽ مػػع زوجهػػا التوافػػؽ 
 .الفكري إلى حد ما

 

التوافػػػػػػػػػػػػػػػػؽ الزواجػػػػػػػػػػػػػػػػي 
 الفكري غير محقؽ 

التوافؽ الزواجي الفكري 
بيف الحالة)د( وزوجها 

ميس بينهما غير محقؽم ف
أية ميوؿ أو ا تمامات 

 مشتركة
 

التوافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ 
 الوجداني

 الزوجيف متوافقيف وجدانياً  متوافقيف وجدانياً 
 

 الزوجاف غير متوافقيف 

 
الزوجاف غير متوافقيف 
وجدانيًام  فالمشكبلت 
تطغى عمى حياتهما 

 تقريباً 
 

التوافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ 
 الجنسي

تحقػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ التوافػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ 
الجنسػػػي بشػػػكؿ جيػػػد 

 مع زوجها.

توافؽ الجنسي مػع تحقؽ ال
زوجهػػػػػػػام ويعيشػػػػػػػاف معػػػػػػػًا 
حيػػػػػػاة جنسػػػػػػية  ادئػػػػػػة قػػػػػػد 
 يشوبها بعض المنغصات 

أف الحالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة )ج( 
وزوجهػػػا يعيشػػػاف حيػػػاة 
زوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػة وجنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػية 
تقميديػةم اليبحرػاف فيهػػا 
عػػف التوافػػؽ أكرػػر ممػػا 
يبحراف فيهػا عػف رضػا 

 ظا ريم 

يبدو أف التوافؽ الجنسي 
بيف الحالة )د( وزوجها 
شاف غير محقؽم فهما يعي
حياة زوجية وجنسية 

تقميديةم اليحققاف فيها أي 
 توافؽ
 

التوافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ 
 االجتماعي

عبلقػػػػػػػػػة الحالػػػػػػػػػػة )أ( 
وزوجهػػػػػػػػا بػػػػػػػػاآلخريف 
والمحػػيط االجتمػػاعي 

عبلقاتهمػػػػػػػػػػا االجتماعيػػػػػػػػػػة 
جيػػػػػػػػػدة عمومػػػػػػػػػًا ولػػػػػػػػػديهما 
أصػػدقاء مشػػتركوفم ولكػػؿ 

عبلقاتهمػػػا االجتماعيػػػة 
محدودة ومشتركة عمى 

قائمػػػػة  و ػػػػياألغمػػػػبم 

عبلقاتهما االجتماعية 
المشتركة محدودة جدًام 
و ناؾ بعض التأرير 
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ال تشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوبها 
المشػػػػػكبلتم فتػػػػػدخؿ 
اآلخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريف فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 
شػػؤونهما  ػػو بحػػدود 

 دنيا

اء خاصػػػػػيف منهمػػػػػا أصػػػػػدق
 به 

عمػػػػػى أسػػػػػاس صػػػػػػداقة 
الػػػػػػػزوج رػػػػػػػػـ أصػػػػػػػػبحت 

 عائمية

السمبي مف  ؤالء 
األصدقاء عمى حياتهما 

 الزوجية
 

 
لمبػػػػػػػػػػػػػػػػادئ ا

 الدينية 
 

توصػؿ الزوجػػاف إلػػى 
ؽ مػػػػػف نػػػػػوع مػػػػػا اتفػػػػػا

حػػػوؿ  ػػػذ  المبػػػادئم 
رغػػػػػػـ عػػػػػػدـ اتفاقهمػػػػػػا 

 األولي حولها.

 

اتفػػاؽ بػػيف الػػزوجيف حػػوؿ 
 ذ  المبادئ لنشوئهما في 

 نفس البيئة تقريباً 
 

 نػػػػػػػػػػػاؾ اتفػػػػػػػػػػػاؽ بػػػػػػػػػػػيف 
الػػػػػػػزوجيف حػػػػػػػوؿ  ػػػػػػػذ  
المبػػػادئ لنشػػػوئهما فػػػي 
نفػػػػػػػس البيئػػػػػػػة تقريبػػػػػػػًام 
وتعتبػػػر التربيػػػة الدينيػػػة 
مػػػػػػػػف أ ػػػػػػػػـ المقومػػػػػػػػات 
التػػػػػػػي عػػػػػػػززت اقتػػػػػػػراف 

 زوج بالحالة جال

أف الحالة د غير مهتمة 
بالمواضيع الدينية اصبًلم 
ولديها بعض المعمومات 
والسموكات التي اكتسبتها 
خبلؿ حياتها مف األ ؿ 
واألصدقاء والمجتمع 

المحيط وبعض وسائؿ 
 اإلعبلـ

 
االختيػػػػػػػػػػػػػار 

 الزواجي
 

كػػػػػػػػػػػػػػػػػاف االختيػػػػػػػػػػػػػػػػػار 
الزواجػػي بػػيف الحالػػة 
)أ( وزوجهػػػػػا اختيػػػػػارًا 

ف طريػػؽ ذاتيػػًام تػػـ عػػ
معرفة شخصػية دوف 
تػػػػػػػػػدخؿ أحػػػػػػػػػد بهػػػػػػػػػذا 

 االختيار

االختيػػػػػػار الزواجػػػػػػي بػػػػػػػيف 
الحالػػػػػػػػػػػػػػة )ب( وزوجهػػػػػػػػػػػػػػا 
اختيػػػػػػػارًا ذاتيػػػػػػػًام تػػػػػػػـ عػػػػػػػف 
 طريؽ معرفة شخصية  

االختيػػار الزواجػػي بػػيف 
الحالػػػػػػػػة )ج( وزوجهػػػػػػػػا 
اختيػػػػػػػػارًا عػػػػػػػػف طريػػػػػػػػؽ 
األ ػػؿم لػػـ يكػػف بينهمػػا 

 أي معرفة سابقة

كاف االختيار الزواجي 
زوجها بيف الحالة )د( و 

اختيارًا عف طريؽ 
 األصدقاء

 

الرغب٘اابد 

 اٌذ١ٕ٠خ
لػػػديها قناعػػػات دينيػػػة 
تبنتهػػػػػا بعػػػػػد مرور ػػػػػا 
بفتػػػػػػػػرة مػػػػػػػػف البحػػػػػػػػث 
واالستكشػػػػاؼم و ػػػػذ  
القناعػػػػػػػػػات بعضػػػػػػػػػها 
نهػػػػػػػػػػػائيم وبعضػػػػػػػػػػػها 
اآلخػػػر غيػػػر نهػػػائيم 
قابػػػػؿ لمنقػػػػاش لػػػػديهام 
وذلػػؾ لعػػدـ وضػػوحه 

 أصبًل.

بالنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبة ألغمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب 
 هػاالموضوعات الدينيػة فتن

ناعػػػات خاصػػػة لػػػـ تكػػػوف ق
بهػػػػا حولهػػػػا و ػػػػي الزالػػػػت 
فػػػػػػػػػػػػي مرحمػػػػػػػػػػػػػة التفكيػػػػػػػػػػػػػر 
والبحػػػػث حولهػػػػا وبالنسػػػػبة 
لمقناعات التي تبنتها فهػي 

 غير نهائية

لػػػػػػديها قناعػػػػػػات دينيػػػػػػة 
تبنتهػػػػػػػػا بػػػػػػػػدوف بحػػػػػػػػث 
وتفكيػػػػػر عميػػػػػؽم فمنػػػػػذ 
طفولتهػػا تػػأررت الحالػػة 
ج باالتجا ػػػات الدينيػػػة 
لوالػػػػػػػػػػػػػػػديهام ودفعػػػػػػػػػػػػػػػت 
لمتفكيػػػر بالموضػػػوعات 

 الدينية

اعات دينية لـ تتبنى قن
محددة ولـ تمر بفترة 

استكشاؼ أو أي تفكير 
 حوؿ  ذ  المواضيع
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الرغب٘اابد 

 اٌظ١بط١خ
تبنػػػػػػػػػػػػػػػػت الحالػػػػػػػػػػػػػػػػة أ 
قناعاتهػػػػػػػا السياسػػػػػػػػية 
بعػػػػػػػػػػػد فتػػػػػػػػػػػرة بحػػػػػػػػػػػث 
واستكشػػػػػػػػاؼم و ػػػػػػػػذ  
القناعات وااللتزامات 
قويػػػػػػػةم تػػػػػػػأررت بهػػػػػػػا 
بػػػػػػػػبعض المحيطػػػػػػػػيف 
ولكنهػػػػػػػػػػػػػػػا ناقشػػػػػػػػػػػػػػػتها 

 واستكشفتها 

ا تمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت الحالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ب 
اسػػػػػػػػػػػػػػية بالمواضػػػػػػػػػػػػػػيع السي

ومػػػػرت بفتػػػػرة مػػػػف البحػػػػث 
واالستكشػػػػاؼم ولكنهػػػػا لػػػػـ 

 تتبنى قناعات نهائية
 

لػػػػػػيس لػػػػػػدى الحالػػػػػػة ج 
بشػػػكؿ عػػػاـ ا تمامػػػات 
بالمواضػػػػيع السياسػػػػيةم 
وقد تأررت بذلؾ بجو ا 
األسػػػػػػػري إذ لػػػػػػػـ يكػػػػػػػف 
لػػػػدى الوالػػػػديف واألسػػػػرة 
بشػػػػػػكؿ عػػػػػػاـ ا تمامػػػػػػػًا 

 بالمواضيع السياسية
 

إف ا تماـ الحالة د 
ة بالمواضيع السياسي

ا تماـ سطحي وعارضم 
فهي لـ تشغمها 

الموضوعات السياسية 
بشكؿ جديم ولـ يتولد 
لديها تساؤالت حقيقية 
 حوؿ  ذ  الموضوعات

 
الخز١ااااااابر 

 إٌّٟٙ
 

فكػػػػػػػػػرت بعػػػػػػػػػدد مػػػػػػػػػف 
المهػػف التػػي تتناسػػب 
مع ميولها وذلؾ منػذ 
بدايػػػػػػػػػػػػػػػػػة دراسػػػػػػػػػػػػػػػػػتها 

يػػػػػػػػػػػػػػػػةم وبعػػػػػػػػػػػػػػػػد الرانو 
البحػػث واالستكشػػاؼ 

فػػػرع الدراسػػػة حػػػددت 
وصػػػػػػػوؿ الجامعيػػػػػػػة لم

إلػػػػى خيػػػػارات مهنيػػػػة 
أكرػػر تحديػػدًا لتختػػػار 
منها المهنة المناسػبة 

 لها 

فكػػرت بالعديػػد مػػف المهػػف 
التػي يمكػف أف تعمػؿ بهػام 
وغيػػػػرت قرار ػػػػا أكرػػػػر مػػػػف 

 مرة
 

دفعػػت مػػف قبػػؿ األ ػػؿ 
لمتفكيػػػػر بمهنػػػػة واحػػػػدة 
فقػػط يمكػػف القبػػوؿ بهػػا 
مػػػف قػػػبمهـ و ػػػي مهنػػػة 
التػػػػػػػػػػػػػػػػدريسم ولػػػػػػػػػػػػػػػػذلؾ 
اختػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارت الفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرع 
الجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعي الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذي 
سيوصػػػػػػػػػمها لممارسػػػػػػػػػة 
 ػػػػػذ  المهنػػػػػة ودرسػػػػػت 

معمػػػػػػػػـ  -فػػػػػػػرع التربيػػػػػػػة
 صؼ

يبدو أف تفكير الحالة د 
بالمهنة التي يمكف أف 
تعمؿ بهام كاف تفكيرًا 

عشوائيًا غير مبني عمى 
أسس محددةم طرحت 

تساؤالت ولكنها لـ تبحث 
وتستكشؼ بناء عمى 
تفكير عميؽ وأسس 

محددة في سبيؿ الوصوؿ 
إلى إجابات واضحة 

 ا اتتبن
 

الرغااااااااااابٖ 

ٔحاااااااااااااااااٛ 

 اٌظذالخ

اختػػػػػػارت أصػػػػػػدقاء ا 
بنػػػػػػاء عمػػػػػػػى رغبتهػػػػػػػا 
ومعايير ػػا الشخصػػية 
مػػػػػػػع مراقبػػػػػػػة األ ػػػػػػػؿ 
بػػػدوف تػػػدخؿ مباشػػػر 

 منهـ

اختػػػػارت أصػػػػدقائها بػػػػدوف 
تػػدخؿ األ ػػؿم وبنػػاء عمػػى 
معايير ػػػا الذاتيػػػة ومعػػػايير 

 األسرة.

اتخػػذت أصػػدقائها منػػػذ 
صػػػػػػػػغر ا بنػػػػػػػػاء عمػػػػػػػػى 
توجيهػػػػػػػػػػػػات والػػػػػػػػػػػػديهام 
و ػػػػػػػي لػػػػػػػـ تفكػػػػػػػر فػػػػػػػي 

يفيػػػػػػة اختيػػػػػػار  ػػػػػػؤالء ك
 األصدقاء

 

يبدو أف الحالة د اختارت 
أصدقائها بدوف تدخؿ 
األ ؿم أو توجيههـ 
وخاصة قي المراحؿ 

المتقدمة مف دراستها وبعد 
 عممها المؤقت

اخز١ااااااااااابر 

 اٌشز٠ه
كػػػػػػػػػػػػػػػػػاف االختيػػػػػػػػػػػػػػػػػار 
الزواجػػي بػػيف الحالػػة 
)أ( وزوجهػػػػػا اختيػػػػػارًا 

االختيػػػػػػار الزواجػػػػػػي بػػػػػػػيف 
الحالػػػػػػػػػػػػػػة )ب( وزوجهػػػػػػػػػػػػػػا 
اختيػػػػػػػارًا ذاتيػػػػػػػًام تػػػػػػػـ عػػػػػػػف 

لػػػػػػػػػـ تفكػػػػػػػػػر بالطريقػػػػػػػػػة 
المرمػػى الختيػػار شػػريؾ 

تبنػػػػػػػػػػػػػػػػػت  والحيػػػػػػػػػػػػػػػػػاةم 

لـ تفكر الحالة د عميقًا 
بالطريقة األمرؿ الختيار 
شريؾ الحياةم فهي لـ 
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ذاتيػػًام تػػـ عػػف طريػػؽ 
معرفة شخصػية دوف 

هػػػػػػػػػذا تػػػػػػػػػدخؿ أحػػػػػػػػػد ب
 االختيار

طريػػػػػػؽ معرفػػػػػػة شخصػػػػػػية  
وعػػف رضػػا وقناعػػة تػػاميف 

 مف كؿ منهما
 

قناعػػػػػات والػػػػػديها بهػػػػػذا 
الخصػػػػػػػػػػػػػػوصم بػػػػػػػػػػػػػػأف 
أفضػػػػػػػػػػػػػػػؿ األسػػػػػػػػػػػػػػػاليب 
وأنفعهػػػػػا وأكرر ػػػػػا قربػػػػػًا 

م ماكػػػػػػاف مػػػػػػف الشػػػػػػرع 
سػػػػػػػػػائدًا عبػػػػػػػػػر مئػػػػػػػػػات 
السػػػػػػػنيف مػػػػػػػف اختيػػػػػػػار 
األ ػػػػػؿ لشػػػػػريؾ الحيػػػػػاة 
 لكؿ مف الشاب والفتاة

 

تتوصؿ لقناعة أيهما 
أفضؿ لها  ؿ االختيار 

عف طريؽ األ ؿ 
واألصدقاء أـ عف طريؽ 
معرفة شخصية وعبلقة 

 ذاتية

لخ ِاغ اٌؼال

اٌغااااااااااإض 

 ا٢خز

عبلقاتهػػػػػػػػػػػػا محققػػػػػػػػػػػػة 
 ومتوازنة

التزمػػػػػػػػػػػػػت الحالػػػػػػػػػػػػػة ج  لها عبلقات محدودة 
بػػػاألعراؼ السػػػائدة فػػػي 
بيئتها مف جهة العبلقة 

 مع الجنس اآلخر

العبلقة مع الجنس اآلخر 
محرمة بناء عمى التربية 

 األسرية

تتميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز 
استكشافات 
والتزامػػػػػػػػػات 
الحالػػػػػػػػػػػػػػػػة أ 

 بما يمي:

 

العمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ  - أ
واالتسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاع 

عات بالموضػػػػػػػػو 
التػػػػػػػػي تتطمػػػػػػػػب 
التزامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
وتعهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدات 
كالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديف 
والسياسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
والػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزواج 
واختيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار 
الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريؾ 
والصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداقة 
واالختيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار 
المهنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 

 وغير ا.

االنفتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاح  - ب
نحػػو البػػدائؿ 

العمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ واالتسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاع 
بالموضوعات التػي كونػت 
فيهػػػػػا التزامػػػػػات وتعهػػػػػدات 
كاختيػػػػػػػار شػػػػػػػريؾ الحيػػػػػػػاة 

 واختيار المهنة.

العمػػػػػػػػؽ واالتسػػػػػػػػاع فػػػػػػػػي  
االستكشػػػػاؼ والبحػػػػث فػػػػي 
بعػػض الموضػػوعات التػػػي 

فيهػػػػػػا تعهػػػػػػدات  لػػػػػػـ تتخػػػػػػذ
واضػػػػػػػػػػػػػػػػحةم كالسياسػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 والديف.
تكويف تعهداتها والتزاماتها 
بعػػػػد مرحمػػػػػة مػػػػػف التفكيػػػػػر 
العميؽ والبحػث المضػنيم 
والػػذي جعمهػػا تعػػيش حالػػة 
مػػػػػػػػف القمػػػػػػػػؽ ارنػػػػػػػػاء فتػػػػػػػػرة 

 االستكشاؼ.

 ػػػػػذ  التعهػػػػػدات مبنيػػػػػة 
عمػػػػػػػػػػػى أراء اآلخػػػػػػػػػػػريف 
ومعتقػػػػػػػػػػداتهـم ولػػػػػػػػػػيس 
عمػػػػػػػػػػػػػػػػػى استكشػػػػػػػػػػػػػػػػػاؼ 
وتفكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػرم وتتسػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ 
بػػػػػػػػػػػالجمود والتصػػػػػػػػػػػمب 
بالنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػبة لػػػػػػػػػػػػػػػػػػبعض 
الموضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعات 
كالموضوعات الدينيػةم 
واختيػػػار شػػػريؾ الحيػػػاة 
والتعامػػػػػؿ مػػػػػع الجػػػػػنس 

 اآلخر.

تميػػػػػػػػػز بعػػػػػػػػػض  ػػػػػػػػػذ  ت
التعهػػػػدات بأنهػػػػا بنيػػػػت 
عمػػػػػى أسػػػػػاس قناعػػػػػات 
وآراء الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخاص 
المػػػػػؤرريف وأنهػػػػػا قابمػػػػػة 

 ذ  التعهدات غير قائمة 
عمى تفكير واستكشاؼ 

جديم ولذلؾ  ي تعهدات 
غير قوية وغير رابتةم 

وقابمة لمتغيير و ي ر ف 
 بالظروؼ

تفتقر لمواقعية والمنطقية 
ألنها ارتبطت بالتجربة 
كما في اختيار شريؾ 

 الحياة. 
عض  ذ  القناعات ب

تتصؼ بالتذبذب كما في 
 موضوع الصداقة.
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والخبػػػػػػػػػػػػػػػػرات 
المتاحػػػة فػػػي 
الموضػػػػػػػػػوعا

ت 
المستكشػػػػػػػػفة 
)السياسػػػػػػػػػػػػػػػة 
والػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديف 
واختيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار 
 المهنة...(.

قناعاتهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  - ت
نهائية وقوية 
جػػػػاءت بعػػػػد 
تفكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 
عميػػػػؽ فيمػػػػا 
يتعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ 

الموضػػػػػوعاب
ت المهنيػػػػػػػػػة 
واختيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار 
شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريؾ 

 الحياة.

قناعػػػات قويػػػة وغيػػػر 
نهائيػػػػػة فيمػػػػػػا يتعمػػػػػػؽ 
بموضػػػػػوعات أخػػػػػرى 

 كالسياسة

تعهػػػػػػػداتها قويػػػػػػػة ورابتػػػػػػػػةم 
ومقاومػػػػػػػػة لمتغييػػػػػػػػرم فػػػػػػػػي 
المواضػػػػػػيع التػػػػػػي حػػػػػػددت 

 فيها التزامات واضحة.

تها تتصػػػػػؼ بعػػػػػض تعهػػػػػدا
بػػػػػػػػػػػػػػالغموض والضػػػػػػػػػػػػػػعؼ 
بالنسػػػػػػػػػػػػبة لمموضػػػػػػػػػػػػوعات 

 كالديف والسياسة. 

االنفتػػػػػػػػػاح نحػػػػػػػػػو البػػػػػػػػػدائؿ 
والخبػػػػػػػػرات المتاحػػػػػػػػة فػػػػػػػػي 
الموضػػػػػوعات المستكشػػػػػفة 
)السياسػػػة والػػػديف واختيػػػار 

 المهنة...(.

قناعاتهػػػػػػػا نهائيػػػػػػػة وقويػػػػػػػة 
جػػػاءت بعػػػد تفكيػػػر عميػػػؽ 
فيمػػا يتعمػػؽ بالموضػػوعات 
الدينيػػػػػػػة واختيػػػػػػػار شػػػػػػػريؾ 

 الحياة والصداقة.

اعات قوية وغير نهائيػة قن
فيمػػػػا يتعمػػػػؽ بموضػػػػوعات 
أخػػػرى كالسياسػػػة واختيػػػار 

 المهنة.

لػػػبعض التغييػػػرم ألنهػػػا 
جػػػػػػػػػاءت لنيػػػػػػػػػؿ رضػػػػػػػػػا 
واستحسػػػػػػػػػػػػػػاف  ػػػػػػػػػػػػػػؤالء 
األشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخاص 
كاألصدقاءم وذلؾ كمػا 
فػػػػػػػػػػػػػػي الموضػػػػػػػػػػػػػػوعات 

 السياسية.
بعػػػػض  ػػػػذ  القناعػػػػات 
تتصػػػؼ بالتذبػػػذب كمػػػا 
 في موضوع الصداقة.

م تعهػػػداتها قويػػػة ورابتػػػة
وغيػػػػػر قابمػػػػػة لمتغييػػػػػرم 

 في المواضيع التي

حػػػػددت فيهػػػػا التزامػػػػات 
 واضحة.

نتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائج 
اختبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار 

 ساكس 

صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػورة 
 األب

العبلقػػة بػػيف الحالػػة أ 
ووالػػػػػػػػػػػػػػػػد ا عبلقػػػػػػػػػػػػػػػػة 
متميػػػػػػزة تقػػػػػػػـو عمػػػػػػػى 
تقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديـ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدعـ 
والمسػػػػػاندة مػػػػػف قبػػػػػؿ 
األبم وأف التواصػػػػػؿ 

 بينهما كبير

األب لػػػديها صػػػورة صػػػورة 
 سمبية نوعًا ما

 

صػػػػػػػػػػػػورة األب لػػػػػػػػػػػػديها 
صػػػػػػػورة غيػػػػػػػر محػػػػػػػددة 
تمامًام فهي ترا  إنسػانًا 
جيدًا وقدوة حسنة دينيًا 
وأخبلقيػػػػػػػػػػػػػػػًام وقويػػػػػػػػػػػػػػػًام 
ولكنهػػػػػػػػػا تدركػػػػػػػػػه مػػػػػػػػػف 
جانب غيػر معمػف بأنػه 

تبدو صورة األب لديها 
صورة سمبيةم وترا  مرااًل 

 لؤلب البلمبالي
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صػػػػػورة األب لػػػػػديها و 
 ػػػػػي صػػػػػورة نمػػػػػوذج 
وقػػػدوة لمعطػػػاء ورمػػػزًا 

 لؤلماف 

 متسمط ديكتاتوري

 

 صورة األـ

 

صورة األـ لديها  ي 
صػػػػػػػورة األـ المحبػػػػػػػة 
والمعطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءة 
والمضػػػػػػػػػحيةم و ػػػػػػػػػي 
مصػػػػػػػػػػػػػػدر الحنػػػػػػػػػػػػػػاف 
لػػػػػػػػػديهام كمػػػػػػػػػا أنهػػػػػػػػػا 
الحضػػػػػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػػػػػدافئ 
اآلمػػف بالنسػػبة إليهػػام 
التواصػؿ بينهمػا دائػـ 
 حتى في حاؿ البعد

 

صػػػػػػػػورة األـ لػػػػػػػػديها  ػػػػػػػػي 
صػػػػػػػػػػػػورة األـ المضػػػػػػػػػػػػحية 
الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبورة المحبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
والمعطاءةم وتعتبر ا مرااًل 

 ظروؼ  لقيادة األسرة في

 

صػػػورة األـ لػػػديها  ػػػي 
صػػػػػػػػورة األـ الفاضػػػػػػػػمة 
القويػػػػػػػة القػػػػػػػادرة عمػػػػػػػى 
تنفيػػػػػػػػػػػذ سياسػػػػػػػػػػػة األب 
التسػػػػػػػػػػمطية بػػػػػػػػػػدوف أي 
مشػػػػكبلت معػػػػهم و ػػػػي 
ممتزمػػػػػة دينيػػػػػًا ومرجػػػػػع 
لؤلبنػػاء فػػي الكريػػر مػػف 
الموضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعات 
 االجتماعية واألخبلقية 

صورة األـ لديها ليست 
أفضؿ بكرير مف صورة 
األب في الجانب السمبي 

 الصورة مف  ذ 

 

األسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة 
 عموماً 

 

الحالة أ قد نمػت فػي 
أسػػػرة منحتهػػػا الكريػػػر 
مػػػػف الحػػػػب والػػػػدؼء 
العػػػػػػػػػاطفيم ووفػػػػػػػػػرت 
لهػػػػػػا الفرصػػػػػػة لمنمػػػػػػو 
النفسػػػػػػػػػػػػػػي السػػػػػػػػػػػػػػميـم 
لتحقيػػػػػػؽ شخصػػػػػػيتها 
المسػػػػػػػػػتقمةم ولتأكيػػػػػػػػػد 

 ذاتها

تتذكر أسػرتها التػي نشػأت 
فػػػػػػػػػػي وسػػػػػػػػػػطها وتصػػػػػػػػػػفها 
باألسػػػػػػػرة الرائعػػػػػػػة الدافئػػػػػػػة 
التػػي تقػػػدـ الحنػػػاف والػػػدعـ 

اندةم  ػػػػػػػذ  األسػػػػػػػرة والمسػػػػػػػ
التػػػي قػػػدمت مناخػػػًا نفسػػػيًا 
ووظيفيػػػػػػًا لنمػػػػػػو شخصػػػػػػية 

 سوية

أسػػػػػرة الحالػػػػػة ج اسػػػػػرة 
تسػػػػػػمطيةم تقػػػػػػـو عمػػػػػػى 
تنشػػػػػػئة أطفالهػػػػػػا وفػػػػػػؽ 
أسػػػموب يعتمػػػد الضػػػبط 
المطمػػػؽ لكػػػؿ سػػػموكات 

 الطفؿ

 

أسرة الحالة د اسرة مفككة 
نوعًا مام األب فيها ال 
يقود األسرة بما يحقؽ 

مصمحة أفراد ام يتصرؼ 
ًا أل وائه ورغباتهم وفق

و و إلى ذلؾ له سمطة 
 األمر والنهي

 

االتجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  
نحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 

 النساء

 

تنظػػػر نظػػػرة ايجابيػػػة 
نحػػػػػػو أبنػػػػػػاء جنسػػػػػػها 
بشػػػػػػكؿ عػػػػػػاـم و ػػػػػػذ  
الصػػػػػػػػػورة االيجابيػػػػػػػػػة 
أررت صػورة األـ فػي 

 رسمها

نظرتهػػا إلػػى بنػػات جنسػػها 
مػػػػف النسػػػػاء تتذبػػػػذب بػػػػيف 
النظػػػػػػػرة االيجابيػػػػػػػة وبػػػػػػػيف 
النظػػػػر إلػػػػيهف كمخموقػػػػات 

تحتػػاج إلػػى الػػدعـ  ضػعيفة
 والمساندة

نظرتهػػػػػػػػػا إلػػػػػػػػػى بنػػػػػػػػػات 
جنسػػػػػػها ليسػػػػػػت نظػػػػػػرة 

 ايجابية

 

نظرتها إلى النساء نظرة 
سمبيةم فهي ترى المرأة 
مخموقًا ضعيفًا مستسممًا 
 تابعًا لمرجؿ تبعية عبودية

 

الحالة د تعاني مف الحالػػػػػػػة لػػػػػػػديها أفكػػػػػػػار الحالػػػػػػػػػػػػة ب لػػػػػػػػػػػػيس لهػػػػػػػػػػػػا لهػػػػػػػا نظػػػػػػػرة ايجابيػػػػػػػة االتجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  
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نحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 
العبلقػػػػػػػػػػػات 

 الجنسية

 

نحػػػػو الجػػػػنس بشػػػػكؿ 
عػػػػػػاـم متػػػػػػأررة بػػػػػػذلؾ 
 بجػػػػػػػػػػػػػػػػػػو االنفتػػػػػػػػػػػػػػػػػػاح
والمنػػػػػػػػػاخ االيجػػػػػػػػػابي 
الػػػذي عاشػػػته ضػػػمف 
أسػػرتهام األمػػر الػػذي 
وفػػػػػػػر لهػػػػػػػا الفرصػػػػػػػة 
لمناقشػػػػػػػػػػػػػة األمػػػػػػػػػػػػػور 
الجنسػػػية مػػػع والػػػدتها 

 العطوفة المحبة.
كمػػػػا تػػػػدرؾ الحالػػػػة أ 
دوافعها الجنسػية منػذ 

 بداية مرا قتها

اتجا ػػػػػػػػػات سػػػػػػػػػمبية نحػػػػػػػػػو 
الجػػنس بشػػكؿ عػػاـم وأنهػػا 
تػػػػػػػػػػػػػرى فػػػػػػػػػػػػػي العبلقػػػػػػػػػػػػػات 

حة أمػػػػػرًا الجنسػػػػػية الصػػػػػحي
 محبذًا ذو نتائج ايجابية

 

سػػػػػػػػمبية عػػػػػػػػف الجػػػػػػػػنس 
بشػػػػػػػػػكؿ عػػػػػػػػػاـم و ػػػػػػػػػذا 
بسبب تربيتها المتزمتػة 
جػػػػػػػػػػدًا فػػػػػػػػػػي المنػػػػػػػػػػػزؿم 
فالعبلقػػػات مػػػع الػػػذكور 
ممنوعػػػػػػة منػػػػػػذ البدايػػػػػػة 
و ػػػػذا ولػػػػد لػػػػديها نظػػػػرة 
سػػػػػػػمبية تجػػػػػػػا  الػػػػػػػذكورة 

 بشكؿ عاـ

 

حرماف الحب بيف الرجؿ 
 والمرأة

 

العبلقػػػػػػػػػػػات 
 اإلنسانية

 

لػػػديها القػػػدرة 
عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى 
التواصػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 
وبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء 
العبلقػػػػػػػػػػػػػػػػات 
االجتماعيػػػػػػة 

 المختمفة

 

لديها القدرة عمى التواصػؿ 
وبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء العبلقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
االجتماعيػػػػػػػػػػػة المختمفػػػػػػػػػػػةم 

 ومنها عبلقات الصداقة

تحػػػػػػب العبلقػػػػػػات مػػػػػػع 
اآلخػػػػريف ولكػػػػف بحػػػػذر 
وضمف نطاؽ صػغيرم 
وذلؾ يعود إلػى التربيػة 
المحافظػػػػػػػة والمتشػػػػػػػددة 

 التي تمقتها

 

تحب العبلقات مع 
اآلخريف ولكف بحذرم 

ولديها اصدقاء تتواصؿ 
معهـ وتشاركهـ مشكبلتها 

 و مومها

 

الزمبلء في 
العمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 
 والدراسة 

 

ذات عبلقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
اجتماعيػػػػػػػػػػػة جيػػػػػػػػػػػدةم 
وفيمػػػا يتعمػػػؽ بػػػزمبلء 
الدراسػػػػػػػػة ال تفضػػػػػػػػؿ 
التوسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 
نمػػػػػػػػػػػػػا  عبلقاتهػػػػػػػػػػػػػام وا 
تحػػػػػػافظ عمػػػػػػى الحػػػػػػد 
األدنػػػػى مػػػػف العبلقػػػػة 

 اعيةم االجتم

 

ذات عبلقػػػػػػػات اجتماعيػػػػػػػة 
جيػػػػػػدةم كمػػػػػػا أف عبلقػػػػػػات 
الزمالػة لػػديها جيػدة ولكنهػػا 
ليسػػت رابتػػة فهػػي لػػـ تجػػد 
فػػػػػػػػػػػػػػي زمالػػػػػػػػػػػػػػة الدراسػػػػػػػػػػػػػػة 
الجامعيػػػػػة أساسػػػػػًا لعبلقػػػػػػة 

 طويمة

ذات عبلقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
اجتماعيػػػػػػػػػة محػػػػػػػػػدودةم 
وكػػػذلؾ األمػػػر بالنسػػػبة 
 لعبلقات الزمالة لديها

 

ذات عبلقات اجتماعية 
جيدة نوعًا مام وخاصة 

 مجاؿ العمؿ في
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الرؤسػػػػػػػػػػػػػػػاء 
 والمشرفوف

 

تتعامػػؿ مػػع أسػػاتذتها 
)الرؤساء كونها غير 
عاممة( تتعامؿ معهـ 
بػػػػػػػاحتراـم و ػػػػػػػذا مػػػػػػػا 
اعتػػػػػادت عميػػػػػه منػػػػػذ 
مراحػػػػػػػػػػػػػػؿ دراسػػػػػػػػػػػػػػتها 

 األولى

 

تتعامػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػع الرؤسػػػػػػػػػػاء 
)المدرسػػػػػػػػػػػػػػػيف( بػػػػػػػػػػػػػػػػاحتراـ 
وتقػػػػػػػػديرم ولػػػػػػػػديها القػػػػػػػػدرة 
عمػػػػػى التواصػػػػػؿ والتفاعػػػػػؿ 
االجتمػػاعي فػػي اآلخػػريفم 

 فيهـوالتأرير 

تأررت بتربيتها المنزلية 
فيمػػػا يتعمػػػؽ بالخضػػػوع 
لمسػػػػػػػػػػػػػػػمطة األعمػػػػػػػػػػػػػػػىم 
فالمنػػػػػػػػػػػػػػػػاخ األسػػػػػػػػػػػػػػػػري 
السمطوي الػذي عاشػت 
بػػػػػػػػػػهم جعمهػػػػػػػػػػا تتقبػػػػػػػػػػؿ 
سػػػػمطة مػػػػف  ػػػػـ أعمػػػػى 

 منها

تاررت نوعًا ما بالسمطة 
المتمرمة بالوالد المستهتر 

الذي اليعير ا تمامًا 
لمصمحة مرؤوسيه 
)األوالد والزوجة( م 
وأصب  األب يمرؿ 

لنسبة إليها نموذج با
 السمطة السمبي

 المرؤوسيف

 

الحالػػػػػػػػػػػػػػػػػة أ وارقػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
بنفسهام ولديها القدرة 
عمػػػػى العمػػػػؿ ضػػػػمف 
فريػػػػؽم وبػػػػذؿ الجهػػػػد 
مػف أجػؿ النجػاح فػػي 

قػػػػػدر نالعمػػػػػؿم و ػػػػػي 
 مف يعمؿ مف أجمها

تبػػػػػدو الحالػػػػػة ب متعاونػػػػػة 
وراغبػػة بالعمػػؿ الجمػػاعيم 
وتعتبػػر نفسػػها قػػادرة عمػػى 
القيػػادة ولػػديها القػػدرة عمػػى 

 حؿ المشكبلت

مفتقػػػػػػػػػػػػػػػػدة لمعبلقػػػػػػػػػػػػػػػػات 
اإلنسػػػػػانية التػػػػػي تقػػػػػدر 
قيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اإلنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف 
 وأحاسيسه ومشاعر م 

الحالة د متأررة نوعًا ما 
بالعبلقات غير السوية 

في أسرتهام إال أنها ومع 
الوقت استطاعت بناء 

عبلقات جيدة مع الزمبلء 
 في العمؿ

 
تصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػور 

 الذات
 المخاوؼ

لػػدى الحالػػة أ بعػػض 
 المخاوؼ مف ا تػزاز
صػػػػػػػػػػػػػػػػػػورتها أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ 
اآلخػػػػػػػػػريف وخاصػػػػػػػػػػة 
األ ػػػػػػػؿ والػػػػػػػزوج رػػػػػػػـ 
األصػػدقاء المقربػػوفم 
كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أف لػػػػػػػػػػػػػػػػػػديها 
مخاوفًا تتعمؽ بفقداف 
األعػػػػػػػػػزاءم وخاصػػػػػػػػػة 

 األبويف

 

الحالػػػػػػػػة ب رغػػػػػػػػـ تأممهػػػػػػػػا 
لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذاتها وافكار ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
ومشػػػاعر ام ال تػػػزاؿ غيػػػر 
مدركػػػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػػػذاتها بشػػػػػػػػػػػكؿ 
واضػػ م وتجػػد الكريػػر مػػف 
الغمػػػػػػػػػػوض فػػػػػػػػػػي بعػػػػػػػػػػض 
األفكػػػػػػػار التػػػػػػػي تراود ػػػػػػػام 

مػػػػػؿ أفكػػػػػارًا متناقضػػػػػة وتح
 عف نفسها

لػػػػػػػػػديها خػػػػػػػػػوؼ سػػػػػػػػػببه 
االنغػػػبلؽ عمػػػى الػػػذات 
الػػػػػػػػػػػذي تسػػػػػػػػػػػببت بػػػػػػػػػػػه 
 تربيتهػػػػػػػػػػػػػػا المتزمتػػػػػػػػػػػػػػةم
تظهػػػػػر الحالػػػػػة ج مػػػػػف 
خػػػػبلؿ إجاباتهػػػػا خوفػػػػػًا 
مػػػػػػف اآلخػػػػػػريف وخوفػػػػػػًا 
مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف العبلقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
 االجتماعية المفاجئة 

 

لديها مخاوؼ تتعمؽ 
بالمستقبؿم ومخاوؼ 

تتعمؽ بكونها غير محددة 
مدركة أل دافها وغير 

لذاتها بشكؿ جيدم ولديها 
مخاوؼ مف المجهوؿم 
تعبر عنه بالخوؼ مف 

 الظممة

 

مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعر 
 اإلرـ

 

لػػػػػػػػػـ تمػػػػػػػػػر بأزمػػػػػػػػػات 
واضػػحة تركػػت لػػديها 
مشػػػػػػاعر إرػػػػػػـ قويػػػػػػةم 

يظهػػػػػػػر أنهػػػػػػػا  ولكػػػػػػػف
أعطػػػت الرقػػػة الكبيػػػرة 

ة كبيػػرة الحالػػة ب لػػديها رقػػ
ف كانػػت تخفػػي  بنفسػػهام وا 

 خمفها بعض المخاوؼ

 

مدركػػػػػػػػػػػػػػػػػػة لضػػػػػػػػػػػػػػػػػػعفها 
وقصػػػػػػػػػور شخصػػػػػػػػػيتها 
وغيػػػػػػػػر راضػػػػػػػػية عػػػػػػػػف 
القناعات التػي فرضػت 
عميهػػا مػػف قبػػؿ والػػديها 

لدى الحالة د مشاعر 
بالذنب تجا  نفسها ناتجة 
عف مشاعر الكرا ية التي 
تحممها تجا  والد ام كما 

عف غير راضية  هاأن
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لمف ال يسػتحقها ممػا 
سػػػػػػبب لػػػػػػديها شػػػػػػيء 
مػػػػػػػػػػػػػف ردود الفعػػػػػػػػػػػػػؿ 
السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمبية تجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  

 األصدقاء

 وتبنتها وسمكت وفقها

 
بعض السموكات التي 
والقرارات التي اتخذتهام 

وخاصة فيما يتعمؽ 
 بزواجها

 
 األ داؼ

 

لػػػػػديها شػػػػػعور عػػػػػالي 
بالرقػػة بػػالنفسم وأنهػػا 
حػػػػػػػػػػػػػػددت أ ػػػػػػػػػػػػػػػدافها 
بالنجاح في مجػاالت 

 حياتها المختمفة

لػػػػػػػػـ تصػػػػػػػػؿ إلػػػػػػػػى وضػػػػػػػػع 
أ ػػػػداؼ محػػػػددة وواضػػػػحة 
تشػػػػػػػػمؿ جوانػػػػػػػػب حياتهػػػػػػػػا 

 كافًةم 

تشػػػػػػػعر بػػػػػػػالنقص فػػػػػػػي 
شخصػػػػػػػػػػػػػػػيتها وعػػػػػػػػػػػػػػػدـ 

سػػػػػػتقبلليةم وتسػػػػػػعى اال
لنيػػػػؿ رضػػػػػى االخػػػػػريف 

 في محيطها

ليس لديها أ داؼ محددة 
وواضحة تطم  إليهام 
و ذا يعود إلى عدـ 
التزامها بنسؽ قيمي 

واخبلقي معيف بسبب 
 تشتت  ويتها

لػػػديها قػػػدرات متعمقػػػة  القدرات
بتحديػػػػػػػػػػػد األ ػػػػػػػػػػػداؼ 
والعمػػػػؿ ضػػػػمف فػػػػرؽ 
أو جماعػػاتم ولػػديها 
القػػػػػدرة عمػػػػػى القيػػػػػادة 

وتسػػػػػػػعى والسػػػػػػػيطرةم 
 لمتميز واالنفراد

 

ال تممػػػػػػػؾ القػػػػػػػدرة الكاممػػػػػػػة 
لمسػػػػػيطرة عمػػػػػى الظػػػػػروؼ 
السيئة المحيطة بهام و ي 
بػػػػػػػذات الوقػػػػػػػت تػػػػػػػدرؾ أف 
عميها بذؿ الجهد لمواجهػة 

  ذ  الظروؼ

 

ال تممػػػػػػػػػػػػػػػؾ القػػػػػػػػػػػػػػػدرات 
البلزمػػػػة إلربػػػػات ذاتهػػػػا 
التػػػػػػػػػي تجعمهػػػػػػػػػا أحػػػػػػػػػػد 
أ ػػػػػػدافها الصػػػػػػريحة أو 
الضػػػػمنيةم ليبقػػػػى  ػػػػذا 
الهػػػػػدؼ مجػػػػػرد أمنيػػػػػةم 

ي أكرػػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػػيبًل فهػػػػػػػػػػػػ
 لبلنسحاب والتجنب

ينقصها القدرات البلزمة 
لتحقيؽ ذاتها وتحديد 

أ دافها ومواجهة 
مشكبلتها باستراتيجية 

 مدروسة وواضحة

 

لػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى الحالػػػػػػػػػػػػػػػػػػة أ  الماضي
ذكريػػػات محببػػػة عػػػف 
طفولتهػػػػػػػػػػػػا تشػػػػػػػػػػػػعر ا 
بػػػػػػالحنيف نحػػػػػػو تمػػػػػػؾ 

 المرحمة

 

ذكريػػات محببػػة عػػف  لػػديها
طفولتهػػػا تشػػػعر ا بػػػالحنيف 

لمرحمةم وتتمنى نحو تمؾ ا
 عودة أياـ طفولتها 

يحمؿ لػػػػػػػديهاالماضػػػػػػػي 
لهػػػػػػػا ذكريػػػػػػػات محببػػػػػػػة 

وتظهػػػػر عػػػػف طفولتهػػػػا 
رغبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة نكوصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية 

بالعودة نحػػػو تمػػػؾ يهالػػػد
 المرحمة

لدى الحالة د مؤلمًا وذي 
ذكريات مؤلمةم فهي 

تشعر بالمرارة األسموب 
الذي تـ تنشئتها بهم ومف 

 المباالة والد ا وا  ماله

 المستقبؿ

 

الػػػة أ تفػػػاؤؿ لػػػدى الح
كبيػػػػػػػػػػر بالمسػػػػػػػػػػتقبؿم 
ورقػػػػػػة بالقػػػػػػدرة عمػػػػػػى 
تحقيػػػػػػػػػػػػػػػؽ أ ػػػػػػػػػػػػػػػدافها 
وخياراتهػػػػػػػا الدراسػػػػػػػية 

 والمهنية

لػػػػػػػػدى الحالػػػػػػػػة ب تفػػػػػػػػاؤؿ 
بالمسػػػػػتقبؿ رغػػػػػـ شػػػػػعور ا 
بػػبعض األسػػى مػػف حادرػػة 
زواج األبم و ػػػػػػػي تنشػػػػػػػد 
 بناء أسرة مترابطة متحابة

 تفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؤؿ لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديها
ف كػػػػػػاف  بالمسػػػػػػتقبؿم وا 
غيرمبنػػػػػػػي عمػػػػػػػى أيػػػػػػػػة 

 هػػيفمعطيػػات واقعيػػةم 
خاضػػػػػػعة تمامػػػػػػًا لقػػػػػػػيـ 

 وقناعات والديها

تفاؤؿ بالمستقبؿم  لديها
ولكف  ذا التفاؤؿ يخفي 
وراء  خوفًا وقمقًا مف  ذا 

المستقبؿم خوفًا مف 
الوحدة والعودة إلى العزلة 

 والنبذ وفقداف اال تماـ



 

 

231 

 
الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػورة 
 اإلكمينيكية 

 

إف الحالػػػػػػػػػػػػػػػة أ قػػػػػػػػػػػػػػػد 
حققػػػػػػػػػػػػػػػػػت  ويتهػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
بمجاليهػػا االجتمػػاعي 

م وفػػػػؽ واإليػػػػديولوجي
الموضػػػػػػػوعات التػػػػػػػي 
طرحػػػػت عميهػػػػام فقػػػػد 
مػػػػػػػػػػرت بفتػػػػػػػػػػرة مػػػػػػػػػػف 
البحػػث واالستكشػػاؼ 
واختبػػار البػػدائؿ إلػػى 
أف توصػػػػػػػػػػػمت إلػػػػػػػػػػػى 
قناعػػػػػػػػػػػػػػػػات تبنتهػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 والتزمت بها

تحقيػػػػػػػػػػػؽ الحالػػػػػػػػػػػة أ  
لهويتهػػػػػػػا فػػػػػػػي أكرػػػػػػػر 
 ػػػػػذ  الرتػػػػػب نضػػػػػجًا 
)رتبػػػػػػػػػػػػة االنجػػػػػػػػػػػػاز(م 
وتجاوز ػػػػػػػػػػػػا ألزمػػػػػػػػػػػػة 
الهويػػػػػػػػػػػػػػػة بنجػػػػػػػػػػػػػػػاحم 
أعطا ػػػا القػػػدرة عمػػػى 
ة االنتقاؿ إلػى المرحمػ

السادسػػة مػػف مراحػػؿ 
النمػػػو حسػػػب نظريػػػة 
إريكسػوف )اإلحسػػاس 
باأللفػػػػػػػػػػػػػػػػػػة مقابػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 
العزلػػػة(م حيػػػث تبػػػدو 
راغبػػػػػػػة فػػػػػػػي صػػػػػػػهر 
 ويتهػػػػػػػا مػػػػػػػع  ويػػػػػػػة 
اآلخػػػػػػػػريف ومسػػػػػػػػتعدة 
إلقامػػػػػػػػػػػػػة عبلقػػػػػػػػػػػػػات 
حميميػػػػػػػػة أي القػػػػػػػػدرة 

ويبػػػدو أف الحالػػػة ب غيػػػر 
ي مػػف مدركػػة لنفسػػها تعػػان

بعػػػض المخػػػاوؼ المتعمقػػػة 
بحياتهػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الحاليػػػػػػػػػػػػػػػػػػة أو 

 المستقبمية.

متػػػػػػػػػػرددة فػػػػػػػػػػي اتخػػػػػػػػػػاذ  -
القػػػػػػػػػػػرارات الهامػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػي 
حياتهػػػػام يػػػػػدؿ عمػػػػػى ذلػػػػػؾ 
 تردد ا في مجاؿ المهنة.

أكرػػػػػر اسػػػػػتغراقًا بػػػػػذاتها  -
وتأممهػػػػػػػػا لنفسػػػػػػػػها ويبػػػػػػػػدو 
لػػػػػػػػػػػػديها بعػػػػػػػػػػػػض العزلػػػػػػػػػػػػة 
 لبلستغراؽ بهذا التفكير.

تحقػػؽ التوافػػؽ الزواجػػي  -
لفكري والوجداني بتبعاد  )ا

االنفعػػػػػػػػػػالي واالجتمػػػػػػػػػػاعي 
والجنسي( وبشكؿ متفاوت 

 بيف بعد وآخر.

تتصػػػػػػػػػػػػػػػػؼ بػػػػػػػػػػػػػػػػاإلخبلص 
بصداقاتها المنتقاة والقميمػة 
والقدرة عمػى بنػاء عبلقػات 
الزمالػػػػػػػػػة والعمػػػػػػػػػؿ ورسػػػػػػػػػـ 
الحػػػػػػػدود الواضػػػػػػػحة لهػػػػػػػام 
رغػػػػػػـ عػػػػػػدـ ربػػػػػػات سػػػػػػقؼ 
عبلقػػػػػات الصػػػػػداقة لػػػػػديها 
حتػػى اآلف أي يمكػػف بنػػاء 

ة إذا عبلقات صداقة جديد
تػػػػػػوفرت شػػػػػػروطهام قػػػػػػادرة 
عمػػػػػػػى التػػػػػػػأرير بمحيطهػػػػػػػا 
وشػػػػديدة التػػػػأرر بػػػػػالمحبيف 

لػػػػـ تمػػػػر إف الحالػػػػة ج 
بفتػػػػػػػػػػػػػػػػػرة استكشػػػػػػػػػػػػػػػػػاؼ 
حقيقػػيم ولػػـ تفكػػر فػػي 
الموضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعات 
المطروحػػػػػػػػػػػػة عميهػػػػػػػػػػػػام 
و ي لـ تمر بأية أزمػة 

هػػػا حقيقيػػػة خبرتهػػػام وأن
ف  التحػػػػػػب التفكيػػػػػػرم وا 
فكػػػػػػػرت فػػػػػػػتف تفكير ػػػػػػػا 
مقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد باالتجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  
المفػػػػروض عميهػػػػا مػػػػف 
والػػػػػػػػػديها واألشػػػػػػػػػخاص 
المػػػؤرريف فػػػي حياتهػػػام 
ونبلحػػػػظ أف الحالػػػػة ج 
خاضػػػػػعة فػػػػػي تفكير ػػػػػا 
لسػػػػػػػػػػػػػػػػػمطة اآلخػػػػػػػػػػػػػػػػػريف 
المػػػؤرريف بحياتهػػػا كمػػػا 
فػػػػػػػػػػػػػػي الموضػػػػػػػػػػػػػػوعات 
الدينيػػة واختيػػار شػػريؾ 
الحيػػػػػاةم والعبلقػػػػػة مػػػػػع 
الجػػػػػػػػػػػػػػػػػػنس اآلخػػػػػػػػػػػػػػػػػػرم 

أنهػػػػػا فػػػػػي والصػػػػػداقةم و 
حػاؿ حاولػت الحصػوؿ 
عمػػػػى معمومػػػػاتم فػػػػتف 
معموماتهػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػطحية 
وتتمقا ػػػػا دوف التفاعػػػػؿ 
معهػػا ونقػػد صػػحتها أو 
خطئهػػػػػػػػػػام كمػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػي 
الموضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعات 

 السياسية.

أنها لـ تمر إف الحالة د 
بفترة استكشاؼ حقيقيم 

ولـ تفكر في 
الموضوعات المطروحة 

عميها بشكؿ جدي 
وعميؽم وكاف تفكير ا 

سطحيًا وعرضيًام متعمقًا 
بالظروؼ الرا نة التي 

مر بهام و ي لـ تمر ت
بأية أزمة حقيقية خبرتهام 
وكاف استكشافها عرضيًام 
وتوقفت عند مرحمة طرح 
التساؤالت دوف الوصوؿ 
إلى مرحمة االستكشاؼ 

أو دراسة البدائؿ 
والتوصؿ إلى قناعات 
محددة وواضحة حوؿ 

الموضوعات المطروحة 
 يمكف تبنيها وااللتزاـ بها

الحالة د لـ تكتشؼ 
كما أنها ذاتها بعدم 

لـ تستكشؼ 
قدراتها وال يوجد 
لديها روابت في 
حياتهام يقوـ 

سموكها عمى ردات 
الفعؿ المباشرة 
عمى الحدث أو 
الموقؼ دوف 
التفكير بتأرير 
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عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى االلتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزاـ 
بزمػػػاالت ومشػػػاركات 
ممموسةم ومف ناحيػة 
رانيػػػػػػػة جهػػػػػػػدت فػػػػػػػي 
سبيؿ تحقيؽ نوع مف 

يػػةم االسػػتقبللية والحر 
وقػػػد توجػػػت عبلقتهػػػا 
الناضػػػػػػػػجة بػػػػػػػػالجنس 
اآلخػػػػػػػػػػػػػر بػػػػػػػػػػػػػالزواجم 
وحققػػػػػػػػػػػػػػت التوافػػػػػػػػػػػػػػؽ 
الزواجػػػػػػػػػػػػػػػي بكافػػػػػػػػػػػػػػػة 

 أبعاد .
الحالػػػػػػػػػػػػػػة أ حققػػػػػػػػػػػػػػت 
التوافػػػػػػػػػػػؽ الزواجػػػػػػػػػػػي 
بأبعػػػػػػػػػػػػػػاد  األربعػػػػػػػػػػػػػػة 
حسػػػػػػػػػػػػػػػػب مقيػػػػػػػػػػػػػػػػاس 
التوافػػػػػػػػػػػؽ الزواجػػػػػػػػػػػي 
المطبػػؽ فػػي البحػػثم 
ورغػػـ الػػزواج المبكػػر 
لمحالػػػةم فػػػػتف تحقيػػػػؽ 
 ويتهػػػػػا أرػػػػػر إيجابػػػػػًا 
عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى توافقهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

تػػػػػػػـ  الزواجػػػػػػػيم فقػػػػػػػد
اختيار ػػػػػػػػػػػا لمشػػػػػػػػػػػريؾ 
بطريقػػة ذاتيػػة وبػػدوف 
ضػػػغوط مػػػف األ ػػػؿم 
و ي تعيش نوعًا مف 
االسػػػػػػػػػػػػػػتقبللية فػػػػػػػػػػػػػػي 
حياتها الزوجية بدوف 
تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدخؿ األ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 

 والمعارؼ. 

والمفضػػػميف لػػػديهام ولػػػديها 
خػػػػػػػػػػػػػوؼ عمػػػػػػػػػػػػػى  ػػػػػػػػػػػػػؤالء 
المقػػػػػػػربيف وخػػػػػػػوؼ عمػػػػػػػػى 
صػػػػػػورتها أمػػػػػػامهـم و ػػػػػػي 
تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرفض العبلقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
االجتماعيػػػػة غيػػػػر القائمػػػػة 
عمػػػػػػى االحتػػػػػػراـ المتبػػػػػػادؿ 
والػػػود واإلخػػػبلصم ويػػػأتي 
تركيز ػػػػػػػػػػػا عمػػػػػػػػػػػى صػػػػػػػػػػػفة 

عمػػى  اإلخػػبلص كػػرد فعػػؿ
مشػػػػػػػاعر ا السػػػػػػػمبية تجػػػػػػػا  
والػػػد ا الػػػذي تػػػرؾ العائمػػػة 
ليتػػػػزوج مػػػػف امػػػػرأة أخػػػػرى 
نافيػػػػػػػة صػػػػػػػفة اإلخػػػػػػػبلص 

 عنه.

تبػػػػػػػػدو الحالػػػػػػػػة ب ذكيػػػػػػػػة  
متقػػػػػػػػػػػػػدة الػػػػػػػػػػػػػذ فم ممػػػػػػػػػػػػػا 
يسػػػػاعد ا عمػػػػى االجتهػػػػاد 
واالنجػػػػػػػػاز والتفػػػػػػػػوؽ فػػػػػػػػي 
دراسػػػػػػتها رغػػػػػػـ إحساسػػػػػػػها 
العػػػػػػػػػػػػػالي والمبػػػػػػػػػػػػػال  بػػػػػػػػػػػػػه 
بمشػكمتها األسػػريةم ولػػديها 
شغؼ باالطبلع عمػى كػؿ 
مػػا  ػػو جديػػد وخاصػػة فػػي 
 مجاؿ العمـو اإلنسانية. 

الحالػػػػػػػػة ب بحاجػػػػػػػػة إلػػػػػػػػى 
الػػػدعـ والمسػػػاندة الػػػدائميف 
ممػػػف تحػػػبهـم يظهػػػر ذلػػػؾ 
مػػػف خػػػبلؿ الحنػػػيف الػػػدائـ 
لطفولتهػػػػػػػػػا التػػػػػػػػػي كانػػػػػػػػػػت 
خبللهػػػػػػػػػػا الصػػػػػػػػػػورة عػػػػػػػػػػف 

قػػد كونػػت قناعاتهػػا  - 
وآرائهػػػػػػا والتزمػػػػػػت بهػػػػػػا  
بالشػػػكؿ الػػػذي فرضػػػت 
عميها مف قبؿ الوالػديف 
ومػػػػػػف دوف استكشػػػػػػاؼ 

 حقيقي.
التعهػػػػدات مبنيػػػػة عمػػػػى 

اء اآلخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريف أر 
ومعتقػػػػػػػػػػداتهـم ولػػػػػػػػػػيس 
عمػػػػػػػػػػػػػػػػػى استكشػػػػػػػػػػػػػػػػػاؼ 
وتفكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػرم وتتسػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ 
بػػػػػػػػػػػالجمود والتصػػػػػػػػػػػمب 
بالنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػبة لػػػػػػػػػػػػػػػػػػبعض 
الموضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعات 
كالموضوعات الدينيػةم 
واختيػػػار شػػػريؾ الحيػػػاة 
والتعامػػػػػؿ مػػػػػع الجػػػػػنس 

 اآلخر.
تعهػػػداتها قويػػػة ورابتػػػةم 
وغيػػػػػر قابمػػػػػة لمتغييػػػػػرم 
فػػػػػػي المواضػػػػػػيع التػػػػػػي 
حػػػػددت فيهػػػػا التزامػػػػات 

 واضحة.

نفسم ضػػػعؼ الرقػػػة بػػػال
وضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعؼ درجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
االسػػػػتقبلليةم وضػػػػػعؼ 
المرونػػػػة فػػػػي التفكيػػػػرم 
واالفتقار إلى العبلقات 

 االجتماعية.

الحالػػػػة ج قػػػػد ال تتسػػػػـ 
بدرجػػػػػػػػػػة عاليػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػف 

ردات الفعؿ  ذ  
عمى حياتها 
 المستقبمية.
ليس لديها 

استراتيجيات أو 
قناعات محددة 

حوؿ الموضوعات 
األساسية في 

نما لديها  الحياةم وا 
بعض الشعارات 

الواسعة في محاولة 
 منها لتوكيد ذاتها.

لدى الحالة د 
الكرير مف التخبط 

والعشوائية 
واالرتجالية في 
المواقؼ مما 

يجعمها باإلضافة 
إلى القصور في 
نمو شخصيتها 

وعدـ قدرتها عمى 
اتخاذ القرارات 

المناسبة في الوقت 
والموقؼ 

المناسبيفم يجعمها 
تتموف بأي 

 شخصيةم وبأي
أسموبم دوف 
الحفاظ عمى 

جو ر ا الذي لـ 
تستطع تحديد  
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الحالػػػػػػػػػة أ منطقيػػػػػػػػػةم 
ذكيػػةم وارقػػة بنفسػػهام 
لػػػػػػػديها القػػػػػػػدرة عمػػػػػػػى 
تحديػػػػػػػػػػػػػػػػد أ ػػػػػػػػػػػػػػػػدافها 
الحياتيػػػػػػػةم والمرػػػػػػػػابرة 
وبػػذؿ الجهػػد لتحقيػػؽ 
 ػػذ  األ ػػداؼم قػػادرة 

ى العمػػػػؿ ضػػػػمف عمػػػػ
فػػػػػػػػػػػػػػرؽ وجماعػػػػػػػػػػػػػػات 
العمػػػػؿم لػػػػديها اتجػػػػا  
نحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو القيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادة 
والسػػػيطرةم كمػػػا أنهػػػا 
تتمتػػػػػػػػػػػػػػع بمهػػػػػػػػػػػػػػارات 
التواصػػػػػػػػػػػػػػؿ وبنػػػػػػػػػػػػػػاء 
العبلقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
االجتماعيػػػػػػػػػػػةم مػػػػػػػػػػػع 
رسمها لحدود تضيؽ 
مػػػػػف  ػػػػػذ  العبلقػػػػػات 
وفؽ معايير اختارتها 
نتيجػػة خبػػرات سػػابقة 
فػػػػػػػي  ػػػػػػػذا المجػػػػػػػاؿم 
وأ ػػػػـ  ػػػػذ  المعػػػػػايير 
 ػػي النديػػة واالحتػػراـ 

 دؿ.المتبا

صػػػورة الحالػػػة أ كمػػػا 
تدركها لدى اآلخػريف 
تبػػػػػػػػػدو فػػػػػػػػػي بعػػػػػػػػػض 
جوانبهػػػػػػا متعاليػػػػػػة أو 
مسيطرة أحيانًام و ذا 
يسػػػػبب لػػػػديها بعػػػػض 
القمػػػػػػؽ مػػػػػػع محاولػػػػػػة 

األسػػػػػػػػرة صػػػػػػػػورة ايجابيػػػػػػػػة 
تمامػػًا كأسػػرة داعمػػة دافئػػة 

 حنونة.

الحالػػة ب مػػف خػػبلؿ  ػػذ  
ب الصػػػػػػػػورة السػػػػػػػػمبية لػػػػػػػػؤل

مفتقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدًة  لؤلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف 
واالطمئنػػػػػػػػػػػػافم وبحاجػػػػػػػػػػػػة 
لمػػػػػػػػدعـ والمسػػػػػػػػاندةم كمػػػػػػػػا 
يظهػػػػػر مػػػػػف حوار ػػػػػا أنهػػػػػا 
كانػػػػػػػػػػت شػػػػػػػػػػديدة التعمػػػػػػػػػػؽ 
بوالػػػػػػػػػد ا حيػػػػػػػػػث شػػػػػػػػػعرت 
بػػالفراغ الػػػذي تركػػػه غيابػػػه 
 في حياتها وشخصيتها.

كمػػا تػػرى الحالػػة ب بأمهػػا 
صػػػػػػػػػػػػػػػػػػورة األـ الجبػػػػػػػػػػػػػػػػػػارة 
المتحممة لؤللـ التي تظهر 
ابتسػػػػامتها مػػػػف وراء قمبهػػػػا 

وترا ػػػا شخصػػػًا المجػػػروحم 
حكيمػػػػًا قػػػػادرًا عمػػػػى تقػػػػديـ 
المسػػػاندة والمسػػػاعدة لمػػػػف 
يحتاجهػػػػػػػػػام ومػػػػػػػػػػف جهػػػػػػػػػػة 
أخػػػػرى ترا ػػػػا بشػػػػكؿ غيػػػػر 
معمػػػػػػػػػػف إنسػػػػػػػػػػانًا ضػػػػػػػػػػعيفًا 
مظمومًا لـ تستطع الحفاظ 
عمػػػى بيتهػػػا وزوجهػػػام مػػػع 
أنهػػػػا ال تحممهػػػػا مسػػػػؤولية 
مػػػػا حػػػػدثم إال أنهػػػػا غيػػػػر 
راضػػػية عػػػػف طريقػػػة تقبػػػػؿ 
والدتها لؤلمػر واستسػبلمها 

تػرى الباحرػة أف  ػػذ  لػهم و 
النظػػػػػػػرة المتناقضػػػػػػػة لػػػػػػػؤلـ 

الػػػػذكاءم ولػػػػديها نقػػػػص 
فػػػي الدافعيػػػة وينقصػػػها 
القدرة عمى المبادأة في 
القياـ بأي عمؿم وربما 
يعػػػد ذلػػػؾ مؤشػػػرًا عمػػػى 
عػػػػػػػػػػدـ نجاحهػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػي 

مػػػب األعمػػػاؿ التػػػي تتط
المبػػػػػػػػػػػػػادأة واالبػػػػػػػػػػػػػداعم 
ولكػػػف يمكػػػف أف تػػػنج  
فػػػػػي األعمػػػػػاؿ القائمػػػػػة 
عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى األسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػموب 
التقميػػػػػػػػػػػػػػػدي والرابػػػػػػػػػػػػػػػت 

 والروتيني.

غيػػػػػػػػػػػر قػػػػػػػػػػػادرة عمػػػػػػػػػػػى 
مواجهػػػػػػػػػػة المشػػػػػػػػػػكبلت 
االجتماعيػػػػػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػػػػػي 
تعترضػػػها وحمهػػػام ممػػػا 
جعمهػػػػػػػػا تعتمػػػػػػػػد عمػػػػػػػػى 
اآلخػػريف فػػي حػػؿ  ػػذ  
المشػػػكبلتم و ػػػذا يػػػدؿ 
عمػػػػػػػى تبعيتهػػػػػػػا وعػػػػػػػدـ 
قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدرتها عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى 

م وحاجتهػػػػا االسػػػػتقبللية
الدائمػػػػة إلػػػػى اآلخػػػػػريف 

 ومساعدتهـ.

التبػػػػػػػػػػػػدو ذات تػػػػػػػػػػػػػأرير 
مممػػػػػػػػػػوس بػػػػػػػػػػاآلخريفم 
وربمػػا ينبػػئ ذلػػؾ بعػػدـ 
وجػػػػػػود مكانػػػػػػة متميػػػػػػزة 

 بينهـ.

ليس لديها القدرة عمى  

 بعد.

ليس لدى الحالة د 
استقبللية في 

شخصيتهام وتبدو 
بحاجة دائمة 
لمتواصؿ مع 
اآلخريفم مما 

يمكننا مف الحكـ 
عميها بأنها 

 شخصية اعتمادية.

تتصؼ الحالة د 
بالنمطية والسطحية 

في تكويف 
العبلقات مع 

اآلخريفم والميؿ 
اؿ عف لئلنفص

األسرة والمجتمع 
والسمبية والحيادية 
والبلمباالةم والتأرر 
بشكؿ كبير بضغط 

األصدقاءم 
وصعوبة التأقمـ 

والتكيؼ مع 
 .الظروؼ

االنخفاض في 
 تقدير الذات. 

تبدو الحالة د بأنها 
مبتورة اإلرادة 

التستطيع التصرؼ 
 بتمقائية.

تفتقر التزامات 
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تعػػػػديؿ  ػػػػذ  الصػػػػورة 
 لدى اآلخريف.

تحتػػػاج الحالػػػة أ إلػػػى 
اسػػػػػػػػػػػػػػػتمرار الػػػػػػػػػػػػػػػدعـ 

مػػػػػف قبػػػػػؿ والمسػػػػػاندة 
المحيطػػػيف بهػػػام مػػػف 
الػػػػزوج واألسػػػػرة التػػػػي 
اسػػػػػػػػػػػتمرت العبلقػػػػػػػػػػػة 

عهػػػػػػػا بشػػػػػػػكؿ قػػػػػػػوي م
رغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزواج 
واالنفصػػػاؿ بالسػػػكفم 
كمػػػا تحمػػػػؿ الحالػػػػة أ 
بعػػػػػػػػػػػض المخػػػػػػػػػػػاوؼ 
كػػػالخوؼ مػػػف فقػػػداف 
المكانػػػػػػػػة أو ا تػػػػػػػػزاز 
الصػػػػورة أمػػػػاـ  ػػػػؤالء 

 المقربيف.

لػػػػػدى الحالػػػػػة أ قػػػػػدرة 
عاليػػػػػػة عمػػػػػػى توكيػػػػػػد 
الػػػػذاتم حيػػػػث تميػػػػؿ 
لمتحػػػػػػػػدي والمرػػػػػػػػابرةم 
وتتصػػػػػػػػػؼ بالنشػػػػػػػػػاط 
والفعالية والقدرة عمى 
اتخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاذ القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرار 

 بلليته.واستق

بالنتيجػػة تبػػدو الحالػػة 
أ انبساطيةم منفتحةم 
طموحػػػػػػػػػػػةم نشػػػػػػػػػػػيطة 
وفعالػػػػػػػػػػةم منطقيػػػػػػػػػػةم 
تغمػػػػػػػػػػػػػػػػػب التفكيػػػػػػػػػػػػػػػػػر 
العقبلنػػػػػػػػػػػػػػػػي عمػػػػػػػػػػػػػػػػى 

تػػػػػػأتي فػػػػػػي سػػػػػػياؽ تعميػػػػػػؽ 
الهويػػػػػػػة لػػػػػػػدى الحالػػػػػػػة ب 
التػػػػي استكشػػػػفت ودرسػػػػت 
وبحرػػػػت ولكػػػػػف لػػػػػـ تصػػػػػؿ 
إلػػػػػػى تبنػػػػػػي قناعػػػػػػة رابتػػػػػػة 
تجا  بعػض األمػورم و ػذا 
الموضػػػػػوع يػػػػػدخؿ ضػػػػػمف 
المجػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ االجتمػػػػػػػػػػػػػػػػاعي 

 لمهوية.

إف زواج األب مػػػػػف امػػػػػرأة 
أخػػرى شػػكؿ عبلمػػة فارقػػة 

وأدى بهػا إلػى في حياتهام 
إعػػػػادة صػػػػياغة لمعايير ػػػػا 
وطريقة اتخاذ قراراتها ممػا 
جعمهػػا تبػػدو متػػرددة حيػػاؿ 
الموضػػػػػػػػوعات األساسػػػػػػػػية 
فػػػػػػػي حياتهػػػػػػػا ال تسػػػػػػػتطيع 
اتخػػػػاذ قػػػػرار حيالهػػػػام رغػػػػـ 
قػػػػػػػػػػػدرتها عمػػػػػػػػػػػى البحػػػػػػػػػػػث 
يجػػػػػػػػػػػػػػاد  واالستكشػػػػػػػػػػػػػػاؼ وا 

 .البدائؿ المختمفة

ال تػػػػػػزاؿ غيػػػػػػر مدركػػػػػػة  -
لػػػػػػػػػذاتها بشػػػػػػػػػكؿ واضػػػػػػػػػ م 

وض وتجد الكرير مف الغم
فػػػػي بعػػػػض األفكػػػػار التػػػػي 
تراود ػػػػػػام وتحمػػػػػػؿ أفكػػػػػػارًا 
متناقضػػػػػػػػة عػػػػػػػػف نفسػػػػػػػػهام 
وتحمػػػػػػػػؿ مخاوفػػػػػػػػًا بشػػػػػػػػأف 
صػػػػػػػورتها أمػػػػػػػاـ اآلخػػػػػػػريف 
وخوفػػػًا مػػػف فقػػػداف المكانػػػة 
بػػػػػػيف محبيهػػػػػػا ومعارفهػػػػػػام 

التفكيػػػػػػػػػػػػػر العمميػػػػػػػػػػػػػاتي 
الشػػػػػػكميم ممػػػػػػا دفعهػػػػػػا 
إلى تجنػب التفكيػر فػي 
الكرير مف المشػكبلتم 
وأضػػػعؼ قػػػدرتها عمػػػى 
االستكشػػػػػػاؼ الحقيقػػػػػػي 

نػػػػي عمػػػػى التحميػػػػؿ المب
ووضػػػػػػػػػػػع الفرضػػػػػػػػػػػيات 
والمفاضمة بػيف البػدائؿ 
الممكنػػػػػػػػػػػػػػػة واختيػػػػػػػػػػػػػػػار 
األنسػػػػػػب منهػػػػػػام وبمػػػػػػا 
تناسػػػػػػػب مػػػػػػػع قػػػػػػػػدراتها 
مكاناتهام و ذا دفعهػا  وا 
إلػػػػػػػػى تبنػػػػػػػػي قناعػػػػػػػػات 
جػػػػػػػا زة وجامػػػػػػػدة مػػػػػػػف 
اآلخػػػػػريفم وكػػػػػاف احػػػػػد 
العوامػػػؿ وراء تصػػػنيفها 
 برتبة الهوية المنغمقة.

قػػػدرتها عمػػػى التفاعػػػؿ  
يف مع اآلخريف المحيط

بهػػػػػػا ضػػػػػػعيفةم وتتسػػػػػػـ 
بالسػػػػػمبية واالنسػػػػػحابم 
كمػػػػػػػػػػػػػػا تميػػػػػػػػػػػػػػؿ إلػػػػػػػػػػػػػػى 
االستسػػػػػػػبلـ والخنػػػػػػػوعم 
والسػػعي خمػػػؼ إرضػػػاء 
اآلخػػريفم و ػػذا مؤشػػػر 
عمػػػػػػى خضػػػػػػوعها لهػػػػػػـ 

 وتبنيها لقناعاتهـ.

تابعة وغير اسػتقبلليةم 
انسػػػػحابية وغيػػػػر قػػػػادرة 
عمى المواجهة والكفػاح 

الحالة د لمواقعية 
 والمنطقية ألنها

ارتبطت بالتجربة 
كما في اختيار 
 شريؾ الحياة. 

تفتقر الحالة د إلى 
التفكير العممياتي 

الشكميم مما 
يجعمها غير قادرة 

عمى التعامؿ 
بنجاح مع 

مشكبلتها الحياتيةم 
كما جعمها غير 
قادرة عمى تحديد 

ذاتها و ويتهام وأرر 
عمى مكانتها لدى 

 اآلخريف.

تتأرر باآلخريف 
 وبآرائهـ بسهولة

)وخاصة أصدقائها 
المقربيف(م مما 
يعني أنها سهمة 
االسترارة مف قبؿ 

 اآلخريف.

تخاؼ مف تحمؿ 
المسؤوليةم مما 

يدؿ عمى 
شخصيتها التابعة 

في قراراتها 
وسموكهام حائرة 

ومشوشةم وينقصها 
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العاطفػػػػػػػػػػػػػػػةم تتسػػػػػػػػػػػػػػػـ 
بالربػػػػػػات والرصػػػػػػانةم 
قويػػػػػػػػػػػة الشخصػػػػػػػػػػػيةم 
قػػػػػػادرة عمػػػػػػى القيػػػػػػادة 
والتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأرير فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 
اآلخريفم تحتاج إلػى 

 الدعـ والمساندة.
 

وكػػػػػػػػػذلؾ تخشػػػػػػػػػى فقػػػػػػػػػداف 
مكانتهػػػا فػػػي أسػػػرتها التػػػي 
تربػػػػػت فيهػػػػػام وتخشػػػػػى أف 
تػػػػؤرر  ػػػػذ  الحادرػػػػة عمػػػػى 
صػػػػػػػورتها وأسػػػػػػػرتها أمػػػػػػػاـ 

م و ػػػػي تتصػػػػرؼ اآلخػػػػريف
وكأنهػػػػػػػػػػا فقػػػػػػػػػػدت والػػػػػػػػػػد ا 

 وتخشى فقداف والدتها.

حققت الحالة ب نوعًا مػف 
التوافػػػػػػػػػػػػػؽ مػػػػػػػػػػػػػع الػػػػػػػػػػػػػػذات 
لمػػػػػػتخمص مػػػػػػف المشػػػػػػاعر 
السػػػػػػمبية تجػػػػػػػا  نفسػػػػػػػها أو 
الشػػػػػػػػعور بالػػػػػػػػذنب لتمقػػػػػػػػي 
بػػػػػػػػػػالمـو عمػػػػػػػػػػى اآلخػػػػػػػػػػريف 
والتبريػػػػػػػػر لنفسػػػػػػػػػها حػػػػػػػػػوؿ 
الموضػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعات التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 

 تزعجها.

ـً  لػػػػػػدى الحالػػػػػػة ب تصػػػػػػمي
داخمػػػػػػػػػي لموصػػػػػػػػػوؿ إلػػػػػػػػػى 

ز الذي تتمنا  وتصػر التمي
عميػػػػػػػػػهم كمػػػػػػػػػا أف تفكيػػػػػػػػػر 
الحالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ب بأسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرتها 
وشػػػػػػعور ا أنهػػػػػػا تحتاجهػػػػػػا 
دائمػًا يشػكؿ نقطػة ضػػعؼ 
لديػػػه و اجسػػػًا تعػػػيش مػػػف 
خبلله قمقػًا اجتماعيػًا يػؤرر 
عمى استفادتها مف قدراتها 
 لصنع واقع أفضؿ لها. 

الحنػػػػػػيف لمطفولػػػػػػة يعكػػػػػػس 
رغبة دفينة لدى الحالة ب 
ا لبلرتػػػػداد النكوصػػػػي لػػػػديه

والمرػػػػػابرة واالسػػػػػتمرارم 
تمجػػػػػأ إلػػػػػى االنسػػػػػحاب 

فػػػػػػػػػػػػػػػػػػي واالستسػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلـ 
مواجهػػػػػػػػػػػة مشػػػػػػػػػػػػكبلتها 
الشخصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية 

 واالجتماعية.
لػػيس لػػديها القػػدرة عمػػى 
تحمػػػؿ المسػػػؤوليةم بػػػؿ 
تسػػػػػػػػػػعى إلػػػػػػػػػػػى تنفيػػػػػػػػػػػذ 
األوامر بحرفية وطاعة 

 تامة.

رقتهػػا بنفسػػػها ضػػػعيفةم 
وال تشػػػػػػػػػػػعر بتميز ػػػػػػػػػػػام 
ومفهومهػػػػػا عػػػػػف ذاتهػػػػػا 
سمبيم كمػا أف تقػدير ا 
لذاتها مػنخفضم وغيػر 
راضػػػػػػية عػػػػػػف نفسػػػػػػهام 
وبالتػػػػػػػػػػػػالي يمكػػػػػػػػػػػػف أف 

ذلػػػؾ إلػػػى تػػػدني يؤشػػػر 
أدائهػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػي جميػػػػػػػػػػػع 

 مجاالت الحياة.

وبالنتيجػػة بمكػػف القػػوؿ 
أف الحالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ج: 
شخصػػػػػػػػػية انطوائيػػػػػػػػػػةم 
تفكير ػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تقميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي 
وطوحها محدودم رقتهػا 
بنفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػها ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػعيفة 
ومفهومهػػػػػا عػػػػػف ذاتهػػػػػا 
سػػػػػػػػمبيم تابعػػػػػػػػة غيػػػػػػػػر 
قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادرة عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى 
االستقبلليةم غير قادرة 

الشعور بكفاية 
الذاتم فهي بحاجة 

دائمة إلى دعـ 
اآلخريف 

ومساندتهـم و ي 
تقِي حياتها غالبًا 

مى أساس ع
وجهات نظر 

 اآلخريف.

تفتقر لممعنى والهدؼ في 
هام كما تعاني مف حيات

وال تتبنى  الفراغ الروحيم
أي نسؽ قيمي وشخصي 

واجتماعيم كؿ ذلؾ 
جعمها تخشى الشيخوخة 
وتخاؼ مف المستقبؿ 

 ومف نفسها.

ضعؼ تقدير ا لذاتهام 
وعدـ رضا ا عف نفسهام 

عر بضعؼ جعمها تش
مكاناتها   عمىقدراتها وا 

إعادة تشكيؿ حياتها مف 
جديد بعدماعانته مف 

 مشكبلت كبرى.

المناخ السري غير 
السوي الذي نشأت 

فيهم أضعؼ 
قدرتها عمى المرابرة 
وقمؿ مف دافعيتهام 
وجعمها أكرر ميبًل 

 لئلنسحاب.
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لمعػػػودة إلػػػى تمػػػؾ المرحمػػػة 
التػػػػػي كانػػػػػت تعػػػػػيش فيهػػػػػا 

 بكنؼ الوالديف معًام 

بالنتيجػػػػة تبػػػػدو الحالػػػػة ب 
أكرػػػػػػػػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػػػػػػػػيبًل إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػى 
االنبسػػػػػػػػػػػاطيةم طموحػػػػػػػػػػػةم 
نشػػػػػػػػيطة وفعالػػػػػػػػةم تحػػػػػػػػب 
اآلخػػػػػػػػريف ولػػػػػػػػديها القػػػػػػػػدرة 
عمػػػػػػػػػى إقامػػػػػػػػػة العبلقػػػػػػػػػات 
الفعالػػػػػػػػة والدافئػػػػػػػػة معهػػػػػػػػػـ 
بشػػروط االحتػػراـ المتبػػادؿ 
والصػػػػػػػػػػػدؽ واإلخػػػػػػػػػػػبلصم 

رة عمػػى التػػأرير ولػػديها القػػد
فػػػػػي اآلخػػػػػريف كمػػػػػا تتػػػػػأرر 
بمػػف حولهػػا مػػف المحبػػيفم 
تحتػػػػػػػػػػػػػػاج إلػػػػػػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػػػػػػدعـ 
والمسػػػػػػػػػاندةم كمػػػػػػػػػػا تبػػػػػػػػػػدو 
عاطفيػةم حساسػةم متػػرددة 

 وقمقةم ومندفعة أحياناً 

عمػػػػى إقامػػػػة العبلقػػػػات 
الحميميػػػػػػػػػػػة والدافئػػػػػػػػػػػةم 

الػػػػػػػػػدعـ تحتػػػػػػػػػاج إلػػػػػػػػػى 
والمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاندة مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف 
اآلخػػػػريفم وتتػػػػأرر بهػػػػـ 
وتخضػػػػػع لهػػػػػـم وغيػػػػػر 
رابتػة انفعاليػًام وتوافقهػػا 
 الزواجي غير محقؽ.

يجة تبدو الحالة د: وبالنت
ذات شخصية مشتتةم

طموح محدودم عبلقاتها 
سطحية وغير عميقة 

ةم اعتمادية وغير مستمر 
تحتاج لآلخريف وتتأرر 
بهـم وتفتقر لممساندة 

والمساعدة والدعـم رقتها 
بنفسها ضعيفةم ومفهومها 

عف ذاتها سمبيم ال 
تستطيع مواجهة 

مشكبلتها وتعتمد عمى 
الظروؼ لحؿ  ذ  

المشكبلتم تتسـ بدرجة 
ضعيفة في الربات 

االنفعاليم ليس لديها 
القدرة عمى التوافؽ 

ؿ جيد الزواجي بشك
 وداؿ.
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 البحث قترحاتم
البحث بشكؿ عاـ أف األفراد منجزي الهوية أكرر توافقػًا فػي حيػاتهـ الزوجيػةم وأنهػـ أقػدر عمػى اختيػار بينت نتائج 

شريؾ الحياة وفؽ معايير خاصة بهـم كما أنهـ أكرر قدرة عمى اختيار مهنة المستقبؿ بعد تحديد عدد مف البدائؿ 
  وامكاناتهـم وانطبلقًا مف ذلؾ تقدـ الباحرة المقترحات التالية:بما يتناسب مع ميولهـ 

   توجيػػه اآلبػػاء والمؤسسػػات التربويػػة إلػػى كيفيػػة التعامػػؿ مػػع المػػرا قيف بشػػكؿ يضػػمف فهمهػػـ وتػػوفير الظػػروؼ
 المناسبة لنمو ـ باالتجا  االيجابي. 

  الزواجػي وفػؽ معػايير إيجابيػة تسػهؿ وضع برامج إرشادية وتوجيهية لممرا قيف والشباب تساعد عمى االختيػار
 عممية التوافؽ الزواجي مستقببًل. 

 فهػـ أعمػؽ لمبنػاء النفسػي لمشػباب كػٌؿ حسػب رتبػة الهويػة الخاصػة بػهم  لمعمؿ عمىالمؤسسات التربوية  توجيه
 متأكيػػد عمػػى الجوانػػب اإليجابيػػة مػػف  ػػذا البنػػاء النفسػػي المرتبطػػة بالجوانػػب اإليجابيػػة مػػف رتػػب الهويػػة و ػػيل

رتبػة التعميػؽ( واسػترمار ا بالشػكؿ األمرػؿ لموصػوؿ بػالفرد إلػى أقصػى  -الحاالت األكرر نضجًا )رتبػة اإلنجػاز
 -إمكاناتػػهم  والتنبػػه إلػػى الجوانػػب السػػمبية مػػف البنػػاء النفسػػي المرتبطػػة برتػػب الهويػػة األقػػؿ نضػػجًا )االنغػػبلؽ

إرشػػادية تسػػاعد المػػرا قيف عمػػى تحديػػد التشػػتت( والعمػػؿ عمػػى تحسػػيف  ػػذ  الجوانػػبم مػػف خػػبلؿ بنػػاء بػػرامج 
  ويتهـ واسترمار طاقاتهـ إلى أقصى حد.

  تػدعيـ العوامػػؿ المسػاعدة عػػؿ نمػو  ويػػة األنػام والتقميػػؿ مػف العوامػػؿ المعيقػة لهػػذا لالمؤسسػات التربويػػة توجيػه
 مبلئمة. النموم مف خبلؿ وضع برامج إرشادية

  تساعد ـ عمى االختيار الصػحي  لشػريؾ الحيػاة بمػا يحقػؽ العمؿ عمى وضع برامج إرشادية وتدريبية لمشياب
 لهـ أفضؿ توافؽ زواجي مستقببًل.

 تقديـ اإلرشاد البلـز  العمؿ عمى إقامة الدورات التدريبية لممرشديف النفسييف التربوييف ليكونوا قادريف عمى
مة الهوية لديهـ بالشكؿ لممرا قيف في المدارس بما يضمف النمو النفسي السميـ لهـ والمساعدة عمى حؿ أز 

 االيجابي.

  العمؿ عمى تفعيؿ االرشاد المهني في المدارس بما يساعد الطمبة عمى تحديد معايير ـ الصحيحة الختيار
 مهنة المستقبؿ بما يتناسب مع ميولهـ وقدراتهـ واسعداداتهـ مما يسهـ في تشكؿ الهوية لدى  ؤالء الطمبة.
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 ممخص البحث بالمغة العربية
عرضًا لمشكمة البحث يتضمف و  : التعريؼ بموضوع البحثمالفصؿ األكؿفصوؿم  خمسةف البحث مف يتكو 

 م كما يمي:وحدود  ومنهجه وأسئمته وأ ميته وأ دافه
 مشكمة البحث

والكشؼ عف طبيعة العبلقة بيف االختيار  أفراد عينة البحثتحاوؿ الدراسة الحالية الكشؼ عف رتب الهوية لدى 
 اجي.والتوافؽ الزو 

 وبذلؾ تتحدد مشكمة البجث بالسؤاؿ التالي:
 ما عالقة رتب اليكية بمجالييا )اإليديكلكجي كاالجتماعي( بكؿ مف االختيار كالتكافؽ الزكاجي.

 أىمية البحث
 تتحدد أ مية  ذا البحث في جانبيف  ما: 

 األىمية النظرية لمبحث
 تعرؼ العبلقة بيف رتب الهوية وأسموب االختيار الزواجي. 

 .تعرؼ العبلقة بيف رتب الهوية والتوافؽ الزواجي 

 .تعرؼ العبلقة بيف التوافؽ الزواجي وأسموب االختيار الزواجي 

  إف  ذا البحث قد يقدـ فائدة عممية تربوية تسهـ باضافة جديدة إلى ما  و متاح مف أدبيات ومعمومات نظرية
تاحتها لمباحر  يف والمهتميف.متعمقة بمتغيراتهم وجمع  ذ  المعمومات وا 

  عمى الرغـ مف وجود العديد مف الدراسات في العالـ العربي في مجػاؿ تشػكؿ الهويػة ورتبهػام فػتف  ػذا المجػاؿ
 ما زاؿ قاصرًا في المجتمع المحمي نظرًا لعدـ التطرؽ إلى دراسته إال ما ندر)عمى حد عمـ الباحرة(.

 األىمية العممية التطبيقية لمبحث 
تائج  ػذا البحػث مػف قبػؿ المؤسسػات التربويػة فػي وضػع بػرامج إرشػادية وتوجيهيػة تسػهـ يمكف االستفادة مف ن

 في:

  نمو  وية األنام والتقميؿ مف العوامؿ المعيقة لهذا النمو. ىتدعيـ العوامؿ المساعدة عم 

  مسػاعدة الشػػباب عمػػى فهػػـ أعمػػؽ لمبنػاء النفسػػي كػػٌؿ حسػػب رتبػػة الهويػة الخاصػػة بػػهم ممػػا يسػػاعد المؤسسػػات
تربويػػة عمػػى التأكيػػد عمػػى الجوانػػب اإليجابيػػة مػػف  ػػذا البنػػاء النفسػػي المرتبطػػة بالجوانػػب اإليجابيػػة مػػف رتػػب ال

رتبػة التعميػؽ( واسػترمار ا بالشػكؿ األمرػؿ لموصػوؿ بػالفرد  -الهوية و ي الحاالت األكرر نضجًا )رتبة اإلنجػاز
لنفسػػي المرتبطػػة برتػػب الهويػػة األقػػؿ نضػػجًا إلػػى أقصػػى إمكاناتػػهم  والتنبػػه إلػػى الجوانػػب السػػمبية مػػف البنػػاء ا

 التشتت( والعمؿ عمى تحسيف  ذ  الجوانب.  -)االنغبلؽ

 .مساعدة الشباب عمى االختيار الزواجي وفؽ معايير إيجابية تسهؿ عممية التوافؽ الزواجي مستقببًل 

 هػػـ وتػػوفير الظػػروؼ توجيػػه اآلبػػاء والمؤسسػػات التربويػػة إلػػى كيفيػػة التعامػػؿ مػػع المػػرا قيف بشػػكؿ يضػػمف فهم
 المناسبة لنمو ـ باالتجا  االيجابي. 
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 أىداؼ البحث
 بهدؼ  ذا البحث إلى تحقيؽ األ داؼ التالية:

 .معرفة توزع رتب الهوية لدى أفراد عينة البحث 

 .معرفة األساليب األكرر شيوعًا في اختيار شريؾ الحياة لدى أفراد عينة البحث 

 ف التوافؽ الزواجي لدى أفراد عينة البحث.معرفة العبلقة بيف رتب الهوية وبي 

 .معرفة العبلقة بيف رتب الهوية وبيف أسموب االختيار الزواجي لدى أفراد عينة البحث 

  معرفة العبلقة بيف درجة التوافؽ الزواجي وبيف األسػاليب المسػتخدمة فػي اختيػار الشػريؾ لػدى أفػراد عينػة
 البحث.

 ت األعمػػى درجػػة فػػي كػػؿ رتبػػة مػػف رتػػب الهويػػة: المنجػػزة والمعمقػػة فهػػـ البنػػى النفسػػية لمطالبػػات الجامعيػػا
 والمنغمقة والمشتتة وذلؾ مف خبلؿ الدراسة اإلكمينيكية.

 منيج البحث     
 المنهجيف التالييف: البحث تـ استخداـإلنجاز  

ذ  الدراسة اسة الميدانيةم حيث يعد المنهج األكرر مبلئمة لظروؼ  ر م إلجراء الدالمنهج الوصفي التحميمي
 )الميدانية( مف أجؿ الوصوؿ إلى النتائج التي تسهـ في تحقيؽ األ داؼ المرجوة مف البحث. 

جراء الدراسة اإلكمينيكيةم والذي يعتمد في جو ر  عمى دراسة فرد إل( منهج دراسة الحالة)المنهج اإلكمينيكي  
 واحد ويتـ خبلله استخداـ طرؽ ومصادر متعددة لجمع المعمومات.

 ينة البحث:ع
تزوجة مف الطالبات الجامعيات في جامعة تشريف بمحافظة / طالبة جامعية م511ينة البحث مف /تألفت ع

 البلذقيةم و ي عينة مقصودة تـ اختيار ا وفقًا لشروط البحث.
ة كما تـ اختيار الطالبة ذات الدرجة األعمى بالنسبة لكؿ رتبة مف رتب الهوية لتكوف موضوعًا لدراسة الحال

 )الدراسة اإلكمينيكية(.
 أدكات البحث:

 المقياس الموضوعي لرتب الهوية )الصورة الرالرة المعدلة(: -1

 (EOMEIS-2 )Objective Measure Of Ego Identity Status  آدمز كبينيكفو ي مف إعداد 
(Bennion&Adams)  يئة المصرية م وقاـ بتعديمػػػها محمد السيد عبد الرحمف وتقنينها عمى الب1986في عاـ

م وذلؾ بعد أف قامت الباحرة بالتأكد مف صدؽ المقياس وحساب الربات لهم لمتأكػد مف إمكانية 1998عاـ 
 اعتماد  كأداة في البحث وبمػا يناسب مجتمع البحث.

 مف إعداد الباحرة.مقياس التكافؽ الزكاجي:  -2
 اإلكمينيكية " دراسة الحاالت":  األدوات التالية إلجراء الدراسة ـااستخدتـ أدوات دراسة الحالة:  -3

 المقابمة المقننة: مف إعداد الباحرة.

 اختبار ساكس لتكممة الجمؿ " اختبار إسقاطي": و و مف إعداد جوزيؼ ـ. ساكس
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 فرضيات البحث:
وااليديولوجية(  االجتماعية)ال توجد عبلقة ارتباطية دالة إحصائيًا بيف درجات الرتب الخالصة لمهوية  -1

 .أفراد عينة البحثوافؽ الزواجي بأبعاد  المختمفة لدى ودرجة الت

 االجتماعية)في رتب الهوية  أفراد عينة البحثال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات  -2
 .أسموب االختيار الزواجيالخالصة تعزى لمتغير  وااليديولوجية(

 االجتماعية)في رتب الهوية  نة البحثأفراد عيال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات  -3
 الخالصة تعزى لمتغير االختصاص الدراسي.وااليديولوجية(

 االجتماعية)في رتب الهوية  أفراد عينة البحثال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات  -4
 الخالصة تعزى لمتغير السكف )ريؼ/مدينة(.وااليديولوجية(

 االجتماعية)في رتب الهوية  أفراد عينة البحثائية بيف متوسط درجات ال توجد فروؽ ذات داللة إحص -5
 الخالصة تعزى لمتغير السنة الدراسية.وااليديولوجية(

 االجتماعية)في رتب الهوية  أفراد عينة البحثال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات  -6
 وجيف.الخالصة تعزى لمتغير وجود أطفاؿ لدى الز وااليديولوجية(

 االجتماعية)في رتب الهوية  أفراد عينة البحثال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات  -7
 الخالصة تعزى لمتغير عدد سنوات الزواج.وااليديولوجية(

في التوافؽ الزواجي تعزى  أفراد عينة البحثال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات  -8
 ر الزواجي.لمتغير أسموب االختيا

في التوافؽ الزواجي تعزى  أفراد عينة البحثال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات  -9
 .وجود أطفاؿ لدى الزوجيف( -عدد سنوات الزواج -السكف -االختصاص الدراسي -العمرات )لمتغير 

 أسئمة البحث
والرتب االنتقاليةم والرتب المنخفضة الهوية االجتماعية واإليديولوجية )الرتب الخالصةم  ي حاالت ما  -1

 التحديد( األكرر انتشارًا لدى أفراد عينة البحثم وما نسب انتشار ا؟

ما رتب الهوية االجتماعية واإليديولوجية الخالصة )إنجاز الهويةم تعميؽ الهويةم انغبلؽ الهويةم تشتت  -2
  ا؟الهوية( األكرر انتشارًا لدى أفراد عينة البحثم وما نسب انتشار 

 التوافؽ الزواجي لدى أفراد عينة البحث؟ مستوىما   -3

 ما و أسموب اختيار الشريؾ األكرر انتشارًا لدى أفراد عينة البحثم وما نسب انتشار ؟ -4

م وفقًا لنظرية موضوع الهوية مف جوانبها المختمفة المؤلؼ مف: لمبحث،اني اإلطار النظرم الفصؿ الثوتضمف 
جتماعيم والتركيز عمى المرحمة الخامسة منها والتي تتشكؿ الهوية خبللهام إريكسوف في النمو النفسي اال

 وأبعاد ا ومكوناتها. وتضمف عرضًا لمفهوـ الهوية وأبعاد ا ووظيفتها
متضمنًا مفهـو التوافؽ وخصائصهم  واالختيار الزواجيم لمفهـو التوافؽ الزواجي اً عرض  ذا الفصؿ كما تصمف

م والدوافع إلى الزواج وأشكاله ووظائفهم ومه وتعريفه قانونيًا وفقهيًا واجتماعيًا ونفسياً ومفهوـ الزواج مف حيث مفه
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ومف رـ عرضًا لمفهوـ التوافؽ الزواجي والعوامؿ المؤررة فيهم واالختيار الزواجي كأحد  ذ  العوامؿ ونظريات 
 االختيار الزواجي واساليبه.

اسات السابقة العربية واألجنبية المتعمقة بموضوعي الهوية : فقد تضمف عرضًا أل ـ الدر الفصؿ الثالثأما 
 والتوافؽ الزواجي وتعقيبًا عمى  ذ  الدراسات السابقة

م تحكيمهام التأكد مف إعداد ا متناوؿ أدوات البحثحيث  الفصؿ الرابع إجراءات البحث كمنيجو،وتضمف 
تمى البحث واختبار الفرضيات وتفسير ام و  م اإلجابة عف أسئمةنتائج البحث الحامسالفصؿ صبلحيتهام وتضمف 

    مقترحات البحثم وأخيرًا ممخصًا لمبحث بالمغتيف العربية واإلنكميزيةم رـ عرضًا لمراجع البحث ومبلحقه.ذلؾ 
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                                            مخص البحث بالمغة اإلنكميزيةم
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The research summary in English 

 

The research contents of five chaptrs, The first chapter is: difining the  

research supject, and it  includes the  research problem, importance, aims, 

theorise, method, terms, instruments, and its limits, wher displayed the 

following in this chapter. 

The research problem (Issue): 

The recent research tryes to discover the identity status among the 

members sample, and it tryes to recognize the relationship between the 

identity and the marital choice and adjustment, therfor the research issue 

difine by this question: " What is the relationship between the identity 

status(ideological, interpersonal) and both of marital choice and 

adjustment, among the members researsh samplee. 

The research importance: 

The theory importance: 

 Difining the relationship between the identity status and marital 

choice way. 

 Difining the relationship between the identity status and marital 

adjustment. 

 Difining the relationship between the marital adjustment and marital 

choice way. 

 This research may presents educational scientific benefit that 

contributes to add a new knowledge, to the available theory 

information that related to the research variables, to be available  to 

researchers. 

 The reseachs that are interesting in the identity and its statuses.  

 The research results can be depended in putting the youth advertising 

programs, and the special guidance programs that dealing with the 

youth problems in the late adolescent period. 

The research aims: 

 Difining the distribution of the identity statuses among the 

members of the research sample. 

 Difining the most common ways of marital mchoice among the 

members of the research sample. 

 Difining the relationship between the identity status and marital 

adjustment among the members of the research sample. 

 Difining the relationship between the identity status and marital 

choice way, among the members of the research sample. 
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 Difining the relationship between the marital adjustment, and 

marital choice wayes, among the members of the research sample. 

 Understanding the psychological constructions of the university 

students of the high degrees in evry identity status, by the clinical 

study. 

The research methodlogy 

The research form required depending on the analyzing describing method, 

which presented the most suitable circumstances to this research, and 

participate in achiving the aims obtained this research. 

Researcher, also used the clinical method for carring the clinical study. 

The research sample: 

The research sample consisted of /511/ married students families from 

Teshreen University in Lattakia city, this sample is a categorical intended 

sample, and it choosed according to research conditions, also the student 

of highest degree in evry identity status, is choosed to be object of the 

clinical study. 

Research instrument: 

 The objective measure of the ideological interpersonal identity, that 

Adams and others considerd on Erixon theory in the psychological 

interpersonal development, according to Marcia categories to the 

fourth identities and has proceeded what requires of modification to 

suit the recent research, the member of its statements (64) statements, 

distributed on the ideological interpersonal identity and its status. 

 The marital adjustment measure: prepared by researcher. 

 Enactmental interview: prepared by researcher. 

 Sax measuer for complement sentencs: prepared by Josif. M. Sax. 

Research questions: 

 What is the ideological iinterpersonal identity status (pure- low 

difining- transtion) that exists among members of the research 

sample, why? 

 What is the pure ideological iinterpersonal identity status 

(achievement, moratorium, foreclosure, diffusion) that exists among 

members of the research sample, why? 

 What is the level of marital adjustment among members of the 

research sample? 

The second chapter: included the identity subject from different sides, 

according Erixon theory in the psychological interpersonal development, 

concentrating on its fifth period cause it’s the identity period, then 

exposure to the identity notion crisis and its relationship with the 
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psychological alienation, also this chapter containd the recognizing the 

identity notion and its forming way, and the identity status and the helpful 

factors in the identity development.Also, this chapter handles the marital 

adjustment concept, hncuding concept of adjustment,marriage, and the 

difining of marital adjustment, its forms and functions, and factors that 

effect in, then the chapter handles the subject of marital choise as afactor 

effects in marital adjustment, and theories of marital choise, and its ways. 

The third chapter: containd  the local Arabic and foreign studying that 

related to the research subject, and the place of the recent study, and the 

advantage from it. 

also, the chapter demonstrates the Research hypothesis which are: 

1- There is no connection relationship of statistical significance between 

the pure identity status degree ( ideological interpersonal) and the 

degree of marital adjustment for the sample members. 

2- There are no differences of statistical significance in the average 

degree for the sample members, in pure identity status( ideological 

interpersonal) according to the marital choise way variable. 

3-   There are no differences of statistical significance in the average 

degree for the sample members, in pure identity status( ideological 

interpersonal) according to the studying changes variable. 

4- There are no differences of statistical significance in the average 

degree for the sample members, in pure identity status( ideological 

interpersonal) according to the stay (city/ country)variable. 

5- There are no differences of statistical significance in the average 

degree for the sample members, in pure identity status( ideological 

interpersonal) according to the classified studay variable. 

6- There are no differences of statistical significance in the average 

degree for the sample members, in pure identity status( ideological 

interpersonal) according to the child  existing variable. 

7- There are no differences of statistical significance in the average 

degree for the sample members, in pure identity status( ideological 

interpersonal) according to the  marriage period variable. 

8- There are no differences of statistical significance in the average 

degree for the sample members, in the marital adjustment, according 

the marital choise variable. 

9- There are no differences of statistical significance in the average 

degree for the sample members, in the marital adjustment, according 

the (age- studying changes- stay- marriage period- child  existing ) 

variables. 
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The forth chapter:  

The second part of research: incuded research procedures and it
,
s method 

it handled the  instruments of research, its honesty and fixable guides, and 

its applicable. 

The five chapter handled the research results, through answering the 

research questions, and checking its theories, discussing and explaining its 

results. 

Adding to displaying some suggestions, finaly there are summaries in 

Arabic and English, then ther is a showing of research references, and its 

appendixes.   
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 المراجع
 المراجع العربية -أكالن 
 

  م القا رة.3(. الزواج واالستقرار النفسيم مكتبة مصرم ط1986)إبرا يـم زكريا 
 ( منػا ج البحػث وطػرؽ التحميػؿ اإلحصػائي فػي العمػـو النفسػية 1991أبو حطػبم فػؤاد؛ صػادؽم آمػاؿ .)

 والتربويةم مكتبة األنجمو المصريةم القا رة.
 م القا رة.4مصريةم ط(. عمـ النفس التربويم مكتبة األنجمو ال1994حطبم فؤاد؛ صادؽم آماؿ ) أبو 
 الطالػب  مكتبػة م النفسػية الصػحة فػي مقدمػة( 1998 ) . محمػد والنجػارم عػودة نظمػي مصػطفىم أبػو

 . غزة م األقصى بجامعة الجامعي
 ( التوافػػػؽ الزواجػػػي وعبلقتػػػه بػػػبعض سػػػمات الشخصػػػية لػػػدى 2008أبػػػو موسػػػىم سػػػمية محمػػػد جمعػػػة .)

 .غزةالنفسم كمية التربيةم الجامعة اإلسبلميةم المعاقيفم رسالة ماجستير غير منشورةم قسـ عمـ 
 ( استبياف التوافؽ الزواجيم مكتبة األنجمو المصريةم القا رة.1989األشوؿم عادؿ عز الديف .) 
 ( أرر تطور أزمػة  ويػة المػرا قيف الفمسػطينييف عمػى تحصػيمهـ الدراسػي 2005أغباريةم سوسف إبرا يـ .)

 رةم كمية الدراسات العميام الجامعة األردنيةم األردف.واغترابهـم رسالة ماجستير غير منشو 
 ( أزمػػػػة المرا قػػػػة وآرػػػػار التغيػػػػرات فػػػػي الشخصػػػػيةم مجمػػػػة النبػػػػأم العػػػػدد2004اإلمػػػػارةم سػػػػعد .)م عػػػػف 70

 www.Annabaa@annabaa.Orgاإلنترنيت موقع 
 ( مقياس الرض1987البببلويم فيوال .).ا الزواجيم مكتبة األنجمو المصريةم القا رة 
 ( وية األنا وعبلقتها بكؿ مف القمؽ وتقدير الذات والمعاممػة الوالديػة لػدى 1990البحيريم عبد الرقيب  .)

( م 12طمبػػػة الجامعػػػة دراسػػػة فػػػي ضػػػوء نظريػػػة إريكسػػػوفم مجمػػػة كميػػػة التربيػػػةم جامعػػػة الزقػػػازيؽم العػػػدد)
 .165ص

 م والتوزيػع لمنشػر سػنتر البيطػاش م المصػرم لمشػباب المتغيػر اإلدراؾ( 1999 ) . مرسػي يحيػى بػدرم 
  .القا رة

 ( الصػحة النفسػية لمطفػؿم دار الروضػةم منشػورات 2006ببلفم كماؿ؛ بركاتم مطاع؛ نعيسػةم رغػداء .)
 جامعة دمشؽم دمشؽ.

 ( االرتقػػاء المعرفػػي والتمركػز حػػوؿ الػػذات وعبلقتهمػػا بحػاالت الهو 2007بمػهم فاديػػا .)دراسػػة ارتقائيػػة  -يػػة
 كمينيكيةم رسالة دكتورا  غير منشورةم معهد الدراسات التربويةم جامعة القا رة.

 (تشػػكؿ الهويػػة وعبلقتهػػا بالمسػػؤولية االجتماعيػػة لػػدى عينػػة مػػف طػػبلب 2003البمػػويم محمػػد سػػميماف .)
 المكرمة. جامعة أـ القرىم رسالة ماجستير غير منشورةم كمية التربيةم جامعة أـ القرىم مكة

 ( مػدى انطبػاؽ الصػورة الوالديػة عمػى الػزوج وعبلقتهػا بػالتوافؽ الزواجػي واختيػار 1976بنام ناديػا إميػؿ .)
 القريفم رسالة ماجستيرم جامعة عيف شمسم كمية البناتم قسـ عمـ النفس.

http://www.Annabaa@annabaa.org/
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 (. نظريات الشخصيةم دار النهضة العربيةم القا رة.1990)جابر جابرم عبد الحميد 
 (م مركػز الدراسػات 48)12(. أزمات المرا قةم مجمػة الرقافػة النفسػية المتخصصػةم 2001ور )الجرابةم أن

 الجسدية. -النفسية والنفسية
 ( 1994الجسمانيم عبد العمي)م الدار العربية لمعموـم بيروت.1. عمـ النفس وتطبيقاته االجتماعيةم ط 
 ( التنشػػػػئة االجتماعيػػػػة والهويػػػػةم ترجمػػػػة 1996حديػػػػةم المصػػػػطفى .) محمػػػػد بػػػػف الشػػػػيخم منشػػػػورات كميػػػػة

 اآلدابم الرباط.
 (الهويات الوطنبة والمجتمع العالمي واإلعبلـم دار النهضة العربيةم بيروتم 2002حمزةم غساف منير .)

 .1ط
 (أصوؿ البحث في عمـ النفسم منشورات جامعة دمشؽم دمشؽ.1991حمصيم أنطوف .) 
 ( سيكولوجية العبل1990خميؿم محمد محمد بيومي .) قػات الزوجيػةم دار قبػاء لمطباعػة والنشػر والتوزيػعم

 م القا رة. 1ط
  (الزواج والعبلقات األسريةم دار المعرفة الجامعيةم اإلسكندرية.  1983الخوليم سناء .) 
   ( اإلرشاد الزواجي واألسريم دار صفاء لمنشر والتوزيعم عماف.2008الدا ريم صال  حسف .) 
  ( ال 1997دخافم نبيؿ كامؿ .) توافؽ النفسي المدرسي لدى الطمبة الفمسطينييف مف الخارج في المرحمة

اإلعدادية وعبلقته بتحصيمهـ الدراسيم رسالة ماجستير غير منشورة م كمية التربيةم الجامعة اإلسبلميةم 
 .غزة

 ( التوافؽ الزواجػيم رسػالة دكتػورا  غيػر منشػورةم جامعػة الزقػازيؽم1986دسوقيم راوية محمود حسيف .) 
 كمية اآلدابم قسـ عمـ النفسم الزقازيؽ.

 ( عمـ النفس ودراسة التوافؽم كمية التربيةم جامعة الزقازيؽم ط1976دسوقيم كماؿ محمد .)3. 
  (العبلقػػة بػػيف إدراؾ أسػػموب الرعايػػة الوالديػػة ونمػػو الهويػػة النفسػػية والجػػنس لػػدى 1994الربابعػػةم جعفػػر .)

 ةم جامعة مؤتةم األردف.طمبة الجامعةم رسالة ماجستير غير منشور 
 ( م أصوؿ الصحة النفسيةم مطبعة الجببلويم القا رة.1977ربيعم محمد شحاتة) 
   ( سػػػيكولوجيا العبلقػػػات بػػػيف الجماعػػػات2006زايػػػدم أحمػػػد .)-  قضػػػايا فػػػي الهويػػػة االجتماعيػػػة وتصػػػنيؼ

 الذاتم سمسمة عالـ المعرفةم الكويت.
   ( التوجيه1985ز رافم حامد عبد السبلـ .) 3واإلرشاد النفسيم القا رةم عالـ الكتبم ط. 
   ( االختيار لمزواج والتغير االجتماعيم دار النجاحم بيروت.1982الساعاتيم سامية حسف .) 
   ( مشػػػكبلت التفاعػػػؿ الزواجػػػي وعبلقتهػػػا باضػػػطرابات العبلقػػػات الزوجيػػػة1999سػػػعودم نا ػػػد شػػػريؼ .)- 

غير منشورةم جامعة دمشؽم كميػة التربيػةم قسػـ الصػحة دراسة ميدانية في مدينة دمشؽم رسالة ماجستير 
 النفسيةم دمشؽ.

 ( اختبار ساكس لتكممة الجمؿم 1970سبلمةم أحمد عبد العزيز .).دار النهضة العربيةم القا رة 
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   (. التنبؤ بػالتوافؽ الزواجػيم بحػوث المػؤتمر الرابػع لعمػـ الػنفس فػي 1988الدسوقيم راوية ) ؛السيدم محمد
 التنمية البشرية والمعموماتم القا رة.مصرم مركز 

   ( معجـ المصطمحات التربوية والنفسيةم الدار المصرية المبنانيةم بيروتم لبناف.2003شحاتةم حسف : ) 
   ( الشخصية السوية والمضطربةم مكتبة النهضة العربيةم القا رة.2000شقيرم زينب محمود .) 
  ( الطالب المرا ؽ وأزمة2006الشيخم دعد .) لعربية لمتربيػة وعمػـ الػنفسم الهويةم مجمة اتحاد الجامعات ا

 .120-91 م(2)4
 ( الػػػػدور التكػػػػاممي لؤلسػػػػرة مػػػػع مؤسسػػػػات المجتمػػػػع األخػػػػرى فػػػػي التربيػػػػة عمػػػػى 2009صػػػػال م غسػػػػاف .)

المواطنةم ورقة عمؿ مقدمة في ورشة عمؿ اقميمية حوؿ حقوؽ اإلنساف والمواطنة في المنا ج التعميميةم 
 الشارقة.

 (. موسوعة عمـ النفس ةالتحميؿ النفسيم دار سعاد الصباح لمنشرم الكويت.1993هم فرج عبد القادر)ط 
 (مبادئ القياس ةالتقويـ في التربيةم مكتبة الرقافةم عماف.1999الظا رم زكريا وآخروف .) 
 ( نظريات الشخصيةم دار النهضة العربيةم القا رة.1990عبد الحميدم جابر .) 
 م مكتبة ز راء الشرؽم القا رة.1(. نظريات النمومط2001حمد السيد )عبد الرحمفم م 
 ( مقيػػاس موضػػوعي لرتػػب الهويػػة اإليديولوجيػػة واالجتماعيػػة فػػي أ-1998عبػػد الػػرحمفم محمػػد السػػيد .)

 مرحمتي المرا قة والرشد المبكرم دار قباء لمطباعة والنشرم القا رة.
 (دراسػػات فػػي ب -1998عبػػد الػػرحمفم محمػػد السػػيد ) الصػػحة النفسػػية )التوافػػؽ الزواجػػيم فعاليػػة الػػذاتم

 م القا رة.1االضطرابات النفسية السموكية(م الجزء األوؿم دار قباء لمطباعة والنشر والتوزيعم ط
 (نظريػػات الشخصػػيةم دار قبػػاء لمطباعػػة والنشػػر والتوزيػػعم ط -1998عبػػد الػػرحمفم محمػػد السػػيد )م 1ج

 القا رة. 
   (. التنبؤ بالتوافؽ الزواجيم في بحوث المؤتمر الرابع 1988؛ الدسوقيم راوية )عبد الرحمفم محمد السيد

 لعمـ النفس في مصرم مركز التنمية البشرية والمعموماتم الجيزة.
   ( التوافػػؽ الزواجػػي وعبلقتػػه بدرجػػة العدوانيػػة لػػدى األبنػػاء مػػف 1998عبػػد العزيػػزم  الػػة سػػيد .)12-10 

 معهد الدراسات العميا لمطفولةم جامعة عيف شمس.سنةم رسالة ماجستير غير منشورةم 
   ( المرا قوف وأساليب معاممتهـم دار قباء لمطباعة والنشر والتوزيعم القا رة.1998عبد الفتاحم كاميميا .) 
   ( التنشئة األسرية وارر ا في تشكؿ الهوية لدى الشػباب الجػامعيم 1991عبد المعطيم حسف مصطفى .)

 .14امعة الزقازيؽم العدد مجمة كمية التربيةم ج
   ( دراسة لبعض المتغيرات األكاديمية المرتبطة بتشكؿ الهوية لدى 1993عبد المعطيم حسف مصطفى .)

 .25الشباب الجامعيم مجمة عمـ النفسم الهيئة المصرية العامة لمكتابم العدد 
   بلقتػه بتقػدير الػذات (. التوافػؽ الزواجػي وع1993حسػيفم راويػة محمػود ) ؛عبػد المعطػيم حسػف مصػطفى

-6(م السػنة السػابعةم الهيئػة المصػرية لمكتػابم ص ص 28والقمؽ واإلكتئابم مجمة عمـ النفسم العدد )
32. 
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 م دار قبػػػاءم 1م ط1(. عمػػػـ نفػػػس النمػػػوم ج2001؛ قنػػػاويم  ػػػدى محمػػػد )عبػػػد المعطػػػيم حسػػػف مصػػػطفى
 القا رة.

   ( عمـ النفس التطويريم دار مجدالويم1993عريفجم سامي .) .عمافم األردف 
   ( الصداـ اإليديولوجي و وية الذاتم مكتبة األنجمو المصريةم القا رة.1994عسكرم عبداهلل .) 
   (عبلقػػة تشػػكؿ  ويػػة األنػػا بكػػؿ مػػف مفهػػـو الػػذات والتوافػػؽ النفسػػي 2003عسػػيريم عبيػػر محمػػد حسػػف .)

ؼم رسالة ماجستير غير منشورةم واالجتماعي والعاـ لدى عينة مف طالبات المرحمة الرانوية بمدينة الطائ
 كمية التربيةم جامعة أـ القرىم مكة المكرمة.

 ( رتب الهوية لدى الشباب الجزائريم مجمػة دراسػات نفسػبة وتربويػةم جامهػة عبػاس 2011عبلونةم ربيعة .)
 فرحاتم سطيؼم الجزائر.

  ( رتب الهويػة االجتماعيػة واإليديولوجيػة وعبلقتهػا بػاالغت2007عميم لينا .) راب النفسػيم رسػالة ماجسػتير
 غير منشورةم كمية التربيةم جامعة دمشؽ.

  ( فف التعامؿ مع المرا قيف والمرا قاتم دار صفاء لمطباعة والنشر والتوزيعم عمافم 2004عميافم فؤاد .)
 .1األردفم ط

 ( اضػػػطراب التكيػػػػؼ لػػػدى المػػػرأة العاممػػػة وعبلقتػػػػه باضػػػطراب التكيػػػؼ فػػػي حياتهػػػػا1987عمػػػرم سػػػهير .) 
م قسـ عمـ النفسم كميػة اآلدابم جامعػة العائميةم دراسة في التحميؿ النفسيم رسالة ماجستير غير منشورة

 عيف شمس.
  ( دور أسػػػػاليب التفكيػػػػر ومعػػػػايير اختيػػػػار الشػػػػريؾ وبعػػػػض 2009العنػػػػزيم فرحػػػػاف بػػػػف سػػػػالـ بػػػػف ربيػػػػع .)

المجتمػػع السػػعوديم رسػػػالة المتغيػػرات الديموغرافيػػة فػػي تحقيػػؽ مسػػتوى التوافػػؽ الزواجػػي لػػدى عينػػة مػػف 
 دكتورا  غير منشورةم جامعة أـ القرىم مكة المكرمة.

 ( تحديث األسرة والزواجم دار الفاضؿ لمتأليؼ والترجمة والنشرم دمشؽ.1991العوام عادؿ .) 
  ( تشكؿ  وية األنا لدى األحداث الجانحيفم المجمة العربية لمدراسات 2000الغامديم حسيف عبد الفتاح .)

  183م ص 30نية والتدريبم العدد األم
  ( المقيػػاس الموضػػوعي لتشػػكؿ  ويػػػة األنػػا فػػي المرا قػػة والشػػػبابم 2001الغامػػديم حسػػيف عبػػد الفتػػػاح .)

 .255 -221ص ص  جامعة أـ القرىم مكة المكرمة.
  ( عبلقػػة تشػػكؿ  ويػػة األنػػا بنمػػو التفكيػػر األخبلقػػي لػػدى عينػػة مػػف 2001الغامػػديم حسػػيف عبػػد الفتػػاح .)

كور فػػي مرحمػػة المرا قػػة والشػػباب بالمنطقػػة الغربيػػة مػػف المممكػػة العربيػػة السػػعوديةم المجمػػة المصػػرية الػػذ
 (م29لمدراسات النفسيةم العدد )

  ( التوافؽ الشخصي االجتماعيم مكتبة الخافجيم القا رة. 1997فهمي م مصطفى : )  قدي  م رمضاف
  لقادسية لمنشر والتوزيعم خاف يونس(. مبادئ اإلرشاد والصحة النفسية م مكتبة ا 2004) 

  ( الصحة النفسية دراسات في سيكولوجية التكيؼم مكتبة الخانجيم القا رة.1967فهميم مصطفى .) 
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  (الخصػػية1993القػػذافيم رمضػػاف محمػػد )- أسػػاليب قياسػػهام دار الكتػػب الوطنيػػةم  -اختباراتهػػا -نظرياتهػػا
 بنغازي.

  ( عمػػـ نفػػس النمػػو ج2001قنػػاويم  ػػدى وعبػػد المعطػػيم حسػػف مصػػطفى .)م دار قبػػاء لمطباعػػة والنشػػر 1
 والتوزيعم القا رة.

  (تسػػمط الػػزوج وأرػػر  فػػي التوافػػؽ الزواجػػيم رسػػالة دكتػػورا  غيػػر منشػػورةم 2004كػػاتبيم محمػػد عػػزت عربػػي )
 كمية التربيةم جامعة دمشؽ.

 ( الزواجم مؤسسة الرسالة لمطباعة والنشر والتوزيعم ب1985كحالةم عمر رضا .).يروت 
 ( اإلرشػػػػاد والعػػػػبلج النفسػػػػي األسػػػػري المنظػػػػور النسػػػػقي االتصػػػػاليم حػػػػورس 1999كفػػػػافيم عػػػػبلء الػػػػديف .)

 م القا رة.1لمطباعة والنشرم ط
  ( الحػػػب والكػػػر  والحسػػػد والغيػػػرة2010كػػػوترم بيتػػػر )-  التحميػػػؿ النفسػػػي لبلنفعػػػاالتم ترجمػػػة سػػػامر جميػػػؿ

 لمتحدة.رضوافم دار الكتاب الجامعيم اإلمارات العربية ا
  (. البحػػػث عػػػف الهويػػػة" الهويػػػة وتنشػػػئتها فػػػي حيػػػاة إيريػػػؾ إيركسػػػوف"م ترجمػػػة سػػػامر 2010م بيتػػػر)كونسػػػف

 رضوافم دار الكتاب الجامعيم اإلمارات العربية المتحدة.
  ( تشكؿ  ويػة األنػا لعينػة مػف طػبلب وطالبػات جامعػة أـ القػرى 2001المجنونيم عبد المحسف عبد اهلل .)

غيػػػرات األسػػػرية والديموغرافيػػػةم رسػػػالة ماجسػػػتير غيػػػر منشػػػورةم كميػػػة التربيػػػةم جامعػػػة أـ تبعػػػًا لػػػبعض المت
 القرىم مكة المكرمة.

  ( 1990محمػػدم عػػادؿ عبػػد اهلل.) تطبيػػؽ مقيػػاس مارشػػيا لممقابمػػة الشخصػػية لدراسػػة أسػػاليب مواجهػػة أزمػػة
 .198 -134(م ص ص 11كمية التربيةم العدد ) الهوية بيف الشباب الجامعيم مجمة

 ( دراسة مقارنة في تقدير الذات بيف الشباب الجامعي باختبلؼ أساليبهـ في 1991محمدم عادؿ عبد اهلل .)
 .14مواجهة أزمة الهويةم مجمة كمية التربيةم جامعة الزقازيؽم السنة العاشرةم العدد 

 ( النمػػػو والتطػػػور فػػػي ريػػػاض األطفػػػاؿم مكتبػػػة دار الرقافػػػة لمنشػػػ2004محمػػػدم محمػػػد جاسػػػـ .) ر والتوزيػػػعم
 عمافم األردف.

 (التوافػػؽ الزواجػػي فػػي عبلقتػػه بػػبعض عوامػػؿ الشخصػػية والػػذكاء االنفعػػاليم 2006محمػػودم عبػػداهلل جػػاد .)
 (.60مجمة كمية التربيةم جامعة المنصورةم العدد )

 ( اختبارات الذكاء والشخصيةم الجزء الرانيم منشورات جامعة دمشؽم دمشؽ.1999مخائيؿم مطانيوس .) 
  (. القياس والتقويـ في التربية الحديرةم منشورات جامعة دمشؽم دمشؽ.2001ائيؿم مطانيوس )مخ 
 ( أزمة الهوية في المرا قة والحاجة لئلرشاد النفسػيم مكتبػة النهضػة 2002مرسيم أبو بكر مرسي محمد .)

 المصريةم القا رة.
 لدى الزواجى لتوافؽا منبئات ( 2005 ) محمود مالطا رة المغربي و إسماعيؿ صفاء مرسيم 

 جامعة األوؿم العدد عشرم الخامس المجمد نفسية دراسات مجمة المصرييفم والزوجات األزواج مف عينة
 القا رة
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 ( أوالدنا مف الوالدة حتى المرا قةم منشورات أكاديميام بيروت.2001مر جم ريتا .) 
 ( المرا قة أزمة  وية أـ أزمة حضارةم1996معاليقيم عبد المطيؼ .) 1شركة المطبوعاتم بيروتم ط. 
 (أزمػػة الهويػػة فػػي المرا قػػة حقيقػػة نمائيػػة أـ ظػػا رة رقافيػػة1992المفػػدىم عمػػر بػػف عبػػد الػػرحمف .)-  دراسػػة

مقارنػػػة لمطفولػػػة والمرا قػػػة والشػػػبابم مجمػػػة جامعػػػة المممػػػؾ سػػػعود لمعمػػػـو التربويػػػة والدراسػػػات اإلسػػػبلميةم 
 المجمد الرابع.

  ( 1990مكاويم عمي محمد  .)االجتماعي ممكتبة نهضة  األنرروبولوجيا االجتماعية ودراسة التغير والبناء
 الشرؽ م جامعة القا رة

  (النمو النفسيم الطبعػة الرابعػةم المكتػب الجػامعي الحػديثم  1971المميجيمعبد المنعـ والمميجيمحممي .)
 اإلسكندرية.

 ( األسرة والبناء االجتماعي في ا1981المهينيم غنيمة يوسؼ .).لمجتمع الكويتيم مكتبة العبلجم الكويت 
 ( أزمػػة الهويػػة دراسػػات مقارنػػة بػػيف األحػػداث الجػػانحيف وغيػػر الجػػانحيفم 1994المنيػػزؿم عبػػدا هلل فػػبلح .)

 .1م العدد 21مجمة دراساتم المجمد 
 (.  دراسات وبحوث في عمـ النفسم دار الرقافةم القا رة.1980) موسىم عبداهلل عبد الحي 
 1(. الهويةم ترجمة عمي وطفةم دار الوسيـم دمشؽم ط1993) ليكسميكشيمميم أ. 
 ( دراسػػػة لػػػبعض المتغيػػػرات النفسػػػية واالجتماعيػػػة المرتبطػػػة بػػػالتوافؽ 1996الهيػػػؿم أمينػػػة إبػػػرا يـ حسػػػف .)

الزواجػػػي لػػػدى المػػػرأة القطريػػػةم رسػػػالة ماجسػػػتير غيػػػر منشػػػورةم جامعػػػة عػػػيف شػػػمسم كميػػػة التربيػػػةم قسػػػـ 
 الصحة النفسية.

 (. المػػػدخؿ إلػػػى عمػػػـ الػػػنفس اإلجتمػػػاعي م مكتبػػػة دار  2004م باسػػػـ محمػػػد؛ محمػػػدم محمػػػد جاسػػػـ ) ولػػػي
 الرقافة لمنشر والتوزيع .

 .وستر مارؾم إدوارد )ببل تاريخ(. الزواجم ترجمة عبد الحميد يونسم مطبعة المحمة الجديدةم القا رة 
 ( ديناميػة صػراع األدوار وعبلقتهػا ب1994يوسؼم عبد الفتاح .) شخصػية المػرأة فػي اإلمػارات دراسػة نفسػية

 .94-61(م ص ص 3(م السنة )5اجتماعيةم مجمة مركز البحوث التربويةم جامعة قطرم العدد )
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 0نمهحك رلم ا

 انٍُٔخ انممٕبش انمُػُػٓ نررت
 عزيزتي الطالبة/ عزيزي الطالب:

فيما يمي مجموعة مف العبارات التي نود أف نعرؼ وجهة نظرؾ فيهام والمطموب منؾ أف تقرأ كؿ عبارة با تماـم وتأكد مف أنؾ 
وافؽ إطبلقًا(م تستجيب لمعبارة ككؿ وليس لجزء منهام وذلؾ باستخداـ مدى االستجابات الذي يتراوح بيف )موافؽ تمامًا( إلى )غير م

ووض  إلى أي درجة تعبر  ذ  العبارات عف انطباعؾ عف نفسؾم وتذكر أننا مهتميف فقط بالكيفية التي تعكس أو ال تعكس بها 
  ذ  البنود كيؼ تدرؾ تفكيرؾ ومشاعرؾ في الوقت الحالي.

 مع الرجاء عدـ ترؾ أية عبارة دوف إجابة. الرجاء مؿء المعمومات التالية أواًل:
 نس:.............. الكمية:.................... السنة الدراسية:..............................الج

 شاكريف تعاونكـ
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موافؽ  العبارات ـ
 تماماً 

موافؽ 
بدرجة 
 متوسطة

موافؽ 
إلى حد 
 قميؿ

غير 
موافؽ 
إلى حد 
 قميؿ

غير 
موافؽ 
بدرجة 
 متوسطة

غير 
موافؽ 
 إطبلقاً 

لـ أختر بعد المهنة التي أرغب حقًا في العمؿ   .1
 بهام وأعمؿ اآلف في أي مجاؿ يتاح لي.

      

ال أشعر بالحاجة إلى البحث في المسائؿ   .2
 الدينيةم فأنا ال أجد فيها ما يشغمني.

      

أفكاري عف دور الرجؿ والمرأة في العبلقة   .3
 الزوجيةم تتطابؽ تمامًا مع أفكار والدي.

      

ال يوجد أسموب معيف في الحياة يجذبني أكرر   .4
 مف غير .

      

ما زلت أبحث عف ذلؾ النوع الذي يناسبني مف   .5
 األصدقاء.

      

أشترؾ أحيانًا في بعض األنشطة الترفيهيةم   .6
 ولكني ال أفعؿ ذلؾ بمبادرة مني.

      

لـ أفكر في أسموب التعامؿ مع الجنس اآلخر   .7
 ير مهتـ بذلؾ.عند مقابمتهـم فأنا غ

      

أعتقد أنه مف المهـ أف أحدد اتجا اتي وأفكاري   .8
السياسيةم بالرغـ مف أف السياسة مف األمور 

 التي ال أرؽ بها.

      

ما زلت أحاوؿ تحديد مدى قدراتي كشخصم   .9
 والوظائؼ التي تناسبني.

      

ال أفكر كريرًا في المسائؿ الدينيةم فهي ال تمرؿ   .10
 النسبة لي.مصدر قمؽ ب

      

أحاوؿ أف أحدد الطريقة التي تناسبني في تقسيـ   .11
 مسؤوليات الزواج.

      

أبحث عف أسموب الحياة الذي يناسبنيم ولـ   .12
 أجد  بعد.

      

أختار أصدقائي المقربيف عمى أساس تشابههـ   .13
 معي في قيـ معينة.

      

أمارس أنشطة ترفيهية متعددةم محاواًل البحث   .14
 تمؾ التي تمتعني وأندمج فيها.عف 

      

اخترت األسموب الذي يناسبني لمتعامؿ مع   .15
 الجنس اآلخر

      

      السياسة ال ترير ا تماميم وليس لدي ميوؿ   .16
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موافؽ  العبارات ـ
 تماماً 

موافؽ 
بدرجة 
 متوسطة

موافؽ 
إلى حد 
 قميؿ

غير 
موافؽ 
إلى حد 
 قميؿ

غير 
موافؽ 
بدرجة 
 متوسطة

غير 
موافؽ 
 إطبلقاً 

 سياسية محددة.
حدد والدي المهنة التي يريدانها ليم لذلؾ لـ   .17

 يشغمني  ذا األمر.
      

ها الشخص حقيقة إيماف الشخص مسألة ينفرد ب  .18
 ذاتهم وأنا متأكد مف مدى إيماني.

      

لـ أفكر بجدية حوؿ دور الرجؿ والمرأة في   .19
 العبلقة الزوجيةم فهذا األمر ال يشغمني كريرًا.

      

اخترت لنفسي أسموب الحياة الذي يناسبنيم   .20
 وليس باستطاعة أحد أف يجعمني أبدله.

      

أف  يعرؼ والداي أفضؿ أسموب يمكنني به  .21
 أختار أصدقائي المقربيف.

      

اخترت عف قناعة ورضا األنشطة الترفيهية التي   .22
 أمارسها بانتظاـ.

      

ال أفكر كريرًا في مسألة التعامؿ مع الجنس   .23
 اآلخرم وأتقبؿ  ذا األمر كما  و.

      

أتشابه مع بقية الناس في األمور السياسيةم   .24
 خابات أو غير ا.وأتبع ما يفعمونه في مجاؿ االنت

      

ؿ أ تـ بالبحث عف العمؿ المناسب ليم ألني   .25
 قادر عمى التكيؼ مع أي عمؿ متاح.

      

أريد أف أتخذ قرارًا في معنى بعض المسائؿ   .26
 الدينيةم ولكني لـ أعؿ ذلؾ بعد.

      

أخذت أفكاري عف دور الرجؿ والمرأة في العبلقة   .27
مزيد مف  الزوجية مف أسرتيم ولـ أبحث عف

 تمؾ األفكار.

      

اكتسبت أسموبي في الحياة مف أسرتيم وأنا   .28
 مقتنع تمامًا به.

      

ليس لدي أصدقاء مقربيفم وال أفكر في البحث   .29
 عف  ذا النوع مف األصدقاء.

      

ال أ تـ بالبحث عف نشاط ترفيهي معيف ألمارسه   .30
 بانتظاـ.

      

أساليب التعامؿ  أقـو بتجريب أنواع مختمفة مف  .31
مع الجنس اآلخرم ولـ أحدد بعد األسموب الذي 
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موافؽ  العبارات ـ
 تماماً 

موافؽ 
بدرجة 
 متوسطة

موافؽ 
إلى حد 
 قميؿ

غير 
موافؽ 
إلى حد 
 قميؿ

غير 
موافؽ 
بدرجة 
 متوسطة

غير 
موافؽ 
 إطبلقاً 

 يناسبني.
ال أستطيع تحديد األفكار أو األحزاب السياسية   .32

 التي يجب أف أتبعها إال بعد أف أفهمها جميعًا.
      

       أعرؼ تمامًا طبيعة المهنة التي أريد ا.  .33
ؿ وجهة نظري عف بعض المسائؿ الدينية كالحبل  .34

 والحراـ مربًلم تتغير باستمرار.
      

حددت الدور الذي يناسبني تمامًا في العبلقة   .35
 الزوجية.

      

أحاوؿ أف أكتشؼ ذاتيم وأف أتناقش مع   .36
اآلخريف مف أجؿ إيجاد أسموب الحياة الذي 

 يناسبني.

      

       أختار فقط األصدقاء الذيف يوافؽ عميهـ والدي.  .37
فس األنشطة الترفيهية التي أحب ممارسة ن  .38

 تمارسها أسرتي ولـ أفكر في شيء غير ا.
      

أتعامؿ فقط مع ذلؾ النوع مف الجنس اآلخر   .39
 الذي يوافؽ عميه والداي.

      

أتفؽ مع أسرتي في بعض األفكار السياسية   .40
 وأختمؼ معهـ في البعض اآلخر.

      

حدد والداي العمؿ الذي يجب أف ألتحؽ بهم   .41
 سوؼ أتبع ما حددا  سابقًا. و 

      

       إنني أفهـ جيدًا المسائؿ الدينية التي أؤمف بها.  .42
فكرت كريرًا في الدوار التي يمعبها األزواج في   .43

العبلقة الزوجيةم وأحاوؿ اتخاذ قراري المناسب 
 في ذلؾ.

      

إف أسموب الحياة الذي يتبعه والداي يناسبني و   .44
 ال أحتاج لغير .

      

كونت عبلقات صداقة عديدة ولدي اآلف فكرة   .45
واضحة عف الصفات التي يجب توافر ا في 

 صديقي.

      

بعد ممارسة العديد مف األنشطة الترفيهية حددت   .46
 مف بينها ما أستمتع به حقًا.

      

      أسموبي في التعامؿ مع الجنس اآلخر ما زاؿ   .47



 

 

261 

موافؽ  العبارات ـ
 تماماً 

موافؽ 
بدرجة 
 متوسطة

موافؽ 
إلى حد 
 قميؿ

غير 
موافؽ 
إلى حد 
 قميؿ

غير 
موافؽ 
بدرجة 
 متوسطة

غير 
موافؽ 
 إطبلقاً 

 يتطور.
سياسيةم وأحاوؿ تحديد لست مقتنعًا بمعتقداتي ال  .48

 ما يمكنني االقتناع به.
      

       أنا عمى يقيف مف صحة توجهي المهني.  .49
أمارس شعائري الدينية في نفس المكاف )مسجد   .50

أو كنيسة( الذي ترتاد  أسرتيم دوف أف أسأؿ 
 نفسي عف سبب ذلؾ.

      

توجد طرؽ كريرة لتقسيـ المسؤوليات في عبلقة   .51
تمامًا الطريقة التي تناسبني في  الزواجم وأعرؼ

 ذلؾ.

      

ليس لدي أسموب محدد في الحياةم وأحب   .52
 االستمتاع بالحياة عمومًا.

      

ليس لدي أصدقاء مقربيفم وأحب فقط أف أجد   .53
 نفسي بيف مجموعة مف الناس.

      

مارست أنشطة ترفيهية متعددةم عمى أمؿ أف   .54
 أجد منها ما أستمتع به حقًا.

      

أعرؼ بالضبط األسموب المناسب بالنسبة لي   .55
 لمتعامؿ مع الجنس اآلخر.

      

لـ أندمج في مجاؿ السياسة بدرجة كافيةم   .56
تمكنني مف تكويف وجهة نظر محددة في  ذ  

 الناحية.

      

ال أستطيع أف أحدد المهنة التي ينبغي أف   .57
أمارسها ألف  ناؾ  احتماالت كريرة حوؿ  ذا 

 األمر.

      

في المسائؿ الدينيةم أفعؿ ما بفعمه والداي وأترؾ   .58
 ما يتركانه.

      

ال أفكر كريرًا في دور الرجؿ والمرأة في العبلقة   .59
 الزوجية نظرًا ألف اآلراء حوؿ  ذا األمر كريرة.

      

اختبرت ذاتي جيدًام وكونت لنفسي أسموبًا مناسبًا   .60
 في الحياة.

      

بدقة ما تعنيه الصداقة بالنسبة  أحاوؿ أف أحدد  .61
 لي.
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موافؽ  العبارات ـ
 تماماً 

موافؽ 
بدرجة 
 متوسطة

موافؽ 
إلى حد 
 قميؿ

غير 
موافؽ 
إلى حد 
 قميؿ

غير 
موافؽ 
بدرجة 
 متوسطة

غير 
موافؽ 
 إطبلقاً 

أخذت أنشطتي الترفيهية مف أسرتي ولـ أجرب   .62
 غير ا.

      

أتعامؿ مع أشخاص محدديف مف الجنس اآلخر   .63
 يوافؽ عميهـ والداي.

      

أتفؽ مع الناس مف حولي باألفكار والمعتقدات   .64
 السياسية.
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 5انمهحك رلم 

 محكمٕه نهممٕبش انمُػُػٓ نررت انٍُٔخأضمبء ان
 

المرتبة  اسـ المحكـ ـ
 العممية

 القسـ كالكمية االختصاص

 قسـ اإلرشاد النفسي صحة نفسية أستاذ د. سامر رضكاف 1
 جامعة دمشؽ -كمية التربية

  -قسـ التربية المقارنة تربية مقارنة أستاذ ميعد. عيسى  2
 جامعة دمشؽ -كمية التربية

 قسـ عمـ النفس عمـ نفس تربكم أستاذ ينة رزؽد. أم 3
 جامعة دمشؽ -كمية التربية

 قسـ اإلرشاد النفسي صحة نفسية أستاذ مساعد د. مطاع بركات 4
 جامعة دمشؽ -كمية التربية

 قسـ اإلرشاد النفسي إرشاد نفسي أستاذ مساعد د. أحمد الزعبي 5
 جامعة دمشؽ -كمية التربية

 قسـ عمـ النفس عمـ نفس صناعي أستاذ مساعد د. محمد عماد سعدا 6
 جامعة دمشؽ -كمية التربية

 فسـ التقكيـ كالقياس تقكيـ كقياس مدرس د. ياسر جامكس 7
 جامعة دمشؽ -كمية التربية
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 4انمهحك رلم 

 ممٕبش انزُافك انسَاعٓ ثظُررً األَنٕخ

 
.                 األستاذ الدكتكر:                                    المحتـر

 تقـك الطالبة بإعداد دراسة بعنكاف "رتب اليكية كعالقتيا بكؿ مف أسمكب االختيار كالتكافؽ الزكاجي"
 لنيؿ درجة الدكتكراه في اإلرشاد النفسي، كفي سبيؿ ذلؾ قامت بإعداد مقياس التكافؽ الزكاجي.

بد اء رأيكـ كمالحظاتكـ حكلو، لالستفادة مف ىذه أرجك مف سيادتكـ االطالع عمى المقياس  كتقييمو كا 
 المالحظات لتعديمو بما يتناسب كالغرض المرجك منو.

 شاكرة جيكدكـ
 الطالبة
 دالؿ عمار
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 مقياس التوافق الزواجي

 التوافق الفكري  .1
 مدى انطباق العبارة علٍ حياتك الزوجيٌ العبارات م

 أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً 

      نشترك معا فً عمل أشياء كثيرة  .1

      هناك تقارب فكري بيننا  .2

      ينتوً النقاش بيننا إلٍ مشاجرة   .3

      النختلف علٍ مبدأ احترمناه  .4

      نشعر أننا نتخاطب بلػٌ واحدة وننطق بلسان واحد  .5

      ب االيجابيٌيتذكر زوجً الجوانب السلبيٌ فً شخصيتً أكثر من الجوان  .6

      يػلف العقل والتفوم والتفاهم حواراتنا  .7

      تتقارب أفكارنا وتتالقٍ ميولنا واهتماماتنا  .8

      نتبادل األفكار ونسرح بخيالنا معاً   .9

      ال أتذكر أننا تالقينا علٍ رأي واحد يومًا ما  .11

      يشعر كل منا أنى فً واد والثانً فً واٍد آخر  .11

      ٌ الحوار بيننا مقطوعٌلػ  .12

      اليقتنع كال منا بتفكير اآلخر  .13

      نتشارك فً اتخاذ القرارات األسريٌ  .14

      نشترك فً نظرتنا إلٍ الحياة  .15

      يفتش كل منا عن أخطاء اآلخر ويضخموا  .16

      نختلف فً كثير من األفكار  .17

      اتنانتقارب فً أفكارنا ونتالقٍ فً ميولنا واهتمام  .18

  الوجداني االنفعاليالتوافق  .2
 مدى انطباق العبارة علٍ حياتك الزوجيٌ العبارات م

 أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً 

      نتبادل عبارات الحب والتقدير  .1

      يفاجئنً زوجً من وقت آلخر بوديٌ  .2

      يعتبر كل منا اآلخر فتٍ أحالمى  .3

      رييتعمد زوجً جرح مشاع  .4

      يحرص زوجً علٍ إرضائً  .5

      سعادتً مقترنٌ بوجود زوجً  .6

      صار الخصام والوجر طابع حياتنا  .7

      زواجً سبب تعاستً   .8

      نتبادل أرق المشاعر وأعذبوا  .9

      أتمنٍ لو تزوجت من شخص آخر  .11

      يحرص كل منا علٍ إرضاء اآلخر ويعتبره صدره الحنون  .11

      توزئ زوجً باهتماماتً ويصفوا بالتافوٌيس  .12



 

 

266 

      يشعر كالنا بحاجتى الشديدة لآلخر  .13

      يشعر كالنا بصدق عواطف اآلخر تجاهى  .14

      نشعر بالفرح والسعادة عندما نكون معاً   .15

 التوافق الجنسي: -3
 مدى انطباق العبارة علٍ حياتك الزوجيٌ العبارات م

 أبداً  نادراً  اً أحيان غالباً  دائماً 

      استمتع بصحبٌ زوجً   .1

      العالقات الجنسيٌ نقطٌ خالف بيننا  .2

      أعامل زوجً كما أمرنً هللا  .3

      أشعر بالسعادة والرضا فً عالقتً الجنسيٌ  .4

      عالقتنا الجنسيٌ تػلفوا المشاعر النبيلٌ  .5

      خريحرص كالنا علٍ تحقيق أقصٍ إشباع عاطفً وجنسً لآل  .6

      الجنس فً حياتنا وسيلٌ شرعيٌ مختلفٌ لػايٌ كبرى  .7

      نناقش حياتنا الجنسيٌ بصراحٌ ووضوح  .8

      يداعبنً زوجً قبل ممارسٌ العالقٌ الخاصٌ معً  .9

      يمارس زوجً العالقٌ الخاصٌ معً بػض النظر عن رغبتً  .11

      يفشل زوجً فً إشباعً جنسياً   .11

      ٌ حاجات زوجً الجنسيٌ كما يرغبأعجز عن تلبي  .12

      أخشٍ الفشل فً حياتً الزوجيٌ  .13

 التوافق االجتماعي  .4
 مدى انطباق العبارة علٍ حياتك الزوجيٌ العبارات م

 أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً 

      أتفق مع زوجً حول المبادئ والقيم الدينيٌ األساسيٌ  .1

      مع أسرتً فً عاداتوا وتقاليدهاينتمً زوجً ألسرة تتفق   .2

      موافقتنا لالقتران جاءت عن رضا وقناعٌ  .3

      ال أختلف مع زوجً فً كيفيٌ اختيار األصدقاء  .4

      يشجعنً زوجً علٍ مشاركٌ اآلخرين فً مناسباتوم االجتماعيٌ  .5

      ننتمً أنا وزوجً إلٍ طبقٌ اقتصاديٌ واحدة  .6

      لٍ طبقٌ اجتماعيٌ واحدةننتمً أنا وزوجً إ  .7

      أنا وزوجً متقاربان فً العمر  .8

      نختلف فً أسلوب تربيٌ األبناء  .9

      نتقارب فً عاداتنا وقيمنا وطباعنا  .11

      زوجً يفضل الخروج مع األصدقاء  .11

      اختالف العادات والتقاليد يؤثر علٍ التفاهم بيننا  .12

      ل اآلخرين فً شؤوننانعانً من مشكالت بسبب تدخ  .13

      يتعمد زوجً الحد من عالقتً مع أهلً  .14

      يضايقنً وجود صديقات لزوجً  .15

16.        

17.        
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 4انمهحك رلم 

 أضمبء انمحكمٕه نممٕبش انزُافك انسَاعٓ

المرتبة  اسـ المحكـ ـ
 العممية

 القسـ كالكمية االختصاص

 اإلرشاد النفسيقسـ  صحة نفسية أستاذ د. سامر رضكاف 1
 جامعة دمشؽ -كمية التربية

  -قسـ التربية المقارنة تربية مقارنة أستاذ ميعد. عيسى  2
 جامعة دمشؽ -كمية التربية

 قسـ عمـ النفس عمـ نفس تربكم أستاذ د. أمينة رزؽ 3
 جامعة دمشؽ -كمية التربية

 قسـ اإلرشاد النفسي صحة نفسية أستاذ مساعد د. مطاع بركات 4
 جامعة دمشؽ -مية التربيةك

 قسـ اإلرشاد النفسي إرشاد نفسي أستاذ مساعد د. أحمد الزعبي 5
 جامعة دمشؽ -كمية التربية

 قسـ عمـ النفس عمـ نفس صناعي أستاذ مساعد د. محمد عماد سعدا 6
 جامعة دمشؽ -كمية التربية

 فسـ التقكيـ كالقياس تقكيـ كقياس مدرس د. ياسر جامكس 7
 جامعة دمشؽ -تربيةكمية ال
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2انمهحك رلم   

 انزحكٕمممٕبش انزُافك انسَاعٓ ثؼذ 

 التوافق الفكري  .1
 مدى انطباق العبارة علٍ حياتك الزوجيٌ العبارات م

 أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً 

      نشترك معا فً عمل أشياء كثيرة  .1

      هناك تقارب فكري بيننا  .2

      إلٍ مشاجرة  ينتوً النقاش بيننا  .3

      النختلف علٍ مبدأ احترمناه  .4

      نشعر أننا نتخاطب بلػٌ واحدة وننطق بلسان واحد  .5

      يػلف المنطق والتفوم والتفاهم الحوار بيننا  .6

      تتقارب أفكارنا وتتالقٍ ميولنا واهتماماتنا  .7

      كنتبادل األفكار ونسرح بخيالنا معًا نحو المستقبل المشتر  .8

      ال أتذكر أننا تالقينا علٍ رأي واحد يومًا ما  .9

      لػٌ الحوار بيننا مقطوعٌ  .11

      اليقتنع كال منا بأفكار اآلخر اآلخر  .11

      نتشارك فً اتخاذ القرارات األسريٌ  .12

      نشترك فً نظرتنا إلٍ الحياة  .13

      نتالقٍ فً ميولنا واهتماماتنا  .14

  ني االنفعاليالوجداالتوافق  .2
 مدى انطباق العبارة علٍ حياتك الزوجيٌ العبارات م

 أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً 

      نتبادل عبارات الحب والتقدير  .1

2. 2

. 

      يفاجئنً زوجً من وقت آلخر بوديٌ

      يعتبر كل منا اآلخر فتٍ أحالمى  .3

      يتعمد زوجً جرح مشاعري  .4

      إرضائً يحرص زوجً علٍ  .5

      سعادتً مقترنٌ بوجود زوجً  .6

      صار الخصام والوجر طابع حياتنا  .7

      زواجً سبب تعاستً   .8

      نتبادل المشاعر الرقيقٌ والعذبٌ  .9
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  ؿ تعيشاف حياتكما الجنسية بما يحقؽ الرضا لكميكما؟ نعـ/ ال. لماذا؟ -10

  ؿ تتفقاف حوؿ المبادئ والقيـ الدينية األساسية؟ نعـ/ ال. لماذا؟ -11
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  ؿ لديكما نفس األصدقاء والمحيط االجتماعي؟ نعـ/ ال. لماذا؟ -17

 المحكر الثاني، حاالت اليكية: -5

 انمغبل اإلٔذُٔنُعٓ: -ا0
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  ؿ يمكف أف تغيري  ذ  القناعات بسهولة؟ نعـ/ ال. لماذا؟ -3

  ؿ أررت قناعاتؾ  ذ  عمى سموكؾ وتصرفاتؾ؟ نعـ/ ال. لماذا؟ -4

 الرغبٌبد انطٕبضٕخ: -*      

 نعـ/ ال. لماذا؟ آراء ٚارغب٘بد ِحذدح حٛي اٌمضب٠ب اٌظ١بط١خ اٌزٟ رّٙه؟ ً٘ وٛٔذ -1            

 نعـ/ ال. لماذا؟ ً٘ حظٍذ ػٍٝ ٘ذٖ ا٢راء ٚاٌمٕبػبد ِٓ ٚاٌذ٠ه؟ -2
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 نعـ/ ال. لماذا؟ ً٘ فىزد ثؼذد ِٓ اٌّٙٓ اٌزٟ ٠ّىٓ أْ رٕبطجه؟ -1

 نعـ/ ال. لماذا؟ ً٘ ٌذ٠ه ِؼٍِٛبد ػٓ ٘ذٖ اٌّٙٓ اٌزٟ فىزد ثٙب ِٚزطٍجبرٙب؟ -2
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 لماذا؟

 نعـ/ ال. لماذا؟ ً٘ أصز ٚاٌذان أٚ أحذ أفزاد أطزره فٟ ٘ذا الخز١بر؟ -4

نعـ/ ال.  ً٘ وبْ ٕ٘بن ِؼبرضخ ِٓ ٚاٌذ٠ه أٚ اٌّمزث١ٓ ِٕه حٛي لزارن إٌّٟٙ؟ -5
 لماذا؟

 نعـ/ ال. لماذا؟ ر ثظٌٙٛخ؟ً٘ رظزط١غ اٌزخٍٟ ػٓ ٘ذا اٌمزا - س

 نعـ/ ال. لماذا؟ ً٘ رشؼز ثبٌضمخ ٚاٌزاحخ حٛي ِظزمجٍه إٌّٟٙ؟ - ط
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 نعـ/ ال. لماذا؟ً٘ ٠ّىٕه اٌزخٍٟ ػٓ ػاللبد اٌظذالخ ٘ذٖ ثظٌٙٛخ؟  -5

 اخزٕبر شرٔك انحٕبح: -*       
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 نعـ/ ال. لماذا؟ ِبره ِٓ ٚاٌذ٠ه8 أٚ رغبرة أحذ أفزاد أطزره؟ً٘ حظٍذ ػٍٝ ِؼٍٛ -3
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 نعـ/ ال. لماذا؟ ً٘ رشؼز ثبٌزاحخ ٌٙذٖ اٌّؼب١٠ز ٚرظٍه ٚفمٙب؟ -6

 نعـ/ ال. لماذا؟ غ١١ز ٘ذٖ اٌمٛاػذ ٚاٌّؼب١٠ز؟ً٘ ٠ظًٙ ػ١ٍه ر -7

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

276 

 8انمهحك رلم 

 اخزجبر ضبكص نزكمهخ انغمم

 اختبار ساكس لتكممة الجمؿ
 وضعه

 جوزيؼ ـ. ساكس
 نقمه إلى العربية

 الدكتور أحمد عبد العزيز سبلمة
 

 بيانات شخصية
 .......................االسـ............................. تاريخ الميبلد.......

 الجنس........................... التاريخ .....................................
 المرحمة الدراسية ................. الجهة المحولة .............................

 زمف االبتداء                  دقيقة          ساعة
                         ...............  ............. 

 زمف االنتهاء                دقيقة          ساعة
                        ...............   ............. 

 مدة االختبار .........................................
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 التعميمات
فيمايمي ستروف جممة ناقصةم اقرأ كؿ واحدة منها وأكممها بكتابة أوؿ ما يرد إلى ذ نؾم اعمؿ 

إليها وأكممها  بأسرع ما تستطيعم إذا لـ تتمكف مف اكماؿ جممة مام فارسـ دائرة حوؿ رقمها رـ عد
 فيما بعد.
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 الناشر

 دار النهضة العربية
 شارع عبد الخالؽ رروت. القا رة 32
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 9الممحؽ رقـ 
 النتائج اإلجمالية لفرضيات البحث

 النتيجة الفرضية

ولى
 األ

ضية
لفر
ا

 

 ًا ايجابيًا بالتوافؽ الزواجي الكمي وبأبعاد  األربعة.رتبة إنجاز الهوية: ترتبط ارتباط
رتبة تعميؽ الهوية االجتماعية: ترتبط ارتباطًا ايجابيًا بالتوافؽ الزواجي الكميم وأبعاد  ماعدا 

 ُبعد التوافؽ االجتماعي.
اد  رتبتي انغبلؽ وتشتت الهوية االجتماعية: ترتبط ارتباطًا سالبًا بالتوافؽ الزواجي الكمي وأبع

 األربعة.
م بينما ال الوجداني االنفعاليرتبة انجاز الهوية اإليديولوجية: ترتبط ارتباطًا ايجابيًا بُبعد التوافؽ 

 ترتبط مع التوافؽ الزواجي الكمي وكذلؾ مع أبعاد التوافؽ الفكري والجنسي واالجتماعي.
ؽ الفكػػري والجنسػػيم وال تػػرتبط رتبػػة تعميػػؽ الهويػػة اإليديولوجيػػة: تػػرتبط ايجابيػػًا مػػع بعػػدي التوافػػ

 واالجتماعي. الوجداني االنفعاليمع التوافؽ الزواجي الكمي وكذلؾ مع ُبعدي التوافؽ 
رتبػة انغػبلؽ الهويػة اإليديولوجيػة: تػرتبط ارتباطػًا سػػالبًا فقػط مػع ُبعػد التوافػؽ الفكػريم وال تػػرتبط 

 والجنسي واالجتماعي. ي االنفعاليالوجدانمع التوافؽ الزواجي الكميم وكذلؾ مع أبعاد التوافؽ 
الوجػػػداني رتبػػػة تشػػػتت الهويػػػة اإليديولوجيػػػة: تػػػرتبط سػػػالبًا مػػػع كػػػؿ مػػػف بعػػػد التوافػػػؽ الفكػػػري و 

 م وال ترتبط بالتوافؽ الزواجي الكميم وكذلؾ مع بعدي التوافؽ الجنسي واالجتماعي.االنفعالي
 

نية
الرا
ية 
رض

الف
 
في رتبة إنجاز الهوية  أفراد عينة البحثرجات يوجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطات د

 االجتماعية تعزى لمتغير أسموب االختيار الزواجي و ذا الفرؽ لصال  ذوي االختيار الذاتي.
في كٍؿ مف رتبة انغبلؽ  أفراد عينة البحثال توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطات درجات 

اعية تعزى لمتغير أسموب االختيار الزواجي الهوية االجتماعية ورتبة تعميؽ الهوية االجتم
 )ذاتي/ عف طريؽ األ ؿ واألصدقاء(.

 
في رتبة تشتت الهوية االجتماعية  أفراد عينة البحثدرجات وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف 

تعزى لمتغير أسموب االختيار الزواجي و ذا الفرؽ لصال  ذوي االختيار عف طريؽ األ ؿ أو 
 األصدقاء.

في كؿ مف رتبتي إنجاز  أفراد عينة البحثفروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطات درجات   ناؾ
وتعميؽ الهوية اإليديولوجية تعزى لمتغير أسموب االختيار الزواجي و ذا الفرؽ لصال  ذوي 

 االختيار الذاتي.
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يولوجية في رتبة انغبلؽ الهوية اإليد أفراد عينة البحثدرجات وجود فروؽ دالة إحصائيًا في 

تعزى لمتغير أسموب االختيار الزواجي و ذا الفرؽ لصال  ذوي االختيار عف طريؽ األ ؿ أو 
 األصدقاء

في رتبة تشتت الهوية  أفراد عينة البحثال توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطات درجات 
 صدقاء(.اإليديولوجية تعزى لمتغير أسموب االختيار الزواجي )ذاتي/ عف طريؽ األ ؿ واأل

ية 
رض

الف
الرة
الر

 

في رتب الهوية  أفراد عينة البحثفروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات ال توجد 
 )االجتماعية واإليديولوجية( الخالصة تعزى لمتغير االختصاص الدراسي.

بعة
الرا
ية 
رض

الف
 

ة في رتب الهوي أفراد عينة البحثدالة إحصائيا بيف متوسط درجات ال يوجد فروؽ 
 )االجتماعية واإليديولوجية( الخالصة تعزى لمتغير السكف )ريؼ/مدينة(.

في رتبة إنجاز الهوية )االجتماعية  أفراد عينة البحثيوجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف 
واإليديولوجية( تعزى لمتغير مكاف السكف)ريؼ/ مدينة(م و ذا الفرؽ لصال  األفراد ذوي السكف 

 في المدينة.

 

ية 
رض

الف
سة
خام

ال
 

في رتب الهوية  أفراد عينة البحثدالة إحصائيا بيف متوسط درجات ال يوجد فروؽ 
 )االجتماعية واإليديولوجية( الخالصة تعزى لمتغير السكف )ريؼ/مدينة(.

في السنة األولى واألفراد في السنة  أفراد عينة البحثال يوجد فروؽ بيف متوسطات درجات 
 مهوية االجتماعية.الرانية في رتبة االنجاز ل

 
في السنة األولى واألفراد في السنة  أفراد عينة البحثال يوجد فروؽ بيف متوسطات درجات 

 الرالرة في رتبة االنجاز لمهوية االجتماعية.
في السنة األولى واألفراد في السنة  أفراد عينة البحث ناؾ فروؽ بيف متوسطات درجات 

 ة االجتماعيةم و ذا الفرؽ لصال  أفراد السنة لرابعة.الرابعة في رتبة االنجاز لمهوي
في السنة الرانية واألفراد في السنة  أفراد عينة البحثال يوجد فروؽ بيف متوسطات درجات 

 الرالرة في رتبة االنجاز لمهوية االجتماعية.
لسنة في السنة الرانية واألفراد في ا أفراد عينة البحث ناؾ فروؽ بيف متوسطات درجات 

 الرابعة في رتبة االنجاز لمهوية االجتماعيةم و ذا الفرؽ لصال  أفراد السنة الرابعة.
في السنة الرالرة واألفراد في السنة  أفراد عينة البحث ناؾ فروؽ بيف متوسطات درجات 

 الرابعة في رتبة االنجاز لمهوية االجتماعيةم و ذا الفرؽ لصال  أفراد السنة الرابعة.
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في السنة األولى واألفراد في السنة  أفراد عينة البحثفروؽ بيف متوسطات درجات  ناؾ 
 الرانية في رتبة االنغبلؽ لمهوية االجتماعيةم و ذا الفرؽ لصال  أفراد السنة األولى.

في السنة األولى واألفراد في السنة  أفراد عينة البحثال يوجد فروؽ بيف متوسطات درجات 
 النغبلؽ لمهوية االجتماعيةالرالرة في رتبة ا

في السنة األولى واألفراد في السنة  أفراد عينة البحثال يوجد فروؽ بيف متوسطات درجات 
 الرابعة في رتبة االنغبلؽ لمهوية االجتماعية.

في السنة الرانية واألفراد في السنة الرالرة  أفراد عينة البحث ناؾ فروؽ بيف متوسطات درجات 
 غبلؽ لمهوية االجتماعيةم و ذا الفرؽ لصال  أفراد السنة الرانية.في رتبة االن

في السنة الرانية واألفراد في السنة  أفراد عينة البحث ناؾ فروؽ بيف متوسطات درجات 
 الرابعة في رتبة االنغبلؽ لمهوية االجتماعيةم و ذا الفرؽ لصال  أفراد السنة الرانية.

في السنة الرالرة واألفراد في السنة  أفراد عينة البحثات ال يوجد فروؽ بيف متوسطات درج
 الرابعة في رتبة االنغبلؽ لمهوية االجتماعية.

 
في السنة األولى واألفراد في السنة  أفراد عينة البحثال يوجد فروؽ بيف متوسطات درجات 
 الرانية في رتبة تشتت الهوية االجتماعية.

في السنة األولى واألفراد في السنة  راد عينة البحثأف ناؾ فروؽ بيف متوسطات درجات 
 الرالرة في رتبة تشتت الهوية االجتماعيةم و ذا الفرؽ لصال  أفراد السنة األولى.

في السنة األولى واألفراد في السنة  أفراد عينة البحث ناؾ فروؽ بيف متوسطات درجات 
 ؽ لصال  أفراد السنة األولى.الرابعة في رتبة تشتت الهوية االجتماعيةم و ذا الفر 

في السنة الرانية واألفراد في السنة الرالرة  أفراد عينة البحث ناؾ فروؽ بيف متوسطات درجات 
 في رتبة تشتت الهوية االجتماعيةم و ذا الفرؽ لصال  أفراد السنة الرانية.

فراد في السنة في السنة الرانية واأل أفراد عينة البحث ناؾ فروؽ بيف متوسطات درجات 
 الرابعة في رتبة تشتت الهوية االجتماعيةم و ذا الفرؽ لصال  أفراد السنة الرانية.

في السنة الرالرة واألفراد في السنة  أفراد عينة البحثال يوجد فروؽ بيف متوسطات درجات 
 الرابعة في رتبة تشتت الهوية االجتماعية.
في السنة األولى واألفراد في السنة  عينة البحثأفراد ال يوجد فروؽ بيف متوسطات درجات 
 الرانية في رتبة تعميؽ الهوية االجتماعية.
في السنة األولى واألفراد في السنة  أفراد عينة البحث ناؾ فروؽ بيف متوسطات درجات 

 الرالرة في رتبة تشتت الهوية االجتماعيةم و ذا الفرؽ لصال  أفراد السنة الرالرة.
في السنة األولى واألفراد في السنة  أفراد عينة البحثبيف متوسطات درجات   ناؾ فروؽ

 الرابعة في رتبة تشتت الهوية االجتماعيةم و ذا الفرؽ لصال  أفراد السنة الرابعة.
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في السنة الرانية واألفراد في السنة الرالرة  أفراد عينة البحث ناؾ فروؽ بيف متوسطات درجات 
 ة االجتماعيةم و ذا الفرؽ لصال  أفراد السنة الرالرة.في رتبة تشتت الهوي

في السنة الرانية واألفراد في السنة  أفراد عينة البحث ناؾ فروؽ بيف متوسطات درجات 
 الرابعة في رتبة تشتت الهوية االجتماعيةم و ذا الفرؽ لصال  أفراد السنة الرابعة.

في السنة الرالرة واألفراد في السنة  حثأفراد عينة الب ناؾ فروؽ بيف متوسطات درجات 
 الرابعة في رتبة تشتت الهوية االجتماعيةم و ذا الفرؽ لصال  أفراد السنة الرابعة

في السنة األولى واألفراد في السنة  أفراد عينة البحثال يوجد فروؽ بيف متوسطات درجات 
 الرانية في رتبة االنجاز لمهوية اإليديولوجية.

في السنة األولى واألفراد في السنة  أفراد عينة البحثوؽ بيف متوسطات درجات ال يوجد فر 
 الرالرة في رتبة االنجاز لمهوية اإليديولوجية.

في السنة األولى واألفراد في السنة  أفراد عينة البحث ناؾ فروؽ بيف متوسطات درجات 
 ال  أفراد السنة الرابعة.الرابعة في رتبة االنجاز لمهوية اإليديولوجيةم و ذا الفرؽ لص

في السنة الرانية واألفراد في السنة  أفراد عينة البحثال يوجد فروؽ بيف متوسطات درجات 
 الرالرة في رتبة االنجاز لمهوية اإليديولوجية.

في السنة الرانية واألفراد في السنة  أفراد عينة البحث ناؾ فروؽ بيف متوسطات درجات 
 نجاز لمهوية اإليديولوجيةم و ذا الفرؽ لصال  أفراد السنة الرابعة.الرابعة في رتبة اال

في السنة الرالرة واألفراد في السنة  أفراد عينة البحث ناؾ فروؽ بيف متوسطات درجات 
 الرابعة في رتبة االنجاز لمهوية اإليديولوجيةم و ذا الفرؽ لصال  أفراد السنة الرابعة.

في السنة األولى واألفراد في السنة  أفراد عينة البحثدرجات ال يوجد فروؽ بيف متوسطات 
 الرانية في رتبة االنغبلؽ لمهوية اإليديولوجية.

في السنة األولى واألفراد في السنة  أفراد عينة البحث ناؾ فروؽ بيف متوسطات درجات 
 نة األولى.الرالرة في رتبة االنغبلؽ لمهوية اإليديولوجيةم و ذا الفرؽ لصال  أفراد الس

في السنة األولى واألفراد في السنة  أفراد عينة البحث ناؾ فروؽ بيف متوسطات درجات 
 الرابعة في رتبة االنغبلؽ لمهوية اإليديولوجيةم و ذا الفرؽ لصال  أفراد السنة األولى.

الرالرة  في السنة الرانية واألفراد في السنة أفراد عينة البحث ناؾ فروؽ بيف متوسطات درجات 
 في رتبة االنغبلؽ لمهوية اإليديولوجيةم و ذا الفرؽ لصال  أفراد السنة الرانية.

في السنة الرانية واألفراد في السنة الرالرة  أفراد عينة البحث ناؾ فروؽ بيف متوسطات درجات 
 في رتبة االنغبلؽ لمهوية اإليديولوجيةم و ذا الفرؽ لصال  أفراد السنة الرانية.

في السنة الرانية واألفراد في السنة  أفراد عينة البحثؾ فروؽ بيف متوسطات درجات  نا
 الرابعة في رتبة االنغبلؽ لمهوية اإليديولوجيةم و ذا الفرؽ لصال  أفراد السنة الرانية.

في السنة الرالرة واألفراد في السنة  أفراد عينة البحثال يوجد فروؽ بيف متوسطات درجات 
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 رتبة االنغبلؽ لمهوية اإليديولوجية. الرابعة في
في السنة األولى واألفراد في السنة  أفراد عينة البحث ناؾ فروؽ بيف متوسطات درجات 

 الرانية في رتبة تشتت الهوية اإليديولوجيةم و ذا الفرؽ لصال  أفراد السنة األولى.
لى واألفراد في السنة في السنة األو  أفراد عينة البحث ناؾ فروؽ بيف متوسطات درجات 

 الرالرة في رتبة تشتت الهوية اإليديولوجيةم و ذا الفرؽ لصال  أفراد السنة األولى.
في السنة األولى واألفراد في السنة  أفراد عينة البحث ناؾ فروؽ بيف متوسطات درجات 

 لى.الرابعة في رتبة تشتت الهوية اإليديولوجيةم و ذا الفرؽ لصال  أفراد السنة األو 
في السنة الرانية واألفراد في السنة  أفراد عينة البحث ناؾ فروؽ بيف متوسطات درجات 

 الرالرة في رتبة تشتت الهوية اإليديولوجيةم و ذا الفرؽ لصال  أفراد السنة الرانية.
في السنة الرانية واألفراد في السنة  أفراد عينة البحثال يوجد فروؽ بيف متوسطات درجات 

 عة في رتبة تشتت الهوية اإليديولوجية.الراب
في السنة الرالرة واألفراد في السنة  أفراد عينة البحثال يوجد فروؽ بيف متوسطات درجات 

 الرابعة في رتبة تشتت الهوية اإليديولوجية.
في السنة األولى واألفراد في  أفراد عينة البحثال يوجد فروؽ بيف متوسطات درجات 

 في رتبة تعميؽ الهوية اإليديولوجية.السنة الرانية 
في السنة األولى واألفراد في السنة  أفراد عينة البحث ناؾ فروؽ بيف متوسطات درجات 

 الرالرة في رتبة تشتت الهوية اإليديولوجيةم و ذا الفرؽ لصال  أفراد السنة الرالرة.
لى واألفراد في السنة في السنة األو  أفراد عينة البحث ناؾ فروؽ بيف متوسطات درجات 

 الرابعة في رتبة تشتت الهوية اإليديولوجيةم و ذا الفرؽ لصال  أفراد السنة الرابعة.
في السنة الرانية واألفراد في السنة  أفراد عينة البحث ناؾ فروؽ بيف متوسطات درجات 

 رالرة.الرالرة في رتبة تشتت الهوية اإليديولوجيةم و ذا الفرؽ لصال  أفراد السنة ال
في السنة الرانية واألفراد في السنة  أفراد عينة البحث ناؾ فروؽ بيف متوسطات درجات 

 الرابعة في رتبة تشتت الهوية اإليديولوجيةم و ذا الفرؽ لصال  أفراد السنة الرابعة.
في السنة الرالرة واألفراد في السنة  أفراد عينة البحث ناؾ فروؽ بيف متوسطات درجات 

 عة في رتبة تشتت الهوية اإليديولوجيةم و ذا الفرؽ لصال  أفراد السنة الرابعة.الراب

ية 
رض

الف
سة
ساد

ال
 

ال توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسط درجات أفراد عينة البحث في رتب الهوية 
 الخالصة )االجتماعية واإليديولوجية( تعزى لمتغير وجود أطفاؿ لدى الزوجيف.

ية 
رض

الف
بعة
لسا
ا

 

في الفئة األولى واألفراد في الفئة الرائية  أفراد عينة البحثاؾ فروؽ بيف متوسطات درجات  ن
في رتبة االنجاز لمهوية االجتماعيةم و ذا الفرؽ لصال  أفراد الفئة الرانية ذوي سنوات الزواج 

 األعمى.
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الفئة الرالرة  في الفئة األولى واألفراد في أفراد عينة البحث ناؾ فروؽ بيف متوسطات درجات 
في رتبة االنجاز لمهوية االجتماعيةم و ذا الفرؽ لصال  أفراد الفئة الرالرة ذوي سنوات الزواج 

 األعمى.
في الفئة األولى واألفراد في الفئة الرائية  أفراد عينة البحث ناؾ فروؽ بيف متوسطات درجات 

راد الفئة األولى ذوي سنوات الزواج في رتبة االنغبلؽ لمهوية االجتماعيةم و ذا الفرؽ لصال  أف
 األقؿ.

في الفئة األولى واألفراد في الفئة الرالرة  أفراد عينة البحث ناؾ فروؽ بيف متوسطات درجات 
في رتبة االنغبلؽ لمهوية االجتماعيةم و ذا الفرؽ لصال  أفراد الفئة األولى ذوي سنوات الزواج 

 األقؿ.
في الفئة الرانية واألفراد في الفئة الرالرة  أفراد عينة البحث ناؾ فروؽ بيف متوسطات درجات 

في رتبة االنغبلؽ لمهوية االجتماعيةم و ذا الفرؽ لصال  أفراد الفئة الرانية ذوي سنوات الزواج 
 األقؿ.

في الفئة األولى واألفراد في الفئة الرائية  أفراد عينة البحث ناؾ فروؽ بيف متوسطات درجات 
تت الهوية االجتماعيةم و ذا الفرؽ لصال  أفراد الفئة األولى ذوي سنوات الزواج في رتبة تش

 األقؿ.
في الفئة األولى واألفراد في الفئة الرالرة  أفراد عينة البحث ناؾ فروؽ بيف متوسطات درجات 

في رتبة تشتت الهوية االجتماعيةم و ذا الفرؽ لصال  أفراد الفئة األولى ذوي سنوات الزواج 
 األقؿ.

في الفئة الرانية واألفراد في الفئة الرالرة  أفراد عينة البحث ناؾ فروؽ بيف متوسطات درجات 
في رتبة تشتت الهوية االجتماعيةم و ذا الفرؽ لصال  أفراد الفئة الرانية ذوي سنوات الزواج 

 األقؿ.
فراد في الفئة الرائية في الفئة األولى واأل أفراد عينة البحث ناؾ فروؽ بيف متوسطات درجات 

في رتبة تعميؽ الهوية االجتماعيةم و ذا الفرؽ لصال  أفراد الفئة الرانية ذوي سنوات الزواج 
 األعمى.

في الفئة األولى واألفراد في الفئة الرالرة  أفراد عينة البحث ناؾ فروؽ بيف متوسطات درجات 
أفراد الفئة الرالرة ذوي سنوات الزواج  في رتبة تعميؽ الهوية االجتماعيةم و ذا الفرؽ لصال 

 األعمى.
في الفئة الرانية واألفراد في الفئة الرالرة  أفراد عينة البحث ناؾ فروؽ بيف متوسطات درجات 

في رتبة تعميؽ الهوية االجتماعيةم و ذا الفرؽ لصال  أفراد الفئة الرانية ذوي سنوات الزواج 
 األعمى.

في الفئة األولى واألفراد في الفئة الرائية  أفراد عينة البحثرجات  ناؾ فروؽ بيف متوسطات د
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في رتبة االنجاز لمهوية اإليديولوجيةم و ذا الفرؽ لصال  أفراد الفئة الرانية ذوي سنوات الزواج 
 األعمى.

في الفئة األولى واألفراد في الفئة الرالرة  أفراد عينة البحث ناؾ فروؽ بيف متوسطات درجات 
تبة االنجاز لمهوية اإليديولوجيةم و ذا الفرؽ لصال  أفراد الفئة الرالرة ذوي سنوات الزواج في ر 

 األعمى.
في الفئة الرانية واألفراد في الفئة الرالرة  أفراد عينة البحث ناؾ فروؽ بيف متوسطات درجات 

ية ذوي سنوات الزواج في رتبة االنجاز لمهوية اإليديولوجيةم و ذا الفرؽ لصال  أفراد الفئة الران
 األعمى.

في الفئة األولى واألفراد في الفئة الرائية  أفراد عينة البحث ناؾ فروؽ بيف متوسطات درجات 
في رتبة االنغبلؽ لمهوية اإليديولوجيةم و ذا الفرؽ لصال  أفراد الفئة األولى ذوي سنوات 

 الزواج األقؿ.
في الفئة األولى واألفراد في الفئة الرالرة  البحثأفراد عينة  ناؾ فروؽ بيف متوسطات درجات 

في رتبة االنغبلؽ لمهوية اإليديولوجيةم و ذا الفرؽ لصال  أفراد الفئة األولى ذوي سنوات 
 الزواج األقؿ.

في الفئة الرانية واألفراد في الفئة الرالرة  أفراد عينة البحث ناؾ فروؽ بيف متوسطات درجات 
وية اإليديولوجيةم و ذا الفرؽ لصال  أفراد الفئة الرانية ذوي سنوات الزواج في رتبة االنغبلؽ لمه

 األقؿ.
في الفئة األولى واألفراد في الفئة الرائية  أفراد عينة البحث ناؾ فروؽ بيف متوسطات درجات 

في رتبة تشتت الهوية اإليديولوجيةم و ذا الفرؽ لصال  أفراد الفئة األولى ذوي سنوات الزواج 
 ألقؿ.ا

في الفئة األولى واألفراد في الفئة الرالرة  أفراد عينة البحث ناؾ فروؽ بيف متوسطات درجات 
في رتبة تشتت الهوية اإليديولوجيةم و ذا الفرؽ لصال  أفراد الفئة األولى ذوي سنوات الزواج 

 األقؿ.
فراد في الفئة الرالرة في الفئة الرانية واأل أفراد عينة البحث ناؾ فروؽ بيف متوسطات درجات 

في رتبة تشتت الهوية اإليديولوجيةم و ذا الفرؽ لصال  أفراد الفئة الرانية ذوي سنوات الزواج 
 األقؿ

في الفئة األولى واألفراد في الفئة الرائية  أفراد عينة البحث ناؾ فروؽ بيف متوسطات درجات 
  أفراد الفئة الرانية ذوي سنوات الزواج في رتبة تعميؽ الهوية اإليديولوجيةم و ذا الفرؽ لصال

 األعمى.
في الفئة األولى واألفراد في الفئة الرالرة  أفراد عينة البحث ناؾ فروؽ بيف متوسطات درجات 

في رتبة تعميؽ الهوية اإليديولوجيةم و ذا الفرؽ لصال  أفراد الفئة الرالرة ذوي سنوات الزواج 
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 األعمى.
في الفئة الرانية واألفراد في الفئة الرالرة  أفراد عينة البحثدرجات   ناؾ فروؽ بيف متوسطات

في رتبة تعميؽ الهوية اإليديولوجيةم و ذا الفرؽ لصال  أفراد الفئة الرانية ذوي سنوات الزواج 
 األعمى.

ية 
رض

الف
منة
الرا

 

واجي في التوافؽ الز  أفراد عينة البحثتوجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات 
تعزى لمتغير أسموب االختيار الزواجيم و ذا الفرؽ  و لصال  ذوي االختيار الذاتي بالنسبة 

 ألبعاد التوافؽ الزواجي األربعة وبالنسبة لمتوافؽ الزواجي الكمي

سعة
التا
ية 
رض

الف
 

-20( سنة وأفراد فئة )19-18في فئة ) أفراد عينة البحث ناؾ فروؽ بيف متوسطات درجات 
 ( سنة.22-20ي توافقهـ الفكريم و ذا الفرؽ لصال  أفراد فئة )( سنة ف22

( سنة وأفراد فئة 22-20في فئة ) أفراد عينة البحث ناؾ فروؽ بيف متوسطات درجات 
 سنة فما فوؽ( سنوات. 23سنة فما فوؽ في توافقهـ الفكريم و ذا الفرؽ لصال  أفراد فئة )21

( سنة وأفراد فئة 22-20في فئة ) ة البحثأفراد عين ناؾ فروؽ بيف متوسطات درجات 
 سنة فما فوؽ( سنوات 23سنة فما فوؽ في توافقهـ الفكريم و ذا الفرؽ لصال  أفراد فئة )21

-20( سنة وأفراد فئة )19-18في فئة ) أفراد عينة البحث ناؾ فروؽ بيف متوسطات درجات 
 ( سنة.22-20  أفراد فئة )م و ذا الفرؽ لصالالوجداني االنفعالي( سنة في توافقهـ 22

-20( سنة وأفراد فئة )19-18في فئة ) أفراد عينة البحث ناؾ فروؽ بيف متوسطات درجات 
 ( سنة.22-20( سنة في توافقهـ الجنسيم و ذا الفرؽ لصال  أفراد فئة )22

 
 23( سنة وأفراد فئة 22-20في فئة ) أفراد عينة البحث ناؾ فروؽ بيف متوسطات درجات 

 سنة فما فوؽ(. 23ة فما فوؽ في توافقهـ الجنسيم و ذا الفرؽ لصال  أفراد فئة )سن
-20( سنة وأفراد فئة )19-18في فئة ) أفراد عينة البحث ناؾ فروؽ بيف متوسطات درجات 

 ( سنة.22-20( سنة في توافقهـ االجتماعيم و ذا الفرؽ لصال  أفراد فئة )22
 23( سنة وأفراد فئة 22-20في فئة ) فراد عينة البحثأ ناؾ فروؽ بيف متوسطات درجات 

 سنة فما فوؽ. 23سنة فما فوؽ في توافقهـ االجتماعيم و ذا الفرؽ لصال  أفراد فئة 
-20( سنة وأفراد فئة )19-18في فئة ) أفراد عينة البحث ناؾ فروؽ بيف متوسطات درجات 

 ( سنة.22-20  أفراد فئة )( سنة في توافقهـ الزواجي الكميم و ذا الفرؽ لصال22
 23( سنة وأفراد فئة 22-20في فئة ) أفراد عينة البحث ناؾ فروؽ بيف متوسطات درجات 

سنة فما  23م و ذا الفرؽ لصال  أفراد فئة  التوافؽ الزواجي الكميسنة فما فوؽ في توافقهـ 
 فوؽ.

توافقهـ الزواجي تعزى  في أفراد عينة البحث ناؾ فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسط درجات 
 لمتغير االختصاص الدراسيم و ذا الفرؽ لصال  األفراد مف الكميات العممية.
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في توافقهـ الزواجي الكمي  أفراد عينة البحثوجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطات درجات 
فراد وتوافقهـ الجنسي واالجتماعي تعزى لمتغير السكف )ريؼ/ مدينة(م و ذا الفرؽ لصال  األ

 ذوي السكف في المدينة.
 الوجداني االنفعاليفي توافقهـ الفكري و  أفراد عينة البحثوال توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف 

 تعزى لمتغير السكف.
والجنسي  الوجداني االنفعاليفي توافقهـ الفكري و  أفراد عينة البحث ناؾ فروؽ بيف متوسطات 

 يم حسب عدد سنوات الزواجواالجتماعيم وتوافقهـ الزواجي الكم
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 10الممحؽ رقـ 
 محتكل الحكار مع الحالة أ

 حالة اليكية المنجزة
 محتكل المقابمة اإلكمينيكية لمحالة )أ(: -0
 التكافؽ الزكاجي كاختيار شريؾ الحياة:المحكر األكؿ:  -0-0

 التكافؽ الفكرم: - أ

بشوؼ حالي عـ فكر متؿ زوجي تمامًا بدوف تنسيؽ بينام بطرح  : " أكتر األوقاتعبرت عنو عمى النحك التالي
فكرة معينة بيقتنع بسرعة فيها وكماف إذا طرح فكرة غالبًا بشوؼ إنها بتتوافؽ مع فكرتي عف الموضوع نفسوم 
أكيد  يدا ما بيعني إنو القناعة إجت مجاممة بالعكس بناقش كؿ تفاصيمهام بس قصدي بنوصؿ لنفس القناعة 

ميولنا متقاربة في أغمب المواضيع والمجاالتم يعني فيه أشياء مشتركة كتير با تماماتنا ورغباتنام  بسرعةم
وكماف عايشيف شي متؿ الديموقراطية يعني ماحدا مننا بياخد قرار بيتعمؽ باألسرة لوحدو والتاني بدو يطبقو 

ؿ واح بيعرض وجهت نظرو غصب عنوم أي شي أساسي أو مصيري بيخص عيمتنا الصغيرة بنتناقش فيه وك
مني  وبناخود القرار المناسب المي بنرضا فيه نحنا االتنيفم أكيد مافي شي اسمو ماوصمنا التفاؽ أي موضوع 
إذا في وجهتيف نظر مختمفات أكيد في وجهة نظر حدا أقوى مف وجهة نظر التاني أو متساويات يعني متفقيفم 

ذا إذا كانت وجهة نظرو أقوى يعني في حجة أقو  ى وبالتالي بوصؿ معو لنفس القناعة ألنو الشغمه ما ي عنادم وا 
كانت وجهة نظري  ي األقوى بوصمو لنفس القناعةم و يؾ بناخود قرار مشترؾم مربًل نحنا فعبًل كنا عايشيف 
 بالضيعة وصار بدنا نسكف بالبلدقية )المدينة( كاف في عندي تردد بالبداية ألنو أ مي جنبي  وف وبيساعدوني
بابني وشغبلت تانيهم  و كاف مجبر يكوف قريب مف شغموم قعدنا وتناقشنا بالموضوع ووصمنا لقرار مشترؾ إنو 
نسكف بالبلدقيةم ومشاف األوالد مف أوؿ ما تزوجنا ناقشنا الموضوع مع انو كاف فيه عند كؿ واحد منا رأي 

لسه عـ ادرس ألف الظروؼ مناسبة إلنا وفيه مختمؼ عف التاني بس بالنهاية وصمنا لقرار إنو نجيب ولد مع إني 
حدا يساعدنا فيه ودوامي بالجامعة ما رح يتأرر كتير ألني ما مستعجمة عالتخرج فورًا وفعبًل  يؾ صار وجبنا 
ولدم تعذبت شوي بس ماوقفت دراستي وال سنة ألنو  وي ساعدني كتير ووقؼ جنبي برعاية الطفؿ وأ مي كانو 

 بعت دراستي بدوف رسوب ".جنبي ساعدوني كماف وتا

 التكافؽ الكجداني االنفعالي: - ب
" مف ناحية مشاعريم الحقيقة كتير كتير  وي حريص أنو مايجرحني أبدًام طبعًا  جاء عمى لساف الحالة )أ(:

بيحتـر أي مشاعر بتخصنيم وأنا كماف حريصة إنو ما أجرحمو مشاعروم يعني إذا واح منا عندو مشاعر معينة 
أو أي شيم التاني بيعتبر إنو  ادا شي مقدس مابيصير االستهزاء فيها أو التقميؿ مف أ ميتها ألي تجا  موضوع 

ذا صدؼ وغمط بغير قصد ووجه إ انة أو استخفاؼ بهيدي المشاعرم وحس إنو جرحو لمطرؼ  سبب كافم وا 
روحمو زعموم وغالبًا ما التانيم مباشرة بيعتذر مف قمبو وبيحسسو عف جد باألسؼ مف كؿ قمبو وما بيتركو حتى ي

بيتكرر الموقؼم بتذكر مرة كاف عندنا أصدقاء رجؿ وزوجتوم الزوجة بتحب الشعر واألدب كتير وبتحب شاعرة 
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محددة وبتعتبر ا مرؿ أعمى بالنسبة إلها بكتير مواضيع بالحياةم ولما طمعت عمى التمفزيوفم مباشرة الزوج تطمع 
ما بعرؼ ليشب تحترميها لهيدي رغـ إنها مابتعرؼ شو الشعر أو األدب بمرتو وقمها "ليكي طمعت صاحبتؾ أنا 

ال كماف  يي قميمة أدبم أصبًل ما في أجحش منها إال المي بيحبا"م بصراحة أنا حسيت أنو الزوجة راح يغمى 
ي عميهام وأنو أكبر إحراج إلها بحياتهام صارت تبكيم قالتمو: يمكف صرنا حاكييف مية مرة بالموضوعم وماف

داعي تناقشو  ؤل إداـ العالـم و اد شي شخصيم التحبا تصطفؿم مابعرؼ شو بدي أحكيم زوجي تدخؿ 
بالموضوع وحكا إنو  ادا شي غمط منو ومابيصير يجرح مشاعر زوجتو بهالشكؿ الفظ وأنو  وي ما بيسم  

نو كؿ  لزوجتو إنو تستخؼ بمشاعرو أبدًا شو ما كانت  ي المشاعرم وناقشو كتير لبينمو إنو غمطاف بحقهام وا 
 واح الـز يحتـر مشاعر التاني تمامًا".

أكيد السعادة الكبيرة المي بحسا لـ بنكوف مع بعضم وعندي يقيف أكيد إنو  وي كماف بيكوف سعيد جدًا لمف 
بنكوف مع بعضم يعني كيؼ بدي قممؾم لما بيكوف واح منا لوحدو مابيصدؽ يجي التانيم ومع ميف ماكاف قاعد 

ـ يتسمى بيحس أنو ناقصو أ ـ شي بحياتوم ولما بكوف معا  ما بعرؼ كيؼ بروح الوقت بسرعة وما بحس أو ع
 أنو بدي شي تاني وال حدا تانيم بحس إنو بيعطيني الرقة بكؿ شي واألماف تجا  كؿ شي".

مشتركة كتير  "أنا وزوجي بنشوؼ أغمب األمور بمنظار واحد تقريبًام نحنا مف أوؿ ماعرفنا بعض كاف في أشياء
بينا وبعد ما تزوجنا وقربنا لبعض أكتر شفنا أنو عندنا نقاط مشتركة بنظرتنا ورأينا حوؿ كتير أمور ومع العشرة 
أكتر صار الوضع أشمؿ بالنسبة ألغمب األمورم يعني آرائنا مشتركة تقريبًا تجا  األمور الحياتية األسرية 

طابؽ مية بالمية لكف اشتراؾ بالنسبة ألغمب المواضيعم عبلقتنا واالجتماعية وتقييمنا لؤلمورم أكيد ما وي ت
باآلخريف وتقييمنا إلوف نادرًا نختمؼ فيام أ مية أو عدـ أ مية موضوع كماف نادرًا نختمؼ فيام بتصدقي حتى 
بالنسبة لؤلكؿ تقريبًا مشتركيف بالحب أو عدـ الحب لكتير أكبلت وكأنو كنا عايشيف ببيت واحد مف نحنا 

 غار".وص
 بالنسبة لمتكافؽ الجنسي: - ت

" بصراحة نحنا ما بنخجؿ مف بعضنا البعض فيما يخص الجنسم مف بداية حياتنا تفا منا  تقكؿ الحالة )أ(:
نو كؿ واحد عندو رغباتو وحقو يمبي  الحاجةم ومع الممارسة الفعمية  تمامًا عمى موضوع العبلقة الجنسيةم وا 

ي  يدا ما وي شي حراـ أو بيخجؿ أو بيخمي الطرؼ التاني يحتقر  يؾ لمعبلقة صارت شيء مشترؾ بينام يعن
نها تتويج لعبلقة الحب المي بيناتنام ولما  رغبة عند شريكوم ال بالعكس نظرنا لمعبلقة الجنسية إنها شي محتـر وا 

مى بنمارسها بنعكس مشاعر الحبم مف جهة تانية مابيصير واح منا يخبي رغبتو الجنسيةم وما في قيود ع
ممارسة  العبلقة بالطريقة المي بتري  كؿ طرؼ وبتحققمو السعادة مع اآلخرم و يؾ صار كؿ واح مننا  و 

 مصدر السعادة الجنسية لمطرؼ اآلخر و وي المي بيمبي رغبة اآلخر تمامًا.

ماعندنا شي مخبا أو مو ممكف نحكيهم بالعكس بنحكي كؿ شي بيخص الجنس حتى لو كبلـ سامعو أو قاريه 
أو شايفوم وأي مشكمة أو عتب فورًا بناقشا وما بنخبيا حتى ماتكبر وتصير نقطة خبلؼ ومشاكؿ بينام كؿ الي 
بدي يا  جنسيًا بحصؿ عميه مف زوجي بكؿ رضا وبدوف مجاممة بالعكس بكوف شريؾ صادؽم وبحس ومتأكدة 

بنمارسها ببل خجؿ مف بعضم وما  إني كماف عـ حققمو السعادة والرضا مف العبلقة الجنسيةم ألنو متؿ ماحكيت
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حدا فينا بيحس إنو عندو حاجة أو رغبة بدو يمبيها خارج إطار العبلقة الزوجيةم أو إنو يخبيا أو يكبتام ألنو 
عندنا قناعة إنو  اد الشي بيأرر عمى نفسية وشخصية الشخص إذا ما لبى رغباتو وحاجاتو الجنسية بشكؿ 

الزوج أو الزوجةم ومنشاف  يؾ العبلقة الجنسية بينا عـ تحقؽ إلنا  صحي  وحبلؿم قصدي مع الطرؼ اآلخر
الرضا والسعادة جسديًا ونفسيًام وعـ تقرب بيناتنا وتزيد مف قوة العبلقة الزوجية ومف حبنا لبعضم  مؽ صار 
مرات إنو نكوف زعبلنيف مف بعض شويم أو تصير مشكمة بسيطة لسبب ما ألنو ما في عبلقة زوجية أو أسرة 
ما بيصير فيها مشاكؿ معينة أو اختبلؼ أو خبلؼ صغيرم بس ما حدا مننا بيستعمؿ العبلقة الجنسية ليحاسب 
التاني او يعاقبوم وكماف مابنمارس العبلقة الجنسية مجاممة لمطرؼ المي عندو رغبةم أل بنحؿ مشكمتنا الجانبية 

ية بتخمينا كتير أوقات نقعد نحؿ مشكمتنا الجانبية أواًل وبنمارس حياتنا الجنسية بعديفم قصدي إنو الحاجة الجنس
حتى نوصؿ لسعادة ولذة بنعرفها مف ممارسة العبلقة الجنسيةم ومنشاف  يؾ عـ قوؿ إنو العبلقة الجنسية بتقربنا 
مف بعض وبتقوي عبلقتنا الزوجية أكتر مف إنو تكوف نقطة خبلؼ بينام ألني ضد إنو حدا مف الزوجيف يستخدـ 

جنسية عند الطرؼ اآلخر ليعاقبو أو ينتقـ منو ألنو  اد راح يخميه يحس إنو الزوج اآلخر ما لبالو الرغبة ال
 رغباتو أو يكبت  الرغبة وتصير خبلفات بعد ا".

 بالنسبة لممبادئ الدينية األساسية - ث
ة شوي حوؿ : " نحنا مو متعصبيف دينيًام بس كؿ واحد مننا عاش ببيئة مختمفتقكؿ الحالة )أ( حكؿ ىذا األمر

النظرة لبللتزاـ بالديفم نحنا االتنيف متدينيفم لكف أ ؿ زوجي عاشو فترة أطوؿ بالريؼ و نيؾ كاف في تشدد أكتر 
مف ناحية المظا ر الدينية يعني طمعة البنت وحد ا وعمؿ البنت برا والعبلقة بيف الشب والبنت... م أ مي كانو 

كاف منفت  بس عندو مراعاة كبيرة لهي العاداتم تناقشنا كتير  أقؿ تشدد مف  يؾم بس مف لما عرفنا بعض  وي
حوؿ  ادا األمر وتوصمنا لتفا مات كتير مريحةم يعني بالنسبة لممبادئ األساسية بالديف نحنا متفقيف تمامًام 

عف وبنراعي العادات االجتماعية المتعمقة بالديف بس ما تأرر عمى حياتنا ومبادئنا نحنا وما يكوف فيه خروج 
األساسيات أبدًا وال نظهر وكأنو متمرديف عمى المجتمع ال سم  اهللم بالنهاية نحنا متفقيف عمى المبادئ الدينية 
األساسية ومتوافقيف لحد كبير مع المجتمع المحيط وعاداتو وممكف نناقش مع بعضنا أي أمر ديني بدوف 

 خبلفات.

 بالنسبة الختيار شريؾ الحياة:  - أ

: " تعرفنا عمى بعضنا بشكؿ شخصيم ونشأت بينا قصة حب واستمرت العبلقة ذا الخصكصتقكؿ الحالة )أ( بي
العاطفية بيناتنا حوالي السنة بدوف تدخؿ مف حدا مف أ منام طبعًا أ مي كانو عمى عمـ بعبلقتي فيهم وكاف كتير 

يام وبعد ما خطبني صرنا يزورنا بالبيت واحيانًا نقعد نتناقش قداـ أ مي أو لوحدنا أو بحضور أختي بكتير قضا
نقعد أكتر ونتناقش بكؿ شيم وخبلؿ  الفترة كؿ واحد مننا درس أخبلؽ التاني وطباعو وشخصيتو تمامًا وعرؼ 
سمبياتو وايجابياتو ووحدنا كتير مف آرائنا وصار إلنا اتجا ات مشتركة وآراء موحدة تجا  كتير قضايام وصرنا 

ي بيخطر عمى بالنام طبعًا كاف أل ؿ كؿ واحد مننا آراء وما كناننكر ا نحكي شو بيحب التاني وشو بيكر  بكؿ ش
ذا فيه سمبيات كنا نحاوؿ نتجاوز ا ونقنعهف بوجهة نظرنام ماحدا مف أ مي  أو نتجا مهام لكف كنا نناقشف فيا وا 

نت حرة فيا طبعًا بعد  قممي الترتبطي فيه أو حاوؿ يقممي ببللؾ يا  أو مابيناسبؾم بالعكس قالولي حياتؾ وا 
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ماتأكدوا مف جدية الموضوع وأنو ضمف األصوؿم و نف عندف رقة فييم ومف جهة تانية كانو يمفتو نظري لبعض 
المبلحظات المي شايفينا  نف وكتير كانو مبسوطيف بعد ما يشوفو انو نحنا )أنا وزوجي حاليًا( أخدنا بهيي 

نو متحفظيف شوي لحتى عرفوني مني  بعديف ما كاف المبلحظات أو صححنا أمر مضايقفم أما بالنسبة أل مو كا
عندف أي اعتراض عمى عبلقتنا وبعديف ارتباطنام  االختيار مف قبمنا حسينا إنو حممنا مسؤولية ألنو لما بختار 
دوف تدخؿ األ ؿ يعني أنا مسؤولة عف اختياريم يعني مشاكمي بدي حمها بنفسي دوف تدخمهف كمافم  اد الشي 

ض مني  ونتناقش بكؿ شي مني  ونحؿ نقاط االختبلؼ المي بينام بعديف  اد انعكس عمى حياتنا خبلنا ندرس بع
الزوجية بطريقة حؿ مشاكمنام كنا نتحاور ونتناقش بأي مشكمة ونحمها دوف مانسم  تطمع لبرا حتى أل منام أكيد 

دا بخبلفاتنام ولهيؾ كانت ممكف يسمعوا أو يكونو موجوديف عمى بعض الخبلفاتم لكف مايدخمو بشكؿ سمبي أب
الخبلفات تزوؿ بسرعة وتنحؿ مشاكمنام لما تزوجنا كنا راضييف عف خيارنا واختيارنام وحسينا انو نحنا حققنا 
انجاز بحبنا لبعض وارتباطنا مع بعض وبعديف زواجنا مف غير ما حدا يدخؿ فينام و ؤل شفنا إنو  االختيار خبل 

ة أكرر ايجابية ألنو ما في شي مخبا عمى بعضم نحنا بنعرؼ كؿ شي عف حياتنا اآلسرية وعبلقتنا الزوجي
 بعضنا مف قبؿ الزواج فحاليًا كتير مرتاحيف بزواجنا".

 التكافؽ االجتماعي: - ب
:" ماعندنا مشاكؿ مف اآلخريفم أصبًل ماعـ نسم  لحدا يتدخؿ بأمورنام أكيد فيه تطفؿ أحيانًا تقكؿ الحالة )أ(

فورًا بنحط حد لؤلمر ومابنخميه يأرر عمى حياتنام بسبب التفا ـ الكبير المي بيناتنا صار  و اد شي بيضايقنام لكف
إلنا نفس األصدقاء األساسييف المي بيشاركونا حياتنا االجتماعيةم طبعًا فيه لكؿ واحد مننا أصدقاء طياريف 

و زمبلء إلي بالجامعةم بس قصدي موأصدقاء بمعنى الكممة بيجوز زمبلء أو أكتر شويم يعني زمبلؤ بالشغؿ أ
ما نف أصدقاء أساسييف يعني مرحمييف أو بوقت معيف بسم المهـ أصدقائنا صارو مشتركيف بينا إما اختيار 
مشترؾ أو كؿ واحد عرؼ التاني عمى أصدقائو القدامى وصارو مشتركيفم أنا عندي صديقة مف الطفولة بحبا 

ف بداية عبلقتنا ولما تزوجت عرفتنا عمى زوجا وصرنا كتير وكانت صديقة دراستي كمافم عرفتع عميا م
أصدقاءم كماف  وي عندو أصدقاء قدامىم تعرفت عميوف أوؿ ما عرفتو بس لما تزوجو كماف تعرفنا عمى 
زوجاتف وصرنا أصدقاء. يمكف صار واض  إنو نحنا مشتركيف بكؿ القرارات المي بتخص العيمةم وأ ـ شي 

اتنا عمى تربايتهفم أ ـ شي عندنا إنو نحنا المي الـز نربيهف ونعممهف المي نحنا األوالدم ما في أي خبلؼ بين
شايفينو وما حدا يدخؿ بطريقة التربيةم  ي متفقيف عميا تمامًا وعـ نطبقا عف جدم والمي قوى  اد الشي إنو 

 صرنا بعاد بسكنا عف األ ؿ".
 حاالت اليكية:المحكر الثاني:  -0-5

 :انمغبل اإلٔذُٔنُعٓ -0-5-0

 الرغبٌبد انذٔىٕخ: - س

: " المعمومات المي حصمت عميها حوؿ الكرير مف الموضوعات تقكؿ الحالة )أ( حكؿ ىذه المكضكعات الدينية
الدينيةم كاف مف خبلؿ القراءة ومتابعة وسائؿ اإلعبلـم وفكرت كتير في بعض  ي الموضوعات وكونت قناعات 

قة بحياتنا اليومية والعبلقة مع اآلخريفم وأ ـ شي عندي حوؿ الكرير منهام يعني المواضيع المي إلها عبل
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قناعاتي حوؿ عبلقتي باهللم كؿ القناعات المي تشكمت أكيد متناسبة مع الشرع بس ما خميت حدا يأرر فيي كتير 
يعني قناعاتي  ي ما ي متطابقة مع قناعات أ ميم يمكف بالبداية تأررت متؿ أي طفؿ بآراء أ مي لكف لما 

ت إقرا وفكر واسمع وشوؼ وعامؿ الناس والتقي برجاؿ ديف أو متدينيفم و يؾ صار عندي قناعاتي كبرت بمش
 الخاصة فيي".

" بالتأكيد أنا ماني عايشي وحديم وخبلؿ المناقشات مع األصدقاء والمعارؼ والزمبلءم  كتقكؿ الحالة )أ(:
 ي القناعات كانت قوية وضمت  وبعديف مع زوجيم كاف في كتير محاوالت حتى غير بعض قناعاتيم لكف

رابتة عنديم بعديف مف خبلؿ النقاش مع زوجي والعشرة الطويمة توصمنا لقناعات مشتركةم وبقي بعض القناعات 
الخاصة بكؿ واحد فينا دوف ما يأرر عمى الطرؼ التانيم وأكيد  القناعات أررت عمى تصرفاتي وسموكي مع 

 ا والمواضيع االجتماعية والشخصيةم والفكرية".اآلخريفم وأررت بفهمي لكتير مف القضاي
 الرغبٌبد انطٕبضٕخ: - ج

" كنت دائمًا موجودة بجو مهتـ بالسياسة واألحداثم أ مي إلهف توجهات سياسية واضحة مف  تقكؿ الحالة )أ(:
لما كنت صغيرة وأنا بعرؼ إنو بابا بيحضر اجتماعات ومسيرات وبيصير عندنا نقاشات بالبيت حوؿ فمسطيف 
ولبناف والعراؽ ومصر وغير ام تأررت كتير بهيدا الجوم وا تميت باألحداث الجارية حوالينام بالبداية تأررت بآراء 
أ ميم وبعديف أصدقائيم وقرأت واستمعت وشا دت وسائؿ اإلعبلـ كتيرم يمكف نحنا بطبيعتنا شعب مسيس 

تصير حوالينام مف خبلؿ قراءاتي ونقاشاتي شويةم لذلؾ ماكاف ممكف ابقى عمى الحياد تجا  األحداث المي عـ 
ومتابعة وسائؿ اإلعبلـ المي صارت متوفرة بشكؿ كبير حتى انها اقتحمت حياتنا غصبًا عننام مف خبلؿ كؿ 
 يدا صار عندي آرائي الخاصة وقناعاتي المي شكمتا بنفسيم تاررت فيها شوي بأ مي بس ماحدا فرض عمي 

ديف زمبلئي بالجامعة وكنا نختمؼ ويصير ضغط معنوي عمي بسبب شيم وكنت أتناقش مع أصدقائي وبع
قناعاتي واتجا اتي المختمفة عنهف أحيانًام بس قناعاتي المي متأكدة منها كانت تخميني قوية بالنقاش وتعطيني 
ر رقة بنفسيم منشاف  يؾ أنا قناعاتي رابتة واتجا اتي محددة وماعندي استعداد تخمى عنها بسهولة إال إذا صا

فيه معطيات أو مواقؼ جديدة وقراءات وفهـ جديدم ألنو أنا مؤمنة بمقولة إنو الرابت الوحيد بالسياسة إنو مافي 
 روابت وكؿ شي متغير".

 فٕمب ٔزؼهك ثبلخزٕبر انمٍىٓ: -ط 
: أنا مف لما كنت صغيرةم يمكف متؿ كؿ األوالد كنت قوؿ بدي صير دكتورة تقكؿ الحالة أ بخصكص ذلؾ

قوؿ بدي صير آنسة وغير ام ولما كبرت شوي وصرت بصؼ العاشر فعبًل صرت فكر شو بدي صير  وأحياناً 
بالمستقبؿم يعني شو بدي اشتغؿم شو المهنة المي بحبها وبتناسبنيم عندنا بالمجتمع المي عايشه فيهم كؿ األ ؿ 

تصير دكتور )طبيب( ألنو عمومًا أو غالبًا بيزرعو براس الولد خصوصًا إذا كاف شاطر بالمدرسة إنو بدؾ 
بتفكير ف  ي أفضؿ مهنة بالمجتمع وأرقى مهنة ويمكف أكتر مهنة بتجيب مصاري بذ نفم أنا مافكرت صير 
دكتورة )طبيبة( رغـ إني كنت شاطرة بالمدرسةم ودخمت فرع عممي بالرانوي ألني بحب المواد العممية وكنت 

م وفعبًل بدأت فكر أكتر بالمهف وشو الدراسة البلزمة لكؿ مهنةم شاطرة فيا كتير وكنت متفوقة بالشهادة اإلعدادية
بس كاف في مشكمة عندي وعند أغمب الطبلب إنو بنعرؼ المهف الرئيسية بكؿ فرع دراسيم يعني مربًل الهندسة 
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بتصير مهندس والعموـ والرياضيات والفيزياء والكيمياء واآلداب... بتصير مدرسم والحقوؽ بتصير محاميم 
يدلة بتصير صيدالنيم وغير فروع بتكوف موطؼ أو بتبقى ببل شغؿ... صرت إسأؿ إدرس شوؼ إلتقي والص

بحدام المهـ عرفت إنو في مهف كتير تفصيمية لدراسة الفروع الجامعيةم ومف خبلؿ دراستي الرانوية استهوتني 
ـو ولسا عـ إدرسهام  دفي دراسة البيولوجيام وقررت إدرس عموـ أو صيدلةم وبعد نجاحي بالرانوية درست عم

ماصير مدرسة عموـم لكف إني اعمؿ بمجاالت تانية متعمقة بالفرع متؿ التحميؿ المخبري أو كمؿ دراسات عميا 
بتخصص محدد أو ادرس عمـ النسج ... أكتر مف شغمة ممكف اتجه إلها ضمف  اد المجاؿم  مؽ أ مي كانو 

ا كتير ولما شافو إنو  ي رغبتي تركوني عمى حريتيم بيتمنو لو درست طب أو صيدلةم ونصحوني وتناقشن
وتناقشت انا وخطيبي بالموضوع وكاف عندو راي تاني بس اقتنع بوجهة نظري وشجعنيم و مؽ عـ يشجعني 
اختص مخابر وكمؿ دراساتي العميا رغـ زواجنا وأنو عندنا ولدم وأصدقائي ما حدا منهف اقتنع بدراستي  ي 

رع تاني وجابو حجج كتير انو بدؾ تصيري مدرسة عموـ وماإلو  مستقبؿ  اد الفرعم وحاولو كتير اني ادرس ف
لكف قناعتي كانت اشدم وما ني نادمة عمى خياريم يمكف في شوية قمؽ بس أنا عندي رقة إني راح حدد مهنة 

ة المي راح مناسبة إلي خصوصًا اني بحب  اد الفرع الدراسي يممي صار  ؤل فرع مهني إليم وراح انج  بالمهن
 اشتغؿ فيا".

 تحميؿ نتائج اختبار ساكس لمحالة أ: -5
 األسرة: -0

 : صكرة األب - أ

:" بابا طوؿ عمرو كاف معطاءم كاف دائمًا قريب مني بتابع كؿ تفاصيمي مف لمف كنت صغيرةم تقكؿ الحالة أ 
صر بأي وكاف يشجعني بكؿ مرحمة مف مراحؿ حياتيم بدراستي واختيار أصدقائي ونشاطاتيم وما كاف يق

موضوع بيخصنيم وأي مساعدة بحتاجها كانت توصمني بدوف ما يحسسني إنو ساوى شغمة كبيرةم عمرو ما 
فرض عمي شي بدوف ما يقنعني أواًلم بس كاف يحاوؿ يحسسنس إنو أنا حرة فيني ساوي المي بدي يا  بس بعرؼ 

ذا حس إنو في شي مو مناسب إلي كاف يدخؿ  بشكؿ لطيؼم باختصار بابا قائد إنو كاف يتابعني مف بعيد وا 
 ممتاز لعيمتنام ومعطاء وفهماف بأمور أسرتنام ومضحي كبير".

  العالقات اإلنسانية:  -5
  األصدقاء كالمعارؼ: - أ

: " أنا بحب العبلقات االجتماعية مف لمف كنت صغيرةم ومف أياـ المدرسة كونت عبلقات صداقة تقكؿ الحالة أ
ئي حاليًا  نف صديقات دراستي المي استمرت صداقتنا سنوات طويمةم وخبلؿ لسا مستمرة لحد اآلف وأقرب أصدقا

الفترة الطويمة مف عبلقات الصداقة المي بينا كنا سند لبعضم أعطوني كتير مف الرقة بالنفس واإلحساس باألماف 
ئمًا مستعدة لتقديـ وخاصة لما كنت واجه مشكمةم ألنو األصدقاء الحقيقييف بيبينو وقت الشدةم بالمقابؿ أنا كنت دا

أي مساعدة كانت صديقاتي يحتاجو ام وأحيانًا عمى حساب راحتيم أو ممكف أوقع بمشكمةم أنا بحس أنو مافي 
شي بيتلى عمى صديقة طفولتيم أوؿ أصدقائي يمكف كانت أمي المي كانت أوؿ حياتي عمى إطبلع بكؿ شي 

كبر ولحدا مف عمري نتبادؿ سوا مشاكمنا بيواجهنيم ومع مرور السنيف ونموي صرت بحاجة لخصوصية أ
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ونناقش كؿ شي بيواجهنام ألنو في أشياء موممكف األ ؿ مهما كانو قريبيف يتفهمو ام مو ألنها غمط أل بس ألنو 
في اشياء جديدة بالحياة  نف ماتعودوا عميهام لهيؾ الـز يكوف في حدا مف عمرنا يتفهـ  يؾ أشياء أو وسائؿ 

ائؿ االتصاؿ الجديدة والرقافة الجديدة والمعارؼ العممية الجديدة ومظا ر الفف والرقافة حياتية جديدة متؿ وس
 وغير ا المتطورة مع الزمف.

أكتر شي بشوؼ إنو الـز يتحقؽ بيني وبيف اصدقائي  وي االحتراـ المتبادؿ والندية بالتعامؿم مربًل زوجي حاليُا 
إني زوجة أو إمرأة قصدي يشيؿ مف بالو النظرة السمبية مف أقرب أصدقائي ولما بعاممو كصديؽ بحب ينسى 
 المتواررة لممرأة عند الرجؿ الشرقي بأنها ضمع قاصر".   

  الزمالء في العمؿ كالدراسة:  - ب

" مػػا بحػػب إنػػو عبلقػػاتي تكػػوف واسػػعة بالجامعػػةم إلػػي صػػديقات قبلئػػؿ بتعامػػؿ معهػػف  تقػػكؿ الحالػػة أ عػػف ذلػػؾ:
زميبلتػػي بفضػػؿ تكػػوف عبلقتػػي معهػػـ رسػػميةم طبعػػًا فػػي حػػد أدنػػى مػػف العبلقػػة بأريحيػػةم ومػػا تبقػػى مػػف زمبلئػػي و 

جراء التجارب في مجموعات عمػؿم وأنػا بحتػـر  مفروض عمينا جميعًا بحكـ الدراسة والجمسات العممية المشتركة وا 
 ػػػي العبلقػػػات بشػػػكؿ عػػػاـم عنػػػدي مشػػػكمة إنػػػي بظهػػػر أحيانػػػًا غميظػػػة أو بجػػػوز حػػػدا يسػػػميها وقاحػػػة وأنػػػا بػػػرفض 
 التسمية ألني بصراحة بحب كوف مباشرة بعبلقاتي وما جامؿ كتيرم و اد الشي عـ يعطي انطباع لآلخريف إنػي 
فظػػة وغميظػػة ومػػا بتعاشػػر أحيانػػًام ومػػف جهػػة تانيػػة ألنػػي محػػددة عبلقػػاتي كمػػاف بجػػوز يشػػوفوني متعاليػػةم و ػػي 

مػػف ناحيػػة العبلقػػات االجتماعيػػة  النظػػرة مػػا بحبػػا وبتضػػايقنيم لهيػػؾ بحػػاوؿ صػػححها بػػدوف ماتػػأرر عمػػى مبػػدأي
وماعـ تظبط معي دائمًام المهـ أنا أ ـ شػي عنػدي بالعبلقػة  ػوي االحتػراـ المتبػادؿ بػيف الطػرفيفم بجػوز وضػعي 
 كوني متزوجة عـ يارر شوي عمى عبلقاتي ويخميها محدودة رغـ إني أنا اجتماعية بطبعيم  يؾ بشوؼ حالي". 
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 /11الممحؽ رقـ /
 

 حتكل الحكار مع الحالة )ب(م
 حالة اليكية الممعقة

 مناقشة كتحميؿ محتكل المقابمة اإلكمينيكية لمحالة )ب(: -0
 التكافؽ الزكاجي كاختيار شريؾ الحياة:المحكر األكؿ: -0-0

 التكافؽ الفكرم: - أ
الخاصم وأكيد  : " في افكار كتيرة مشتركة بينام بس أحيانًا بيكوف كؿ واحد مننا عندو تفكيروتقكؿ الحالة ب

بنتناقش حوؿ  ي المواضيع إذا إجى وقتا وأحيانًا بنوصؿ التفاؽ حوؿ فكرة معينة أو موضوع معيفم بس كماف 
في أوقات بابنوصؿ لفكرة مشتركة وكؿ واحد بيحتفظ بقناعاتوم ميولنا متقاربة في مواضيع ومجاالت كتيرةم يعني 

و نحنا مف أوؿ زواجنا قررنا نكوف متشاركيف بالقرارات المي بتخص فيه أشياء مشتركة كتير با تماماتنا ورغباتنام 
البيت واألسرةم وبالفعؿ أ ـ القرارات األسرية بنتناقش فيا وبنحاوؿ يكوف قرارنا واحد منشاف نتحمؿ مسؤولية 
 مشتركة عنهام أكيد نحنا متؿ كؿ األسر بنتعرض لمشكبلت مختمفة ونحنا بنعتبر حالنا فهمانيف وممكف نحؿ
مشكبلتنا بالحوارم  ي استراتيجية اعتمدنا ا باالتفاؽ بينا وأي مسكمة بتصير الـز نقعد نتحاور فيا لنعرؼ شو 
أسبابها وليش صارت وكيؼ ممكف نحمهام بجوز بعد ما تهدا أعصابنا شوي يعني بعد ما تبرد األمورم ألنو إذا 

يدافع عف نفسو ويبرر سموكهم الحقيقة مو دائمًا واحد معصب بجوز مافيه يناقش ويحاوؿ يبيف التاني غمطاف أو 
 بنوصؿ لحموؿ بس المهـ نتحاور ونتناقش وما نمجأ ألساليب  مجية بحؿ المشكبلت.

اختمفنا منشاف األوالد بعد زواجنا بفترةم  وي ما كاف بدو أوالد فورًا يعني بدو نتأخر شويم لكف أنا كنت مصرة 
وزت بكير كتير بالنسبة لمي بعمريم وصارت مشكمة أخدت وقت كبير إنو نجيب ولد رغـ أني لسا صغيرة وتج

وبعديف اقتنع إنو نجيب ولد وفعبًل  يؾ صارم و ؤل أنا متمبكة كتير فيه وعـ يأرر عمى دراستيم يمكف كنت 
مصرة يكوف فيه أوالد مف ضغط أمي وصديقاتي وأقربائيم ويمكف منشاف ماجرب تجربة االنفصاؿ المي عاشتها 

ما بعرؼ رغـ إني بحب زوجي وبحبني كتير بس في شي بخميني اقمؽ شويم إنو الرجاؿ ممكف يساوو كؿ أميم 
 شي منشاف نزوات صغيرة أو مصال  شخصية بدوف ما يحسو شو ممكف تأرر عمى عيمتهف.

 التكافؽ الكجداني االنفعالي:  - ب
نا بداخمي مابتمنى اجرح مشاعر " نحنا بنحتـر مشاعر بعضم وأ عبرت عنو الحالة )ب( عمى النحك التالي:

زوجي أبدًا وال بأي شغمة صغيرةم بس أحيانًا بدوف ما فكر بحس إني غمطت بحقو وبرجع بعتذر ألنو مو قصدي 
إجرحوم مف جهة زوجي الحقيقة بحافظ عمى مشاعري بشكؿ كبير وما بيجرحني وخاصة أماـ اآلخريفم بيحتـر 

أنا بحس بصدؽ مشاعرو  يم أنا أكيد أبادله نفس الحب والمشاعر مشاعري جدًام وبيظهرلي كؿ الحب والود و 
ف كاف عندي شكوؾ كتيرة حوؿ وفاء الرجاؿ بشكؿ عاـ".  الطيبة والودية والصادقةم وا 
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أكيد بحس بسعادة لما بنكوف مع بعض أنا وزوجيم ومف جهتو  وي بحسسني أنو سعيد كتير و وي معيم 
ريبًا بالبيت خارج وقت دوامهم ونادرًا يقضي وقت مع حدا مف أصدقاؤ أو ويترجـ  ادا الشي بتواجدو الكامؿ تق

زمبلؤ إال ضمف حدود الواجب االجتماعيم وأنا ما بحب كوف بأي مكاف  وي مو موجود فيهم وما بصدؽ إيمتا 
 أرجع عالبيت ويف ما كنت".  

ا بعض كاف في أشياء مشتركة كتير "أنا وزوجي بنشوؼ أغمب األمور بمنظار واحد تقريبًام نحنا مف أوؿ ماعرفن
بينا وبعد ما تزوجنا وقربنا لبعض أكتر شفنا أنو عندنا نقاط مشتركة بنظرتنا ورأينا حوؿ كتير أمور ومع العشرة 
أكتر صار الوضع أشمؿ بالنسبة ألغمب األمورم يعني آرائنا مشتركة تقريبًا تجا  األمور الحياتية األسرية 

 مورم ".واالجتماعية وتقييمنا لؤل
 التكافؽ الجنسي:  - ت

" العبلقة الجنسية بيناتنا كتير جيدةم ونحنا بنعتبر  يؾ عبلقة شغمة طبيعيةم وحاولنا نتفؽ  تقكؿ الحالة )ب(:
مف البداية إنو يكوف كؿ شي طبيعي بينا فيما يخص الجنسم بالبداية كاف عندي شوية حرج او خجؿ مف 

ي لكف مع الوقت وبمساعدة زوجي صرنا نناقش أي موضوع بدوف مناقشة األمور الجنسية أو أي موضوع جنس
حرجم وكؿ واحد منا بيسعى إنو يحقؽ لمتاني إشباع عاطفي أو جنسي لآلخرم ومتفقيف إنو نمارس العبلقة بوجود 
رغبة مشتركة وماتكوف مفروضة مف طرؼ عمى الطرؼ التانيم يمكف أنا عندي مشكمة صغيرة بهاد الموضوعم 

إنو الرغبة عندي راحت لما بفكر بأمي والمي صار فيها مف ابي بعد حياة كنا شايفينها طيبة وسعيدة  أحيانًا بحس
ومريحةم وكاف ظا ر إنو عبلقتهف الجنسية كانت جيدة وبابا كاف راضي ألنو ماما ما كانت تقصر معو بأي 

ة منهم و يؾ لما بتذكر  اد شيم ومع ذلؾ فجأة تركنا وترؾ ماما وتزوج بنت صغيرة وكأنو األمر نزوة جنسي
الشي بشوؼ حالي عـ إجبر نفسيي عمى ممارسة العبلقة الخاصة مع زوجي وبخاؼ إني ما إرضيه تمامًام 
وبخاؼ إنو يحس بهاد الشيم وأحيانًا بحس إنو عارؼ إنو تقريبًا عما جامؿم طبعًا نحنا ببنظر لمعبلقة الجنسية 

ما في قيود بيناتنا عمى ممارسة  العبلقة بالطريقة المي بتري  كؿ إنها شي محتـر والـز تكوف نتيجة الحبم و 
 طرؼ وبتحققمو السعادة مع اآلخرم و يؾ صار كؿ واح مننا  و مصدر السعادة الجنسية لمطرؼ اآلخر.

كؿ رغباتي الجنسية بحصؿ عميها وبمبيها عف طريؽ زوجي بكؿ رضا بالعكس بكوف شريؾ صادؽم وبحس 
حققمو السعادة والرضا مف العبلقة الجنسيةم رغـ المشكمة المي حكيت عنهام ألنو متؿ  ومتأكدة إني كماف عـ

ماحكيت بنمارسها ببل خجؿ مف بعضم وما حدا فينا بيحس إنو عندو حاجة أو رغبة بدو يمبيها خارج إطار 
نتائج سمبية عمى  العبلقة الزوجيةم أو إنو يخبيا أو يكبتام وعندنا قناعة إنو كبت الحاجة الجنسية يؤدي إلى

نفسية وشخصية الشخص إذا ما لبى رغباتو وحاجاتو الجنسية بشكؿ صحي  وحبلؿم مع الطرؼ اآلخر الزوج أو 
الزوجةم طبعًا العبلقة الجنسية بتحقؽ إلنا الرضا والسعادة جسديًا ونفسيًام وعـ تقرب بيناتنا وتزيد مف قوة العبلقة 

دية ممكف تأرر عمى عبلقتنا الزوجية الخاصة يعني ممارسة الجنس وما الزوجية م يمكف أحيانًا المشاكؿ العا
بترجع األمور بشكؿ جيد إال بعد ما تنحؿ المشكمة األسريةم ونحنا مابنمارس العبلقة الجنسية مجاممة لمطرؼ 

لسعادة المي عندو رغبةم وأحيانًا الحاجة الجنسية بتخمينا كتير أوقات نقعد نحؿ مشكمتنا الجانبية حتى نوصؿ 
 ولذة مف ممارسة العبلقة الجنسيةم و يؾ العبلقة الجنسية بتقربنا مف بعض وبتقوي عبلقتنا الزوجية أكترا".
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 بالنسبة لممبادئ الدينية األساسية: - ث
: " نحنا ما عندنا تعصب دينيم ال حاليًا وال ضمف أسرة كؿ واحد فينام الحقيقة تقكؿ الحالة )ب( حكؿ ىذا األمر

لبيئة تقريبًا وعندنا مبادئ دينية مشتركةم البيئة تبعنا منفتحة نوعًا مام و يؾ  اد األمر ما سببمنا نحنا مف نفس ا
مشكمة وال نقطة خبلؼ بيناتنا أبدًام االلتزاـ بالمبادئ الدينية األساسية ويمكف نناقش أي أمر بيناتنا وأي شي 

قناعةم وزوجي عندو رقافة دينية جيدة وعندو بنشوفو أو نسمعوا أو نفكر فيه يمكف نقاشو حتى نوصؿ لنفس ال
القدرة عمى الحوار واالقناع و اد الشي مري  بالنسبة إلي كتير وعندي رقة بآراؤ وبرتاح لمحوار معه حوؿ األمور 

 الدينية"

 بالنسبة الختيار شريؾ الحياة:  - ج

يقو ألخو صديقتي وزميمتي : " معرفتنا لبعض اجت عف طريؽ الصدفةم ألنو رفتقكؿ الحالة )ب( معبرة عف ذلؾ
بالمدرسةم تعرفنا عمى بعض أرناء زيارة مشتركة وبعد حوار يمكف كاف أوؿ مرة بعاند حدا ما بعرفو مني م ومف 
بعدا صرنا صحاب وتطور األمر لعبلقة عاطفيةم أوؿ شغمة واجهتنا سوا مشكمة رفيقتيي وأخو ام ألني عرفت 

ى ما يخبر إختوم ورفيقتي كانت حاطتو ببالهام يمكف  ي حكي بعديف إنو أخو ا كاف معجب فيني بدوف حت
مرا قيف بس  يؾ صارم و دا سببمي بعض المشاكؿ مع أ مي مف تدخؿ رفيقتي بالموضوع وتمفيؽ قصص 
ورواياتم لكف ماما كانت عارفة بكؿ شي مف البداية وخبرتها بكؿ تفاصيؿ المي عـ يصير معيم بابا كاف ضد 

ي المي طمع بس  وي حبو لمشب كتيرم وبعديف اقتنع إنو اختياري ص  واصرارنا خالهوف االستمرار بسبب الحك
يعرفو إنو عبلقتنا صادقة ونهايتها الزواجم مف ناحية تانية زوجي كاف عمى عبلقة عاطفية مع وحدة تانية وكاف 

إنو خبرني بالقصة في اتفاؽ جدي عمى الزواجم لكف فشمت عبلقتهف بسبب أ مها وانتهى كؿ شيم الشي الجيد 
كاممة مع بداية عبلقتنا وأنا استوعبت الموضوع تمامًا حتى ما خميه يأرر عمينام  مؽ  وي شغمو ماكاف مني  مع 
بداية معرفتنا لبعضم و اد الشي سببمي ضغوط مف األصدقاء واألقارب خوفًا مف وضعو المهني والماديم لكف 

مصريف عمى الزواجم بصراحة المعرفة قبؿ الزواج بتري   تحسف شغمو شوي شويف وقاومنا  ي الضغوط وكنا
بعديف بكتير أمورم يعني ما ني مضطرة اقضي وقت كبير لنتعرؼ عمى طباع بعض وندرس شخصيات بعضم 
كؿ  اد بنعرفو قبؿ الزواجم طبعًا بيبقى أمور ما بتنعرؼ إال بالعشرة الطويمة أو الحياة المشتركة بس بيبقى أسهؿ 

 حدا ما بنعرؼ عنو شي أو انفرض عمينا فرض وبعديف نحنا وحظنا". مف إنو نتزوج

 :التكافؽ االجتماعي  - ح
:" التدخؿ بحياتنا مف قبؿ اآلخريف قميؿم أصبًل أصدقائنا إلهف حدود كرد عمى لساف الحالة )ب( بيذا الخصكص

ف زوجي لكف  يؾ شي لمتعامؿ معنام  مؽ أحيانًا ممكف يصير تدخؿ مف قبمهـ لممساعدة بحؿ مشكمة بيني وبي
قميؿ الحدوث ومف نتائجو إنو نحنا بنموـ حالنا ألنو سمحنا لحدا يدخؿ ليحؿ مشكبلتنا وعمى أساس نحنا 
الفهمانيف يمي بنحؿ مشاكؿ اآلخريف وبناخد قرار إنو مانسم  لنفسنا نعيد  يؾ شيم أ منا  نف المشكمة بالنسبة 

بخصوصيات ابنائهـ المتزوجيف يمكف يكوف شي طبيعي أو شائع  لهادا الموضوع يعني إنو األ ؿ يحاولوا يدخمو
بس مشكمتنا إنو كؿ واحد مننا أ مو بيحاولو يبينو أل ؿ الطرؼ التاني إنف  نف يمي كممتهف مسموعة و نف المي 
نف  نف المحبوبيف أكترم  بيستطيعو يأرروا أكتر وبناخد برأيف أكتر يعني  نف أكتر خوؼ عمينا وعمى مصمحتنا وا 
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 اد الشي عـ يشكممنا نوع مف الضغطم لكف أ ـ شي إنو نحنا متفهميف  يؾ شي وماعـ نخمي تدخمهف يأررعمينا 
نف  نف المحبوبيف أكترم  اد الشي عـ يشكممنا نوع مف الضغطم لكف أ ـ شي إنو نحنا  بشكؿ مباشر و وا 

مننا يكوف وسيمة بتيد أ مو ضد متفهميف  يؾ شي وماعـ نخمي تدخمهف يأررعمينا بشكؿ مباشر ونو أي واحد 
التاني أو ضد حياتنا األسرية وعـ نتعامؿ مع الموضوع بشي مف التطنيشم األصدقاء تقريبًا مشتركيف بيناتنا 
يعني كؿ المي أنا بعرفف عرفتف عمى زوجي و وي كماف المهـ إال الزمبلء يممي ما نف أصدقاءم  اد بشكؿ عاـ 

 وي بيعرفهف لكف ما نف أصدقاء إلو بمعنى الصداقة و وي كماف إلو بس فيه عندي أصدقاء خاصيف فيني 
صديؽ خاص فيه مع إنو فيه زيارات عمى البيت لكف يمكف ألنو عازب بيبقى صديقو  وي بس بمعنى الصداقةم 
منا بالنسبة لتربية األوالد نحنا ماعندنا مشكمة بأسموب تربيتهفم متفقيف تمامًا ماحدا يتدخؿ بتربيتف و ادا سبب

مشكمة مع األ ؿ يممي كؿ واحد منف بدو يبيف أديش بحبوف أكتر ويحاوؿ يجذبهف ناحيتوم بس نحنا عـ نربي 
نو بيت جد ف بيحبوف بنفس القدر والـز األوالد يحبوف نفس الشي ".  األوالد إنو نحنا أ موف وا 

 حاالت اليكية:المحكر الثاني:  -0-5
 انمغبل اإلٔذُٔنُعٓ: -5-5-0

 الرغبٌبد انذٔىٕخ: - أ

: " المعمومات المي حصمت عميها حوؿ الكرير مف الموضوعات كؿ الحالة )ب( حكؿ ىذه المكضكعات الدينيةتق
الدينيةم كاف مف خبلؿ القراءة ووسائؿ اإلعبلـ ومف األ ؿ واألصدقاء والمعارؼ وبعديف مف خبلؿ زوجي 

م يعني المواضيع المي ونقاشي معوم وفكرت كتير في بعض  ي الموضوعات وكونت قناعات حوؿ البعض منها
إلها عبلقة بحياتنا اليومية والعبلقة مع اآلخريفم وحوؿ عبلقتي باهللم لكف فيه كتير مواضيع ما حسنت شكؿ 
حولها قناعات أو قناعات نهائية يعني لسا عـ فكر فيها وأحيانًا عـ تسببمي قمؽم ومحتاجة كتير مف المعمومات 

حة لؤلخريف بس أنا عـ شوفها مبهمة أو غامضةم و اد عـ يسبب حوارات حولها أو تحميمها وأحيانًا بتكوف واض
ساخنة مع زوجي يعني بيقوؿ األمر واض  كتير مف بعد نقاش طويؿ حتمًا بس ما عـ أوصؿ لقناعة معينة 
اتبنا ا ويكوف سموكي مطابؽ إلهام وبصراحة يمكف موضوع والدي وتركو إلنا أرر عمى تفكيري بالمواضيع الدينية 

 غير ا ألنو كاف بالنسبة إلي مرؿ أعمى أو مصدر أو أي شي تاني". و 
 الرغبٌبد انطٕبضٕخ: - ب

" أنا بحس إني بحب المواضيع السياسية وبهتـ فيهام ماكتير عندي  تقكؿ الحالة )ب( حكؿ قناعاتيا السياسية:
ية حصمت عميها مف وسائؿ رقافة سياسية ألني ا تميت فيها مؤخرًا يعني مو لما كنت صغيرةم المعمومات السياس

اإلعبلـ ومف الجرايد أحيانًا ومف المحيطيف فينيم الوالديف ما كتير مهتميف بالسياسة ابمعكس كنا نختمؼ عمى 
برامج التمفزيوف أنا بدي تابع أخبار أو برنامج سياسي و نف بد ف مسمسبلتم معموماتي غير كاممة عف أي 

فعؿ باألحداث الجارية إجباري عنو متؿ قضية فمسطيف وغزو موضوع سياسي بس بشوؼ إنو الواحد بدو ين
العراؽ وحرب لبناف واألحداث الجارية بالبمداف العربية التانيةم بصراحة لسا ما كونت قناعات رابتة عف المواضيع 
 السياسية يعني بحس إني ممكف غير رأي حسب المي عـ يحاورني إذا كاف قوي بحجة واضحة بقتنع فورًا وأحياناً 
بتشوش بيف عدة آراء بنفس الجمسة إذا كاف فيه آراء مختمفة حوؿ موضوع معيفم أنا لسا عـ فكر بالمواضيع 

 السياسية وعـ حاوؿ اتبنى قناعات خاصة فيني"
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 فٕمب ٔزؼهك ثبلخزٕبر انمٍىٓ: - ت
:  أكيد قكرت بكتير مهفم وبعديف حددت عدة مهف وفكرت فيها كتير تقكؿ الحالة ب بخصكص ذلؾ

ت اجمع معمومات عنهام مف أ مي مف أصدقائي مف العامميف بالمجاالت المي بتخص  ي المهفم بس ما وحاول
حسنت حدد مهنة معينة بدي يا ام لما نجحت بكموريا كانت عبلماتي جيدة بالفرع العمميم ولكف كتير احترت 

ؿ انا مابدي أو شو بدي سجؿ بالجامعةم الكؿ حاوؿ يدخؿ وينصحني وكؿ واحد متؿ مابيحب  وي مومت
بيناسبنيم الصراحة ماكنت بعرؼ شو بيناسبنيم بالبداية كنت مفكرة مف زماف بموضوع الهندسات ومنهف  ندسة 
الزراعةم الهندسات التانية بعد ما سألت عف العمؿ بعد التخرج ماعجبتنيم يمكف الزراعة عجبتني شوي ألنو 

يدلة البشريةم بعديف سجمت الفرع وبقيت سنة كاممة فيها فيني افت  صيدلية زراعية وكنت مفكرة إنو أقرب لمص
لكف أرناء الدراسة اكتشفت إنو ميولي ما  يي الزراعةم وفكرت كتير وبحرت وشفت الطبلب بالفروع الجامعية 
التانية وخاصة القريبة مف كميتنا وتناقشنا بنوع الدراسة فيها وشو بتضمف وشو المهف المي بتنتج مف دراستهام 

بميوليم واكتشفت إني بحب التعامؿ مع الناس والطبلب وذوي االحتياجات الخاصةم وفعبًل قررت إني  وبحرت
انتقؿ لدراسة التربية وعمـ النفسم وحاليًا دراستي جيدة ونجحت بالسنة األولى وأنا حاليًا بالسنة الرانية منهام أنا 

ي ممكف غير  يؾ قرارم طبعًا كاف فيه معارضة مرتاحة لقراري الدراسي وقراري المهني ومبسوطة وما بعتقد إن
لهيؾ قرار مف األ ؿ وبعض األصدقاء ومف خطيبي يممي صار زوجيم لكني اخدت قراري واستطعت اقنع 

 ".الجميع فيه ألني حسيت إني ما رح انج  بمجاؿ دراستي المهنية األولى
 تحميؿ نتائج اختبار ساكس لمحالة ب: -4

 األسرة: -0
 : صكرة األب -

:" أصعب شي يكوف عندؾ رقة كاممة بشخصم وتعتبرو أقرب شخص إلؾ وفجأة تحس إنو حالة ب تقكؿ ال
 وي أبعد واحد بالدنيا عنؾم وتفقد الرقة فيه دفعة وحدةم بابا كاف شخص كتير قريب إلي وكاف كبلمو عندي 

اما كانت جيدةم رقةم كنت حس بحنيتو وعطفو مف لما كنت صغيرةم وحياتو معنا كانت  نية كتير وعبلقتو بم
يمكف كاف فيه مشاكؿ بس نحنا ما كنا نحس فيها أوما كنا نعرؼ مدلوالتها أو عمقهام بس حاليًا لما بتذكر ا 
بتاخد عندي داللة تانية وبشوفها مؤشرات لمحالة المي وصمنا إلهام حاليًا بابا كتير بعيد عني وأحيانًا بحس إني 

لة إيجابيات كتيرة بحياتنام المهـ حاليًا لو كنت يتيمة األب كاف أحسف إليم مابتم نالو الموت أكيد بيبقى أبي وا 
بشوفو أحيانًا بصراحة  وي دائمًا بيجي عالبيت وبيسأؿ عننا وبشوؼ شو بدنا وبيحاوؿ يناقشنا يقعد معنا يتقرب 

رأة تانيةم وبضمني إلنا بس أنا بهرب منو كتير ولما بنقعد وبنتناقش دائمًا بجيب سيرة ظممو لماما وزواجو مف إم
عاكسو وبينتهي النقاش بيناتنا بمشكمة او خبلؼ وبرجع باخد موقؼ سمبي منوم لسا عـ فكر ليش  يؾ ساوى 
بماما يعني شو كاف ناقصو كانت تاخد بالها منو وتمبمو طمباتو و ي حموة يمكف أنا بشوفها أحمى أـ بالدنيا بس 

يركض ورا غريزتو وشهواتو ومصمحتو و وي رجؿ كبير مو  عف جد  ي حموةم كاف بدو وحدة صغيرة يعني راح
مرا ؽم ونسي مصمحتنا نحنام ما فيي شوؼ الموضوع غير  يؾم أناني وضحى فينا مقابؿ أنانيتو ومصمحتو 
الصغيرةم حسيت إني فقدت عمود البيت أو عمود حياتيم صرت حس بالخوؼ وأحيانًا بالضياعم ولما بحتاج 
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وفهام رغـ إنو ماما حاولت تعوضنا عف فقدو بيناتنا وحاولت تخمينا عمى عبلقة مساندة شخص قوي ماكنت ش
نو تركمنا البيت نعيش فيه منشاف مايزعجنا بوجود إمرأة تانية  طيبة معو وكانت تحاوؿ تخمينا نشوؼ إيجابياتو وا 

 ساوا  معنا".   معنام وعـ يقدـ حاجاتنا المادية وغير ام مع كؿ  اد ما في مبرر إلو وما فيي إنسا المي

 : صكرة األـ
:" ماما إنسانة عظيمة وطيبة وحنونةم أعطتنا كؿ شي حبها وحنانهام وضحت  تقكؿ الحالة ب في حكارىا

منشانا نحنام كنت شوفها دائمًا متؿ الشجرة الخضرا صيؼ شتي تعطينا بدوف ما تاخد شيم كانت مع بابا 
لحقيقة  ي جبارة بينت لما تركنا بابا وراح وتزوج وحدة معطاءة ومهتمة وما كانت تقصر معو بأي شيم    ا

تانيةم وماما استمرت بالبيت كانو ما في شي وحاولت ما تخمينا نحس بغيابوم وأبدًا ما كانت تسمحمنا نحكي عنو 
نو تركمنا البيت وراح يعيش مع زوجتو ببيت تاني منشاف نحنا  بشكؿ سمبي وكانت تحاوؿ تفرجينا إيجابياتو وا 

نو عـ يأمف متطمباتنا المادية ويساؿ عنا مانن زعج مف وجود ا رغـ إنو كاف بتمكانو يعيش بنفس البيت الكبيرم وا 
نحنا األوالد ويتابع حاجاتنام بصراحة ماما كانت تظهر دائمًا إنها قوية وما ي متأررة وتضحؾ وتعيش معنا 

بجرح كبيرم أنا ما بعرؼ ليش ماما تصرفت  أفراحنا وحزنا ولكف أنا بعرفها كيؼ عـ تتقطع مف جوا ألنها حست
بهي السمبية تجا  األمر وتقبمتو واستسممت إلو كأنو  ي السبب أو كأنها  ي المذنبة بهالموضوعم ماما كتير 
مسكينة ألنها تعرضت لهاد الظمـ وضمت ساكتة وكاف بتمكانها تاخد موقؼ أقوى مف  يؾ وكانت قادرة تمنع بابا 

 م بس ليش  يؾ مابعرؼم يمكف مف خوفها عمينا وعمى البيت".   مف االستمرار بزواجو
  العالقات اإلنسانية:  -5

  األصدقاء كالمعارؼ: -

:" إلي كتير أصدقاء وعشنا سوا حياة جميمة وأياـ ما بتنسىم أفضؿ األصدقاء عندي  نف تقكؿ الحالة ب
منهف استمرينا سوا مف االبتدائي حتى  صديقات طفولتي وصديقات الدراسة االبتدائية واإلعدادية والرانويةم في

الرانويم وبصراحة بحب صداقة البنات أكتر ألني بشوفهف أكتر إخبلصم والشب أناني بتهمو مصمحتو أواًلم أنا 
موقصدي الفارؽ الجنسي أو إني ضد صداقة البنت والشب لسبب جنسي أو أخبلقيم أبدًا بس متؿ ما حكيت 

لشبم وأكبر مرؿ بابا المي كنت بعتبرو صديؽ إلي ولماما وفخواتي الكبارم البنت مخمصة وما ي أنانية متؿ ا
شوفي شو ساوى بعد كؿ العمر المي قضينا  سوام أصدقائي الحقيقييف بشاركوني  مومي وبشاركوف مشاكمهف 
 وبحسف إحكي كؿ شي قدامهف بدوف حرجم وأبدًا ما أرر زواجي عمى عبلقتي بصديقاتي القدامى وزوجي بيعرفهف
كمهف وما حسسنس بأي ضيؽ نتيجة عبلقتي فيهفم وأنا كماف ما بخمي عبلقتي بصديقاتي تأرر عمى حياتي 
الزوجية أو تكوف عمى حساب بيتي وزوجيم أ ـ شش عندي بالصداقو  وي الصدؽ والصراحة والطيبة بالتعامؿ 

س إنها عـ تستغمني أو تخدعني أو واالختراـ النتبادؿ وعدـ األنانيةم أنا مستعدة قدـ لصديقتي كؿ شي بس ما ح
تفكر حالها عـ تضحؾ عميم أوؿ صديقة إلي كانت ماما وبعديف أختي الكبيرة ولما كبرت شوي كاف بابا 
يعاممني بحنية وحسو صديؽ إليم لكف بعديف ما عاد حس عندو مقومات الصداقة ألي حدا بصراحة حسيت إنو 

ف ماما واختي استمريت عاممهف أصدقاء ولما صارت أناني وخداع و ي ماعي صفات صالحة لصديؽم لك
المشكمة مع الماما وتزوج بابا وحدة تانية حسيت إنو ماما بحاجة لصديقة توقؼ معها بالمحنة تبعها وكنت حاوؿ 
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كوف  ي الصديقة و ي كانت تحاوؿ تحسسني بقوتها وتعاممني كأـ وكأنو األمر ردة فعؿ منها لتبيف إنها ما 
ت بشيم زوجي فريب مني كتير وبنتعامؿ كأصدقاء كتير أحياف لكف بيخمي  ي كبدي سميه انكسرت أو تأرر 

خط فاصؿ شوي ليحسسني إنو طرؼ قوي شويم و اد الشي كاف يضايقني لكف تعودت عميه وصرت القيمو 
 عذر".  

  الزمالء في العمؿ كالدراسة: 
بالدراسة جيدة لكف محدودةم يعني بنتحاور سوا " أنا بالجامعة عبلقاتي مع الزمبلء  تقكؿ الحالة ب عف ذلؾ:

بنتناقش بأمور الدراسة وباألمور العامة ولكف أموري الشخصية أو الخاصة بحب تضمها بعيدة عف الزمبلء 
وبحاوؿ تكوف عبلقاتي معهف ضمف حدود معينة وماتكوف واسعة وبنفس الوقت ما كوف جافة أو جفصة أو 

بالجامعة كونت إلي عبلقات صداقة لحد اآلفم ممكف بالمستقبؿ وصؿ لعبلقة غميظةم أنا ما شفت إنو الزمالة 
صداقة مع حدا منهف لكف لحد اآلف  ي عبلقات زمالة وبسم إلي صديقة بنفس الفرع الدراسي يعني معي بكمية 

الحقيقة  التربية و ي سبقتني سنة ألنها سجمت تربية مباشرة بعد البكموريا وأنا ضيعت سنة بالهندسة الزراعيةم
كاف إلها دور إيجابي بنقمي لمتربية ألنها صديقتي مف أياـ الدراسة اإلعدادية وبحبها كتيرم ومف خبللها تعرفت 
عمى فرع التربية وعمـ النفس وحبيتو ونقمت إلوم و ي الصديقة الزميمة كافية إلي بالجامعة كصديقة وطبعًا  يي 

لكف ما صاروا أصدقاء. بيهمني بعبلقاتي بالدراسة وبعديف بالعمؿ إلها أصدقاء و نف زمبلء مقربيف بالنسبة إلي 
متؿ عبلقات الصداقة تبعيتي بيهمني االحتراـ المتبادؿم واحتراـ الخصوصيةم يمكف أنا بفضؿ العبلقة مع اإلناث 

كورم أكتر مف الذكور وبكوف مرتاحة لمتعامؿ معهف أكترم لكف  اد ما بيعني إني برفض عبلقات الزمالة مع الذ
 أبدًا لكف بأريحية أقؿ وبقيود أكتر". 

 الرؤساء كالمشرفكف:  -
أنا بحتـر الناس األكبر مني مف صغريم ولما صرت بالمدرسة كنت شوؼ تقكؿ الحالة ب حكؿ ذلؾ: " 

األساتذة قدوة ومرؿ وشوفوف شغمة كبيرة والـز نحترمهـ بشكؿ مطمؽم وبعد ما كبرت صرت أحتـر المدرسيف 
منيم وأنا فيني شغمة إني بحب أظهر مميزة عند أساتذتي ومدرسيني والناس األكبر مني وبيف  والناس األعمى

رفاقتي كمافم وأنا مابحب كوف عمى الهامش بأي شغمة بدي اشتغمها أو أي حدث حوليم  و اد الشيب يخميني 
ف ردود فعؿ ابذؿ جهد حتى حقؽ  يؾ تميز وبظف كنت شاطرة ومحبوبة مف قبؿ المدرسيف بالمدرسةم وم

المدرسيف وتعاممهـ معي بظف انهف مبسوطيف مني وشايفيف عندي قدرات جيدةم حتى بالبيت كنت مميزة باألسرة 
خواتي األكبر مني عبلقتي فيهف كتير  وكانت ماما وبابا يعتمدوا عمي بكتير أمور أكتر مف إخواتي الكبارم وا 

عمي لحؿ مشكبلت والقياـ بأعماؿ مع إني أصغرم وكنت  جيدة حتى كانوا يأخدوا رأيي بمواضيع كتيرة ويعتمدوا
 دائمًا حافظ عمى عبلقة االحتراـ معا ف". 

 تصكر الذات:

  المخاكؼ: -

" أحيانًا بخاؼ مف حالي ما بعرؼ مف شوم في شي ماني فهمانتو بحاليم تقكؿ الحالة ب في أحد حكاراتيا: 
حسيتو بعد ماكبرت شويم يعني بعد ماصارت  رغـ إني قوية عف جد بس بحس أحيانًا بالضعؼم  اد الشي
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الحادرة تبعنا وتزوج بابام بخاؼ يصير شي يخمي الناس المي بحبا تخجؿ منيم أو إنو رأي اآلخريف يتغير فينيم 
خواتيم بخاؼ عمى زوجي وابني إنو ما يعرفوني مظبوطم الحقيقة ما فيشي  بخاؼ عمى عيمتي كمهام ماما وا 

 شي ممكف يصيرم شي مجهوؿم في شي ما بعرفو مني  بحالي".واض  خاؼ منو بس بحس في 

   مشاعر اإلثـ:
أنا ضيعت سنة دراسية كاممة مف حياتيم السبب  وي  تقكؿ الحالة ب في أحد حكاراتيا حكؿ المكضكع: "

الظروؼ النفسية السيئة يممي كنت عايشتها بسبب زواج بابا والمشكمة المي خمقمنا  ييم يومها ما كاف عندي 
دافع ألي شيم ويمكف لوال وقوؼ المي بحبوني جنبي كنت أ ممت دراستي بالبكالوريا وما كنت أستطعت سجؿ 
أي فرع جامعيم ومشا نهيؾ ما احسنت اختار فرع دراسي مناسب إلي واضطريت غير بعد سنة وضيعها مف 

 عمري".

نها " يمكف زواجي عمى بكير غير كتير مف األشياء يممي كنت بحمـ فيهام كؿ ب نت بد ا تفكر بالزواج بالنهاية وا 
تختار زوج مناسب يحبها وتحبو وتكوف راضية عف  ادا الزواجم لكف بعد ماتكوف عاشت حياتها وشبابها بيف 
رفقاتهم وانا راضية عف اختياري لزوجي وبحبو وبحس إني ماني ندمانة لكف كنت بعيش حياة الشباب والعزوبية 

نمتـز فيها مف حيث العبلقات والحركة والدراسة وتحمؿ المسؤوليات والواجباتم وأنا  ألنو الزواج بيفرض قيود الـز
متأكدة إنو لوال ظروؼ بيتنا يممي خربطها كمها زواج بابا والتأرير الكبير عمى كؿ حياتنام لوال  يؾ ماكنت 

 تزوجت بكير ويمكف زوجي كاف انتظرني حتى خمص دراستي واختار عمؿ مناسب".
  األىداؼ:

" كؿ حياتي كنت بتمنى كوف مميزة باألسرة وبالمدرسة وبالجامعة وبيف أصدقائي وعند  حيث تذكر الحالة ب:
زوجيم  مؽ بجوز مافيني كنت  يؾ دائمًا بس مو أنا السبب دائمًا يعني لوال الظروؼ السيئة يممي حطنا فيها 

ت  يؾ بالجامعة رغـ إني بحب فرعي زواج والدي ماكنت قصرت بالبكموريا وكنت عف جد مميزة وما كنت درس
حاليًام لكف كنت رح كوف مميزة بشكؿ واض   يؾ بشوؼ حاليم وما كنت تزوجت بكير وكنت فكرت بمستقبمي 

 بشكؿ أفضؿ وكنت عرفت حدد شو بدي مف البداية وحقؽ تميزي بشكؿ أفضؿ" 

 الماضي:
لبابا والماما يدلموني كتيرم أيامها كاف تذكر الحالة ب: " بطفولتي كنت شوؼ كيؼ كنا مع بعضم وكيؼ كاف ا

بابا إلنا وحدنا ماحدا مشاركنا فيهم كنت حس بعطفو وحنانو وداللو إلي وإلخواتي ولممامام كانت الحياة بسيطة 
وبريئة وجميمةم ياريت ترجع  ديؾ األياـ منشاف نرجع مع بعض كمنام ونرجع بابا إلنا ومانخمي المي صار يصير 

عادة وما فيها مشكبلتم أبي وأمي متفا ميف عـ ينامو بغرفة وحدة ونحنا ماعندنا  ـ إال بأي شكؿم أياـ س
دراستنا ولعبنا ورفاقتنام وماكنت اخجؿ مف شي وكنت افتخر بأسرتنا وبوالدي بشكؿ كبيرم زواجو شكؿ صدمة 

 كبيرة إلنا".
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 /12الممحؽ رقـ /
 محتكل الحكار مع  الحالة )ج(

 حالة اليكية المنغمقة
 مناقشة كتحميؿ محتكل المقابمة اإلكمينيكية لمحالة )ج(: -0

 التكافؽ الزكاجي كاختيار شريؾ الحياة:المحكر األكؿ:  -0-0

 التكافؽ الفكرم: - أ
: " أنا وزوجي ما كتير فيه أفكار مشتركة بيناتنام اصبًل ما بنتناقش كتير حتى كؿ واح مننا حيث تقكؿ الحالة ج

كف مف النقاشات العامة المي بتصير بيناتنا أو مع اآلخريفم ومف طريقة سموكه يعرؼ أفكار التاني وميولهم ل
نو كؿ واح مننا عندو  وتصرفه بقارف بيف افكاري وأفكارو وبف ا تماماتي وا تماماتو فبشوؼ الفارؽ بيناتنام وا 

غالبًا زوجي  وي المي افكار خاصة فيه بعيدة عف أفكار التاني وا تماماتوم بالنسبة لمقرارات المي بتخص األسرة 
بياخدا بدوف نقاشم أحيانًا بيشاركني أو بيسألني عف رأيي بموضوع معيف لكف بشكؿ عاـ بينفذ رغبتو ورأيه  ويم 
 وي متعود إنو الكممة لمرجؿم و اد الشي أنا تربيت عميه أصبًل عندنا بالبيت ألنو بابا نفس الشي تقريبًا بعيمتنام 

ؿ وما حاولت اعترض عمى  ادا األمرم مافيه شي اسمو حوار بشكؿ عاـ حتى إذا ولهيؾ األمور ماشيه بعالشك
 تحاورنا حوؿ مشكمة معينى ما بتنحؿ إال مف وجهة نظرو  وي".

 لتكافؽ الكجداني االنفعالي: - ب
" أنا نظرتي لمحياة نظرة رومانسيةم بحب جماؿ الطبيعة كتيرم بحب المطالعة  حيث تذكر الحالة )ج(: 

الية والرومانسيةم وبحب األفبلـ والمسمسبلت الرومانسيةم وقصص الحبم وبحب الورد واألطفاؿ والقصص الخي
وكؿ شي حمو مف خمؽ اهللم لكف زوجي رغـ إنو  وي خريج جامعي بيشوؼ األمور مف منظار مادي بحتم 

ب المي عـ إدرسها قصدي ما بيهتـ لؤلمور المعنوية كتير يعني نفعيم لما بدي إدرس أكتر األحياف بيراقب الكت
ذا كاف الكتاب رواية أو قصة رومانسية بيعصبم  ولما بيشوؼ كتب غير الكتب الدراسية تبعيتي ما بينبسط وا 
والبرامج المي ممكف نتابعها عمى التمفزيوف كماف مو ممكف تكوف مف النوع المي أنا بحبو يعني  وي مابيحب 

 المسمسبلت واألفبلـ يممي فيها حب ورومانسية".
مابعرؼ إذا كنا سعداء لما بنكوف مع بعضم يعني بحس سعادة تقميدية  يؾ الـز يكوف لما بيكوف الزوجيف مع  "

بعضم بصراحة ما بعرؼ أصبًل كيؼ  ي السعادة يممي الـز حس فيهام ومف جهة زوجي ما بعرؼ إذا بيكوف 
بيكوف عندنا أ مو أو أبي أو  سعيد أـ الم ألنو تعبيرو عف مشاعرو صعب وغير واض  أو مابيعبرم لكف لما

حدا مف أصدقائو المقربيف بيكوف مبيف عميه إنو مبسوط كتير او حتى سعيد أكتر مف لما بنكوف مع بعضم لما 
بيبلعب ابنا الصغير كماف بيكوف مبسوط أكتر مف لما بنقعد نسهر مع بعض أو نتسمى سوام يمكف ما في تسمية 

وف ولمبرامج المي  وي بدو يا ام بصراحة أنا بحتـر مشاعرو كتير ومو ممكف بتجمعنا سوا إال الفرجة عمى التمفزي
إجرحهام يعني إذا شغمة فيه ومو عاجبتني أو ما بتتناسب مع العرؼ العاـ أو ساوى أي شي أو حكا شي حتى 
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لو ماكاف عاجبني مو ممكف جيب سيرتها أو حسسوا إنو ساوى شغمة مو جيدةم لكف  وي ممكف يساوي  اد 
 شي ليربت رجولتو وسمطتوم و اد الشي مزعج إلي بشكؿ كبيرال

 التكافؽ الجنسي:   - ت
" العبلقة الجنسية بينا عاديةم يعني أنا دائمًا بمبي الرغبة الجنسية لزوجيم وبحس إنو  حيث تقكؿ الحالة )ج(:

فييم لكف  وي ما راضي تمامًا عف العبلقة الجنسيةم لكف مف جهتي أبدًا ما بقصد عرفو إنو عندي رغبة خاصة 
بعرؼ إذا كاف بحس بهيؾ شي ونحنا بنمارس عبلقة جنسية طبيعيةم ولكف مستحيؿ نتناقش بشي اسمو الحياة 
الجنسية أو نجيب سيرة الجنسم الحكي بهيؾ شي مف المحرمات وموبس مف الممنوعاتم تعممت مف ماما مف 

رضا  وما تخميه يحتاج يبحث عف رغباتو خارج  أوؿ حياتي إنو الزوجة واجبها األوؿ تمبية رغبة الزوج وتناؿ
البيتم بتمنى يكوف في مجاؿ نقعد ونناقش األمور الجنسية بحرية وصراحة وطبلقةم وبتمنى نمارس العبلقة 
الجنسية عند وجود حاجة مشتركة بيناتنام عمرنا مافكرنا باألرر النفسي لممارسة العبلقة الجنسية ابدًا نحنا يمكف 

قة جسدم بصراحة ما بعرؼ إذا كنت راضية عف حياتي الجنسيةم أو يمكف ماعـ عيش حياة بنشوفها بس عبل
جنسية حقيقية  مي إرضاء زوجي تمامًا و مو تمبية حاجتو الجنسية أواًل بعديف بيفكر فينيم بتمنى فهمو مو 

لمذة حقيقيةم بس بخاؼ المهـ عدد مرات المقاء الجنسي المهـ كيفية ممارسة العبلقة والحب بالعبلقةم والوصوؿ 
يعتبرني بدوف تربية و اد بيارر عمى صورة أ مي وتربيتف إلنا بعيوف زوجي واآلخريفم تربيف إنوا لحكي بالجنس 
ممنوع وبيجي يوـ وبنمبي حاجتنا الجنسيةبطريقة مسموحة وشرعية وأخبلقيةم بنظر الكؿ إنو الجنس رغبات 

 عاد عـ فكر بغير  يؾوانجاب أطفاؿ ويمكف أنا اقتنعت بهالشي وما
 بالنسبة لممبادئ الدينية األساسية: - ث

: " أنا وزوجي مف نفس الحي ومف نفس البيئةم ونحنا أكتر شي متفقيف عميه  و فتقكؿ الحالة )ج( حكؿ ذلؾ
المبادئ الدينيةم ألنو أصبًل لما كاف زوجي بدو يرتبط أوؿ معيار بحث عنو  وي التربية الدينية لمبنت المي بدو 

بط فيهام ولما دلو  عمي سأؿ عف التربية الدينية والتزامي و وي بيعرؼ أ مي وبيعرؼ التزامهـ الدينيم أصبًل يرت
نحنا عائمة متدينة ومحافظة جدًام وكماف زوجي مف عائمة متدينة ومحافظةم أنا وزوجي ما بنختمؼ بأي شي 

ا بعتبر زوجي قدوة بهاد السموؾم وبنتناقش بيخص الديف سموؾ أو اعتقادم و اد الشي ريحنا نحنا االتنيفم وأن
رشادات حوؿ  اي األمور".  بالمبادئ الدينية العامة وباألحرى كتير أحياف زوجي بيعطيني مبادئ وا 

 : بالنسبة الختيار شريؾ الحياة - ث

: " زواجنا تقميدي تمامًام ما كاف في أي معرفة بيني وبيف زوجيم بعد ما تقكؿ الحالة )ج( بيذا الخصكص
حت بكموريا وسجمت جامعة ومع بداية العاـ الدراسيم إجت ماما وقالت إجاكي عريس كتير كويسم جامعي نج

وموظؼ وتاجر بنفس الوقت وخموؽ ومتديف وسمعتو منيحه ومف نفس الحارةم بصراحة تفاجأت وقمتبل لماما بس 
فيه باألوؿ وبعديف بنحكيم أنا مابدي اتزوج  مؽ بدي كمؿ دراستيم لكف القرار كاف متخذ وقالتمي طيب شو 

وبالفعؿ بعد ما كاف آخد الموافقة المبدئية مف أ مي زارنا مع أ مو وقعدنا سوام وأنا مااعترضت عميه كشخص 
بالعكس الصفات العامة إلو جيدة وأي بنت بتقبموم بس أنا كاف بدي كمؿ دراستيم وأنا عجبتو كتير وطمب مف 

وبابا وعدو خير بدوف مايعطيه جواب نهائيم وما احتاج األمر إال قعدة  بابا بنفس الجمسة  تحديد موعد لمخطبة
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وحدة مع بابا حتى كاف آخد موافقتيم بس ترجيت بابا وماما يخموني كمؿ دراستي  بالجامعة وبعد إصرار مف 
ضى ماما وعدونيم ويمكف بابا أصر عميه بس قمو بكرة بس يصير عنكف أوالد بتترؾ الدراسة لوحد ا وماعاد تف

إال لبيت وأوالد ام وتمت الخطبة بعدأقؿ مف شهر والزواج بعد الخطبة بشهريف بعد امتحانات الفصؿ األوؿم 
و يؾ تزوجنا بدوف عبلقة شخصية بيناتنام طبعًا كنا نقعد سوا لوحدنا ألنو كتبنا الكتاب مباشرةم يعني كنا نحكي 

سموؾ بنات الجامعة ويرجع يقوؿ طبعًا إنت مو يؾ إنتي حوؿ البيت واألوالد والسموؾ الصحي  وكاف دائمًا ينتقد 
مرباية تربية جيدة وخموقة ومتدينةم بعد الزواج ما حسيت إني ندمانة أو ما تفاجأت بشي جديد فيه إال محاولة 
تركي الدراسة ومارضيت أبدًا و وي لسا حطط بفكرو إني راح إترؾ بس إجانا ولد تاني و و مصر نجيب ولد 

كف مارح طوؿ حتى اترؾ الجامعة لؤلسؼم  االختيار عف طريؽ األ ؿ أكيد ماكاف حمميم بالعكس مباشرةم ويم
كنت احمـ اتعرؼ عمى شب كويس وحبو وتنتهي العبلقة بالزواجم يعني لو إني تعرفت عمى زوجي  اد بشكؿ 

بيتمنو  شخصي وحبينا بعض بدوف األ ؿ كنت سعيدة جدًا وكانت حياتي مختمفة  مؽم يمكف كتير بنات
 يصيرلهف زواج متؿ زواجيم وأنا ماني ندمانة بس مو يؾ كاف حممي".  

 التكافؽ االجتماعي:  - ج
 كبالنسبة ألسمكب تربية األبناء: - ح

:" األصدقاء بحياتنا معدوديفم والحقيقة أواًل  نف األ ؿ مف أ مي وأ ؿ زوجيم وأقاربنام وفيه تقكؿ الحالة )ج(
عهـ متزوجيفم واصبحت عبلقتنا بهـ عائميةم واأل ـ زوجي كتير متشدد بعض األصدقاء القدامى لزوجي وجمي

بعبلقاتنا مع اآلخريف ومابيحب التدخؿ باألمور الخاصة إلنا إال بالنسبة ألمو  يي الوحيدة يممي بتدخؿ بأي شي 
ة بحياتنا دوف ما يزعؿ أو يعترضم يعني  يي مميزة عندو وما بتترؾ شي إال بد ا تحط رأيها فيه وخاص

موضوع إنجاب األطفاؿ بد ا يصير عندنا عشر والد بسنة وأ ـ شي عند ا اترؾ دراستي واقعد بالبيتم ولما 
زوجي أقنعها باستمرار دراستي قالت بكرة بيصير عند ا ولديف وتبلتة وبعديف لحالها بتقوؿ ما فيني إدرسم 

يممي قالقني بشكؿ كبير  ي إذا كممت  وعمؿ المرأة عند ا ممنوع تمامًا وزوجي عندو نفس القناعة و ي الشي
دراستيم لكف أختو آنسة مدرسة وماحكيت إمو شي و ي الحجة مريحتني شويم بالنسبة إلي عندي صديقات مف 
أياـ الدراسة ولسا عـ اتواصؿ معهفم وخاصة رفيقتي المقربة مف طفولتي وأياـ الدراسة المختمفة ونجحنا سوا 

ي ما بحسف استمر بدوف عبلقتي معها وزوجي متفهـ عبلقتي فيها وما اعترض بكموري وسجمنا بالجامعة سوام  
عميها ألنو بيعرفها وبيعرؼ أ مها مني  ساكنيف بنفس الحارةم أما أسموب تربية األطفاؿ فما قيه خبلؼ بيناتنا إال 

حط ابني مف ناحية تدخؿ حماتي فيهفم وزوجي اليمكف يعترض عمى  اد الشيم وأنا مضطرة اسكت ألني عـ 
عند ا لما بروح عمى الجامعةم الحقيقة ما عـ تترؾ شي ما عـ تتدخؿ فيهم وخايفة تكوف عـ تتدخؿ بنومة زوجي 

 معي ". 
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 حاالت اليكية:المحكر الثاني:   -0-5
 انمغبل اإلٔذُٔنُعٓ: -0-5-0

 الرغبٌبد انذٔىٕخ: - أ

مف طفولتيم ألف كؿ أسرتنا مهتميف : " ا تميت باألمور الدينية تقكؿ الحالة )ج( حكؿ ىذه المكضكعات الدينية
فيهام وماما وبابا دفعوني باتجا  االلتزاـ بالديفم وبعديف وجهوني منشاف احضر دروس الديف عند آنسةم وكاف 
رفقاتي كمهف عـ يحضروا الدروسم وخبلؿ الدروس أي معمومة كانت اآلنسة تعطينا  يي كنت اقتنع فيهام ولما 

اف يشجعوني لقبوؿ  ي المعموماتم ألنو الـز يكوف حدا كبير يعرؼ شو عـ ارجع عالبيت واحكي مع أ مي ك
يصيرم وبالبيت كماف كاف أ مي يعطوني تعميمات ومعمومات بالديف كماف ما كنت ناقش فيهام ومف المصادر 

بتوجيه  المي كنت احصؿ منها عمى معموماتي الدينية التمفزيوف والكتب المي بيجيبها بابا أو إخواتي أو استعير ا
مف اآلنسة أو باقتراح مف رفقاتيم و يؾ كونت معمومات حوؿ األمور والمواضيع الدينية واقتنعت فيها وصارت 
مبادئ عنديم  مؽ ممكف يصير نقاش مع األصدقاء أو زوجي بشوؼ حالي ممكف غير قناعاتي ألنوف عـ 

عيفة قداـ المي عـ يناقشنيم وبشوؼ يقنعونيم وفي شغمة إني رغـ المعمومات المي بعرفها بشوؼ إنو حجتي ض
حالي عـ اقتنع مف اآلخريف بسرعة وارجع اتبنى قناعات جديدةم ومف ناحية تأرير  يي القناعات عمى سموكي 

 أكيد اررت بشكؿ كبير بعبلقتي باآلخريف وتصرفي معهـ وحددت لباسي وطريقة تفكيري كمها ". 

 الرغبٌبد انطٕبضٕخ:- ب
ما بحب السياسة أصبًلم ولما كنت ببيت أ مي كماف  نف ما كانو مهتميف بالسياسةم " أنا  تقكؿ الحالة )ج(:

حتى نشرة األخبار ما كنا كتير نتابعهام وبابا كاف يقوؿ اهلل مريحنا ليش حتى نتعب حالنام وكاف يقوؿ ما بيصير 
بتمسنا وبتمس حياتنا  ديف وسياسة مع بعضم ألنو السياسة كذب ونفاؽ وخداع خمو ا أل مهام مع  يؾ فيه أمور

بشكؿ مباشرم متؿ اغتصاب فمسطيف واحتبلؿ العراؽ وأحداث لبناف والمسيرات والمظا رات المي دايمًا عـ 
تصيرم كؿ  ادا بيخمي الواح شوي يهتـ بهالمواضيعم لكف انا ا تمامي سطحي وعندي بعض اآلراء بصراحة 

وكِوف قناعات خاصة فينيم و يي اآلراء بتتغير حسب ما اسمع مف اآلخريف وما حاولت ابحث وادرس وفكر 
 حسب النقاش أو حسب الشخص المي ممكف آخد منو المعمومة".

 الخزٕبر انمٍىٓ:-د
: " أنا كتير فكرت بمهف ممكف اشتغؿ فيهام وفكرت بعديف بمهنة بتناسبني كتير تقكؿ الحالة ج بخصكص ذلؾ

عمؿ فيهام وكنت متفوقة بالمدرسة وممكف حاوؿ جيب وحبيتها كتير و ي مهنة الصيدلةم بحب دراستها وال
خواتي ماكاف بد ف ياني ادرس  العبلمات البلزمة لدراستهام لكف مف قبؿ البكموريا صار نقاش مع أ ميم وبابا وا 
جامعة أبدًا بس ألني شاطرة بالمدرسة وبعد تدخؿ أقارب إلنا اقتنع بابا إدرس شي شغمة تخميني صير مدرسة 

تناقشنا كتيرم وكاف رأي بابا يممي آخدو مف رأي إخواتي الشباب إني إدرس شريعة أو أدب عربيم بالمستقبؿم و 
لكف ألنو دراسة الشريعة ما في إال بالشاـ قالولي إدرسي أدب عربيم و يؾ ماعاد ا تميت كتير بالبكالوريا 

كف بابا اعترض عمى  اد ونجحت بعبلمات جيدة وكاف ممكف إدرس أدب إنكميزي وخبرت عيمتي بهادا الشيم ل
لي خاؿ بيموف عمى بابا شويم  الشيم وقمي ادرسي أدب عربي متؿ ماحكينا بتصيري آنسةم لكف أنا ما بحبوم وا 
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أقنعني بدراسة التربية قسـ معمـ الصؼم وكماف أقنع بابا بهاد الشي ألني بصير آنسةم واقتنع بابا و يؾ درست 
نشاهلل كمؿ دراستو".    معمـ صؼ وا 

 المجاؿ االجتماعي: -0-5-5
 االتجاه نحك الصداقة: - أ

" مف لما كنت صغيرةم أ مي كانو دائمًا يوجهوني مشاف رفقاتيم وكانو يسألوني  تذكر الحالة ج ذلؾ بقكليا:
دائمًا عف رفقاتي الجدد وعف أ مهف وويف ساكنيف وشو بيحكوا.. وبعديف كانو يقولولي رافقيها و ي كويسة أو 

البنت  ي موكويسة وكسبلنة وبكرا بتأذيكيم و يؾ أنا ما فكرت كيؼ ممكف اختار أصدقائيم  ماما ال ترافقي  ي
ما شفت حالي غير مختارتهف بناء عمى رغبة أ ميم وبعد ما كبرت كانت المعايير أوض  والتوجيهات 

 يؾ أنا تخميت  والتعميمات أشد صرامةم بحيث إني ما استمر برفقة حدا بدوف ما يعطوني الموافقةعميهام ومنشاف
عف رفقات كتير أرناء دراستي وكتير زعبلنة عمى بعضهنظظف ألنف عف جد بريحو وكتير حبيتوف لكف أ مي 
 يؾ كاف بد فم مع  يؾ أنا إلي رفقات مني  وبحبهف ومرتاحة إلهفم وفي منهف استمريت معا ف وقت طويؿ 

ة كتير كتير مميزة وبحبهام أنا و يي بنفس السنة ولسا مستمرة صداقتي مع البعض لحد اآلفم طبعًا أنا إلي رفيق
بالجامعةم وعبلقتي مستمرة معها بعد زواجيم كاف أ مي عند ف شي أساسي إني ما رافؽ إال البناتم يعني 
الصبياف وبعديف الشباب ممنوع تمامًا حتى بالنسبة ألقاربنام  مؽ ما بعرؼ إذا تدخؿ أ مي كاف ص  وال غمط 

 عودت عميه وتقبمتو تمامًا وما عندي مشكمة".أفضؿ وال أسوأ بس ت
 اختيار شريؾ الحياة : - ب

أنا ما فكرت كيؼ ممكف اختار شريؾ حياتيم يمكف كنت دائمًا قوؿ اهلل  تقكؿ الحالة ج بخصكص ذلؾ: "
يبعتمي نصيب كويسم وبعديف أنا كونت قناعة إنو النصيب بيجي لعنديم و يؾ الـز يصيرم ودائمًا كنت اسمع 

نو الزواج قسمة بابا و  ماما وبدروس الديف ومف صديقاتي المقربات إنو البنت ما الـز تقيـ عبلقة مع شبم وا 
ونصيب واالختيار الـز يصير متؿ ما كاف العمر كمه عف طريؽ أ ؿ الشاب المي الـز يدورولو عمى بنت حبلؿ 

عبلقات عاطفية بتكوف مرغوبة لمزواج  مترباية وممتزمة وبتعرؼ ربها وخموقةم والبنت الممنزمة والمي ما إلها أي
ختي وخالتي بحرنا عف بنت  أكتر والنصيب بيدور عميهام و اد الشي إتأكد لما تزوج أخي الكبيرم أنا وماما وا 
الحبلؿ المناسبة إلوم وبعد ما دلونا عمى بنات كتير اخترنالو بنت بيت مترباية وممتزمة ورغـ إنو أخي خريج 

نت ما درست إال لمصؼ السادس وبعديف أ مها طمعو ا مف المدرسةم وأخي كتير معهد وموظؼ ولكف  ي الب
كاف مبسوط ومقتنع فيها بغض النظر عف دراستها أو رقافتهام وصدقًا ماعرفو بعض إال بيـو طمبنا ا إلو رغـ 

ف مف الحارة كاف بامكانو يشوفها ويقعد معها مف لما اخترنا ا أوؿ مرةم وكماف بزواج إختي ما حسينا إال نسوا
المي جنبنا طالبيف موعد مف ماما ليجوا لعندنا يشوفو إختي وفهمنا القصدم وبالفعؿ بعد تاني زيارة حددوا موعد 
لطمب إيد ا لمزواج مف صهري حاليًا وطبعًا العريس طمب يشوفها بحضورنا قبؿ الزواج وزارنا مرتيف وبعد ا قرر 

ا ناج  جدًا ومبسوطةم و يؾ تكونت عندي قناعة باف أفضؿ خطبتها وأ مي وافقو عمى  اد األساس وزواجه
أسموب لمزواج  وي األسموب التقميدي يممي أنا تزوجت عمى اساسوم و ي القناعة شايفي إنها ص  طالما  يي 

 متناسبة مع قناعات أ مي وزوجي والمجتمع المحيط فيني".
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 العالقة مع الجنس اآلخر:  - ت
 ج:تحميؿ نتائج اختبار ساكس لمحالة  -5
 األسرة: -0

 : صكرة األب

:"  الحقيقة بابا إنساف بيحسس بالقوة والرجولةم و وي قدوة بالديف واألخبلؽ والحكمةم عـ يتعب تقكؿ الحالة ج 
ليأمف كؿ شي بدنا يا م  وي حكيـ وبيستطيع يقود األسرة بشكؿ جيدم حتى بياخد القرارات الهامة بحياتنا بنفسوم 

شوفو ا شي موكويس لكف أنا بشوؼ إنها شغمة مريحة وبيستفيد الواحد مف خبرة يمكف  ي الشغمة بعض الناس بي
وحكمة الكبارم مف ناحية التواصؿ ما في حوار بيناتنام يعني مابتذكر إنو تناقشنا بأي شي بيخصنيم حتى لما 

اف تخبرني إجاني عريس بابا ما حكاني بالموضوع وال أخد رأيي أرسؿ ماما تخبرني وعمى اساس تاخد رأيي وكم
م يممي بدو يا  بيفرض عمينا فرضم وما بتذكر إني  إنو بابا موافؽ يعني الـز وافؽ أنا كمافم الحوار بينا معدـو
خالفتو بحياتيم حتى بدوف ما يعرؼ بشوؼ حالي ماشيه عمى تعميماتو وأوامروم وغالبًا ماما بتنقمي أوامروم 

ادية لكف اال تماـ المعنوي ما بحس فيهم يعني ما بحس إنو بابا األ ـ إني بحس إنو بابا عـ يأمنمنا حاجاتنا الم
عندومشاعرم ما بتذكر آخر مرة ضمني فيها أو قبمني قبمة حنافم بشوفو متؿ الجبؿ وبخاؼ منوم بشوؼ إنو ما 
ني جا زة لطاعة أوامرو بأي شي بدو  بيعرؼ شي اسمو مشاعر أو بيشوفني إال لحـ ودـ وما الـز إتأرر بشي وا 

م صرت شوؼ كبلمو ورغباتو شي مقدسم مف لما كنت صغيرة أي كبلـ كاف يحكيه كنت اعتبرو ص  تمامًا يا 
لو كاف عـ يحكي بموضوع ما بيعرؼ عنو شيم و اد الشي كبر معي لما كبرت وصرت شوؼ كؿ شي منه 

يتخانقو أصبًل  واجب ما بيصير النقاش فيهم حتى حنية بابا عمري ما شفتها تجا  ماما مع إني ما شفتهف عـ
ماما عمر ا ما رفعت صوتها بوجهو أو خالفتو أو رفضتمو طمب عمى حد عمميم يعني بابا باختصار أب عممي 

 بس ما إلو عبلقة بالحب والمشاعر واال تماـ". 

 : صكرة األـ
وبحؽ  :" ماما إنسانة قوية ممتزمة وبتعرؼ كيؼ توجهنا حتى ما نغمط بحؽ أسرتنا تقكؿ الحالة ج في حكارىا

حالنا وبحؽ اآلخريفم أ ـ شي عند ا ما يكوف فيه خبلفات باألسرة وخاصة مع األب المي بتعتبرو قائد لؤلسرة 
وواجب الطاعة المطمقة مف قبؿ الجميعم وبتعرؼ كيؼ تقنعنا بوجهة نظروم يعني لما بد ا توجهمي شي أمر مف 

يي بعد كؿ  اد االعتراض بتخميني فرغ كؿ  اد بابا وما كوف راضية يمكف صي  واعترض وابكي وقوؿ ال لكف  
الغضب بس برجع وبنفذ األوامر أو التعميمات المي بد ا يا ام  مؽ  يي عند ا حب وحناف كبير إلنا لكف يمكف 
ما عند ا الفرصة تنقؿ  اد الحناف إلنام أحيانًا بحس إنها مظمومة ومغموب عمى أمر ا وأحيانًا بشوفها قوية 

د ا  يؾ مو بس بابام لكف  يي معاما دائمًا وكتير أحياف بقعد معها وبشكيمها شوية مشاكؿ كتيرو يي المي ب
بتصير معي مف رفقاتي أو بالجامعة وبتسمعني مني  حتى لو ما قدمتمي حؿ بس برتاح ألني متأكدة مف حبها 

ود الواجبم  يي وخوفها عمييم ماما ما عند ا أ داؼ خاصة فيها حتى التسبلية ما بتساويها إال ضمف حد
 ممتزمة دينيًا وكاف إلها دور كبير بتوجهاتي الدينية واالجتماعية واألخبلقية وسموكي االجتماعي".

 األسرة عمكمان 
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: " عيمتنا مترابطة كتيرم وكمنا الـز نسوي يممي بدو يا  البابام وال يمكف واح مننا يساوي أي شي  تقكؿ الحالة ج
ي ما بفكر خالؼ القواعد الصارمة لؤلسرة ألني بعرؼ شو ممكف يصيرم يعني بدي ما بدو يا  بابا أبدًام مف جهت

صير وحدة متمردة ويشوفوني شاذة ومنبوذة والـز اتعاقب بأقسى العقابم أكيد مو ضرب وشد شعر بس أصعب 
الـز  مف  يؾم إني عاقة وتافهة ووقحة و ا الشي ال يمكف اتحمموم تعممنا مف لما كنا صغار إنو في خط واحد

نو  وي األقدر عمى قيادة عيمتنا بما يرضي اهللم ودائمًا بنخاؼ المخالفة  نمشي عميه و وي تعميمات البابا وا 
مشاف مانكوف عـ نخالؼ اهلل و اد الشي ما بنتحممو أبدًام صار تفكيري موجه إني ما الـز تعب حالي بالتفكير 

 ويخططمي حياتي وبيعرؼ مصمحتي بشكؿ كبير. بأي شي بيخصني ألنو فيه حدا فهماف وحكيـ عما يفكرلي
يمكف مف أكتر األموامر المي كنت اسمعها مف صغري لحتى اتزوجت التساوي  يؾم  ادا غمط م عيبم أوعي 
تروحي أوعي تساويم ألم ما بيصيرم ديري بالؾم انتبهي عمى حالؾم التحكيم الترفعي صوتؾ...م و يؾ 

و كنت لوحدي بالبيت أو خارج البيتم وانطبع جواتي إني الـز صرت شوؼ حالي مراقبة بكؿ لحظة حتى ل
 ساوي يممي بيقولولي عميه وبس ". 

  الزمالء في العمؿ كالدراسة: 
" أنا بالجامعة عبلقاتي محددة تمامًا مع الزميبلت اإلناثم ألنو متؿ ماحكيت إنو  تقكؿ الحالة ج عف ذلؾ:

نا كنت مقتنعة بهااد الشي طوؿ عمريم لكف لما صرت بالجامعة العبلقة مع الذكور ممنوعة تمامًام بصراحة أ
وصار مفروض عميي حد أدنى مف العبلقات مع الجميع بمف فيهـ الذكور صرت حس بالحرج والخجؿ لما 
بينفرض عميي  يؾ نوع مف عبلقات الزمالة أو عبلقات التعاوف وبضطر ا رب منها بطريقة واضحة قد ما 

تبقى مبينة لمكؿ إني ما بدي اتعامؿ مع الشباب و اد الشيب يخميهف ينظرولي نظرة حاولت خبيها يعني بد ا 
إني عندي نقص أو معقدةم حتى البنات المي بدي اتعامؿ معا ف الـز يكونو مف نفس البيئة تبعي والـز يفكرو 

الزمالة تبعيتي نقدر نفهـ ظروؼ بعض ونراعيهام و يؾ بتبقى عبلقات \متميم مو ألنو  يؾ تربيف لكف منشاف ي
محدودة ومحرجة وسبب قمؽ إليم ورغـ إنو صارت الخيارات أمامي الختيار الزميبلت ضيقة كتير بسبب القيود 

خبلص ولو كاف العدد محدود".   الكتيرة إال إني بفضؿ اختار الزميبلت المي عند ف صدؽ وا 

 الرؤساء كالمشرفكف
احتـر األكبر منيم وبعتبر ـ أفهـ وأكرر خبرةم ألنو  أنا تعممت مف صغري إنيتقكؿ الحالة ج حكؿ ذلؾ: " 

عندنا بالبيت دائمًا شعار مكرر ومحتـر )األكبر منؾ بيوـ أعرؼ منؾ بسنة( و يؾ صرت اعتبر كؿ األكبر أفهـ 
وأعرؼم وخاصة أساتذتي فدائمًا بعتبر االستاذ  وي األفهـ والـز تكوف كممتو مسموعة لو كاف عمى خطأ برأي 

مو بس بالدراسة بكؿ شي بالحياةم واألعمى مني بمراتب عممية كماف بشوؼ إنو رأيو الـز يكوف محتـر اآلخريفم 
تمامًام وكانت دروس الديف قدوة إلي بهالمجاؿم ألنو كاف في بنات أصغر مني بس أكتر معرفة وعمـ ودراية 

 الشي دائمًام وبشوؼ إنو وجود ولهيؾ كنت احترمهف تمامًا و اد كاف يناؿ إعجاب اآلنسة فيني وتشجعني عمى 
 األكبر أو األعمى مرتبة جنبي بيعطيني رقة أكبر وبيشجعني عمى اإلنجاز ألني بحاجة الناس توقؼ جنبي". 
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 /13الممحؽ رقـ /
 محتكل الحكار مع الحالة )د(

 المشتتةحالة اليكية 
 مناقشة كتحميؿ محتكل المقابمة اإلكمينيكية لمحالة )د(: -0
 التكافؽ الزكاجي كاختيار شريؾ الحياة:: المحكر األكؿ -0-0

 التكافؽ الزكاجي الفكرم:  - أ

: " أنا وزوجي مافيه شي مشترؾ بيناتنام أصبًل كيؼ تزوجنا بعض ما بعرؼم كؿ شي تغير حيث تقكؿ الحالة د
حب بعد الزواجم بالبداية كنا نتناقش نحكيم كنت حس إنو أفكارنا وحدة أو قريبة مف بعضهام وكنت شوؼ إنو بن

لنا نفس اآلراء تجا  المواضيع الممكف تواجهنام لكف بعد الزواج تغير كؿ  ادم حياتنا فيها  شغبلت كتير سوا وا 
كتير مشاكؿم ومشاكمنا يمكف تكوف صغيرة لكف فورًا بتكبر ألنو ما بنقعد وبنفكر نحمها بالتفا ـ والحوارم أي 

ويمكف نبقى أسبوع ما نحكي مع بعضم وبعديف ميف بدو حوار  اد أي مشكمة عندنا بتاخد أبعاد كبيرة وبتخانؽ 
يتنازؿ لمتاني ويحكي باألوؿ ويصال م وحتى كوف صريحة مو زوجي  وي السبب دائمًا يعني أنا كماف عنيدةم 
وكتير احياف بقرر إني ما كبر المشكمة وراح استوعبها وبعديف بناقشو فيها بهدوءم لكف ما بشوؼ حالي غير 

 وكبرت المشكمةم يمكف عـ يستفزني مشا نهيؾ ما عـ سيطر عمى أعصابي.عصبت وطمع خمقي 

مف ناحية القرارات األسريةم كؿ واحد منا بواديم بقمو غرب بيقمي شرؽم بيقمي شرؽ بقمو غربم يعني كؿ واحد 
نًا بيساوي المي بدو يا  بغض النظر عف اآلخرم وطبعًا بالنهاية أغمب القرارات  وي بكوف آخد ام  مؽ أحيا

 بيسألني عف رأيي بموضوع معيفم لكف يمكف ردة فعمي السريعة بتخميه يندـ إنو سألني وبيرجع لرأيو  وي". 
 التكافؽ الكجداني االنفعالي: - ب

" أبدًا ما بحس إنو نحنا قريبيف مف بعضم يعني لما بنكوف مع بعض أغمب وقتنا بيكوف  حيث تذكر الحالة )د(:
لكف ما بنبدأ نقاش إال وبينتهي بمشكمةم أحيانًا بيبدأ الموقؼ رومانسي شوي  مشاكؿم مف ويف بتخمؽ ما بعرؼم

وبيبدأ بيناتنا كممات حب أو ود لكف بعد شوي بتطور األمور وبتنتهي بمشكمةم بعديف مف زماف كتير ما طمعنا 
الحدائؽ مشوار  مشوار خاص مع بعضم ما رحنا سينما وال منتز  وال مطعـ وال حتى مشينا بالسوؽ أو الشوارع أو

خاص فيه حبم لما بنكوف مع بعض ما بنعبر عف مشاعر حبم وما بحس إنو فيه سعادة عـ تغمرنام ما بعرؼ 
ليش ماتت كؿ المشاعر الطيبة بيناتنام أصبًل نحنا ما كاف فيه بيناتنا قصة حب قبؿ الزواجم يعني ماتعرفنا عمى 

 تنام ويمكف لهيؾ زواجنا غير ناج . " بعض بشكؿ جيدم منشاف  يؾ ما تطورت مشاعر حب بينا
 التكافؽ الجنسي: - ت

" الحقيقة العبلقة الجنسية بينا سيئةم يعني نحنا بنمارس  ي العبلقة بغض النظر عف  حيث تقكؿ الحالة )د(:
الرضا والسعادة المي ممكف تحققوفم أو مف جهتي ما بدور عمى  ي السعادة وما عدت حسيت فيها مف زمافم 

مر شهور دوف لقاء جنسي بناتنام ورغـ إنو لسا شباب بنتعامؿ متؿ يممي عمرو تمانيف سنةم ومشاف وأحيانًا بت
  يؾ ما عـ تحقؽ إلنا  ي العبلقة أي راحة جسدية أو نفسيةم وبنبقى متوتريف ومتحفزيف لممشاكؿ دائمًا. 
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 بالنسبة لممبادئ الدينية األساسية: - ث
ا تمامات دينيةم وباألصؿ بحياتي ما فكرت ادرس شي عف الديف وال  : " أنا ما عنديتقكؿ الحالة )د( حكؿ ذلؾ

عقد حالي بهي األمور ألني شايفة إنو  المواضيع  يي بتوصؿ لتعقيدات كتيػرةم مػع إنػو بعيمتنػا كػاف فيػه ا تمػاـ 
بالديف لكف أنا ما ا تميت وأ مػي مػا جبرونػي عمػى شػيم بػس عنػدي إيمػاف بػاهلل ومػا بحػب اعمػؿ شػغبلت مسػيئة 
حسب ما بشوؼ و يؾ صار الديف عندي حالة خاصة فيني وبشوؼ إنو حالة خاصة بكؿ فردم معموماتي الدينية 
كتير قميمة وسطحيةم و ي المعمومات شي عرفتو مف البيت وشي مف التمفزيػوف وشػي مػف األصػدقاء بالصػدفة أو 

ا تمامات دينيةم يعني مػا  ػوي مف بعض المعارؼ أو الزمبلء ومف أياـ المدرسة مف دروس الديفم زوجي عندو 
متعصػػػب ومتػػػديف بقػػػوةم لكػػػف بيصػػػمي بالبيػػػت أغمػػػب األحيػػػاف وبيصػػػـو وبيقػػػرأ كتػػػب ديػػػف أو بيتػػػابع بػػػرامج دينيػػػة 
عالتمفزيوفم وأنا ما بهتـ مشا نهيؾ بينزعج مني وبيعتبرني عـ  ينو أو اجرحمو مشاعرو و اد عػـ يسػبب مشػاكؿ 

رح مشاعرو لكف مربًل ما بهتـ إذا كاف صايـ منغير قصد مني أو إذا كاف بيني وبينوم وأنا بالحقيقة ما قصدي إج
عػػـ يصػػميم وأغمػػب  ػػاد الشػػي بيكػػوف فيػػه باألصػػؿ زعػػؿ بيناتنػػا ومنشػػاف  يػػؾ مػػا بنتبػػه شػػو عػػـ يصػػيرم وبتػػزداد 

 المشاكؿ بيناتنا.  
 بالنسبة الختيار شريؾ الحياة: - ج

طريػػؽ صػػديقة إلػػيم لمػػا خبرتنػػي إنػػو فيػػه شػػاب  : " تعرفػػت عمػػى زوجػػي عػػفصتقػػكؿ الحالػػة )د( بيػػذا الخصػػك  
مناسب معجب فيني وحابب يتعرؼ عميم وبالفعؿ تعرفت عميه لفترة قصيرة وبعػد اتفاقنػا عمػى الػزواج طمبنػي مػف 
أ مي يممي ما عارضو وتركوني الختياريم يمكف كانو بد ف يتخمصو مني وبس بأي زواج ألي شابم الحقيقة ما 

 م وما درسنا طباع بعض وماكنت حاسبة حساب عدـ التوافؽ والمشاكؿ المي ممكف تعرفنا عمى بعض بشكؿ مني
تحػدث بيناتنػػا مسػػتقببًلم  مػػؽ عرفػػت منػػي  الخطػػأ المػػي ارتكبتػو بهيػػؾ اختيػػار بػػدوف معرفػػة صػػحيحة وبػػدوف دراسػػة 

الػزواج كػاف لمشب المي اخترتوم و يؾ كاف اختياري لزوجي اختيار خاطئ وكأنو حياتي تػدمرتم الحقيقػة أنػا قبػؿ 
فيه بحياتي قصة حػب قويػة كتيػر مػع شػب كتيػر كػاف مناسػبم لكػف مشػاكؿ األ ػؿ والوضػع المػادي الصػعب إلػو 

 وأنا كنت سريعة بقراري أو ماعرفت كيؼ آخد قرارم وضيعت الفرصةم كأنو النصيب غبلب".   

 التكافؽ االجتماعي: - ح
تمامًا ومعدودةم أوؿ زواجنا حاولنا نكِوف صداقات  " صداقاتنا المشتركة محدودة كمما جاء عمى لساف الحالة د:

مشتركة عائميةم لكف مع األياـ زمع تكرار المشكبلت بيناتنا وازدياد  المشكبلت انتهت الصداقات المشتركة 
ورجع كؿ واحد ألصدقاؤم فيه أصدقاء قدامى وفيه صداقات كونا ا جديدم  و مف خبلؿ شغموم وأنا بالجامعة 

األصدقاء تبعنا ماعـ يساعدونا عمى حؿ مشاكمنا بالعكس أنا شايفة إنو عـ يزيدو  ي المشاكؿ وبرا الجامعةم و 
أواًل ألنو أصدقاء غير مشتركيف وكتير أحياف التاني ما بيكوف مرتاح لوجود فم ومف جهة تانية كماف  نف 

تانيم يعني أصدقائي بهدؼ تأكيد الصداقة بوافقو عمى كؿ التصرفات المي بيساويها الواحد مننا تجا  ال
بيشجعوني عمى مواقفي تجا  زوجي لو كانت بتوصؿ لخبلؼ أكبر وأصدقاء زوجي بيشجعو  عمى مواقفو تجا ي 
مهما كانت النتيجةم و اد الش عـ يزيد مشاكمنا وعـ يخميني أنا تحديدًا ما أشعر بصداقة حقيقيةم ويزيد مف 

 غربتي مع الناس المي عايشة معا ف". 
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 حاالت اليكية:اني: المحكر الث -0-5

 انمغبل اإلٔذُٔنُعٓ: -0-0-0

 الرغبٌبد انذٔىٕخ: - أ

: " أنا ما ا تميت بالموضوعات الدينيةم وما فكرت فيهام ألني تقكؿ الحالة )د( حكؿ ىذه المكضكعات الدينية
متؿ ما حكيت ما بحب الدخوؿ بهي التعقيداتم وأنا ممكف فكر بموضوع ديني إذا حصؿ حدث طارئ بدو 

ممكف فكر فيه أو اسأؿ عنو وممكف الجأ لصديؽ أو أ مي وأحيانًا كتاب معيفم لكف ماعندي خمؽ  تفسير معيفم
ذا وصمت لجواب مو ضروري التـز فيه ألنو الناس مو معصوميف مف  إقرأ كتاب لهيؾ بحب المعمومة الجا زةم وا 

أعرؼ الص  مف الخطأ يعني يمكف أجوبتهـ ممكف تكوف غير صحيحةم ويمكف يكوف رأي ص  أكترم بحب 
الغمط ببعض المواضيعم لكف أصعب شي عندي يربطو الديف بالمباسم وأحيانًا كنت اتناقش مع رفقاتي عف 
الموضوع  ادم لكف أنا ما عندي حجج وأدلة غير رأيي الشخصي لهيؾ ما كتير بقنع حدا بس انا كماف ما 

صبًلم أ مي شوي مهتميف بالموضوع الديني بتقبؿم يمكف مف باب العناد أو ألني ما كتير مهتمة بالمواضيع أ
لكف ما فيهوف عطوني قناعات واضحة وأنا ما كونت قناعات مف عند وف وما التزمت بقناعاتهفم وحاليًا أنا 
وزوجي نقطة خبلؼ بيناتنا المواضيع الدينيةم ألني مابهتـ لقناعاتو والتزاماتو الدينيةم الحقيقة الحوار بالمواضيع 

يخوؼ ألنو الواحد ما بيحسف يحكي المي بدو يا م بيخاؼ مف ردة فعؿ اآلخريف إذا حكا قناعات الدينية صعب وب
 غمط مف وجهة نظر ـ أو بخاؼ تكوف مخالفة لمشرع بدوف معرفة وتسببمي مشكمة أو يشوفوني كافرة أو ممحدة".   

 الرغبٌبد انطٕبضٕخ: - ب
ميؽم يعني بالبيت عندنا ماكنا كتير نتأرر باألحداث " ا تمامي باألمور السياسية ما وي ع تقكؿ الحالة )د(:

السياسيةم كاف  منا نعيش حياتنا اليومية بشكؿ مري  وروتينيم وكنت أحيانًا تابع نشرة األخبار وأعرؼ شوي 
عف األحداث السياسيةم وبعديف بالمدرسة كنا نطمع مسيرات وكنت شارؾ فيها باألوؿ كوف مبسوطة بمشاركة 

ور وطني حموم بعديف حسيت إنو مابيهمني الموضوع كتيرم أكيد فكرت بشوية مواضيع متؿ رفقاتي وحس بشع
فمسطيف والمي عـ يصير فيها وشو عـ يرير عندنا بالبمدم بس حتى أسماء الشخصيات السياسية الهامة ماكنت 

كـ مرة بالحراكات بعرفها وال ا تـ بالموضوعم بالجامعة كماف تأررت شوي بالنقاشات المي كانت تصير وشاركت 
الطبلبية حوؿ األحداث المي عف تصيرم متؿ حرب لبناف وغزةم لكف بصراحة ماكنت بعرؼ مني  شو عـ 
يصيرم وحاولت كِوف بعض اآلراء الخاصة فيني حوؿ  يي المواضيع لكف ألني باألصؿ ما كتير ا تميت كاف 

نقاش باألمور السياسية أسهؿ بكتير مف األمر صعب وما بتجي المعمومات  يؾ بيف يوـ وليمةم ومع  يؾ ال
األمور الدينية ألنو  وف فيه الواحد يطرح آرائه الخاصة والشخصية حتى لو غمط تمامًا بتبقى قناعاتم وكنت 
شارؾ بالنقاشات مشاف ما بِيف دائمًا المبالية أو جا مةم بس ما عندي رأي محدد حوؿ األمور السياسيةم وما 

ة  يي المواضيع والبحث فيها بوسط المشاكؿ المي عـ عيشهام لذلؾ اكتفيت إال إذا جد عاد عندي القدرة لمتابع
 شي أو انفرض عميي شارؾ بنقاش حوؿ حدث معيف".  

 فٕمب ٔزؼهك ثبلخزٕبر انمٍىٓ: - د

: " أنا فكرت بالمهنة المي ممكف اشتغؿ فيهام يعني اسألت حالي شو ممكف تقكؿ الحالة د بخصكص ذلؾ
نة المي بدي يا ا أو المهنة المي بتناسبنيم وصرت فكر بالمهنة مف ناحية دخمها المادي أواًلم اشتغؿم شو المه
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وأحيانًا قوؿ ألم بدي مهنة مستوا ا االجتماعي عاليم وبعديف قوؿ طيب مو األفضؿ انتقي مهنة بتناسب قدراتي 
اشتغؿم وبعديف بشوؼم وبعديف  وميوليم طيب أنا شو بديم وأحيانًا اتركها عمى اهللم يعني شو بيصحمي راح

قمت المهـ أمف دخؿ ما يخميني احتاج لحدام الحقيقة أ مي ما ساعدوني بهالموضوعم بس لما كنت صغيرة كانو 
يسألوني شو بدؾ تصيري بالمستقبؿم وكنت كؿ مرة جاوب شكؿم مرة دكتورة ومرة آنسة ومرة رقاصة ومرة ممرمة 

شي المي بكوف متأررة فيه ساعتهام وال مرة فكرت أيامها أنا شو بدي ومرة عالمة ومرة ممرضةم يعني حسب ال
صير بالضبطم وا مي دفعوني ألختار المهنة المي فيها مصاري أكتر وبسرعة وبدوف تعبم كاف بد ف ياني 
ادرس معممة بسنتيف وصير آنسة واقبض راتبم ويمكف اعطي دروس خاصة لؤلطفاؿ وجيب مصاريم ويمكف 

مةم لكف أنا سجمت بالجامعة دوف ما أعرؼ لويف بدي وصؿم وألنو أ مي ما ا تمو لمصروفي اشتغؿ شي بالعط
اشتغمت أرناء الدراسة ألنو فرعي الجامعي نظري ومومهـ الحضور كتيرم ولسا عـ اشتغؿ محاسبة بشركة 

 وي سبب صغيرة براتب مقبوؿم وحتى بعد زواجي استمريت ويمكف  اد دفع زوجي الختياريم والحقيقة شغمي 
معرفتو فيني وسبب زواجنا بعديفم ومنشاف  يؾ حاسة إني صرت أكر   اد الشغؿم ودراستي بالجامعة ما بعرؼ 
شو نهايتها المهنيةم يمكف مدرسة يمكف مترجمة بمكتب خاصم يمكف وظيفة بشركةم يمكف مضيفةم مابعرؼ 

هولتهام أصدقائي مف المدرسة كاف إلهف عندي رغبة او ميؿ حاليًا لكف  اد بيتغير حسب الظروؼ وصعوبتها وس
تأرير  نف خموني فكر أحيانًا بمستقبمي المهني وكنا نتناقش أحيانًا بأحبلمنا ورغباتنا المهنيةم وألنو دوامي قميؿ 

 بالجامعة فزمبلء الدراسة تأرير ف قميؿ كتير بموضوع المهنة".  
 المجاؿ االجتماعي: -5

 الرغبي وحُ انظذالخ: - أ

" أنا اخترت أصدقائي بدوف توجيه أ ميم أو تخمهـ بهاد الشيم يمكف ما كاف  ة د ذلؾ بقكليا:تذكر الحال
يعجبهف تمامًا بس كماف  نف ما كانو دايريف عمى تأرير أي شي عمييم بكافة األحواؿ أصدقاء المدرسة عبلقتي 

لمتانيم واصدقائي حاليًا  فيهف تقريبًا خمصت بعد ما خمصت الرانوية إال البعض منهف بتواصؿ معهف مف وقت
مف خبلؿ عممي بالشركةم زمبلء أو متعامميف أو إلهف عبلقة بالعمؿم و األصدقاء إلهوف دور بحياتي بسمعوني 
وبيشاركوني بمشاكمي وبيعرفو الخبلفات المي بيني وبيف زوجي وبيشجعوني عمى مواقفي معوم الحقيقة إلهف 

كيت إنو أحيانًا عـ يزيدو مشاكمنا بدوف ما يحسوا أو بدوف ما يكوف تأرير عمى حياتي الزوجية كتير ومتؿ ما ح
عنهف نية لهاد الشيم وأنا بحس إنو بيحبوني وبيشروا فينيم ولهيؾ ما بحسف اتخمى  ف األصدقاء ودور ـ 
بحياتي ألنو عـ يعوضوني عف دور األ ؿ والزوج واال تماـ المي بحتاجوم يمكف ما كوف مقتنعة بكؿ األشخاص 

مي مرافقتف يعني بيهمني يكوف عندي أصدقاء بس إذا لقيت أفضؿ ممكف انسى القديـ واتمسؾ بصديؽ جديد ال
بيحققمي حاجاتي مف  يي الصداقة و اد مونكراف أو جحد لمصداقة بس نحنا بنكوف صداقات  حتى تريحنا 

ي المي بدنا يا  فشي طبيعي إني وتححقمنا الغاية منها فتذا لقينا  اد الشي عند واحد جديد والقديـ ما عاد يعط
امسؾ بالجديد أكتر مف القديـم يمكف رفقاتي فيه بيني وبينهف أشياء مشتركة بالتفكير بالمشاكؿ بالتوجهات 
واال تمامات وما .في شي معقد يعني نحنا ما بنقضي الوقت نقاشات رقافية وسياسية وعمميةم أبدًا نحنا بنقضي 

 نحاوؿ نعبي وقتنا بشي يريحنا".  وقتنا بمشاكمنا وبتسبليتنا وب
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 اخزٕبر شرٔك انحٕبح : - ب
أنا فكرت كيؼ ممكف اختار شريؾ حياتيم يعني كنت احمـ ألتقي بشب متعمـ  رمُل انحبنخ د ثخظُص رنك: "

وأحوالو جيدة وعندو بيت وشكمو مقبوؿم بس كيؼ بدي اختارو مابعرؼم يعني لو اجاني  يؾ شب عف طريؽ 
و قريب أو صديؽ أو تعرفت عميه بشكؿ شخصي ما في فرؽ عنديم أكيد تساءلت عف أ مي أو حدا بعرفو أ

الفرؽ بيف إني اختار لوحدي أو عف طريؽ حدام لكف ما وصمت لجواب ألني كنت راح اقبؿ بالشب المي بيحمؿ 
لةم المواصفات المي حكيت عنهام وتناقشت مع رفقاتي بالمدرسة بهالموضوع لكف يعني ماكاف نقاش وحجج وأد

كاف وجهات نظر أو رغبات أو سمع أو حكايام لهيؾ  اد الموضوع ما كاف واض  عنديم ولما تزوجت بالطريقة 
شبه التقميدية يعني عف طريؽ حدا وبسرعة وبدوف ما ندرس بعض مني  وشفت إنو حياتي الزوجية فاشمةم 

نو البنت الـز تختار زوج ها بعد ماتعفو مني  وتدرسو مني  وصمت لقناعة إني اخترت الشخص غير المناسبم وا 
وما تاخد برأي اآلخريف ميف ماكانو يكونو وترجع لرأيها وبسم أكيد لو إني توفقت بزواجي ما كنت فكرت بهاد 
األمر وال ناقشتو وال اعتبرت إني الـز فكر بأسموب اختيار بس  يؾ صار معيم يعني تعممت مف تجربتي و ي 

 تجاربو ويصح  أخطاؤ  لكف بمسألة الزواج بيكوف الرمف غالي كتير". أصعب شيم ممكف الواحد يستفيد مف

 تحميؿ نتائج اختبار ساكس لمحالة د: -4
 األسرة: -0

 : صكرة األب 

:" بعمري ما حسيت باألبوةم أبي كؿ عمرو ما ا تـ إلنا أصبًل مو مهتـ بشي بيخص أسرتوم  مو تقكؿ الحالة د 
كؿ كبيرم أنانيم المباليم مابعرؼ شو بدي أوصفوم بتذكر كيؼ ممكف يجيب مصاري ويدبر حالوم مهمؿ بش

أختي الكبيرة احتاجت مرة مبم  بسيط مشاف المدرسة لكف  وي شافو كبير كتير ورفض يعطيها يا م اضطرت 
تشتغؿ أسبوع منشاف تأميف المبم  مف دوف عمـ حدا مف أ مي إال أنا وأختي التانية كنا نغطي عميهام عمري ما 

منوم لؾ حتى كر م أي شي خالي مف كؿ األحاسيسم أحيانًا كنت اشفؽ عميهم وكنت قمف حسيت عاطفة 
ألخواتي ليش عـ يركض متؿ الحمػ.. م بعتذر بس كتير قهرنا بزمانوم ياريتو كاف متسمط ومهتـ فينا وضابط كؿ 

بعضم حنانو  شي بالعيمة كاف أحسفم  يؾ  وي متسمط ومتسام  ومتسا ؿ والمبالي وجبار وديكتاتور كؿ مع
ماشفتو لحدا حتى ألمي المي يمكف تعممت منو شغبلت كتيرم العبلقة بيناتنا متؿ الرسمية مابيتذكر إنو إلو بنت 
ال إذا بدو شي منيم حتى بس صار فيه مشاكؿ بيني وبيف زوجي ماعاد شفتو بيتنام  إال بالمناسبات المتباعدة وا 

يناتنا مافيها احتراـم كنت احترمو أماـ اآلخريف بسم و وي ما باألصؿ مف لما كنت ببيت أ مي كانت العبلقة ب
كاف يهتـ ألحوالي لظروفي لمشاكمي لدراستيم يعني التواصؿ بيناتنا مقطوعم عبلقة مافيها عاطفة وال حنية وال 

جا زوجي كممها".     أماف وال استقرارم منشانو صار عندي موقؼ سمبي تجا  الرجاؿم وا 

 : صكرة األـ 
:" أمي إنسانة طيبة ولكف ضعيفةم مظمومة مع بابام و ي عانت نفس المي عانينا  مف  لحالة د في حكارىاتقكؿ ا

ظمـ بابام المشكمة إنها كاف بتمكانها تساوي شي توقؼ بوجه تنبهوم لكف ضعفها زاد مف مأساتنا كمنا بما فيهف 
تكوف الحنونة المي تشعر فينا وبألمنا  أميم منشاف  يؾ أحيانًا بمومها أكتر مف بابا ألنها  ي المي الـز



 

 

315 

وتساعدنام صحي   يي خايفة منوم بس  وي كماف ما فيه يترؾ كؿ شي نحنا وماما والبيتم يعني الـز تكوف 
ساوت شي إلنا بدؿ مف موقفها السمبي تجا  أفعاؿ والمباالة بابام لكف اهلل يسامحها ما بتعرؼ شو ساوت فينام 

دور ا بالبيتم حتى إنها صارت تحس ماعاد حدا يرد عميهام لذلؾ صارت لما حدا ماما مف زماف مستقيمة مف 
يساوي شي ما يعجبها كانت تهددنا بأبونام وتقوؿ  مؽ بس يجي أبوكف بتشوفو شو راح خميه يساوي فيكوفم أو 

نا وخبلنا أوعى تعمؿ كذا بس يجي أبوؾ بتشوؼم و اد الشي خبلنا نشعر فيها ضعيفة وما إلها دور كبير بحيات
 نحس بنفور أكتر مف بابا ألنو صار مصدر تهديد إضافي إلنا".  

 : األسرة عمكمان  
: " أنا بحس إنو عيمتنا كتير مفككةم و اد بسبب أبي المي عمرو ما حسسنا بأنو مهتـ بأمور  تقكؿ الحالة د

نو  مو مصمحتنا مع بعضم  مو مصمحتو وبسم لهيؾ عبل قتنا فيه ما  ي عبلقة العيمة وقائد حقيقي إلهام وا 
أب بأبنائهم وعمرنا ما حسينا بحبو وعمرنا ما حسينا بدعـ العيمة وقوتهام وعمرنا ما حسينا إنو نحنا فينا نعتمد 
عمى أسرتنا لمواجهة مشكبلتنا و مومنا وحاجاتنا ومتطمباتنام قسوة بابا تجا نا والمباالته تجا  األسرة أصعب مف 

لنا  اد تسمط مف نوع تاني أصعبم م ماما متمنا مظمومة باإلضافة لضعفهام يعني ما قسوة تسمط األب يالنسبة إ
عـ تساوي شي تجا  تصرفات أبي وسموكوم وكمنا عـ نتحمؿ مشاف ماتزداد المشاكؿ ويزيد بابا بتصرفاتو وماعـ 

نا انجبرنا ندور تحسف تغمرنا بحناف تعوضنا فيه عف حناف األسرة كمهام وألنو مافي حناف ودعـ مف جوا عيمت
عنو بمكاف تانيم كنت متأممي عوض عف  اد الجو األسري بأسرتي الجديدة بعد زواجيم ألنو األسرة المترابطة 
المي بيحكمها الحب وبس  يي حمـ عنديم لكف الوضع ماكاف كتير افضؿ مع زوجي المي بدأت المشاكؿ معو 

 بعد زواجنا بوقت قصير". 
 الجنس: -5
 :االتجاه نحك النساء 

 االتجاه نحك العالقات الجنسية: 
" الجنس بحد ذاته شي مو حراـ وال مستهجفم ولكف شرط أساسي فيه يكوف قائـ عمى  تقكؿ الحالة د حكؿ ذلؾ:

شباع غريزتز شو  الحبم المشكمة عندنا إنو الجنس حتى ضمف الزواج إلو  دؼ واحد  و إرضاء الزوج وا 
راة راضية وال ألم الرجؿ بدو المتعة وبس وما بيهمو إذا كانت المرة ماكانت الطريقة واألسموبم إذا كانت الم

ذا المرة استمتعت وال عمر ا مابيهموم  يؾ كنت شوؼ وحس  بتحبو وال ألم وكأنو ما بيحس بهاد الشيم وا 
العبلقة بيف بابا وماما مف لما وعيت وصرت افهـ بهي األمورم ولما اتزوجت ما كنت متخيمة أوقع  بنفس 

مة كنت متأممة إنو نحب بعض أنا وزوجي ونمارس الحب حقيقًة مو الجنس بمعنا  المجرد يممي وظيفتو المشك
نجاب األوالدم لكف انصدمت إنو نفس الشيم وكأنو أغمب الرجاؿ نفس الطبعة والطبيعةم  يؾ  المتعة السريعة وا 

ال صارت العبلقة  قدر المراة بمجتمعنام ومشكمتي إني ما ممكف مارس الجنس بشكؿ حقيقي بدوف وجود الحبم وا 
حيوانية تمامًام ووظيفة الجنس الـز تكوف تحقيؽ راحة نفسية لمطرفيف ويكونو متشابهيف بهاد األمر وفي تقارب 
كبير بيناتهف حتى يحققو  يؾ  دؼ عند ا بيصير الجنس متعة حقيقية مو متؿ ما عـ يتمارس بيف أغمب 

 األزواج".
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 العالقات اإلنسانية:   -4

 صدقاء كالمعارؼ:األ

  الزمالء في العمؿ كالدراسة: 
" زمبلئي بعممي بيحترموني وبيحبوني و اد شي كتير ايجابي بالنسبة إليم وأنا بنفس  تقكؿ الحالة د عف ذلؾ:

الوقت ببادلهـ الحب واالحتراـم وأغمب صداقاتي كونتها مف خبلؿ عمميم وأصدقائي  اميف كتير إلي متؿ 
بعي حسيت إني بعيمة تانية مختمفة عف عيمتنا والمي خبلني استمر بالعمؿ رغـ الراتب ماحكيتم بجو العمؿ ت

القميؿ  وي ارتياحي بالجو يعني عوضني عف جو عيمتنا وحسيت ا تماـ وحنية أكتر مف البيتف حتى بعد زواجي 
ا تركت ألني كماف ما بالفترة األولى كنت ناوية اترؾ الشغؿ ألتفرغ لبيتي لكف بعديف حمدت اهلل وشكرتو إني م

ارتحت ولوال أصدقائي كنت ما بعرؼ شو صرليم  مؽ بالجامعة األمر بيختمؼ عف الشغؿم يعني  نيؾ 
العبلقات عابرة وما يي ناضجةم وبعديف دوامي قميؿ كتير بحكـ زواجي وعمميم لهيؾ أنا عبلقاتي كتير محدودة 

ب منشاف ابقى عمى تواصؿ مع الجامعة وشو أخدنا وكتير سطحيةم لي كـ زميمة بتواصؿ معا ف بس عمى األغم
 وشو المقرر و يؾ شغبلتف بس بتبقى زمالة عابرة لكف بحتـر كؿ زمبلئي".   

 

 

 

 

 
 
 


