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 اإلهداء 
إليك  ى الظل الذي آوي إليو في كل حين.إل إلى ذلك النبع الصافي. إلى شجرتي التي ال تذبل.

ان عن الكالم والقمب عن التعبير. أرجو يعجز المس إليك يا مثمي األعمى يا سندي في ىذه الحياة.
 الحنون أبي                                                 .أحبك أن تقبل مني ىذه الكممة

يا  بدأ أحرفي يامن تعطي دون مقابل. يا صاحبة القمب الحنون.خجل الكالم أمامك من أين أ
شمسًا أنارت لي دربي كل ما وصمت إليو بفضمك ميما حاولت لن أوفيك حقك فتقبمي مني حبي 

 أمي الحبيبة                                وتقديري وقبمة أطبعيا عمى كفيك...             

رفيق دربي ال أجد الكممات التي يمكن أن تعبر عن تقديري لكل ما فعمتو ألجمي فموال تضحياتك 
ألنك الزوج والحبيب الطموح وميما قمت لن أوفيك حقك،  ما اكتمل ىذا العمل لقد زرعت في

 زوجي الحبيب                             بي أدامك اهلل لي وألسرتك كاممة.أقول لك من كل قم

أنتم يا مصدر قوتي يامن ألجأ إليكم في وقت الضيق يامن تفرحون لفرحي وتحفزونني عمى 
 أخوتي األحباء        الناس تبقون لي األىم واألقرب. النجاح أنتم ال تعوضون ميما أحببت من

ي وتفرح لفرحي يا صديقة دربي يامن تحزن لحزن الكثير ألجمي وما زلتي تفعمي. إليك يامن فعمتي
 صديقتي رشا                                              وتوأم روحي شكرًا أنك إلى جانبي.

 ولدي براء                  رًا يا سبب وجودي في ىذه الحياة.إليك يا ريحانتي التي تفوح عط

إليك  ك يامن بذلت ولم تنتظر العطاء.ليإم السبق في ركب العمم والتعميم. إليك يامن كان لو قد
 أستاذي الفاضل                                                التقدير.أىدي عبارات الشكر و 
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 شكر وتقدير
فموال توفيقو عز وجل ما  ،ذي أعانني عمى إتمام ىذه الرسالةبداية الحمد هلل والشكر لو ال

 .تحقق من ذلك شيء
ل من تفضل شكرىا الخالص العميق مقرونًا بجزيل العرفان واالمتنان إلى كتتقدم الباحثة ب

وفي مقدمة ىؤالء أتقدم بخالص شكري وتقديري إلى من تقصر  وأثرى جوانب ىذا البحث،
أستاذ العالج النفسي في  عبارات الثناء وكممات الشكر عن الوفاء بحقو إلى أستاذي الفاضل

كتور رياض العاسمي الذي منحني كامل الجيد والوقت طيمة الد قسم اإلرشاد النفسي األستاذ
والعرفان بالجميل لكل  كامل الشكركما أتقدم ب .حل ىذا البحث إلخراجو بأحسن صورةمرا

 .األساتذة المشرفين
 عمرييما في اهلل أطال محدودالال لمعطاء رمزاً  كانا الذين لوالدي وتقديري شكري بخالص أتقدم

كان  الذي لزوجي ي وحبي واحتراميشكر  وال أنسى أن أقدم ،والعافية بالصحة اهلل ومتعيما
ومازال يدعمني في كل ما أقوم بو وأشكره لمساعدتو لي في إنجاز ىذا العمل الذي ما اكتمل 

 .لواله حفظو اهلل لي ولولدنا
رزان ورىام وبنان ومياس  بالذكر وأخص إخوتي أقرب الناس إلي شكرأريد أن أنسى  وال

 ومازن.
 ،ادعائي من تنساني لم التي "زوجي أم " الثانية أمي أنسىفال أستطيع أن ينتيي  ال والشكر

 ومتعيما اهلل بالصحةوحفظيما  ماعمرى في اهلل أطال وأبي الثاني "أب زوجي"، رعايتيا من وال
 .والعافية

 اهلل أسأل حييت، ما أنساىا لن جميمة خدمات من قدمت لي لما رشا وأخيرًا أختم شكري لمغالية
  .ويرضاه يحبو لما آماليم يحقق أن

الدنيا  في والفالح الخير سبل ليم ييسر وأن ويرضاه يحبو لما جميعاً  يوفقيم أن اهلل من أرجو
 . الجزاء خير عني يجزييم وأن واآلخرة،

 ةالباحث                                                                                  
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 الفصل األول: المدخل إلى الدراسة
 : المقدمة

حب األكالد كالرغبة  حيث إف ،ىي اليدؼ األساسي مف الزكاج (التكاثر) نجابإف ظاىرة اإل
كتعطي اإلنساف  إلى إشباع غريزة األمكمة في التكاثر فطرة أساسية في نفس كؿ إنساف تيدؼ

 .اإلنجاب ىك مف أىـ مقاصد الزكاج فيو تكتمؿ سعادة الزكجيفك  .مف الخمكد الذم يحبو قسطان 
 رفكؾ منيا إلى السعادة كاالستقرااإلنجاب تككف أقرب إلى االنييار كالتكاألسرة المحركمة مف 

دكر األـ في ألعابيا، حيث تحتضف دميتيا  تياالمرأة منذ بداية طفكلتمعب  (.124، 2005)سميماف،
ذا كصمت البنت في ريعاف صباىا إلى أكج عزىا مف الجماؿ، فيي في أمكمتيا تتبكأ  كتطعميا، كا 

كؿ أنثى كىك غاية الكجكد في ذرل مجدىا مف حيث التضحية كتربية البنيف كىذا ما تصبك إليو 
 (.2، 2014حياتيا )خاسكة، 

 ،البد مف تحقيقيا كذاتيا ال تتحقؽ إال بقياميا بكظيفتيا الجنسية إف اإلنجاب غاية عند المرأة 
لئلنجاب بشدة أكثر  فيي بحاجة ,فاألمكمة حقيقة مركزية لدييا كالرجؿ كسيمتيا إلشباع ىذه الحاجة

 (.95، 2004)باحارث،عر الزكجة بأنكثتيا الزكج بذككرتو كتش يشعر ، كمف خبلؿ اإلنجابمنو
الفتاة حياتيا كىي تحمـ بأف تككف أمان، لكف كثيران ما يحدث أف يتحكؿ ذلؾ الحمـ إلى كابكس  كتكمؿ

إذ أف نسبة العقـ تزداد بشكؿ ممحكظ  .كأف ذلؾ الحمـ لف يتحقؽ ,مرير حيف تعمـ أنيا لف تككف أمان 
مشكمة انعداـ القدرة  المتزكجيف يعانكف مفد نسبة ال بأس بيا مف حيث نج ,عمى الصعيد العالمي

كقد تـ االعتراؼ بذلؾ مف قبؿ منظمة الصحة العالمية التي اعتبرتيا مشكمة تؤثر عمى  ,اإلنجابية
كتتفاكت األسباب المؤدية  (.cetin, 2008, p169-170% مف األزكاج )20% إلى 15ما بيف 

تقؼ كعامؿ كدة لدل المرأة إلى أسباب نفسية إلى العقـ مف أسباب فيزيكلكجية جسدية قد تككف مكج
تمؾ المشاعر التي مف  ،كتعاني تمؾ المرأة العقيـ مف الظمـ كاليأس كفقداف األمؿ ،خفي كراء العقـ

ككؿ ذلؾ قد يككف سببو ضغكطات كصراعات ال  ,الممكف أف تحد مف الثقة بالذات كتدمر اآلماؿ
رتبط بإنجاب طفؿ إلى ضغط الزكج كالمجتمع كما تعد كال تحصى انطبلقان مف الضغط النفسي الم

ميمكمة شديدة التأثر ألتفو األسباب  المرأة العقيـ كتصبح ,عممية العبلج مف تكاليؼ باىظة تتطمبو
قد كالذم  ,. كالشيء الخطير ىنا ىك دفاع المرأة عف صفة األمكمة لدييا(3، 2014)خاسكة، 

ككسيمة دفاع لتشعر مف خبلليا بتحقيقيا لذاتيا سكاء تستخدمو  قد يتمثؿ في التضخـ النرجسي الذم
كيتحقؽ ذلؾ بإحساسيا بدرجة أىميتيا في كظائؼ عدة كأكليا كظيفة األمكمة لما  ,كاقعيان أك متخيبلن 

سيطرة غير المباشرة عمى الرجؿ أما الثانية فيي ال تحاط بو األمكمة مف معاني السمك كالقدسية،
 كتأخذ السيطرة أشكاالن  ،تشعر أنيا تمتمؾ زماـ األمكر كالسيطرة كأف سيطرة الرجؿ ظاىرية حيث
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مف خبلؿ كثرة مطالبيا كاستنزافيا كاستغبلليا  كتظير ذلؾ الخفيالصراع عدة منيا الصراع المعمف ك 
مو نتاج كىذا ك ,لو كاتياميا بالعجز كشعكرىا بالتفكؽ كاالكتفاء الذاتي أك مف خبلؿ تنغيص حياتو

اليب مرضية تؤدم إلى عبلقة ككميا أس ,حرميا تحقيؽ ذاتيا لبلستبلب الكجكدم الذم
( فإف المرضى Kernberg,2004,1980)ه "كيرنبرج"ككفقان لما يرا .(187, 2001)حسف,مرضية

اضطراب الشخصية النرجسية غير قادريف عمى إقامة عبلقة كاممة ألنيـ لـ يحققكا مفيكمان  مذك 
مما يؤثر سمبان عمى عبلقتيـ بمف حكليـ كخاصةن شريؾ  ,لآلخريف كامبلن لمذات كمفيكمان متكامبلن 

ذلؾ يسبب  مف الممكف أفدما يككف أحد الزكجيف نرجسيان، كبالتالي عن ،الحياة )الزكج أك الزكجة(
مف  يف الذم يعدالزكج بيفعمى التكافؽ الزكجي  ىذا يؤثر قد كربما ,خرلدل الطرؼ اآل ان ضيق

 أك شخصيان. سكاء كاف تكافقان نفسيان أك اجتماعيان   لزكاج الناجحمة التي يعتمد عمييا االميالعناصر 
اضطراب الشخصية األزكاج تبعان ألسمكب كنمط بيف  جياك كبناءن عميو تختمؼ درجة التكافؽ الز 

تتعرض لضغكطات كثيرة  فيي ,غير المنجبةالمرأة  تزداد الصراعات لدل. ك النرجسية لكبلن منيما
كما أنيا باإلضافة لذلؾ  ،كما تخاؼ مف االنفصاؿ كابتعاد زكجيا عنيا ,ضغط أىؿ الزكج كالناسك

عمى ذنب لـ يا تشعر بأنيا نصؼ امرأة كتتحمؿ لكحدىا مسؤكلية عدـ إنجابيا كتعاقب ذات
ما يكلد لدييا حيث يصبح لدييا انخفاضان في تقديرىا لذاتيا م(.25-21 ،2014 ،)خاسكةترتكبو

كاآلخر لديو لى السيطرة كعندما تتككف عبلقة طرفاىا شخص لديو الحاجة إ ,ذاتياتناقضان في إدراؾ 
 تتناقضف (.188-187، 2001حاجة إلى تحقير الذات قد تككف العبلقة ثابتة لكف مرضية )حسف،

أك ال تتطابؽ الذات الكاقعية مع الذات الكاجبة كؿ  ,الذات الكاقعية مع الذات المثالية ل الزكجةلد
 الزكاجعمى  الخبلؼ كالصراع الذم يؤثر سمبان  كبالتالي ينشأ ،ذلؾ يؤدم إلى ردكد فعؿ سمبية

 Actual-self)الذات الكاقعيةيمثؿ التناقض بيف ك  (.72، 1991)مرسي ، التكافؽكيؤدم إلى سكء 
مف كجية نظر الفرد الخاصة غياب النتائج اإليجابية الكاقعية التي  (Self) -Idealالمثاليةكالذات 

يكد الشخص امتبلكيا كالرغبات كالتطمعات، كينتج عف ىذا التناقض مشاعر الكآبة كالخيبة 
 ((Ought-Self الكاجبةكالذات  (Actual-Self)مثؿ التناقض بيف الذات الكاقعية كي، كاالكتئاب

مف كجية نظر اآلخريف كجكد أك حضكر النتائج السمبية الكاقعية، مثؿ: الشعكر بالفشؿ، كالتيديد، 
كالشعكر بالكقكؼ عمى حافة الياكية، كالعقاب المرتقب، كانتياؾ لمكاجبات كااللتزامات. كينتج عنو 

مف ىنا تحاكؿ ىذه الدراسة معرفة عبلقة ك  (.12، 2010،)العاسمي مشاعر اإلثارة كالخكؼ كالقمؽ
ء المنجبات كغير عينة مف النسال إدراؾ الذات بالتكافؽ الزكاجيأنماط الشخصية النرجسية كتناقض 

، كمف ثـ الكصكؿ إلى التكصيات الممكنة اعتمادان عمى ما يمكف أف تتكصؿ إليو الدراسة المنجبات
 مف نتائج.
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 :وهثزراتها الذراسح هشكلح أولا 

تمثؿ فئة النساء المكاتي يعانكف مشكمة انعداـ القدرة اإلنجابية نسبة ال بأس بيا كال يمكف 
يتعمؽ بيا مف جكانب مختمفة سكاء كانت نفسية أـ فيزيكلكجية كتناكؿ  إذ البد مف دراسة ما ،تجاىميا
كمف ىنا جاء شعكر الباحثة  ،تتطمبو مف رعاية كدعـ نفسي تعانيو مف مشكبلت كما أىـ ما

 التي دفعت الباحثة إلجراء الدراسة أىـ األسباب أيضان  مف ككانت ،ىذه الدراسةبضركرة إجراء 
فسية كخاصة النساء النقص في الدراسات كاألبحاث الميدانية المحمية الخاصة بمشكبلت المرأة الن

 صعكد مستمر ف نسبة العقـ فيإحيث مف مشكمة عدـ اإلنجاب  المكاتي يعانكف
(Leblum,1997,18.)  تـ االعتراؼ بمشكمة انعداـ القدرة اإلنجابية مف قبؿ منظمة الصحة  قدك

 مف األزكاج في البمداف المتقدمة، %20% ك15بيف  العالمية باعتبارىا مشكمة تؤثر عمى ما
إف ف ,% مف الحاالت كمع ذلؾ40-35كتتشابو األسباب التي تؤثر عمى العقـ لدل النساء في 

مف رغـ كبال ,بؿ يمكف أف يككف نتيجة الضطرابات كثيرة كمختمفة ،العقـ ليس مرضان في حد ذاتو
كصكؿ الكثير مف المرضى الذيف يعانكف مف مشكمة عدـ اإلنجاب إلى الحمؿ فيما بعد إلى أف 
نصفيـ يصمكف في كقت ما إلى قناعة بحقيقة أنيـ لف يصبحكا آباء البف مف صمبيـ كالتأثيرات 

سمسمة مف المراحؿ تتضمف النفسية الناجمة تتمثؿ ب)أزمة العقـ( حيث يدخؿ المريض نمكذجيان ب
 ،1996 )شيخة، الرفض، الغضب، العزلة، اإلحساس بالذنب، الحزف، كالنسياف أخيران  المفاجأة،

كالكثير مف المشكبلت النفسية تحدث نتيجة معرفة الزكجيف بكجكد مشكمة انعداـ القدرة  (.37
أكدت ك  (.4، 2014نجابية كمنيا مشكبلت المعاناة كالحساسية كانخفاض احتراـ الذات)خاسكة، اإل

( أف ىناؾ تأثير كبير لعدـ اإلنجاب عمى Anita, et al, 2012دراسة أنيتا كآخركف )
 التكافؽ الزكاجي باإلضافة إلى كجكد مشكبلت نفسية لدل النساء العقيمات كمعاناة شديدة.

كبالتالي كانت تتحمؿ كحدىا  ،ىي المتيمة بالمسؤكلية عف العقـ في الماضي مان كانت المرأة دائ
أعباءه النفسية فتتألـ كتشعر بالذنب كتكتئب كتكاجو نظرات الشفقة مف محبييا كاالحتقار مف 

كتكتمؿ المأساة بعقابيا عمى ذنب لـ ترتكبو كذلؾ  ،كارىييا كتسمع كؿ يكـ تعميقات جارحة ألنكثتيا
تزاؿ  كلؤلسؼ الشديد ال، حيف يتزكج زكجيا عمييا معمنان بذلؾ فشميا كأنثى كنبذىا مف دائرة اىتمامو

ىذه الصكرة قائمة في كثير مف المجتمعات كخاصة العالـ الثالث عمى الرغـ أف األبحاث أثبتت أف 
% مف تمؾ الحاالت أم أف المرأة 40ت العقـ كالرجؿ يتحمؿ % مف حاال60المرأة مسؤكلة عف 

فيي تشعر لو آثار نفسية كثيرة عمى المرأة،  يف يستتب العقـ تككفكح ،ليست كحدىا المشكمة
إذا اعتقدت أنيا السبب في حرمانو مف أف يككف أبان كىذه بالدكنية كالذنب تجاه زكجيا خاصة 

االكتئاب الذم يجعميا تبدك حزينة كمنعزلة كفاقدة  المشاعر إذا تضخمت لدييا تدخؿ في طكر
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لمرغبة في أم شيء، كبعض النساء العقيمات تزداد لدييف األنانية كالنرجسية كتكجو مشاعرىا نحك 
( لتؤكد أف األزكاج James,Widman,2012كجاءت دراسة ) ،ذاتيا كتيتـ بيا اىتمامان زائدان 

إضافة إلى ذلؾ تعاني ,فاض في الرضا الزكاجيمع مستكيات عالية مف النرجسية لدييـ انخ
، كمفيكميا ليكيتيا يا حيث يتغير تصكر المرأة لذاتياالمرأة غير المنجبة مف فقداف احتراميا لذات

تجربة أزمة ىكية كصراع بيف مثالية إحساسيا  المرأة غير المنجبة كما يمكف أف تعيش األنثكية،
بذاتيا المثالية كامرأة يمكف أف تصبح أمان كبيف ذاتيا الحقيقية التي تدرؾ مف خبلليا أنيا غير قادرة 

كقد أكدت الدراسات أف تناقض إدراؾ الذات ينشأ مف عدـ . Broeck,2010, 49)عمى اإلنجاب )
 ،الذات الكاقعية مع الذات الكاجبةكاقعية أك عدـ تطابؽ التطابؽ بيف الذات المثالية كالذات ال

كبالتالي إذا عانى أحد الزكجيف مف عدـ تطابؽ بيف ذاتو المثالية كالكاقعية فإنو سيشعر باإلحباط 
كالخيبة أما عدـ التطابؽ بيف الذات الكاقعية كالكاجبة يؤدم إلى مشاعر القمؽ كاإلحراج كتدني تقدير 

أف يؤدم العقـ إلى  كمف الممكف (.13-2010،11التكافؽ )العاسمي، لتالي سكءالذات كبا
(. كما قد 18، 2014االنفصاؿ كالطبلؽ كالبحث عف شريؾ آخر قادر عمى اإلنجاب )خاسكة، 

كقد تككف سببان رئيسيان في فشؿ سكء التكافؽ الزكاجي  تؤدم اآلثار النفسية التي يتركيا العقـ إلى
كال تكمف تزايد حاالت الطبلؽ  حيث لكحظ في اآلكنة األخيرة ,الطبلؽالعبلقة الزكجية كحدكث 

، بؿ لعؿ المشكمة األكبر في تمؾ النسبة مف حاالت شكمة في زيادة حاالت الطبلؽ فحسبالم
كيشعر  ،، التي تتسـ فييا العبلقة الزكجية بالتكترتكافؽ كالمشبع بالمشكبلت الزكجيةالزكاج غير الم

مؤسسة يصطمح تسميتو بالطبلؽ النفسي عمى الرغـ مف استمرار  ىذا ماسة ك معيا الزكجاف بالتعا
كلقد أشارت بعض الدراسات إلى انخفاض (.5، 2007،)ناصر الزكاج ألسباب مختمفة أخرل

دراسة ت كمستكيات الرضا الزكاجي كالجنسي كانخفاض احتراـ الذات لدل النساء العقيما
لدل النساء ( التي أظيرت نتائجيا أف نسبة االضطرابات النفسية 2007نكرباال كآخركف )

 عالية كما تبيف كجكد مستكيات (% 28,7 )كلدل المنجبات (%44 )بمغت الغير منجبات
ف إكخبلصة القكؿ (. 64-62، 2014)خاسكة،  تحساسية كاالكتئاب لدل الغير منجبامف ال

ا في حياتيما الزكجية يككف لدييما احتياجات كثيرة بحسب طبيعة كؿ شخص الزكجيف لدل تفاعميم
 ،ف الحياة سيسكدىا عدـ الرضاإفيـ كؿ طرؼ لحاجات الطرؼ اآلخر فكأنو إذا لـ يتـ ت ,كجنسو

ج اآلخر كخاصة أف كؿ زكج يبدأ حياتو بتكقعات معينة لمتطمبات يريد الحصكؿ عمييا مف الزك 
، فعمى كؿ زكج أف يعرؼ ما الدكر الكاقع، تبدأ المشاكؿ في الظيكر بينيماكعندما تتناقض مع 

لكف الصحيح. ، كيحقؽ لو حاجاتو بالشكؿ ياـ بو بالضبط ليرضي الطرؼ اآلخرالذم عميو الق
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أف الطرؼ اآلخر ؼ في إشباع الحاجات التي ينتظر السؤاؿ ىنا ماذا يحدث عندما يفشؿ كؿ طر 
 كجية؟يحصؿ عمييا مف العبلقة الز 

ذلؾ الفشؿ سيؤدم إلى ظيكر المشكبلت في كافة أنكاعيا كتبادؿ االتيامات باإلىماؿ كعدـ 
لمتكقعة كىي سكء الحساسية كعدـ مراعاة مشاعر الطرؼ اآلخر، كؿ ذلؾ سيؤدم إلى النتيجة ا

 : محاكلة التعرؼ عمى أنماطالتاليكليذا تـ تحديد مشكمة الدراسة عمى النحك . التكافؽ الزكاجي
الشخصية النرجسية كتناقض إدراؾ الذات كالتكافؽ الزكاجي لدل عينة مف النساء المنجبات كغير 

 ويمكن تحديد مشكمة البحث الحالي في التساؤل الرئيسي التالي: المنجبات لؤلطفاؿ.
ىل توجد عالقة بين مظاىر الشخصية النرجسية وتناقض إدراك الذات والتوافق الزواجي 

  ؟النساء المتزوجات المنجبات وغير المنجباتلدى عينة من 

  :الذراسح أهوُح حانُاا 

 تكمف أىمية الدراسة الحالية فيما يمي:

  األىمية النظرية:
و الدراسة، فيي بمثابة محاكلة لمتعرؼ عمى أىـ أنماط الشخصية أىمية المكضكع الذم تتناكل-1

لدل النساء غير المنجبة كالمنجبة  كعبلقتيما بالتكافؽ الزكاجي النرجسية كتناقض إدراؾ الذات
 لؤلطفاؿ.

 غرافيةك اختبار العبلقة بيف أنماط الشخصية النرجسية كتناقض إدراؾ الذات كبعض المتغيرات الديم-2
غير المنجبات التكافؽ الزكاجي لدل النساء ( كعبلقتيا بالسف، مدة الزكاج، المستكل التعميمي)

 لؤلطفاؿ. كالمنجبات
 مدل انتشار إحدل الحاالت النفسية لدلمعرفة كىي  ,تتطرؽ الدراسة لظاىرة جديدة إلى حد ما-3

 تناقض إدراؾ الذات(.المرأة غير المنجبة )النرجسية ك 
التي  –في حدكد عمـ الباحثة  –مما يزيد مف أىمية الدراسة الحالية ىك قمة الدراسات العربية -4

الكاضح أف الدراسات التي تناكلت أنماط الشخصية النرجسية ، فمف تناكلت مكضكع الدراسة
. مف ىنا ل النساء المنجبات كغير المنجباتكتناقض إدراؾ الذات كعبلقتيما بالتكافؽ الزكاجي لد

تعد الدراسة ميمة في ككنيا تعرضت لمتغيريف في غاية مف األىمية لفئة مف فئات المجتمع كالتي 
 ع مف البحكث كالدراسات كىذا ما دفع الباحثة إلى إجراء تمؾ الدراسة.في حاجة لمثؿ ىذا النك 
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 :التطبيقية األىمية
خدمات اإلرشاد الزكاجي كاألسرم لعمؿ خطكات  لمقائميف عمى ما ينتج عف البحث مف نتائج يتيح

تضيؽ فجكة النزاعات الزكجية كالعمؿ عمى إزالة معكقات التكافؽ الزكاجي أك تخفيضيا لتحقيؽ 
 عادة الزكجية.الصحة النفسية كالس

كضع مقترحات تسيـ في إنشاء مراكز متخصصة لدراسة األسر السكرية كالحياة الزكجية بيف -2
 لؤلسرة. كالعبلجية الكقائيةاالستشارات زكاج كتقديـ األ

دراسة شريحة النساء  مف خبلليا أك محرضان لدراسات أخرل يمكف أف تتـربما تشكؿ نقطة انطبلؽ -3
 .منجباتالغير 

  :الذراسح أهذاف حالخاا 

 :أىداؼ الدراسة الحالية فيما يمي تتحدد

كتناقض إدراؾ الذات كالتكافؽ الزكاجي الكشؼ عف العبلقة بيف كؿ مف أنماط الشخصية النرجسية -1
 لدل النساء المنجبات كغير المنجبات.

كفؽ  كغير المنجبات في كؿ مف مظاىر الشخصية النرجسية فركؽ بيف النساء المنجباتال تعرؼ-2
 مدة الزكاج(.-مستكل التعميـ-متغيرات)العمر

 ،كغير المنجبات في كؿ مف مظاىر الشخصية النرجسية فركؽ بيف النساء المنجباتال تعرؼ -3
 مدة الزكاج(.-مستكل التعميـ-كفؽ متغيرات)العمر كتناقض إدراؾ الذات

في  غير المنجباتبيف مرتفعات التكافؽ الزكاجي كمنخفضات التكافؽ الزكاجي لمنساء الفركؽ تعرؼ -4
 .كؿ مف مظاىر الشخصية النرجسية كتناقض إدراؾ الذات

معرفة أثر كؿ مف تناقض إدراؾ الذات كمظاىر الشخصية النرجسية، كمدة الزكاج، كالمستكل -5
 التكافؽ الزكاجي لدل النساء المنجبات كغير المنجبات.، كالعمر عمى التعميمي

 تعرؼ الفركؽ بيف النساء المنجبات كغير المنجبات مف حيث التكافؽ الزكاجي-6

 : الذراسح فزضُاخ راتؼاا 

إدراؾ الشخصية النرجسية كتناقض أنماط رتباطية ذات داللة إحصائية بيف كؿ مف تكجد عبلقة اال -1
 دمشؽ. في محافظةالمنجبات كغير المنجبات  الذات كالتكافؽ الزكاجي لدل

الشخصية  مظاىر كؿ مف ال تكجد فركؽ دالة إحصائية بيف النساء المنجبات كغير المنجبات في-2
 مدة الزكاج(.  - مستكل التعميـ-العمر)النرجسية كفؽ متغيرات 

تناقض إدراؾ الذات حسب ال تكجد فركؽ دالة إحصائية بيف النساء المنجبات كغير المنجبات في -3
 مدة الزكاج(.-مستكل التعميـ- العمرمتغيرات )
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النساء تكجد فركؽ بيف مرتفعات التكافؽ الزكاجي كمنخفضات التكافؽ في النرجسية كالتناقض لدل  ال-4
 غير المنجبات.

أثر داؿ لكؿ مف مظاىر الشخصية النرجسية كتناقض إدراؾ الذات عمى التكافؽ الزكاجي  يكجد ال-5
  .االعمر(-المستكل التعميمي-حسب )مدة الزكاج دل المرأة المنجبة كغير المنجبةل

 كافؽ الزكاجي.ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان بيف النساء المنجبات كغير المنجبات مف حيث الت-6

 : الذراسح حذود خاهساا 
 حدكد الدراسة بالمحددات اآلتية: كتتمثؿ

تكزعت عمى  ,( مف النساء المتزكجات40: تككف مجتمع البحث الحالي مف )الحدود البشرية-1
منجبة  ( زكجة غير20ك) ,بطريقة عشكائية تـ سحب ىذه العينة ( زكجة منجبة20) :الشكؿ التالي

كعيادة الدكتكر مركاف  ,شفى الحياةستكم ,التكليد في مدينة دمشؽ تـ الحصكؿ عمييـ مف مستشفى
 (.2016-2015أيار لمعالجة العقـ كطفؿ األنبكب ) 29الحمبي في شارع 

اقتضت طبيعة البحث الحالي االعتماد عمى المنيج الكصفي، لمتعرؼ عمى  الحدود الموضوعية:-2
لذات كعبلقتيما بالتكافؽ الزكاجي، كذلؾ باالعتماد نرجسية كتناقض إدراؾ امظاىر الشخصية ال

ؼ الكشثـ  ,كمقياس التكافؽ الزكاجي ,كاستبياف الذكات المعدؿ ,عمى مقياس الشخصية النرجسية
كالتكافؽ  تناقض إدراؾ الذاتفي النرجسية ك  بيف النساء المنجبات كغير المنجبات عف الفركؽ

ي كالتعرؼ عمى الفركؽ بيف مرتفع كالعمر, ممستكل التعميمي كمدة الزكاجل للتي تعز , كاجيالزكا
مف حيث مظاىر الشخصية النرجسية كتناقض إدراؾ الذات,  كمنخفضي التكافؽ الزكاجي التكافؽ
إلى أم مدل يمكف التنبؤ بأثر الشخصية النرجسية كتناقض إدراؾ الذات عمى التكافؽ  كالتعرؼ

 المنجبة كغير المنجبة.الزكاجي لدل المرأة 
متزكجات المنجبات دمشؽ عمى عينة مف النساء ال تطبيؽ البحث في مدينة تـ : المكانية الحدود-3

المتزكجات الغير منجبات  النساء سحب عينة , كما تـمف خبلؿ السحب بطريقة عشكائية مقصكدة 
 .في مدينة دمشؽ كعيادات معالجة العقـ كطفؿ األنبكب مف مستشفيات

( كتـ إنجاز الدراسة في 2016-2015: تـ التطبيؽ الميداني خبلؿ العاـ )الحدود الزمانية-4
(2016.) 
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 :واإلرزائُح النظزَح الذراسح هصطلحاخ سادساا 

  Infertilityالعقم-1
ىك عدـ قدرة الزكجيف عمى إنجاب األطفاؿ دكف استخداـ أم كسيمة مف كسائؿ منع الحمؿ ك "   

. إذا تقدر نسبتو بيف المتزكجات "كمكجكدة في كؿ المجتمعات مشكمة عالميةينظر إليو عمى أنو ك 
كالمتخمفة،  يرتبط العقـ في البمداف النامية( مف األزكاج في سف اإلنجاب. حيث 15-10ما بيف)

ضافة إلى كعقاب عمى الخطايا، كاستخداـ منع الحمؿ لفترات طكيمة، كالعادات الغذ ائية المتميزة، كا 
سبب في عدـ اإلنجاب. في حيف ينظر إليو في الدكؿ المتقدمة كسبب مف تر الذم ياألم السحر،

  (.(Collins, and Negron 2007األسباب البيكلكجية كغيرىا مف العكامؿ
: ىي عدـ قدرة الزكجة عمى إنجاب األطفاؿ بشكؿ دائـ أك المرأة العاقر أو غير المنجبة بالتعريف

  مؤقت.
 Narcissism Personality الشخصية النرجسية-2
تعد النرجسية إحدل سمات الشخصية ترتبط بالشعكر بالعظمة كالتطمع الدائـ لمسمطة كالتعالي   

حساس غير كاقعي بالصدارة، كاالفتقار إلى التعاطؼ مع اآلخريف كاستغبلليـ  عمى اآلخريف، كا 
 لتحقيؽ المآرب الشخصية.
يا" التكظيؼ الميبيدم في األنا، كبالتالي فيي الحب دم النرجسية بأنيعرؼ التحميؿ النفسي الفرك 

المكجو إلى صكرة الذات كأم مكضكع يعكس نرجسية الذات سيككف مكضكعان 
 .(114، 2001لمحب")عسكر،

( الشخصية النرجسية بأنيا "شحنة انفعالية شيكانية لؤلنا كالتي ينبعث 5: 1987كما عرؼ فركيد )
عات كتثبت بصفة أساسية أك أنيا المتمـ المبيدم ألنانية بعض منيا فيما بعد إلى بعض المكضك 

 غريزة حفظ الذات أك صيانة الذات"
( فقد عرؼ الشخصية النرجسية بأنيا "نمط مف تعظيـ الذات كالحساسية 24: 2007أما شكيب )

 المفرطة لتقييـ اآلخريف كاالفتقار إلى التعاطؼ كيظير في سمسمة مف االعتقادات كالسمككيات ".
مصطمح معقد بسبب كجكد "( يرل أف النرجسية Kernberg,2004 b:45-46) أما كيرنبرج

كالثاني  ،مستكييف متكازييف مف التعريفات األكؿ ينظر إلى النرجسية أنيا استثمار الميبيدك في األنا
 ف مف تنظيـكمينيكية التي تميز المرضى الذيف يعانك نرجسية ما يمثمو زممة األعراض اإللتعريؼ ال

 ."غير سكم لتقدير الذات
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( النرجسية أنيا "سمة في Campbell, et al:2007كتتبنى الباحثة تعريؼ كامبؿ كآخركف )
الشخصية المتبادلة  الشخصية ترتبط بمفيكـ ذات متضخـ، كنقص في المكدة كاأللفة في العبلقات

 (. 555 ،2012مع اآلخريف" )أبك جكدة،
النرجسية تعريفا إجرائيا الدرجات التي يحصؿ عمييا كؿ مف كمف خبلؿ ما سبؽ تعرؼ الباحثة 

–التعالي  –الزكجيف عمى مقياس النرجسية المستخدـ في الدراسة الحالية كأبعاده ىي السمطة 
 االستعراضية. –نقص التعاطؼ  –االستغبللية 

 SELF-DISCREPANCYتناقض إدراك الذات-3
مؤشران لمصحة النفسية لؤلفراد، ككذلؾ مؤشران لّما  إف تناقض إدراؾ الذات حسب نظرية ىيغنز ُيعد
 يمكف أف يعانيو األفراد مف قمؽ نفسي كاكتئاب.

عدـ االنسجاـ أك التكافؽ بيف أفكار أك معتقدات الفرد بأنو" (Higgines,1987,231-240)كعرفو
مفيكـ الذات أم التناقض في  لكاقعية، المثالية، كالكاجبة(،)ا كسماتو كمككنات مفيكـ الذات لديو

كمكجيات الذات، كالذم ينتج عنو ػفي الغالب ػحسب شدتيا كنكعيا أنماط انفعالية سمبية مختمفة 
 (.26 ،2010،العاسمي)كالقمؽ كاالكتئاب"

تعرؼ الباحثة تناقض إدراؾ الذات إجرائيان الدرجات التي يحصؿ عمييا كؿ مف الزكجيف عمى ك 
 كأبعاده الذات الكاقعية كالذات المثالية كالذات الكاجبة.مقياس استبياف الذكات المعدؿ لييغنز 

 Marital Adjustment لتوافق الزواجيا-4
التكافؽ الزكاجي عف مدل الرضا كالتقبؿ كالفيـ كالمشاركة بيف الزكجيف في الجكانب  بريع   

الشخصية كالعاطفية كالثقافية كاالجتماعية كالتنظيمية بما يحقؽ األىداؼ المشتركة مف استمرار 
 العبلقة الزكجية بدرجة عالية مف الثبات أماـ المشكبلت كالعقبات المختمفة.

التكافؽ الزكاجي بأنو "السعادة الزكجية كالرضا الزكاجي الذم يتمثؿ في  (32:1990كعرفت سرم )
التكفيؽ في االختيار المناسب لمزكج كاالستعداد لمحياة الزكجية كالدخكؿ فييا كالحب المتبادؿ بيف 
الزكجيف كاإلشباع الجنسي كتحمؿ مسؤكليات الحياة الزكجية كالقدرة عمى حؿ مشكبلتيا كاالستقرار 

 ".الزكاجي
عرفت التكافؽ الزكاجي بأنو "حالة كجدانية تشير إلى مدل تقبؿ العبلقة  ( فقد4:2005أما سميماف )

 .لتفاعبلت المتبادلة بيف الزكجيف"الزكجية كتعد محصمة لطبيعة ا
مفيكـ متعدد األبعاد يتحدد مف "التكافؽ الزكاجي ( Gattis ,et.al: 2004جاتس كآخركف ) عرؼ

تيا ؽ في سمالذلؾ فالفرد يبحث عف زكجة تتفالتشابو بيف الزكجيف في الشخصية،  خبلؿ درجة
 (.2008،76،  عمي)"كثقافتيا كقيميا معو
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يف عمى دكاـ حؿ ( التكافؽ الزكاجي بأنو قدرة كؿ مف الزكجRogers:1972كعرؼ كارؿ ركجرز )
 (.15 ،2008)فبلتو، الصراعات العديدة، كالتي إذا تركت لحطمت الزكاج

 يكجد نمط  نتاج لمتفاعؿ بيف شخصيتي الزكجيف كال": أف التكافؽ الزكاجي ىك (Bellبيؿ )ذكر 
أك فاشؿ زكاجيان كلكف التفاعؿ بيف مكف القكؿ بأنو نمط ناجح زكاجيان، معيف مف أنماط الشخصية ي

 (.2013،62)فريزة، "ك الذم يحدد نجاح الزكاج أك فشموشخصيتي الزكجيف ى
( التكافؽ الزكاجي بأنو "عممية التأثير المتبادؿ بيف 82:2008الداىرم ) تعريؼكتتبنى الباحثة 

الزكجيف بحي يتكقؼ سمكؾ أحدىما عمى سمكؾ اآلخر في مكاقؼ الحياة الزكجية كىك قدرة كؿ مف 
الزكجيف عمى التكاؤـ مع اآلخر كمع مطالب الزكاج كنستدؿ عميو مف أساليب كؿ منيما في تحقيؽ 

 .كاجية الصعكبات"كاج كمأىدافو مف الز 
كتعرؼ الباحثة التكافؽ الزكاجي إجرائيان بأنو الدرجات التي يحصؿ عمييا كبل الزكجيف في مقياس 

، التكافؽ الجنسي، التكافؽ الديني ،، التكافؽ المادمالتكافؽ الزكاجي كأبعاده ىي: التكافؽ العاطفي
 العبلقات االجتماعية، األطفاؿ. ،فمسفة الحياة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثاني: اإلطار النظري
 أواًل اإلنجاب وانعدام القدرة اإلنجابية

 ثانيًا الشخصية النرجسية
 ثالثًا تناقض إدراك الذات

 رابعًا التوافق الزواجي
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 اإلطار النظري: الفصل الثاني

 :مقدمة

 ،حيث يعتبر أمبلن لمعظـ الشباب مف الجنسيف كبيرة،لمزكاج أىمية إال بالزكاج ك  ال تقكـ األسرة  
 .(72 ،2008،عمي ) لتكافؽ النفسي كاالجتماعي لدييـاكذلؾ لما يحققو مف 

 قمبيف بيف رابطة ألنيا ككئاـ انسجاـ عبلقة الزكجية كالعبلقةكالمرأة  الرجؿ بيف مقدس رباط الزكاج
 المتزف اإلشباع تقتضي متبادلة متطمبات ليا كمتصمة مستمرة عبلقة كىي ركحيف، بيف ككاصمة
 أثران  أعمؽ مشكبلتيا تككف كمتانتيا العبلقة ىذه عمؽ كبقدر .ن ثقافيا ك اقتصاديان  كجنسيان  عاطفيان 
 الزكاجي ك العاطفي كاالضطراب االختبلؿ لكبمد الزكجيف بيف التكاصؿ لكبمد تعقيدان، كأكثر
 المقصد التناسؿ كحفظ النكع اإلنساني ىك كالعبلقة،  ىذه في كالفشؿ النجاح نسبة تقاس بينيما
 إلى تيدؼ إنساف كؿ نفس في أساسية فطرة التكاثر في كالرغبة األكالد حبك ، الزكاج مف األسمى
 (.105 ،2010،)زريفة  يحبو الذم الخمكد مف قسطا اإلنساف كتعطي كاألبكة األمكمة غريزة إشباع

إف اإلنجاب عند المرأة غاية البد مف تحقيقيا كذاتيا ال الزكجيف، حيث  سعادة تكتمؿ باإلنجابك 
األمكمة حقيقة مركزية لدييا كالرجؿ كسيمتيا إلشباع ىذه ك  ,تتحقؽ إال بقياميا بكظيفتيا الجنسية

ال يتحقؽ التكافؽ الزكاجي فمف  اإلنجاب كبدكف ,فيي بحاجة لئلنجاب بشدة أكثر منو ,الحاجة
 مف المحركمة األسرةك  (.95 ،2004،بذككرتو كتشعر الزكجة بأنكثتيا )باحارث خبللو يشعر الزكج

 أكثرتككف   المنجبة األسرف ,كاالستقرارة السعاد إلى منيا كالتفكؾ االنييار إلى أقرب اإلنجاب
 الفتاة عند خاصة الزكجيف عند عميقة نفسية صدمة يشكؿ العقـألف  ،استقراران  كأكثر كترابطان  تماسكان 

 ألف، اإلنجاب عمى الطبيعية القدرة مكاجية في الرجؿ مفان اضطراب كأكثر تكيفان  أقؿ فيي المتزكجة،
 جسميا في ما فكؿ. الفريدة تجربتيا كخكض تحقيقيا مف البد فطرية غاية لممرأة بالنسبة اإلنجاب

 الجنسية بكظيفتيا بقياميا إال تتحقؽ ال ذاتيا إف بؿ النسؿ كرعاية اإلنجاب لغرض خمؽ أجيزة مف
 يعدك ال حياتيا في كالرجؿ الجنسية حياتيا في مركزية حقيقة عندىا فاألمكمةاإلنجاب،  عمؿ في
 الجنسي، االتصاؿ الفطرية حاجتو كغاية الممحة الرغبة ىذه إشباع إلى الكحيدة كسيمتيا يككف أف
كلمعقـ أسباب  .(107-106، 2010،)زريفة  معاناتو مف أكثر اإلنجاب عدـ مف ىي تعاني ليذا

ا ككما رأينا فإف المرأة العقيـ ربما تككف لديي نفسية،أسباب كيض ك بيكلكجية كضعؼ القدرة عمى التب
، ككمما طالت أخير الحمؿ يجعميا أكثر اضطرابان ، كتبعض االضطرابات االنفعالية التي تؤخر الحمؿ

دائرة مغمقة تجعؿ  حمميا، كىكذا تدخؿ فيمما زاد اضطرابيا كقمت فرص سنكات االنتظار لمحمؿ ك
ئرة كذلؾ بإعادة االستقرار النفسي لممرأة إلى المستكل فرص الحمؿ قميمة جدان كتحتـ كسر ىذه الدا

آثار نفسية كثيرة عمى المرأة فيي  كحيف يستتب العقـ تككف لو. الصحي البلـز ليذه العممية الدقيقة
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رة نجاب كغير قاداإل نيا غير قادرة عمى أداء ميمتيا فيكأنثى أل ىكيتيا تشعر بالدكنية كبفقد الثقة في
يا . كأحيانان تشعر بالذنب تجاه زكج(8، 1988)نابمسي، ف تصبح أمان عمى أف تمبي نداء فطرتيا في أ

عر إذا تضخمت لدييا فربما . كىذه المشابان نيا السبب في حرمانو مف أف يصبح أخاصة إذا اعتقدت أ
، ءة لمشيية كفاقدة لمرغبة في أم شية كفاقديجعميا تبدك حزينة كمنعزل تئاب الذمتدخؿ في طكر االك

. كبعض النساء العقيمات تزداد لدييف األنانية كالنرجسية كبالتالي فإف أم شيء بديؿ يبدك تافيان باىتان 
شراء األشياء  يكتنتاب بعضيف رغبة جارفة ف ،يا فتيتـ بنفسيا اىتمامان زائدان كتكجو مشاعرىا نحك ذات

بلبس كأحذية كمقتنيات ال تحتاجيا، ككأنيا تعكض فراغيا كاقتنائيا فتذىب لمسكؽ كثيران كتشترل م
 . الداخمي اليائؿ

في شقائيا إذ حرميا كفى أحياف أخرل تصبح المرأة غاضبة كتكجو عدكانيا نحك الزكج كتعتبره سببان 
الحياة  أنيا جاءت إلى تتيميـ بأنيـ السبب في أنيا، أك تكجو عدكانيا نحك أىميا ككنعمة اإلنجاب

كىي في ىذه  ,ثرت عمييا فأصبحت عقيمان التربية أ أك أف طريقتيـ في ,غير مؤىمة لدكرىا األنثكم
، اؿ كثيرة االشتباؾ ألتفو األسبابصراعات كثيرة مع مف حكليا كتصبح سريعة االنفع الحالة تدخؿ في

 Sterility) ). كىناؾ ما يسمى بصدمة العقـنيا كأىمياكجيراكربما تصبح متسمطة عمى زكجيا 
Trauma لى تحدث حيف تتأكد المرأة مف استحالة الحمؿ كىنا إما أف تزيد عدكانيتيا أك تمجأ إ كىي

ما أف انعداـ القدرة اإلنجابية يغير مف تصكر ك (.2005)مهدي، االنسحاب كاالنطكاء كاالكتئاب
األنثكية، يمكف لممرأة غير المنجبة أف تعيش تجربة أزمة ىكية  المرأة لذاتيا، كمفيكميا ليكيتيا

كصراع بيف مثالية إحساسيا بذاتيا المثالية كامرأة يمكف أف تصبح أمان كبيف ذاتيا الحقيقية التي 
  (.Broeck,2010, 49تدرؾ مف خبلليا أنيا غير قادرة عمى اإلنجاب )

ت كتحتاج إلصرار إلنجاحيا مف خبلؿ فيـ كؿ المفركض أف عبلقة الزكاج فييا كثير مف التحديا
ففي الحاالت السكية عندما يككف الزكجيف عمى قدر عاؿ مف االتزاف  ,طرؼ لكاجباتو كحقكقو

 (.5 ،1982،النفسي كالعاطفي سيككف بإمكانيـ إقامة عبلقة حقيقية داعمة )العيسكم
 :Infertility عدم القدرة عمى اإلنجاب)العقم( أوالً 

 وعدم اإلنجاب:المرأة 
ىك ضركرة لممرأة بالقانكف النفسي لذات النسائية ك لكف لو شركطو، ك اإلنجاب ضركرة لتحقيؽ ا 

ية أما الرجؿ . المرأة تحيا باإلنجاب كضركرة صحية نفسكلكجي كالبيكلكجي أكثر منو لمرجؿالفيزي
نسؿ كاالسـ الخاصة الستمرار نجاب كضركرة مستقبمية مجتمعية ك ، اإلنو يعطي مف حياتوإف

ف صحة المرأة إمباشر، ليذا فجابية ىي مطمب أنثكم ممح ك ف الصحة اإلنإلذلؾ فك  ,كالمرجعية
ك  سمككيان  ،بمسؤكليتيا في االىتماـ بثمرة ما تضع نفسيان تبطة بقرارىا الداخمي باإلنجاب ك المنجبة مر 

بداعان ك  يدان قف آلية بناء مككنات الشخصية ىي أكثر تعأيشير" فركيد" إلى  ,ظاىريان  ، ذلؾ عند المرأة ا 



 14 

شابكة مف يأتي عند الفتاة بعد حمقة مت اىيتمكديبي بما يمثؿ مف عمميات تعمؽ ك أف البناء األ
األمكمة تمتد عبر دخكؿ األنثى في خصكصيات صفات األنكثة ك ابع ك تتت ,التبادالت العبلئقية

نجاب ك  نتاج عمى كافة المستكياتكطاقات إبداع كا   النسائية مف أكثر الطاقات تعرضان كالطاقات  ا 
مما يكلد مشاكؿ كاضطرا بات كالبركدة الجنسية ك بعض حاالت االنحرافات  ,لمخضكع كاإلحباط

مف ىنا (. 80، 2011)المية،الجنسية، الجركح النرجسية بعض حاالت العقـ كعدـ اإلنجاب
اسية في حياتيا ، كال تكجد رغبة نفسية أس ،اب لدل المرأة ال شعكريةنجفي اإلنستخمص أف الرغبة 

ال ترغب في إنجاب طفؿ مف صمبيا، فحسب" فركيد" نستنتج أف  أم امرأة كاف نمكىا النفسي سكيان 
كنرل أف األمكمة تتخذ داللة الجدارة  .الرغبة في اإلنجاب مكجكدة لدل كؿ امرأة ميما كانت ثقافتيا
فميبلد طفؿ يكحي إلى مشاعر الصحة الشخصية عمى المستكل النفسي كتدؿ عمى اكتماؿ األنكثة 
لعقـ ميما ا إفكعمى العكس مف ذلؾ ف. النفسية كالجسدية كتكامميما مف خبلؿ الخصكبة كاإلنجاب

لؾ أف الكفاءة ذ الزكجيف سجؿ الشككؾ كاليكاجس حكؿ اكتماؿ الجسد،يفتح أماـ  كانت أسبابو،
 .)213 ،2000حجازم،بكفاءة اإلنجاب) تبطةمر عمى المستكل البلشعكرم تظؿ 

 :اإلنزاب ػذم هفهىم

كمع . ية الطكعية أك بسبب ظرؼ ال إرادمىك عبارة عف عدـ كجكد األطفاؿ إما عف طريؽ الن
 اإلنجاب ىو إشكالية بسبب:ذلؾ إف تصنيؼ األفراد كاألزكاج إلى أنكاع مف عدـ 

النساء معظـ األحياف إف تصكر معظـ الباحثيف كالمنظريف لعدـ اإلنجاب كظاىرة فردية تركز عمى -1
 .مميات التي تنطكم عمييا القراراتكذلؾ يحجب القضية عف الذككر فضبلن عف تكامؿ ثنائي الع

صعكبة التمييز بيف عدـ اإلنجاب عف طريؽ االختيار مقابؿ ظرؼ غير كاضح مف الحقائؽ -2
يحدث في غضكف  البيكلكجية لمعقـ كضعؼ اإللقاحية فالعقـ ليس دائمان نيائي التشخيص كالحمؿ قد

 عاـ مف المحاكلة كأحيانان أخرل قد يستغرؽ عدة سنكات مف التدخبلت.
عمى الرغـ مف أننا قد نككف قادريف عمى تقدير معدالت العقـ كظركؼ أخرل قد تككف حادثة عدـ -3

اإلنجاب غير مقصكدة كلذلؾ ىناؾ حاجة لتقييـ نكايا اإلنجاب ككذلؾ نتائج اإلنجاب في دراسات 
نجاب فإف تعبير عدـ اإلنجاب يتكقؼ عمى نكايا األفراد كاألزكاج عمى أف ينجبكا ذلؾ يحدد عدـ اإل

 نمط حياتيـ بغض النظر عف نتائج اإلنجاب في المستقبؿ.
بما أف نكايا اإلنجاب ىي المستخدمة لتصنيؼ األزكاج البد مف تحديد مستكل االلتزاـ لتمؾ -4

 Teactlman,Bulcroft,2011,p117).)النكايا
ىك عدـ القدرة عمى الحمؿ بعد مركر أكثر مف سنة عمى عبلقة  :تعريف عدم القدرة عمى اإلنجاب 

اإلخصاب خبلؿ  العجز عف الحمؿ أك"بأنو  ويعرف العقم جنسية طبيعية خالية مف سبؿ الكقاية.
فترة الفاعمية الجنسية السميمة، كعادة يجب أال يعتبر الزكاج عقيما ما لـ تمر سنة عمى عممية 
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الجماع دكف استعماؿ كسائؿ منع الحمؿ، كعمى كؿ فإف تقييـ مشكمة الزكاج كالعقـ يتـ بالنسبة لكؿ 
 .) 2000،333الزراد، )فردية"زكج بصكرة 

 :القدرة اإلنجابية لدى المرأة 
كالكالدية عمكمان كاحدة مف أقكل الغرائز عند كؿ الكائنات الحية كعمى  ,تمثؿ األمكمة خصكصان 

فاألمكمة دافع فطرم بؿ كيأتي  في حفظ النكع، كترجع قكة ىذه الغريزة إلى كظيفتيا ،رأسيا اإلنساف
فالبنت تنشأ منذ صغرىا كي تصبح زكجة كأمان كتعزز لدييا ىذه اليكية  ،عمى رأس ىذه الدكافع قكة

كيؤدم ىذا  ,ذاتياكمفيكميا عف  ,كىكيتيا الشخصية ,تياكي تصبح مككنان أساسيان مف مككنات أنكث
ىنا تصبح األمكمة  ,إلى تنشيط قكم لدافع األمكمة الذم يحتؿ مكقعان مميزان في اليكية الشخصية

 (.201-199 ،2000،)حجازم كجكدم لممرأةعماد المشركع ال
ىذا كتشكؿ األمكمة في ذىف األغمبية كممة أخرل أك مرادفان لؤلنكثة كىذا االرتباط الكثيؽ بيف 

كاممة أك األنكثة كاألمكمة ىك السبب كراء إحساس المرأة غير القادرة عمى اإلنجاب بأنيا امرأة غير 
 (.201 ،2001،نصؼ امرأة )نعمة كعسيمي

فارتباط الكليد باألـ ىك  يقة اآلفاؽ تتفاخر بيا عمى الرجؿ،جاب عند المرأة لو قيمة رمزية عماإلن
ارتباط عضكم كال مجاؿ لمشؾ فيو أم أنو كاقع يربط الجنيف مباشرة بالمصدر الذم أخرجو إلى ىذه 

 (.281 ،2004 ،)حب اهلل الحياة كال يتحمؿ أم شؾ

 :الشورُن إلً تالنسثح األولد

نجاب طفؿ مف الزكجيف أمؿ كغاية لكمييما فالرجؿ كالمرأة يحمماف  ،ىبة اهلل كنعمة منو األطفاؿ كا 
فاألكالد بالنسبة لمزكجيف ىما الماضي  العائمة كيترعرعكف في كنؼ األسرة،بأطفاؿ يحممكف اسـ 

 .(107 ،2006 ،)أبك ىنا الذم فقداه كالحاضر الذم يعيشانو كالمستقبؿ الذم يصبكاف إليو

 :طفل إلنزاب الشورُن تذفغ التٍ األسثاب أهن

 فائدة الطفؿ في الحياة األسرية. ،الرغبة في تربية طفؿ ،لرعايةا-1
 ة كاألبكة لمؿء الفراغ.مإثبات القدرة عمى األمك  الرفقة،-2
 الحفاظ عمى خط األسرة.-3
 رغبة الزكج.-4
 االجتماعية كسبب لمكجكد. \لغريزة البيكلكجيةا-5
 (.12 ،2014،)خاسكة أك تعزيز الزكاجإنقاذ -6
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 :اإلنزاب ػلً القذرج ػذم أسهح

لقد تـ االعتراؼ بمشكمة انعداـ القدرة اإلنجابية مف قبؿ منظمة الصحة العالمية باعتبارىا مشكمة 
كتتشابو األسباب التي تؤثر مف األزكاج في البمداف المتقدمة،  %20% ك15بيف  تؤثر عمى ما

% مف الحاالت كمع ذلؾ فإف العقـ ليس مرضان في حد ذاتو, 40-35النساء في عمى العقـ لدل 
بؿ يمكف أف يككف نتيجة الضطرابات كثيرة كمختمفة رغـ كصكؿ الكثير مف المرضى الذيف يعانكف 
مف مشكمة عدـ اإلنجاب إلى الحمؿ فيما بعد إلى أف نصفيـ يصمكف في كقت ما إلى قناعة بحقيقة 

اء البف مف صمبيـ كالتأثيرات النفسية الناجمة تتمثؿ ب)أزمة العقـ( حيث يدخؿ أنيـ لف يصبحكا آب
سمسمة مف المراحؿ تتضمف المفاجأة، الرفض، الغضب، العزلة، اإلحساس المريض نمكذجيان ب

 (.Cetin, 2008,170) كالنسياف أخيران  بالذنب، الحزف،

 :الخصىتح ضؼف ػن وتوُُشها اإلنزاتُح القذرج انؼذام 

عدـ القدرة عمى اإلنجاب بعد مضي سنة عمى األقؿ مف الحياة الجنسية الطبيعية دكف ىي 
مبايض أك في كعقـ النساء قد يحدث نتيجة لخمؿ في ال ماؿ أم مكانع لمحمؿ لكبل الزكجيف،استع

           كأمراض المبيض كثيرة قد يؤدم بعضيا إلى حاالت عدـ القدرة عمى اإلنجاب القنكات أك في الرحـ،
% مف حاالت عدـ القدرة عمى اإلنجاب 20كقد دلت كثير مف الدراسات عمى أف  (.2008لراس, ا)

كقد يحدث في بعض األحياف  .كحاالت عصبية التي تحدث لدل النساء مرجعيا إلى تكتر نفسي
 :نيماخمط بيف مصطمحي ضعؼ الخصكبة كالعقـ فبلبد مف التمييز بي

عمى اإلنجاب تبدأ مرحمتيا في سنكات البمكغ مع بداية الحيض كظيكر  ىي قدرة المرأة الخصوبة:
 الصفات كالميزات األنثكية الثانكية كبدء المبيض بإفراز البكيضات.

عدـ القدرة عمى اإلنجاب مؤقتان أم في فترة زمنية معينة كلسبب مف األسباب  ضعف الخصوبة:
 ة أف تحمؿ بعد ذلؾ دكف أم صعكبة.رأكيمكف أف يتـ العبلج إذا عرؼ سبب الضعؼ كيمكف لمم

قؿ عمى عبلقة  عدم القدرة عمى اإلنجاب: ىك عدـ القدرة عمى اإلنجاب بعد مضي سنة عمى األه
 (.16-15 ،2014،الكقاية )خاسكةجنسية خالية مف سبؿ 

 :اإلنزاب ػلً القذرج ػذم أنىاع

 بداية حياتيا الجنسية أك زكاجيا.عدـ القدرة عمى اإلنجاب أكلي: العقـ الذم يصيب المرأة منذ -1
عدـ القدرة عمى اإلنجاب ثانكم: ىك العقـ الذم يصيب المرأة بعد إنجاب طفؿ أك حدكث حمؿ -2

 انتيى بإجياض أك حمؿ خارج الرحـ.
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إف العقـ لدل المرأة يمكف أف يعكد إلى أكضاع مزاجية  عدـ القدرة عمى اإلنجاب نفسي:-3
مرأة أك إصابة ال ،نفسية-دكرتيا الشيرية ألسباب عصبية اـأك عدـ انتظ ،كحاالت نفسية

 (.84 ،1988 ،)نابمسي مثؿ تشنج أنابيب الرحـ كغيرىا كظيفية، –باضطرابات تناسمية 

 :اإلنزاب ػلً القذرج وػذم الوزأج

مة دائمان بالمسؤكلية عف عدـ القدرة عمى اإلنجاب كبالتالي في الماضي كانت المرأة ىي المتي
كتسمع  لذنب كتكتئب كتكاجو نظرات الشفقة،تتحمؿ كحدىا أعباءىا النفسية فتتألـ كتشعر باكانت 

كربما تكتمؿ المأساة بعقابيا عمى ذنب لـ ترتكبو كذلؾ  ،في كؿ يكـ تعميقات جارحة لكيانيا األنثكم
 حيف يتزكج عمييا زكجيا معمنان بذلؾ فشميا كأنثى كنبذىا مف دائرة عكاطفو كاىتمامو.

سؼ الشديد لـ تزؿ ىذه الصكرة ىي القائمة في كثير مف المجتمعات كخاصة العالـ الثالث كلؤل
% فقط مف حاالت العقـ أم أنيا ليست 60عمى الرغـ أف األبحاث أثبتت أف المرأة مسؤكلة عف 

  (.48, 2008)الراس, الكحيدة المسؤكلة عف ىذه المشكمة

 :اإلنزاب ًػل القذرج ػذم ػن الوسؤولح النفسُح الؼىاهل

كىي عبارة عف عكامؿ تؤدم إلى فشؿ االتصاؿ الجنسي أك إلى عدـ القدرة عمى إنتاج البكيضة 
فيناؾ بعض االفتراضات التي تفسر تأخر حدكث الحمؿ بسبب القمؽ كالتكتر المذاف يحدثاف تغيران 

 في بعض اإلفرازات الداخمية في عنؽ الرحـ كمف أىـ ىذه العكامؿ النفسية:
 يتبعيا مف صراع كشجار يؤثر عمى التكازف اليرمكني. التكافؽ في العبلقة الزكجية كماعدـ -1
قامة عبلقة معو كذلؾ كجكد صراعات داخمية لدل المرأة حكؿ فكرة القرب-2 بسبب  مف الرجؿ كا 

 (.10 ،1988 )نابمسي،أك استقذار ىذه العبلقة  ي،مشكبلت نفسية أك بسبب الخكؼ االجتماع
 .ي الذم تتعرض لو المرأةضغط النفسال-3
 .ية الذككرية العدكانية المسترجمةالشخص-4

كالذم  ابات االنفعالية التي تؤخر الحمؿ،كالمرأة غير المنجبة ربما تككف لدييا بعض االضطر 
كحيف تثبت مشكمة  ،ككمما طالت سنكات االنتظار لمحمؿ كمما زاد اضطرابيا ،يجعميا أكثر اضطرابان 

العقـ لدييا يككف ليا آثار نفسية كثيرة عمى المرأة فتشعر بالدكنية كتفقد الثقة في ىكيتيا كأنثى ألنيا 
 (.8 ،1988 )نابمسي، غير قادرة عمى أف تمبي نداء فطرتيا في أف تصبح أمان 

 :الشورُن ػلً الؼقن آحار

لحضارية كالمعاناة الشخصية لكبل الزكجيف تتنكع آثار العقـ بحيث تتضمف النتائج االجتماعية ا
أما بالنسبة لممرأة فإنيا تعاني ألـ االنتظار كمرارتو كتتراكح أحاسيسيا بيف األمؿ الكاىي كاليأس كقد 

تشابو المراحؿ مؿ كتمر المرأة بمراحؿ مف الحزف يصؿ ذلؾ بعد المحاكالت الطبية إلى انعداـ األ
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كقد يصؿ الحزف بالمرأة إلى الشعكر  ،فقداف عزيز بالمكت النفسية التي يمر بيا اإلنساف عند
 (.132 ،2001 ،)نعمة كعسيمي الفظيع بأف حياتيا ال ىدؼ منيا

في  ((Klockمنجبة مف العديد مف اآلثار السمبية لمعقـ عمييا كقد حددىا كمكؾ الغير تعاني المرأة 
 يمي: دراستو حكؿ التعديؿ النفسي لمتكائـ بعد العقـ بما

 فقداف احتراميا لذاتيا.-1
 اتيا كمفيكميا ليكيتيا األنثكية. انعداـ القدرة اإلنجابية يغير مف تصكر المرأة لذ-2
 .يؾ في أف يبتعد عنيا كيتجو ألخرلالخكؼ مف الخسارة الحقيقية لمشر -3
 .خر بسبب عدـ القدرة عمى اإلنجابلكـ كؿ مف الزكجيف لآل-4
يسأليا فيما إذا حدكث خمؿ في عبلقتيما االجتماعية فيي تتجنب التكاصؿ مع كؿ مف قد -5

 (.كانت )حبمى أك ال
 االكتئاب.فقداف السيطرة ك  ،الضيؽ-6
 فائدة منيا. كجكد صعكبات جنسية فيي تشعر أف العبلقة الجنسية ال-7
العاطفية التي تكاجييا المرأة إعياء كعصبية كأرؽ كاستنفاذ لمطاقة النفسية بسبب التحديات -8

 (.Klock, 2004,145بة بسبب مشكمة عدـ اإلنجاب لدييا )غير المنج
ر غير قادر عمى أك الطبلؽ كالبحث عف شريؾ آخكما يمكف أف يؤدم العقـ إلى االنفصاؿ 

 .اإلنجاب

 :الونزثح غُز الوزأج لذي النفسُح الوشكالخ هصادر

عبارة عف القمؽ كالتكتر العصبي بسبب الرغبة في الحصكؿ  : كما ىك إالتتجمى في الضغط النفسي
، أك عمى طفؿ كمف أىـ مصادر الضغط النفسي تسمط أـ الزكج أك الخكؼ مف زكاج زكجيا عمييا

 أك بسبب قسكة الزكج أك بسبب حب المرأة لمطفؿ كليفتيا عميو. خكفيا مف الطبلؽ،
 عدـ القدرة عمى اإلنجاب: االختبلفات بيف الجنسيف في ردكد األفعاؿ في مشكمة

 كجدت الدراسات أنو بالمقارنة مع العقـ لدل الرجاؿ فإف النساء المصابات بالعقـ ىـ:
 .لذات كمشاعر االكتئاب لدييف أكثرأكثر انخفاض الحتراـ ا-1
 أكثر لكـ ألنفسيف بسبب العقـ.انخفاض في مستكل الرضا عف الحياة ك أكثر -2
 كالنساء الحكامؿ.أكثر عرضة لتجنب األطفاؿ -3
 تظير مشاعرىف عمنان كيبكيف. غالبان ما-4
 (.23, 2014)خاسكة,مكمات حكؿ العقـأكثر عرضة لمبحث عف معأكثر اندفاعان لبدء العبلج ك -5
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 :النفسُح الصحح

إف مشكبلت األفراد المتضرريف مف عدـ إلى أنو مف كجية النظر النفسية ف تشير األبحاث الحالية
 ،مشكبلت صحية كمع ذلؾ تظير ردكد فعؿ نفسية مثؿ القمؽ كاالكتئاب كاليأساإلنجاب ىي 

عند مستكيات القمؽ كاالكتئاب تميؿ أف تككف أعمى  شاعر الفشؿ كانخفاض احتراـ الذات،كم
كقد كجدت مؤشرات أف مستكيات االكتئاب كالقمؽ تككف أعمى  تشخيص العقـ عند كبل الزكجيف،

 (.25-23 ،2014 ،)خاسكة عندما يتـ تشخيص العقـ لممرة األكلى كخبلؿ مراحؿ العبلج
إف أدكار المرأة متعددة كمختمفة تختمؼ بحسب مكانتيا ككضعيتيا كالمركز الذم تحتمو عبر 

إلييا مف كاجبات كالتزامات كفقا لمدكر الذم فنجدىا تسعى إلى تحقيؽ ما نسب   .مراحؿ الحياة
تحتمو فتعمؿ بكؿ جيدىا عمى أف تككف ابنة مطيعة كزكجة صالحة كأما حنكنة كخبلؿ كؿ ىذه 

فنجاح المرأة يقاس بنجاحيا في ممارسة  األدكار تتحمؿ جميع ما يتعقبيا مف صعكبات كمشاكؿ،
مف ثـ أمكمتيا كأكبر مشكؿ يمكف أف يكاجييا ىك لكنيا امرأة أنثكية تسعى لتحقيؽ أنكثتيا ك  .أدكارىا

كيككف  .غياب األمكمة، عند كقكفيا عمى ىذه العقبة التي تيدد كؿ امرأة بعدـ الحمؿ كاإلنجاب
المرأة دكرىا المتمثؿ في األمكمة، حيث تقؼ مصدكمة أمامو،  ىكذا أحد العراقيؿ التي تحـر العقـ

مما ك نسي. ألف الرغبة في الحصكؿ عمى طفؿ ليا جذكر عميقة تعكد إلى بدايات النمك النفسي الج
سبؽ نبلحظ أف الصحة النفسية لدل المرأة غير المنجبة سكؼ تككف أكثر سكءان مع كجكد مشاعر 

األدكية التي تنضكم عمى الكثير مف التأثيرات الجانبية  الحزف كاإلحباط كخصكصان مع كجكد
الجسدية كالنفسية معان كبعد تناكؿ أبرز آثار مشكمة عدـ القدرة عمى اإلنجاب مف قمؽ كاكتئاب 
كتقمص في دائرة العبلقات االجتماعية كسكء في العبلقة الزكجية سنتناكؿ بالدراسة بعض مف ىذه 

 .بدأ بالتكافؽ الزكاجيبالعقـ كسن المتغيرات المرتبطة

 : Narcissismالنرجسيةثانيًا 
 الذم الشاب ذلؾ نرجس، الشاب بقصة الخاصة اإلغريقية باألسطكرة النرجسية مصطمح ارتبط
 سمبية عميو آثار لو كاف مما نفسو، غير أحدان  يعشؽ أك يحب أف يستطع لـ كلكنو اآلخركف، عشقو
 السيككلكجي األدب في النرجسية مصطمح الستخداـ األكلى البدايات ظيرتكقد  .حكلو مف كعمى
الميؿ إلى  أنو عمى ليدؿ الكقت ذلؾ في المصطمح استخدـ، كلكنو 1898 عاـ في أليس يد عمى

بالذات.  اإلعجاب إلى ليشير كميان  تغير أف لبث ما ثـ ( (Sexual emotionsالجنسية االنفعاالت
 جسمو مع الفرد يتعامؿ حيث االنحراؼ الجنسيليشير إلى  1899كاستخدمو بعد ذلؾ ناكيو عاـ 

 الكقت ذلؾ في معركؼ غير ألمانيان  نفسيان  طبيبان  كاف ناكيو أف مف كبالرغـ ي,جنس مكضكع أنو عمى
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 ترؾ الذم المصطمح ذلؾ النرجسية، لمصطمح فركيد انتباه لفت، في الفضؿ لو يرجع أنو إال
 الميتاسيككلكجيك  اإلكمينيكي تفكيره في محكريان  مفيكمان  كأصبح1914) )عاـ فركيد لدل قكيان  انطباعان 

  (.253، 2012،)أبك جكدة 
الحب  كالطريؽ الصحيح في الياكية، أك يسقط صاحبو في ى القمةالحب إما أف يرفع صاحبو إل

يؤىميا إلى نفع الغير بعيدان عف  أف يشتمؿ عمى حب الخير لمنفس الذمإف كاف لمنفس يجب 
لصاحبيا قبؿ الغير  أمراض القمكب مف كبر ك أنانيو كحقد كحسد كغيرىا مف الصفات الميمكة

فصاحب ىذه الصفات شخص مريض بحب  ،"حب نفسو كرىتو الناسأمن  يقكؿ " كالمثؿ الشعبي
 الذم الشخص األناني كىك " النرجسي عمـ النفس الشخصي" ، كىك ما يطمؽ عميو فيبيالذات السم

بكجو عاـ يميؿ  لنرجسيالشخص ار مف نكع مف أنكاع إدماف الحب. ك يحب ذاتو كيجمع بيف أكث
قد  الذم كىك بخبلؼ مدمف الحب االستحكاذم حب االمتبلؾ.، ك إغكاء الطرؼ اآلخر ،إلى السيطرة

مى سعادتو كحبو يؤثر ع ف النرجسي ال يسمح بأم شيءحيف أ يرضى بعدـ السعادة أك االرتياح في
 الكقت ذاتو متكمؼ غير مبالي كراء ستار التكدد لكنو في مدمف حب الذات النرجسي يختفي لنفسو.
ىذا السمكؾ إلى أف تظير الحاجة لدل الضحية بالفرار  (، كيستمر فية )يظير ككأنو كذلؾبالعبلق

الفرار يحدث االرتباؾ  كبمجرد اإلحساس بيذه الرغبة في ريكيـ.كتركو كحينيا يبالكف كيبلطفكف ش
ف اضطره األمر إلى استخداـ العنؼ. كالتفكير في  استخداـ كؿ الحيؿ لمتمسؾ بالعبلقة حتى كا 

يتضمف اضطراب الشخصية النرجسية معنى أكثر مف األنانية فيك المبالغة في استحقاؽ الذات ك 
ظيار العجرفة  االكتراث كعدـ كتكجيو المشاعر نحك الذات أكثر مف تكجيييا نحك اآلخريف كا 

ف المصابيف بيذا االضطراب يشعركف بأنيـ فكؽ أعراؼ كتقاليد لمعايير السمكؾ المشترؾ،  كا 
 يمكف أنو البحيرم كبينما يرل (.238، 2012،سالـ)عبد الكريـ، أخبلؽ الثقافة التي ينتمكف إليياك 

 لممجتمع، كالمضادة البارانكية، لشخصية:االشخصية اآلتية أنماط في النرجسية الصفات مبلحظة
 مف النرجسية شدة في األخرل عف مختمؼ منيا مف كؿ االنعزالية أك اإلحجامية كأخيران  كاالعتمادية،

 عمى القدرة يمتمككف النرجسية الشخصية ذكم األفراد أف كيرنبرج كيرل.بالذات اإلحساس خبلؿ
 عمميـ فإف ذلؾ كمع االجتماعية، الناحية مف تمامان  ناجحيف يككنكف كقد المستمر كالمتسؽ، العمؿ

نتاجيتيـ  العميقة كالمينية الكاقعية االىتمامات األفراد ىؤالء كينقص االستعراض، خدمة في كا 
كالكاقع أف النرجسية ذات تكجو مزدكج دائمان إنيا تصكر ناجـ عف منظكر  (.37، 1987، )البحيرم

الظاىر الذم بينا كجكده بعد تناقضات نقترحو منظكر يتيح لنا عمى ىذا النحك أف نبدد التناقض 
فالعامؿ النرجسي ىك عامؿ ديالكتيكي إلى  .ؿ مكاف ينصب الكبلـ عمى النرجسيةكثيرة أخرل في ك

ذلؾ أنو ال يمكنو أف يكجد في الحالة النقية كيجد نفسو دائمان بالضركرة مقترنان بعكامؿ  ،أقصى حد
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سميمة كمرضية  ية نابذة جابذة، أكلى كثانكية،عي فنحف إزاء نرجسأخرل عمى نمط متناغـ أك نزا
   (.11، 2000،غرانبرأك متعارضة معيا )منصيرة بالمككنة الدافعية 

 :النزرسُح هفهىم 

 عشقان  نفسو عشؽ الذم الجميؿ اليكناني الشاب "سنرج" أسطكرة عبر إلينا النرجسية مفيـك كصؿ
 نتيجة كثيرة أخطاء في الكقكع إلى بصاحبو يفضي مرضيان، حبان  الذات حب تعني فالنرجسية كبيران،

 مع تتنافى كقكانيف قكاعد مف الخارجي المحيط يفرضو ما ك النرجسي، يريده ما بيف النفسي الصراع
 التربية أثر األمكمي الحب مرحمة بعد يأتي أخطاؤه، ازدادت لذاتو عشقا النرجسي ازداد ككمما أناه،

 العميا باألنا المرتبطة النفسية النزاعات بركز تشجيع إلى يؤدم ما الممنكعات، تفاقـ التي األسرية
 فركيد يسمييا كما االجتماعية بالصدكد الراشد ىذا يشعر ذلؾ كعند راشدان، أصبح الذم الطفؿ لدل
 العالـ مكاجية عف فيعجز طفكلي، بنككص يصاب المرء تجعؿ الذات، لحب نرجسية جركحان  فيراىا

 الذم كالمحيط أناه بيف التكازف تحقيؽ في إخفاقو ليعكض بذاتو كيييـ بطفكلتو، كيتشبث الخارجي،
 كؿ امتبلؾ ذلؾ في قاعدتو يجب، ما عمى يحب ما يّغمب الكجكد، محكر ذاتو كتصبح فيو، يعيش
 كؿ عف كيبعدىا المجتمع، أماـ العقبلني ك مسكغ غير طفكلي نحك عمى أناه فيكرر حكلو، شيء
 في السائدة القاعدة كتصبح يصيبيا، أف يمكف كؿ إحباط عف بمعزؿ فتغدك صغيرة، يجعميا ما

 فمف العدكاف، ينشئ النرجسي التكازف ىذا كفقداف ،البلشيء أك الكؿ قاعدة ىي النرجسية مجاؿ
زالة الخطأ، لمحك الثأر إلى ماسة بحاجة يشعر اإلحباط نتيجة نرجسيان  جرحا يعاني  بأية الجرح كا 
 (.190 ،2013 )أقدح، كعميؽ راسخ كباندفاع ممكنة كسيمة

كية كىذه رىا االنجذاب الشبقي لمصكرة المرآحيث اعتب نظر جاف الكاف نظرة مختمفة لمنرجسية
يرل صفكاف أف اإلدراؾ النرجسي ك .كم الصكرم لؤلناحدد التكحد األكلي بالتشكيؿ المرآالعبلقة ت

أك كرجع  ةليو إال شبيو صكرة كصكرة المرآإة بالنسبيخرج المدرؾ مف عزلتو فما األخر  خريف اللآل
معنى العزلة كمعنى الحب كمعنى الثبلثة: الصدل كىكذا تتحقؽ في التركيب النرجسي المعاني 

 (.2009،114،)عسكر المكت
 كنقص متضخـ، ذات بمفيـك ترتبط في الشخصية سمة "أنيا عمى النرجسية كآخركف كامبؿ يعرؼ

 قامكس في النرجسية كتعرؼ ."اآلخريف مع المتبادلة الشخصية العبلقات في كاأللفة المكدة في
 كالقكة، النجاح بخياالت كاالنشغاؿ لمذات، المتضخـ الفرد تقييـ" أنيا عمى النفس لعمـ كامبرج

 (555, 2012)أبك جكدة, "اآلخريف استغبلؿ إلى كالميؿ بالصدارة، كاإلحساس
 عمى فييا المبالغ كالعظمة التعاظـ مف ثابت نمط "أنيا عمى النرجسية ( 2010 ) صالح كيعرؼ
 أك الشعرية مكىبتو في المبالغة مثؿ الذات بأىمية فيو مبالغ إحساس فيي كالتخيؿ، السمكؾ مستكل
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 المثالي، كالحب كالجماؿ المحدكد غير النجاح بخياالت كاالنشغاؿ المثقؼ، حالة في الركائية
 بمعنى كاالنتيازية القكـ، عمية إال يفيمو ال نكعو مف فريدان  أك خاصان  تككينان  لو بأف كاالعتقاد
يحسد  ما غالبان  كحاجاتيـ، اآلخريف بمشاعر االكتراث كعدـ يريد، ما لتحقيؽ اآلخريف استغبلؿ
 (.555، 2012،)أبك جكدة"ؼكالتعجر  كالغطرسة يحسدكنو، اآلخريف أف يعتقد أك اآلخريف،

بأنيا" اإلحساس بالعظمة كبأىمية الذات كالتفرد كاالنشغاؿ ( النرجسية 1998) يعرؼ العنزم
 بأكىاـ النجاح غير المحدكد، كالحاجات االستعراضية لجذب االنتباه كاإلعجاب الدائـ"

 (.2، 1998)العنزم، 
اتخاذىا ك  الذات نحك العاطفية الطاقةاتجاه حب الذات أم  النرجسية بأنيا" كيعرؼ األتركشي

 الخارجي" العالـ مف دالن بسو نف الشخص حكؿ تتركز االنفعاالت فأ بمعنى ،كالمذة لمحب مكضكعا
 .(241، 2012،عبد الكريـ ،)سالـ

االستثمار النزكم كالرغبة في الحب لذاتو كتظير في المرحمة التي سميت " النرجسيةغرانبر عرفت 
 (148، 2000)غرانبر، "بمرحمة المرآة التي يككف الطفؿ قد ككف فييا صكرة كمية كمتميزة عف ذاتو

 العظمة مف ثابت طراز" اأني الشخصية النرجسية (DSM-1V) الرابع التشخيصي الدليؿ يعرؼ
 (Empathy)العاطفي عمى التفيـ القدرة إلى كاالفتقار التقدير إلى كالحاجة كالسمكؾ، الخياؿ في
 بخمسة عميو يستدؿ كما ،"السياقات مف متنكعة مجمكعة في يتظاىر البمكغ، مف مبكرة فترة في يبدأ
 :التالية المظاىر مف أكثر أك

 بو يعترؼ أف كيتكقع كالمكاىب اإلنجازات في يبالغ :مثاؿ الذات، بأىمية عظمة شعكر لديو1- 
 .متكافئة إنجازات يحقؽ أف دكف كمتفكؽ
 .المثالي الحب أك الجماؿ أك التألؽ أك القكة أك البلمحدكد النجاح خياالت في مستغرؽ2- 
 متميزيف أناس قبؿ مف فيمو فقط يصاحب أف يجب أك فيمو كيمكف كفريد متميز أنو يعتقد3-
 .خاصة مؤسسات قبؿ مف أك عميا، طبقة أكمف
 .مفرطان  تقديران  يتطمب4-
 ،تفضيمية معاممة في المعقكلة غير التكقعات أم Entitlement التخكيؿ بالصدارة شعكر لديو5-

 .لتكقعاتو التمقائي االمتثاؿ أك خاصة،
 .مآربو لتحقيؽ اآلخريف يستغؿ أم الشخصية، عبلقاتو في استغبللي6-
 .اآلخريف كحاجات بمشاعر االعتراؼ يرفض العاطفي؛ التفيـ عمى القدرة إلى يفتقر-7

 .الحسد مشاعر لو يكنكف اآلخريف أف يعتبر أك لآلخريف، حسكدان  يككف ما غالبان 8-
 متعالية. متعجرفة مكاقؼ أك سمككيات يبدم9-
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 اآلخر كالبعض الشخصية في كسمة النرجسية تناكؿ بعضيا أف السابقة التعريفات مف يتضح
 كعمماء كسمة، النرجسية الشخصية نفس عمماء تناكؿ حيث الشخصية، في كاضطراب تناكليا
 .(555، 2012 ،)أبك جكدة الشخصية في كاضطراب إلييا نظركا اإلكمينيكي النفس

باضطراب الشخصية النرجسية  (NPDالجمعية األمريكية لمطب النفسي ) كما تـ االعتراؼ في
( DSMكاضطراب منفصؿ عف الصحة العقمية كفي الطبعة الثالثة لمدليؿ التشخيصي كاإلحصائي )

خضعت المعايير التشخيصية لمتفسير كالمراجعة ككاف تجديده بشكؿ كبير في ( 1980عاـ )
(TR_DSMIV) معايير ىيككانت ىذه ال (2000 )عاـ: 
المبالغة في اإلنجازات كالمكاىب كالميارات كاالتصاالت كسمات الشخصية إلى حد الكذب -1

 .كالمطالبة باالعتراؼ بيا كبتفكقيا دكف كجكد إنجازات تتناسب مع ذلؾ
 .ىاجس األكىاـ غير المحدكد مف النجاح كالشيرة -2
  .السمطة المخيفة أك السمطة المطمقة كتألؽ ال مثيؿ لو-3
 .األبدية المثالية،-4
  .اقتناع راسخ لو أك ليا بأنيا فريدة مف نكعيا-5
 .اإلعجاب المفرط كالتممؽ كالخكؼ مف أف يككف سيء السمعة )نرجسي العرض(-6
 .يطالب باالمتثاؿ التمقائي كالكامؿ مع نظيره كلو تكقعات غير معقكلة-7
قابؿ  مف التعاطؼ مع اآلخريف غير االستغبللية كاستخداـ اآلخريف لتحقيؽ رغباتو كخالي-8

  .األفضميات باالعتراؼ أك قبكؿ المشاعر، االحتياجات،
 .حسكد باستمرار كيسعي إلى تدمير كؿ مف يسبب لو اإلحباط -9

كأكىاـ ألنو يعتقد أنو يشعر أك أنيا تشعر بنفس الشيء  يعاني مف اضطيادية )جنكف العظمة(-10
مماثؿ كيتصرؼ بغطرسة كاستعبلء كيشعر بالتفكؽ كبأنو  عنو كمف المرجح أف تتصرؼ عمى نحك

  (.Vaknin,2003,p1)القاىر الذم ال يقير كيحتدـ عندما يشعر باإلحباط
كيرل فركيد أف الشخصية النرجسية تتشكؿ بحيث تككف جزءان مف سمات شخصية الراشد كتتـ 

عمى السمكؾ بشكؿ مكثؼ  نتيجة لتثبت السمكؾ في سف مبكر، كالتثبيت يأتي نتيجة تكرار تدريب
مف قبؿ الكالديف كالمحيطيف بو، حيث يصبح السمكؾ جزءان مف سمات شخصية 

 (. 115، 2015الراشد)اليمكؿ،
نرجسية المرأة تفسر عمى أساس خيبتيا تجاه إحساسيا بنقص جيازىا الجنسي الذم تعبر عنو أما 

طالما أف الميكؿ الجنسية المحددة لممرأة تككف مكجية نحك أىداؼ خطيرة ك  ،كيضاتبكاسطة التع
عمى الذات،ليذا نجد ىذه األخيرة تدافع عف نفسيا كتقكم طمأنينتيا الداخمية بكاسطة المبالغة في 
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االىتماـ بنفسيا كالذم يظير في شكؿ نرجسية كحسب فركيد " المرأة األنثكية" ال تحب بقدر ما 
 (.38، 2011)المية، ،فالحب األنثكم ىدؼ ىذه المرأة تترؾ نفسيا تحب

 :النزرسُح صىر 

 :صكرتيف في النرجسية تبدك
 كيعد االمتداد، مف أقصى حدان  ذاتو منح إلى النرجسية كريث يتطمع إذ :الذات عمى االنطكاء-1

 .المعبكدة ذاتو عمى فينطكم كمنبكذان، مكركىان  الخارجي المكضكع
 نفس كىنا نرل يشبيو، شخص حب في النرجسي يطمح: اآلخريف في الذات عف البحث-2

 السيطرة في منيا طمكحان  عالية، كمكانة سمطة ذات بشخصيات االختبلط إلى تتطمع النرجسي
كالتألؽ. أما حيف يفكز النرجسي بمكضكع الحب فإنو يتخذ بادئ األمر نفسو مكضكع الحب قبؿ أف 

 (.191، 2013،)أقدح نفسو ينتقؿ إلى اختيار مكضكع حب شخص آخر غير
 :العصابية النرجسيةأنواع 
 :شكبلف فميا كاالنفعاالت المخكؼ تحركيا التي االندفاعية النرجسية الشخصية كىي

 كميؿ التغطرس، بيا، االىتماـ في كاستغراؽ حكليا، كتمركز بالذات إعجاب :الظاىرة النرجسية
 ارتياح، كعدـ صبر، قمة كتصمب، عناد صخب، كتفخيـ، غركر، كاستعبلء، استعراضية، لمسيطرة،

 .كاستغبلؿ التعاطؼ، في نقص كالضغكط، القيكد، تحمؿ عمى قدرة كعدـ
 القيمة بعدـ كشعكر الذاتية المثيرات إلى افتقار يصاحبو الذات حكؿ تمركز :الخفية النرجسية
 بعدـ كشعكر لمرفض كحساسية الخارجية بالتككيدية اىتماـ اإليذاء، كقابمية زائدة حساسية كالبلمعنى،

 بالخزم كشعكر النقد ضد كدفاعات ككبت، كانطكاء كانسحاب بالنفس ثقة نقص كاإلحباط، األمف
 بعدم كفي الكقت، مركر ببطء كالشعكر نزعاجاال كسرعة كالضجر الممؿ سرعة النفسي، كالخكاء
 الدكافع عمى السيطرة كعدـ كاالندفاع العدائية عف الناتجة التكافؽ مشكبلت نجد العصابية النرجسية
 (.122، 2015)اليمكؿ، سبؽ ما كؿ عمى المترتبة

 :أنواع النرجسية لدى فرويد
 قسـ فركيد النرجسية إلى: 

النرجسية األكلية: كىي نتيجة إلزالة أك تقميص أك ضد استثمار ليبيدك المكضكع الخارجي،  -1
 الفرد ذاتو.كىي مرحمة مبكرة مف تكجيو الميبيدك نحك جسـ 

النرجسية الثانكية: كتعني االنسحاب كتقيقر الميبيدك في مكضكع ما بعد اإلحباط الشديد  -2
 (.43-42، 2011كعكدتو إلى الذات)المية، 
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 ؟النزرسُح الشخصُح تشخُص َتن كُف  

ك مبلحظة سمكؾ الفرد الذم يؤديو فاف كانت يتـ التشخيص بكاسطة إجراء اختبارات نفسية أ 
، يمكف ف تمؾ الشخصية نرجسيةا سابقا مف صفات عندىا يطمؽ عمى أما ذكرناىتنطبؽ مع 

 :تمخيصيا كما يأتي
 .ة الخياؿ الذم يتعمؽ بيذه العظمةظيار العظمة كسيطر المبالغة في إ- 1
 خريف بشكؿ كاضح مؤشرات الغطرسة كالتعالي عمى اآل تبدك عميو- 2
نتاجو أما أعماؿ - 3 نتااآلالمبالغة في كصؼ أعمالو كا  جيـ فبل أىمية لو بنظره كأكثر خريف كا 
 .بيا حياف يستيزئاأل
 .ساليب كالطرؽاأليطرب لممدح كاإلطراء كيندفع لمحصكؿ عميو بشتى - 4
 .يسمؾ سمككا عدكانيا مع مف ينتقدهال يتقبؿ االنتقاد كيغضب ك - 5
 .ال يمتمككنو خريف يحسدكنو العتقاده بأنو يمتمؾ مايشعر بأف اآل- 6
 كاالنحراؼ كتعاطي المخدرات. ؽ كاالكتئاب كاليكسما يصاب النرجسي بالقم يران كث- 7
 .باردة كال ييمو ما يحدث لآلخريف عكاطفو- 8
 (.7، 2010،كردم السيد لييـ )ؿ نعـ اآلخريف كذلؾ نتيجة لحسده إيتمنى زكا- 9

الصحية كيعتبرىا كىي االىتماـ الطبيعي بالذات كيسمييا فركيد بالنرجسية : النرجسية السوية
 (.32، 1987جزءان مف االعتبار الذاتي)البحيرم، 

تتميز بنقص تقدير كحب الذات كالمبالغة في اإلعجاب بالصكرة  :النرجسية غير السوية
الذاتية الجسدية كيتخيؿ الشخص جميع النظرات تدكر حكلو بمعنى أنيا تقكـ عمى تضخيـ الفرد 

 (.45، 2011ألناه)المية، 

 :األسواد لذٌ األنانُحو النزرسُح

 بو أسيمت ما أىـ مف يعتبر النرجسية مفيـك أف مف بالرغـ أنو (1970) العاـ الحظ بكلفر في 
 دفع ما كىذا كااللتباس الغمكض يكتنفيا التي المفاىيـ أكثر مف أيضان  أنو ال إ التحميمية، المدرسة
 مف كؿُ  فقد حاكؿ منيا، القريبة المفاىيـ كبعض النرجسية مفيـك بيف التمييز إلى الباحثيف بعض
 الفرد انشغاؿ تعني كاألنانية عمى النحك التالي:األنانية النرجسية مفيـك بيف يميزا أف كيكنغ بنسكي
 مف فتنشأ النرجسية أما الكاقع، ينكر أنو درجة إلى قدراتو في الشؾ كعدـ متطرفة، بدرجة بذاتو
 يفسر كىذا .ذاتو عف انفصالو تعني بؿ بذاتو، الفرد انشغاؿ ليست فيي الذات، مع عكسية عبلقة
 مف نفسو عمى التعرؼ في فشؿ كلكنو ذاتو، حب في يقع لـ الحقيقة في فيك نرجس الشاب أسطكرة
 غير يككف ((not self-awareالحقيقي النرجسي فإف كعميو الماء، صفحة عمى انعكاسيا خبلؿ
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 الذات، كيحاكؿ ككراىية كالفراغ، مزمف بالكحدة، إحساس لديو الحقيقية، ذاتو عف بذاتو منفصبلن  كاعو 
 سبؽ، ما عمى عبلكة كالجدارة، باألىمية تشعره اآلخريف مف إمدادات خبلؿ مف ذلؾ يعكض أف

 اآلخريف مشاعر فيـ عمى قدرة كعدـ اآلخريف، مع التعاطؼ في شديد بنقص النرجسي يتصؼ
 .(558، 2012،جكدة )أبك معيـ كالتكاصؿ

 أحدان  كال شيئان  يرل كال رغباتيا كراء يميث نفسو ليكل أسيران  يزاؿ ما منا الكثير أف األسؼ دكاعي مف
ذا .فقط نفسو سكل  مدمرة في آثاران  لو فإف االجتماعية الحياة في السمبية آثاره المرض ليذا كاف كا 
 كآراء كرؤل بحقكؽ كاالعتراؼ المشتركة الحياة متطمبات مع تمامان  يتناقض ألنو الزكجية الحياة
 . أيضان  الصغار مصير ليشمؿ يمتد بؿ أك الزكجة الزكج عمى ذلؾ خطر يتكقؼ كال اآلخر، الطرؼ

 العتبارات ذلؾ يتحممكف قد الذيف لؤلزكاج بالنسبة خانقة ضيقة الحياة تجعؿ كالنرجسية األنانية إف
 كنظر أزكاجيـ نظر في األنانييف شخصية سقكط إلى إضافة كالمرارة اآلالـ تحمؿ مع كلكف عديدة

 انطبلقان  حساب، لآلخريف أم يقيمكف كال أنفسيـ سكل يركف ال الذيف بعض نشاىد كأحيانان  الجميع.
 اإلمساؾ حقيـ مف يركف فيـ كلذا شيء، كؿ في اآلخريف يفكؽ مستكل في أنفسيـ اعتبار مف

 حسنة بنكايا ذلؾ يفعؿ إنما بعضيـ أف مف بالرغـ ـ،تيكقياد األسرة أعضاء مف اآلخريف بزماـ
 اآلخريف عمى رؤيتو فرض حقيـ فمف كلذا كمعرفتيـ، تفكيرىـ مستكل في الباقيف يفكقكف باعتبارىـ

 (.69-61، 2004،القائمي (
 األىكاء أسر في كالسقكط األنانية ىي الشباب، لدل كخاصة الزكجية الحياة تعترم التي المشكمة
 تمامان، مقمكبة الحقائؽ رؤية إلى األمر يتعدل بؿ لؤلمكر، الكاضحة الرؤية مف تمنعيـ التي النفسية

 ليـ الحقيقة، لتكشفت األنانية ركح عف بعيدان  كآرائيـ سمككيـ في كفكركا أنفسيـ إلى خمكا أنيـ كلك
 الحؽ كطمب التحمؿ عمى نفسو يربي أف لئلنساف كينبغي كالنزاع. الصداـ فرص تضمحؿ كعندىا
 متجذرة ممكة الشعارات ىذه ستصبح كعندىا المشترؾ حياتو بدء منذ ذلؾ يككف أف بشرط كالعدالة،

 في تترسخ الدالؿ، عمى ينشؤكف حيث الخاطئة تربيتيـ كبسبب الذيف، األفراد أكثر ما ركحو في
 فيـ كلذا الغير، عمى رأييـ لفرض تؤىميـ رفيعة مكانة في ـنيبأ منيـ اعتقادان  رةالسيط نزعة نفكسيـ
 اآلخر الطرؼ عمى آرائيـ فرض في التكجو كىذا .الحؽ مقابؿ في حتى كالغركر بالعناد يمتازكف

  . لرغباتو كاالستسبلـ لمتنازؿ استعداد عمى ليسكا اآلخريف أف ذلؾ شؾ، ببل النزاع إلى يقكد

 :  األنانُح ارتناب

 األنا مع تتناقض إذ.السامية اإلنسانية كالصفات الرفيعة األخبلؽ عمى تقـك األسرية الحياة
ذا. النرجسية مع تنسجـ كال كاألنانية  اآلخريف، حقكؽ نتناسى ال أف فيجب حقكقان  لدينا أف تذّكرنا كا 

 . المفترض الحؽ ىذا نفس ألزكاجنا فإف اليادئة، األسرية الحياة في حؽ لنا كاف فإذا
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 تحتدـ التي الخبلفات أكثر فإ  .طفق كمصالحنا أنفسنا سكل نرل ال عندما لمحياة ضيقة نظرة انيإ
 نعتمد أف يجب.االعتبار بنظر اآلخر الطرؼ أخذ كعدـ األنانية مف تنشأ إنما .األسرة فضاء في
 يركف ال أفراد األسؼ مع كىناؾ اآلخريف آراء مصادرة يعني ال لكنو صحيح، ىذا أنفسنا، عمى
 انطبلقان  أحد مع يتحدثكف ال ـنيأ حتى أنفسيـ سكل يركف ال بؿ فقط، الشخصية مصالحيـ سكل
  (.2004،197 )القائمي،مريرة عزلة يعيشكف األفراد ىؤالء كمثؿ بأنفسيـ، الشديد ـبيإعجا مف

تكيات عالية كمفرطة مف مسالشخصية النرجسية ىك اضطراب مرضي فكجكد  كبالتالي اضطراب
االضطراب لدل أحد كجكد ىذا االجتماعي لمفرد كما أف العاـ ك يؤثر عمى التكافؽ حب الذات 

فحبلكة الحياة المشتركة ىي في تمؾ األلفة كالمكدة التي  ،الزكجيف قد يؤثر عمى تكافقيما الزكاجي
   .                              تربط الطرفيف بركابط متينة حيث تذكب جميع الفركقات بينيما في اتحاد فريد

 discrepancy-Selfتناقض إدراك الذاتثالثًا 

كالذات في عمـ النفس ىي الشعكر  يعتبر مفيكـ الذات أحد األبعاد الميمة لمشخصية اإلنسانية،
كالكعي بكينكنة الفرد كىي مفيكـ مركب ينطكم عمى مككنات عديدة نفسية معرفية كجدانية 

مع البيئة  ، كتتككف الذات كنتيجة لمتفاعؿتعمؿ متناغمة متكاممة فيما بينيااجتماعية كأخبلقية 
يعتبر كارؿ ركجرز مف أبرز عمماء النفس الذيف تناكلكا مفيـك ك .الخبرةتنمك نتيجة لمتعمـ كالنضج ك ك 

، فاألفراد عة الشخصية كمككناتيا كديناميتياالذات بالدراسة العممية المنتظمة بيدؼ الكشؼ عف طبي
، يا ىذا العالـيفية التي يدرككف بيفكركف كيشعركف كيعممكف بجدية في استجابة لعالميـ كفقا لمك

كالطريقة التي يدرككف بيا عالميـ تككف بالنسبة ليـ الحقيقة أك الكاقع كجانب مف العالـ كما يدرؾ 
بكساطة الفرد يصير بالتدريج متميزا عف بقية عالمو كقد استخدـ مصطمح مفيكـ الذات لمتعبير عف 

بر عف خصائص جسمية تع مفيكـ افتراضي شامؿ يتضمف جميع األفكار كالمشاعر لدل الفرد التي
اتو السابقة كطمكحاتو ، كيشمؿ ذلؾ معتقداتو كقيمو كقناعاتو، كما يشمؿ خبر كعقمية كشخصية

، كيكصؼ بأنو مجمكعة مف المعتقدات كالمشاكؿ التي تكجد ضمف إمكانات األفراد كأف المستقبمية
انخفاض الثقة بالذات ك  تفسيرىـ لؤلحداث يتماشى مع تقكيميـ ألنفسيـ مما يؤدم بالتالي إلى نقض

 (.1 ،2003،في مستكل األداء بشكؿ عاـ )الحريبي 
فسية بيدؼ حظي مفيكـ الذات باىتماـ جميع العمماء كالباحثيف في مجاؿ عمـ النفس كالصحة الن

، كليذا تحدثكا عنو باعتباره المحكر األساس في بناء الشخصية اإلنسانية فيـ الشخصية اإلنسانية
. كمف األمكر المسمـ بيا اآلف في عمـ النفس أف اإلنساف يعيش صراع لفيمياكاإلطار المرجعي 

. كىذا بيف الحب كالكراىية كالشر صراعان  بيف الخير الحياة في كؿ جكانبيا فيك يعيش صراعان 
. ساف في دكامة االضطرابات النفسية، كىنا يدخؿ اإلنتتحممو مو الذات أك الالصراع إما أف تتحم
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كنتج عنو ضعؼ األنا أك الذات بأبعادىا فقد يجعؿ  ،بيف الحب كالكراىية ؾ صراعان فإذا كاف ىنا
مف  ، كعندىابنفسو كتيتز في عينيو صكرة ذاتو، كبالتالي يتأثر تقديره ليا الشخص يفقد ثقتو
كلقد ثبت أف مفيـك . ة بالعديد مف االضطرابات النفسيةأكثر عرضة لئلصاب المحتمؿ أف يككف

. كحالتو العقمية كشخصيتو بشكؿ عاـ، كبير عمى العديد مف جكانب سمككو الفرد عف ذاتو ذك تأثير
لتي يركف قيمة ليـ إلى أف يسمككا كفؽ الصكرة ا كيميؿ أكلئؾ الذيف يركف أنفسيـ غير مرغكبيف كال

أنفسيـ عمييا. كما يميؿ أصحاب المفيكـ غير الكاقعي لذكاتيـ إلى التعامؿ مع الناس بأساليب غير 
، كبالتالي قد ينتج عف أنفسيـكفي ضكء ذلؾ يتككف لدييـ مفيكـ متناقض أك منحرؼ عف  .كاقعية

 (.66، 2010ي،)العاسمفيو ذلؾ اضطرابات نفسية متعددة أثناء تفاعميـ مع الكسط الذم يعيشكف 
 في التفكير عمى النفس عالـ مساعدة إلى ييدؼ خيالي، بناء أك نفسي شكؿ الذات مفيـك إف

 إلى المجكء دكف النفس الحديث عمـ نظرية ظؿ في عمميان  ذلؾ كيستحيؿ يدرسيا، التي الظكاىر
ؿ نفسي عام أك ،ةمحدد مادة أك داخمي كياف يكجد ال حاؿ أية عمىك  ,البناء النفسيالنظرية ك  أفكار
نما مباشر، بشكؿ قياسو أك رؤيتو ممكف  ,السمكؾ بكاسطة عنو يستدؿ الذم الذات مفيـك ىك كا 
 مكضكع ىي الذات أك النفس أف ىك أىميتو إلى إضافة متعة المجاؿ ىذا في يزيد البحث كالذم
 مفيـك إف ,مممكسان  شيئا كاف لك كما دراستو كيمكف كالمتصؿ، المنسجـ كيانيا ليا فالنفس ؛ البحث
 الفرد تجارب مف يتككف نوا  ك  ديناميكية، مركبة ككحدة الشخصية عمييا تقـك التي النكاة ىك الذات

 الفرد يتمقاىا التي التقديرات ك كاألحكاـ لمعبلقة نتيجة أيضا يتككف كما ناحية مف بالكاقع كاحتكاكو
االجتماعي كال تظير إال عندما يككف ت التفاعؿ عمميا نتاج ىي الذات أف أم بو، المحيطيف مف

 (.4، 2009)بركات ،الشخص اجتماعيان 
رة ليست غريبة عف الفكر ، كىذه الفكذات تاريخ طكيؿ في التراث النفسيإف لفكرة تناقض ال

بدأ كقد ، بطريقة مناقضة لنظرتيـ ما ينظر البشر إلى أنفسيـ بطريقة كيتصرفكف ، فكثيران اإلنساني
، بيف الذات المثالية كالكاقعية ذم شيد لو بتمييزهىذا التناقض مع "كلياـ جيمس" ال االىتماـ بدراسة

. تككف متناقضة غالبان  ىيلمفرد ك  الذات المثالية كالكاقعية التمثيؿ الداخمي كاعتبر ركجرز جاءثـ 
كات لي الذم تقع فيو الذفي افتراض نمكذج القضاء الدال بينما ذىب كبل مف "فيمد كسينغؿ" بعيدان 

، كبينا التقاربات المكجكدة بيف الذات المثالية قاما بتقديـ ىذا الفضاء الداللي حيث ،المختمفة
 (.66، 2010،)العاسميدير الذات كالمزاج تقيمكف أف تقاس كترتبط مع مقاييس كالتي  كالكاقعية 

  :الذاخ هفهىم 

سية السعي لتكامؿ كاتساؽ األسا، إذ أف كظيفتيا جر الزاكية في الشخصية اإلنسانيةتعتبر الذات ح
.لقد مر كيككف لو ىكية تميزه عف اآلخريف مع البيئة التي يعيش فييا ، ليككف الفرد متكيفان الشخصية
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مصطمح الذات بمعاني مختمفة كالركح كاألنا كتدرج االىتماـ بالذات عبر الزمف كليذا تعددت 
ة  فالذات عند ركجرز ىي ذلؾ الجزء التعريفات التي تناكلت مصطمح الذات مف جكانبو المختمف

ىي ات كالقيـ عف ضمير المتكمـ ك المتميز مف المجاؿ الظاىرم التي تتككف مف سمسمة مف المدرك
، كأشار ىيغنز إلى كجكد نكع مف الخصكصية في العبلقة بيف اة التي يقاـ حكليا بناء الشخصيةالنك 

ف تناقض إدراؾ الذات الكاقعية المثالية تناقضات إدراؾ الذات كاالضطرابات النفسية حيث كجد أ
  (.2-1، 2007)الخمؼ،  قعية الكاجبة بالقمؽ، بينما يرتبط تناقض إدراؾ الذات الكايرتبط باالكتئاب

 األفكار جميع يتضمف شامؿ افتراضي مفيـك" أنيا عمى الذات مفيـك (٩٤٤٩) الثبيتي يعرؼ كما
 كقيمة معتقداتو كتشمؿ كشخصية كعقمية جسمية خصائص عف تعبر التي الفرد عند كالمشاعر
 (.29- 28 ،1424، )عسيرم"كطمكحاتو كخبراتو

 :الذاخ إدراك 

 ك ذاتو، نحك سالبان  أك مكجبان  اتجاىان  كيكتسب ،ذاتول ان تقييمي إدراكنا منا كؿ يشكؿ حياتنا مدار عمى
 ذلؾ فإف ان مكجب ذاتنال التقييمي إدراكنا كاف فإذا لذاتو، الفرد تقدير في األكلى الخطكة ذلؾ مثؿي

ؿ يجع أف شأنو مف ذلؾ فإف ان سالب ذاتنال التقييمي إدراكنا كاف إذا أما ،يجعؿ تقديرنا لذاتنا مرتفعان 
  :ىي خبلليا مف ذاتنا ندرؾ جكانب ثبلثة (1990) مكجيداـ حدد ,تقديرنا لذاتنا منخفضان 

 .الذات حدكد -٩
 .لمسمكؾ كمرجع الذات اتخاذ عمى المترتبة النتائج -٢
 (٩٢٣، ٢٤٤٤ الرحمف، لذاتو )عبد الفرد نظرة -٣
ا اعتبارىـ إلى الغربية المجتمعات في لمناس النظرة تميؿ :الذات حدود أوالً    إلى ك منفصميف، أفرادن

عمى أنيا  الغربية السياقات في الذات إلى الباحثكف يشير ك كاضحة، حدكدنا ليا أف عمى الذات
 المجتمعات جتماعية لمصغار فياألساسية لمتنشئة اال األىداؼ أحد مستقمة ذاتيان كمحددة أك 

ا رعايتيـ ليككنكا ك تنميتيـ ىك الغربية  تحقيؽ في ليـ قدكة الراشدكف يككف أف ك مستقميف، أشخاصن
 عالية درجة تحقيؽ بينيا مف كثيرة أشياء يمكنيـ الذيف األشخاص إال يحققيا ال حاجة ىي ك ذاتال
ينطكم ذلؾ عمى أف األشخاص الذيف حققكا  ك الخارجية، الضغكط مقاكمة ك الذاتي االستقبلؿ مف

 ذاتيـ يدرككف حدكد كاضحة تفصؿ الذات عف اآلخريف.
حساسنا بيكيتنا إحساسنا مع يتناقض ما كؿ:الذات لصحة الميددة العوامل ثانياً   يمكف اتناك بذ كا 
 ميمة تيديدات تمثؿ التي األحداث مف أنكاع ثبلثة كتكجد الذات، عف انطباعنا في نشؾ يجعمنا أف

 :لمتكتر المكلدة كالضغكط كالتناقضات، الفشؿ، مكاقؼ أك اإلخفاقات كىي لمذات
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 استمر زكاج انتياء أك الترقية، في تخطينا مثؿ لئلخفاقات : تعرضنا(Failures) الفشؿ-أ
 .ذاتنا عممو إزاء يمكف كما ىكيتنا عف سالبة راجعة تغذية إلى بالطبلؽ، سنكات
 أك تمدنا التناقضات مثؿ إصابة شخص سميـ بمرض،(Inconsistencies): التناقضات-ب
 تككف أف بالضركرة كليس ىكيتنا، أنو نعتقد كنا ما تناقض بمعمكمات – متفرغة أـ عمى خاك منزؿ

 كالترقية الزكاج مثؿ السعيدة المناسبات في يحدث كما متسقة، غير تككف حتى سمبية األحداث
 تحدث ألنيا نظرنا الذات، مفيـك في تغيير عف كالدا الفرد يصبح كأف إنجاب طفؿ أك أعمى لمنصب

 .حياتنا في ما تغيرنا
 :(Stressors)التكتر مكلدات-ت 

 ا مف ك معيا، التعامؿ في إمكانياتنا تتجاكز ألنيا الذات صحة لمتكتر المكلدة األحداث تيدد حيث
 حدكث أك الحياة، رفيؽ مكت أك الكظيفة فقداف مثؿ الكبرل تشمؿ ألزمات المكترات أف لكاضح
 القاسية أك ك البسيطة اليكمية المشاحنات ك اإلحباطات مف المكترات تنشأ كما في المنزؿ، حريؽ

، اليـك الصراع كضغكط المعتاد، النظاـ ممؿ ك الكقت، ذات في الطاحنة  األحداث تمؾ فكؿ المحمـك
 (.44-43 ،2010 ،)الفاعكرم بذاتنا إحساسنا في تشككنا

 :الذاخ إدراك تناقض 

قعية منظكر الفرد نفسو كمنظكر الذات الكا :ىناؾ ست تمثيبلت لحاالت الذات تتخمص في التالي
  .خريفاآل

  .خريفمنظكر الفرد نفسو كمنظكر اآل :الذات المثالية
لفرد لذاتو كمفيكـ الذات الحالي ىك تمثيؿ ا .خريف: منظكر الفرد نفسو كمنظكر اآلالذات الواجبة

مثيبلت ىي عبارة عف ( كباقي التخريفيضاؼ إلييا منظكر اآل كأحيانان الكاقعية مف منظكره )
كتقترح النظرية أف عدـ التناسب بيف الذات الكاقعية كأم مف مكجيات الذات ينتج  ؟مكجيات الذات

. كيجب أف كتعمؿ بمثابة دافع إلى التغيير ،الفردو مؤلمو أك غير مريحة لدل عنو خبره انفعالي
 د نفسو كليس عمى معايير خارجية.نبلحظ ىنا أف ىذه التمثيبلت الذاتية تعتمد عمى إدراؾ الفر 

التي تمثؿ مفيـك ىناؾ تناقض بيف الذات الكاقعية )كتفترض نظرية تناقض الذات أنو بقدر ما يككف 
 ( فإنو سيعاني مف مشاكؿالذات المثالية كالذات الكاجبة)( كأم مف مكجيات الذات الذات الحالي

 . كالفرضيتاف الرئيسيتاف عف العبلقة بيف نكع التناقض كنكعانفعاليو تتناسب مع نكع التناقض
 ي:الصعكبات االنفعالية ىما كالتال

أك  مثؿ الشعكر بالحزف )epressionD(سيككف الفرد عرضو لمشاكؿ انفعاليو تتعمؽ باالكتئاب-1
ر ك منظك مف منظكره أ اقعية كالذات المثالية( عندما يككف ىناؾ تناقض بيف الذات الك العار
 .خريفاآل
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مثؿ الشعكر بالخكؼ عندما  (  (anxietyسيككف الفرد عرضة لمشاكؿ انفعالية تتعمؽ بالقمؽ-2
بأف معارضة . كىذا يجسد الفكرة العامة ات الكاقعية كالذات الكاجبةيككف ىناؾ تناقض بيف الذ

ك العقاب ، ربما ألنيا ارتبطت بالرفض أخكؼالمعايير االجتماعية الميمة يكلد شعكرا بالقمؽ كال
، أم زيادة حجـ رضيتيف بطريقة كمية كليست نكعيو. كيجب أف تفيـ كؿ مف ىاتيف الفبأنكاعو

رض لمخبرة االنفعالية التي التناقض كسيكلة استدعائو إلى ذىف الفرد تؤدم إلى زيادة احتمالية تع
حيث بينت أف ىناؾ ، لقد قدمت نتائج دراسات عديدة دعما لياتيف الفرضيتيفك تتعمؽ بنكع التناقض 

 . كتعتمد ىذه الدارسات عمى قياساالنفعاالت السمبية التي تصاحبو عبلقة بيف نكع التناقض كنكع
. كيطمب مف مفة لدراسة العبلقة بينيماالمخت كقياس االنفعاالت ،نكع ككـ تناقض الذات لدل كؿ فرد

، يطمب منو أف يجيب عمى صفات لذاتو تتكفر فيو. باإلضافة إلى ذلؾ 10المفحكص أف يحدد 
 ( عمى سبيؿ المثاؿمنظكر أشخاص ميميف بالنسبة لو )كالكالديف كاألصدقاء سئمة كلكف مففس األن
كتحسب درجة التناقض بيف مفيكـ الذات الكاقعية ككؿ مف الذات المثالية كالذات الكاجبة بتعداد ,

الذات  تناقض)كالصفات المذككرة لمذات المثالية درجة االختبلؼ بيف صفات الذات الكاقعية 
إف  )لكاجبة الذات\تناقض الذات الكاقعية )( كالصفات المذككرة لمذات الكاجبة الذات المثالية\الكاقعية 

ابات ، كتتعمؽ األكلى بالفركؽ بيف استجتي أثارتيا تكضح مسألتيف ىامتيفىذه النظرية كالدارسات ال
الطبلب الذيف . فالرسكب مثبل ال يؤدم إلى االستجابات نفسيا عند كؿ الناس لنفس حكادث الفشؿ

كليست  ،فرادقبؿ جميع األؾ بالطريقة نفسيا مف ، كذلؾ ألف ىذه الحادثة ال تدر يمركف بيذه الخبرة
، كتتعمؽ المسألة الثانية مف حيث أىميتيا في تقييـ الذات ميمة بالدرجة نفسيا عند كؿ الطبلب

تنتج لدل الفرد انفعاالت اكتئابية ، ىؿ ؿ ىذه الخبرةبنكعية االنفعاالت التي تنشأ نتيجة لمتعرض لمث
مصير فرضيات نظرية تناقض الذات  كلذلؾ فإفمثؿ )الخكؼ(.  ( أـ انفعاالت قمؽمثبل الحزف)

يز .كلكف إذا تركنا مسألة التميبط بنتائج ىذا الجدؿ المتعمقة بتمييز أنكاع الصعكبات االنفعالية يرت
كلى كتفسيرية أيضا ، فمف الناحية األ فإف ليذه النظرية قكة كصفيةبيف انفعاالت االكتئاب كالقمؽ، 

تماالت التناقض بيف ىذه مفيـك الذات كتشير إلى احىي تصؼ كيفية كجكد جكانب مختمفة مف 
أما مف الناحية التفسيرية فإنيا قكية  ,مع النظرة الحديثة لمفيكـ الذات ، كىي في ىذا تتفؽالجكانب

ف الناحية ، مثبل ممف اجؿ الكصكؿ إلى كضع مثالي مافراد المسالؾ التي يقكـ بيا األ في تفسير
 .(2004،عبد الرحمف) ك الدافعيدية أ، كاالقتصاالتحصيمية الجسمية ك

يتأثر فقط بما يدكر  أدرؾ ركجرز كىيغنز كستراكماف أف تقدير الفرد لذاتو عمى سبيؿ المثاؿ ال 
يصفكف بعض  كعمى الرغـ مف أف معظـ البشر قد ،كلكنو يتأثر أيضان بما يحدث داخمو ،حكلو

إال أف ىؤالء األشخاص قد يشعركف بفشميـ في الكصكؿ إلى المستكل األشخاص بأنيـ ناجحكف، 
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المناسب لممعايير التي يسعكف مف خبلليا لمكصكؿ إلى ما يعتبركنو مكجيات أك مرشدات لمذات 
ت الشخص الذم نسعى ألف نككف كتأتي مكجيات الذات في صكرتيف ىما الذات المثالية كىي ذا

ر بأنو ينبغي عمينا أف نككف مثمو. كتشمؿ شخص الذم نشع. كالذات المكجبة كىي ذات المثمو
أما الذات الكاجبة فيي تساعد الفرد عمى مجاراة طمكحاتو : السمات التي مكجيات الذات المثالية

ات البشر بصفات ذاتيـ كببل أدنى شؾ إف إدراك .اعد الفرد عمى الكفاء بالتزاماتوالسمات التي تس
ي لممشكبلت مية( أك مفيكـ البشر عف ذاتيـ ىك المصدر الرئيسالحالية أك المستقبالكاقعية )

لكف البشر يختمفكف في أنكاع المشكبلت االنفعالية المتكلدة لدييـ بناء عمى  االنفعالية التحريضية،
كىذا يقكدنا إلى كيفية فيـ سبب أف بعض ، سمبية أك تناقض صفات الذات الكاقعية لكحدىا

بينما قد يعاني أشخاص آخركف  معاناة مف مشكبلت االكتئاب،أكثر  األشخاص ىـ عمى األرجح
 (.70-69 ،2010 ،)العاسمي مشكبلت ليا عبلقة بالتييج أك اإلثارة مثؿ الخكؼ كعدـ الراحة

 :الذاخ إدراك تناقض نظزَح

يرل ىيغنز كرفاقو أف تناقض إدراؾ الذات يشير إلى عدـ كجكد اتساؽ بيف اعتقاد الشخص عف 
التي يعتقد أنيا كالخصائص  ،ككؿ مف الخصائص التي يتمنى أف تككف فيو ،الحاليةخصائصو 

 :غنز تناقض إدراؾ الذات إلى قسميفكفي ضكء ذلؾ يقسـ ىييجب أف تككف فيو، 
 .(Actual versus idealتناقض إدراؾ الذات الكاقعية في مقابؿ إدراؾ الذات المثالية ) -1
كما  .(Actual versus oughtؿ إدراؾ الذات الكاجبة )تناقض إدراؾ الذات الكاقعية في مقاب -2

 :صور وحاالت تمثل الذات وىيعف ست تحدث 
 (.own: مف كجية نظر الشخص ذاتو )الذات الكاقعية
 (.otherمف كجية نظر الشخص اآلخر ) :الذات الكاقعية
 (.(own: مف كجية نظر الشخص ذاتو الذات المثالية
 (.otherالشخص اآلخر ): مف كجية نظر الذات المثالية
 (.own: مف كجية نظر الشخص ذاتو )الذات الكاجبة

 (.otherالذات الكاجبة: مف كجية نظر الشخص اآلخر)
فيي عبارة عف كأكلى الحالتيف تشكؿ ما يعرؼ بمفيكـ الذات لدل الشخص أما المعايير األربعة 

 .معايير مكجية لمذات
 

 :للنظزَح األساسُح الفتزاضاخ

بيف األنماط المختمفة لمحاالت التي تمثؿ الذات يفترض ىيغنز بعديف معرفييف يعدىما لمتمييز 
 أساسان لمحاالت المتنكعة لمذات ىما:
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ف ثبلث أنماط مف (: تحدث ىيغنز في ىذا الجانب عself-Domains: مجاالت الذات )أوالً 
 :مجاالت الذات ىي

لتي يعتقد الشخص أك اآلخركف أف ىذه (: كتمثؿ الصفات اThe Actual selfالذات الكاقعية ) -1
 الصفات مكجكدة لديو حقان.

كتمثؿ الصفات التي يرغب الشخص أك اآلخركف امتبلكيا  (:The ideal selfالذات المثالية ) -2
 .شكؿ مثالي مثؿ الرغبات كاألمنياتب

أنو مف كىي الصفات التي يعتقد الشخص أك اآلخركف  (:The ought selfالذات الكاجبة ) -3
 (.34, 2010)العاسمي, فركض كالكاجب امتبلكياالم

(: كتفترض النظرية أنو يكجد نماذج Standpoint on the self: كجيات نظر الذات )ثانياً 
 ،نمطان خاصان لحاالت نفسية سمبية مختمفة مف التناقضات بيف مفيـك الذات ككؿ تناقض يعكس

يكجد نكعاف أساسياف لمحاالت  انفعالية مف نكع خاص. كبشكؿ عاـ، باإلضافة إلى مشكبلت
 :بنماذج الحاالت االنفعالية كىما النفسية السمبية ذات العبلقة

 غياب النتائج اإليجابية الكاقعية المرتبطة بمشاعر الكآبة كاألفكار السمبية عف الذات  -1
لفشؿ ، مثؿ الشعكر باكجكد أك حضكر النتائج السمبية الكاقعية المرتبطة بمشاعر اإلثارة أك التييج -2

كيتركز المبدأ العاـ ليذه النظرية "أنو بمقدار ما  كالشعكر بالكقكؼ عمى حافة الياكية. التيديد،ك 
فإف الفرد سكؼ يعاني مف  ،المثالية كالكاجبة كاضحان اقض بيف الذات الكاقعية كالذات يككف التن

 مشكبلت نفسية كانفعالية تتناسب كنكع التناقض الذم يعيشو الفرد"
 حيث ،اإلنجاب عمى قدرتيما أك لمزكجيف العقـ بحالةثر يتأ الزكجيف لدل الذات مفيـك أف كما 

       مفيكميـ في المنجبة غير األسرة مف أعمى األسرة المنجبة أف (2000) القشعاف حمكد أشار
 لكجكد الفرصة يزيد مما ،كلدان  يمتمؾ كاف إذا الزكج لدل الذات تقدير يزيد حيث لذاتيـ، كتقديرىـ
 الفرد اتساؽ ضكء عمى الزكاجي لمتكافؽ تنظر ليذا فإف نظرية الذات بينيما الزكاجي التكافؽ كزيادة
 . ذاتو مف كجزء حياتو لشريؾ كتقبمو اإلنجاب عمى قدرتو ككذلؾ بيا، يمر التي كخبراتو ذاتو مع

 مفيـك بيف ة مكجب عبلقة كجكد رأت حيث ) ٢٤٤٧ ( ناصر عائشة المعني ذلؾ  أيدت كما
 عمى ميـ تأثير لو الذات تقدير إف بؿ النفسية، الصحة كتحقيؽ يدالج النفسي التكافؽ كبيف الذات

 عمى ينطبؽ كذلؾ اآلخر، كمع نفسو مع كتكافقو لو، تقبمو كعمى اآلخر مع الشخص عبلقات
 مرتبط بينيما الزكاجي التكافؽ إف بؿ ،بينيـ الزكاجي التكافؽ يزيد لدييما الذات فتقدير الزكاجيف
 األبناء لدل الذات تقدير يزيد الزكاجي التكافؽ كجكد أف ،كما األبناء عند الذات بتقدير ميما ارتباطا
 :جيازم بيف التكفيؽ حدكث عمى النفسي التكافؽ عف حديثو في كَّزر  ركجرز فأ سبؽ مما يتضح
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 إذا أما جيدة، بصكرة متكافقا يككف فإنو بينيما، التكفيؽ الفرد استطاع فإذا " كالذات الحي، الكائف
 لذاتو  تقديره يزداد عندما الفرد أف كما التكافؽ، سيئ يككف فإنو كذاتو الفرد بيف العبلقة اضطربت

 اإلنجاب، عمى قدرتو منيا العكامؿ ببعض يتأثر الزكج لدل الذات مفيـك كأف ، الزكاجي تكافقو يزداد
 التكافؽ كزيادة كجكد في تساعد األمكر كىذه ، اآلخر الزكج كبيف بينو الزكاجية المعاممة كأساليب
حيف تحدث  عف الذات، كأشار ركجرز في نظرتو (.90-89، 2008،عمي )لدل الزكاجيف الزكاجي

درجة  ككذلؾ ،ف الكاقع الشخصي كالكاقع الخارجيعف التطابؽ كعدـ التطابؽ الذم يحدث بي
فإذا كاف الفرؽ بينيما كبيران كاف الفرد غير راض كغير  ،كالذات المثالية ،التقارب بيف الذات المدركة

كالتقدير اإليجابي مف اآلخريف بما  ،ية كجكد التقدير اإليجابي الذاتيمتكافؽ كأضاؼ إلى ذلؾ أىم
و لذاتو أىمية عف إدراؾ يقؿ لديو إدراك فرد كانطبلقان مف طبيعتو االجتماعية اللفا يخص الفرد.

في مقارنة دائمة بيف صكرتو المدركة كالمثالية مف كجية نظره كانعكاس ىذه الصكرة  ك. فياآلخر لو
 ،اإلدراؾ ألف كجكد الفركقات الكبيرة في ىذه المقارنة يؤدم إلى سكء ،الميـ في حياتولدل اآلخر 

ا كالتي تظيرى ،األحكاـ القاسية عميياك  ،صدار التقييمات السمبية لمذاتكا   ،كبالتالي سكء التكافؽ
كلكي يحدث اإلدراؾ السميـ لمذات يجب أف يحدث  .أ صكرة منعكسة غير حقيقية كمشكىةبأسك 

دراؾ اآلخريف لو أك لذاتو. ككمما حدث االتساؽ أدل ذلؾ  االتساؽ السميـ بيف إدراؾ الفرد لنفسو كا 
تقبؿ كىذا ما أشار إليو ركجرز عندما رأل أف ىناؾ عبلقة بيف  ،إلى تككيف صكرة سميمة عف الذات

 (.69، 2004،فاألشخاص الذيف يتقبمكف أنفسيـ يتقبمكف اآلخريف)الحمكم  ،الذات كتقبؿ اآلخريف
يجابيان بدرجة تقبمو لآلخريف في مجتمعو ف الفرد مف  ،فدرجة تقبؿ الفرد لذاتو ترتبط ارتباطا كبيران كا  كا 

ىنا جاء الربط بيف  كمف. ي يككنيا عف اآلخريف بدرجة كبيرةىذا المنطمؽ يعكس االستجابات الت
د كلما يكد أف يككف عميو  صكرة الذات المدركة(راكو لما ىك مكجكد لديو بالفعؿ )معرفة الفرد كا 

إما بتغيير أنفسنا لتحقيؽ  راء المقارنة بيف ىاتيف الصكرتيف،كالسعي ك  صكرة الذات المثالية()
حقيقية كتناسبيا كمف ثـ تقبؿ ىذه تكقعاتنا أك بتغيير ىذه التكقعات لتبلئـ إمكانياتنا كقدراتنا ال

الصكرة كما ىي كمحبتيا إلعطائيا قيمة كمكانة كاالنطبلؽ مف ىذه المحبة إلى محبة اآلخر 
ذا كاف الحب مبنيان عمى التشابو مع اآلخر فحب  كتقبمو. . الذات يقكـ عمى التشابو مع الذاتكا 

كالتقارب بيف المكجكد  د الداخمي،كؾ الخارجي مع االستعدافالتشابو مع الذات يعني تماثؿ السم
كشفت دراسات كثيرة عف ك كالتطابؽ بيف السمكؾ االجتماعي كالسمكؾ العاطفي.  ،كالمأمكؿ عند الفرد

كجكد عبلقة مكجبة بيف تقبؿ الذات كتقبؿ اآلخريف كبيف تقبؿ الذات كالتكافؽ النفسي فاألفراد الذيف 
مما كاف يستطيعكف أف يتكافقكا فكريا ككجدانيان مع اآلخريف ككاتيـ تمتعكف بدرجة عالية مف التقبؿ لذي

كاف أقدر عمى التكاصؿ معيـ فكريان ككجدانيان  (خاصة الزكج أك الزكجةالفرد متقببلن لآلخريف )



 35 

( عبلقة جكىرية بيف مفيكـ الذات المكجب كبيف التكافؽ 1964كعاطفيان كحسيان كلقد كجدت )ليكي 
التقارب بيف صكرة  مما تقدـ بأنو ال يمكف إنكار الدكر الميـ الذم يؤديوبيف الزكجيف.أخيران نرل 

دراكو ،الذات المدركة دراكيا كتقبميا كاالنطبلؽ منيا لمعرفة اآلخر كا   ،كالمثالية في معرفة الذات كا 
كتقبمو بما ىك عميو كأثر ذلؾ كمو في عممية التفاعؿ كالتكاصؿ كالتكافؽ بيف الذات كاآلخر فكمما 

ت ازدادت درجة التفيـ ىذا التقارب بيف الصكرتيف الشكؿ اإليجابي عند األزكاج كالزكجا اتخذ
زاد التباعد بيف ىاتيف  كالعكس صحيح. إذ كمما مع الشريؾ، كالتقبؿ كالتكافؽ كاالستيعاب،
 (.71-70، 2004،)الحمكم  قؿ التفاىـ كساء التكاصؿ كانعدـ التكافؽ بيف الزكجيف الصكرتيف،
طبيؽ عمى العبلقات الزكجية أف عدـ استخداـ ميارات تككيد الذات مف قبؿ الزكجيف نجد بالت

قطاع الحكار كالتراشؽ المفظي سيؤدم إلى نشكء المشكبلت كتصاعد الظكاىر السمبية كان
نفعالية المتبادلة كالطبلؽ كاليركب كبالمقابؿ استخداـ ىذه الميارات يزيد التكافؽ نفجارات االكاال

بشكؿ عاـ فيذه الميارات تعبر عف قدر مرتفع مف تككيد الذات ناشئ في األصؿ عف الزكاجي 
الصكرة اإليجابية لمفرد عف ذاتو كقدرتو عمى إيصاؿ نفسو لآلخر كالتكاصؿ معو كلذلؾ نجد أف 

مفرد عف ذاتو كمعرفة الطرؼ العبلقة كاضحة تمامان بيف انعكاس التصكرات اإليجابية أك السمبية ل
, كالتكصؿ إلى إقامة التكافؽ بينيما كخاصة التكافؽ الزكاجي العاـ ذلؾ تقبؿ ذاتو كاآلخركك ،اآلخر

بكؿ أشكالو كدلت الدراسات عمى كجكد عبلقة قكية بيف تقبؿ الذات كالتكافؽ الزكاجي كأبعاده الفكرية 
 (.83-82 ،2004،كالكجدانية )الحمكم 

الكيفية إلنسانية كصكرة الذات المدركة ىي إف مفيكـ الذات مف أحد األبعاد الميمة لمشخصية ا
مف العكامؿ كمف أىميا حالة العقـ لدل يتأثر مفيكـ الذات بكثير ك  ،التي يرل بيا الشخص ذاتو

كبالتالي يرتفع التكافؽ  الزكجيف حيث يرتفع مستكل تقدير الذات مع كجكد القدرة عمى اإلنجاب
ات كبيران عند فرد ما كمما كاف ىذا الفرد أكثر كمما كاف حجـ تناقض الذكالعكس صحيح ك  ،الزكاجي

 عرضة لممعاناة كاالضطرابات النفسية كالتعامؿ مع اآلخريف بطريقة غير كاقعية.

 :Marital Adjustment التوافق الزواجيرابعًا 

 معان، الحياة طريؽ شؽ مف كالزكجة الزكج مف كؿ يتمكف كيؼ كىك كبيرة أىمية لو الزكاجي النسؽ
 كاإلرضاء كالنجاح الزكاجي التكافؽ مثؿ معينة مفاىيـ باستخداـ جيةالزك  العبلقة نكع تحدد كقد

أك معنى  ،يءالش نفس إلي المفاىيـ ىذه كتشير .كالتكامؿ كالتكيؼ كالتماسؾ كالثبات كالسعادة
 كمييما أك الزكجيف ألحد النفسية الحالة إلي لتشير سيككلكجي، بمعني تستخدـ قد أنيا كما، مختمؼ

 مكقؼ إلي لتشير سكسيكلكجي بمعني أك العبلقة مكقؼ إلى لتشير نفسي– اجتماعي بمعني أك
 أم يناظر جيةالزك  العبلقة في كالتكافؽ. اليدؼ تحقيؽ إلي لئلشارة تستخدـ أك النسؽ أك الجماعة
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 أك األصدقاء جماعات بيف العبلقات في التكافؽ أشكاؿ مف شكؿ كأم ،لأخر  إنسانية عبلقة
 يختمؼ كالزكجات األزكاج عبلقات بو تقـك الذم فالدكر العمؿ، جماعات أك النظراء، جماعات

، آخر دكر أم عف تماما  يففمختم جنسيف مف فرديف معيشة طريؽ عف يتحقؽ الذم فالزكاج تقـك
 كالعمنية الرسمية العبلقة نكع بسبب انيياره يصعب ارتباطي، طابع كلو شائع أمر مكاني، قرب في
 ان شيئ بينيـ االتفاؽ يصبح كبالتالي ككحدة يعممكف أعضاءه ىكاف كاالرتباط .عمييا بقاؤه يقـك التي

 تحدد كليذا الزكجيف مف كؿ كرغبات متطمبات اعتباره في يضع أف يجب يتخذ قرار فكؿ. أساسيان 
 كعمى .(1987،209 ،)الخكلي غير شؾ مستكل التكافؽ كطبيعة العبلقة الزكجية مفالقكل  ىذه

 معقدة، إلى البسيطة المشاكؿ تتحكؿ كقد كاحد، بمنظار المشاكؿ أنكاع كؿ إلى ينظرا أال الزكجيف
 ك بأنانية كالنظر كالمعالجة، المكاجية في التصادـ لغة كاستخداـ الزكجية الميارات ضعؼ بسبب
 كاحتراـ البسيطة المشاكؿ احتكاء الزكجيف فعمى كالحكار، التكاصؿ بآليات االىتماـ كعدـ طمتس

 الزكجية لبيت اآلخريف مشاكؿ نقؿ كعدـ النظر، لكجيات التعصب كعدـ كانت ميما المقترحات
 قدر فييا لمتقارب كالسعي المشتركة النقاط عمى كاالتفاؽ كاألتراح، األفراح في المشاعر كمراعاة

 كستصبلف النياية في ستمتقياف أنكما في شؾ كال العابرة، البسيطة اليفكات عف كالتجاكز المستطاع
 (.38 ،2013،الشامي) لديكما النظر كجيات بيف كتقرب تجمعكما حمكؿ إلى
قات الزكجية مف رضا زكاجي كالعنؼ األعراض كالسمات الرئيسية لمعبل دراسة أخرل درست 

المفظي كالجسدم كركزت عمى عشرات األبعاد ذات الصمة بضعؼ أداء الزكجية كترل بأف األنماط 
-قبؿ سبعيف عامان افترض )فيرغسكف .التأقمـ ترتبط كالخمؿ في الزكاج معالشخصية غير القادرة 

( أف الخصائص الفردية لؤلشخاص تشكؿ ليـ تجربة لعدـ الرضا 1938كيمسكف–تيرماف -جكنسكف
( أف نمكذج مف التكتر كضعؼ 1995داخؿ عبلقاتيـ كفي اآلكنة األخيرة اقترح )كارني كبرادبرم 

الفردية عمى رضا الحياة الزكجية. تبط مع بعضيا ككيفية أثر الفركؽ التكيؼ كالجكدة الزكجية تر 
ت كالتبادؿ السمككي فافترض أف الصفات الشخصية تؤثر عمى كؿ األحداث المجيدة كأنكاع المقاءا

( أف جنكف العظمة كالفصامية كالكسكاس القيرم كاالنطكائية كميا كما كجدت )ميميرم بيف الزكجيف.
بلقات كخصكصان العبلقات في األداء االجتماعي كبالتالي صعكبات في العمرتبطة مع الفقراء 

مراران كتكراران مع أكثر أشكاؿ النزاعات  (  PD) اضطراب الشخصية كلقد تـ ربط أعراض الزكجية.
الزكجية خطكرة بما في ذلؾ عنؼ الشريؾ الحميـ كخاصة الرجاؿ كأظيرت األبحاث أيضان الركابط 

كصفات مبكرة في الطفكلة كالمراىقة كالسمكؾ التعسفي في كقت الحؽ في بيف مزاجو كشخصيتو 
 (.Tukheime ,South ,Oitmanns,p769-770)العبلقات العاطفية
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 :الشوارٍ التىافق تؼزَف

 محصمة كيعتبر ،الزكاجي العبلقة تقبؿ مدل إلى تشير كجدانية، حالة"بأنو ( شحاتو)عرفو 
 لمطرؼ الكجدانية المشاعر عف التعبير :منيا عدة جكانب في الزكجيف بيف المتبادلة لمتفاعبلت
بداء فيو، كالثقة كأسرتو كاحترامو اآلخر،  القيـ في معو كالتشابو معو العبلقة استمرار عمى الحرص كا 
 الشعكر إلى إضافة الميزانية، إنفاؽ كأكجو األطفاؿ، تنشئة أساليب عمى كاالتفاؽ كالعادات، كاألفكار
 ."العبلقة في الجنسي باإلشباع

، كمدل التعاكف المشترؾ ت كالمتاعب التي يكاجييا الزكجافكدالة لمصعكبا"كعرفو سباينر كككؿ 
 "، كمقدار رضاىما عف العبلقة كحجـ اتفاقيما عمى األدكار األساسية المنكطة بكؿ منيمايمابين

 (.17، 2008)فبلتو، 
. كمع مطالب الزكجيف عمى التكاؤـ مع اآلخرمف قدرة كؿ "بأنو  (:192 ،1995) كعرفو مرسي

، كفي مكاجية الصعكبات منيما في تحقيؽ أىدافو مف الزكاجكنستدؿ عميو مف أساليب كؿ  الزكاج،
 ."اتو مف تفاعمو الزكاجيكفي إشباع حاجالتعبير عف انفعاالتو كمشاعره،  الزكاجية كفي

 كالتكفيؽ الزكاجى، كالرضا السعادة يتضمف "بأنو الزكاجى التكافؽ (26 ،1986 (دسكقي كيعرؼ
 بيف المتبادؿ كالحب كالدخكؿ فييا، الزكاجية لمحياة كاالستعداد لمزكاج، المناسب االختيار في

 مف يعترضيا ما حؿ عمى كالقدرة الزكجية، الحياة مسئكليات كتحمؿ الجنسي، كاإلشباع الزكجيف،
 ".الزكاجى باالستقرار كالتمتع ،مشكبلت

 الفكرم التكاصؿ مف درجة "أنو عمى الزكاجى التكافؽ ( فيعرؼ197 ،1990 (بيكمي أما
 لمكاجية سكية، تكافقية أساليب اتخاذ ليما يحقؽ بما الزكجيف، بيف كالجنسي كالعاطفي كالكجداني
 ."كالرضا السعادة مف معقكؿ قدر أقصى تحقيؽك  العقبات

 أىم نظريات التوافق الزواجي:
  الرمزية:نظرية التفاعل أواًل 

، كالػػػدكر يشػػػير إلػػػى تطمبػػػات معينػػػة كالتػػػي تسػػػمى أدكاران كتقػػػكؿ كػػػؿ فػػػرد لػػػو مراكػػػز ككػػػؿ مركػػػز لػػػو م
مجمكعة تكقعات مرتبطة بأكضاع معينة، فالزكاج لو تكقعات مناسػبة كىػذه التكقعػات تنمػك بالتفاعػؿ 

الػزكاج تػنعكس (  كىك أحد أنصار ىذه النظرية إلى أف تكامؿ نكعيػة Mangusكقد ذىب مانقكس )
، أم أف ا، كبػػيف مػػا يدركػػو ىػػك فػػيمف تزكجيػػؽ بػػيف مػػا تتكقعػػو الزكجػػة مػػف زكجيػػافػػي درجػػة التطػػاب

التنػػاقض فػػي األدكار قػػد يػػؤثر عمػػى الرضػػا بػػيف الػػزكجيف، كأف تكػػكيف أسػػرة جديػػدة يػػؤدم إلػػى تغيػػر 
قػػع فػػي كبيػػر فػػي األدكار التػػي كػػاف يمارسػػيا الشػػخص قبػػؿ زكاجػػو، فالشػػخص الػػذم يعػػرؼ مػػاذا يتك 

مكقؼ الزكاج كمع الزكج اآلخػر يكػكف قػادران عمػى االسػتجابة بصػكرة جيػدة ليػذا المكقػؼ كيمعػب دكره 
بصػػكرة مناسػػبة ، فكػػؿ مػػف الػػزكجيف يكػػكف لديػػو تصػػكر مسػػبؽ كأفكػػار معينػػة عمػػا يجػػب أف يكػػكف 
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 سمككو كىك في كضعو الجديد، كلديو تكقعات معينة عػف دكر الطػرؼ اآلخػر ، كتنشػأ المشػاكؿ عنػد
المقارنة بيف ما يجب أف يككف كبػيف مػا ىػك قػائـ بالفعػؿ كىػذا يػؤثر بػدكره عمػى تكافقيمػا  ألف ىنػاؾ 

   (.20, 1429)باصكيؿ, رصراعات تنشأ عند التناقض في األدكا
  ثانيًا نظرية التنافر المعرفي )عدم التطابق(:

أساسيا أف اإلنساف ينفر مف التناقض بيف أفكاره كاعتقاداتو كفييػا أف الفػرد قػد يميػؿ إلػى أداء سػمكؾ 
ـ  1967عػاـ (  Burr) متعب كممؿ إذا كاف سيحصػؿ عمػى مكافئػة أكبػر كىػذا مػا يشػير إليػو بيػكر 

جيف حيث يرل أف الزكاج يكػكف مخيبػا كيسػيطر عػدـ الرضػا عمػى الػزكجيف إذا لػـ تكػف تكقعػات الػزك 
لتقػػػارب بػػػيف ىػػػذه التكقعػػػات كاقعيػػػة كتعػػػد العمميػػػة العقميػػػة التػػػي يقػػػـك بيػػػا كػػػؿ مػػػف الػػػزكجيف لتحقيػػػؽ ا

 كد االيجابية لجعؿ الزكاج مكفقان ، كالتنازؿ عف بعض التكقعات المتكفرة ىي الجيكالكاقع
 (.66, 2013)فريزة,
 النظرية البنائية الوظيفية:ثالثًا 

المجتمػع يتكػكف مػف عػدة أجػزاء ككػؿ جػزء يتميػز بخصػائص معينػػة تقػـك ىػذه النظريػة عمػى فكػرة أف 
ككظيفة تتحدد بحسب ما يقدمو لخدمة األجزاء األخرل، كأف أجػزاء المجتمػع ىػذا تتماسػؾ فيمػا بينيػا 
عف طريؽ االعتماد المتبادؿ كاالتفاؽ عمى أمكر معينة مثؿ القيـ كاألخبلؽ كالمعايير، كأف أم تغير 

نو أف يحدث تغيران عمى بقية األجزاء. فإف إشباع الحاجات العاطفية ىػك يحدث عمى أم جزء مف شأ
ضيما فػي إشػباعيا أيضان مف األمكر التي تحتاج إلى اتفاؽ بيف الزكجيف كاالعتماد المتبادؿ عمى بع

ال حصؿ الخمؿ.  كا 
 :بعًا النظرية السموكية را

 كالخبرات التاريخية باألسباب االىتماـ دكف الحالية المحظة في الظاىر السمكؾ عمى السمككية تركز
 التكافؽ عدـ كأف البيئة؛ مف كمتعمـ مكتسب جممتو في السمكؾ أف السمككيكف كيرل الماضية،
 الخاطئ التعمـ فييا نشأ التي البيئة تعديؿ كعند اآلخريف مف متعممة سمككية أنماط ىك الزكاجي

 (.29, 1430)العنزم, الزكاجي التكافؽ حالصحي السمكؾ تعمـ يمكف فإنو ) الزكاجي التكافؽ عدـ(
 خامسًا نظرية التبادل:

تعد ىذه النظرية أحدث النظريات السابقة، كيعتبر الفػرد كحػدة التحميػؿ فييػا كالغػرض األىػـ فييػا ىػك 
أف الحاجػػات كاألىػػداؼ الخاصػػة ىػػي المحػػرؾ األساسػػي أك الػػدافع الرئيسػػي لؤلفػػراد كتعػػد المكافػػآت 

مػف أىػـ  راد فػي سػمككيـ المتبػادؿ حجػز الزاكيػة ليػذه النظريػة كيعػد )جػكرج ىكمػانز(التي يحققيا األفػ
ف عمميػة التبػادؿ ىػي عمميػة مكاءمػة كتكافػؽ كمشػاركة فػي القػيـ كالمعػاني، كالنػاس  المنظريف فييا، كا 

كفقان ليذه النظريػة ينبغػي أف يأخػذكا مػا يمكػنيـ مػف اآلخػريف الحصػكؿ عميػو مػف إطػار عبلقػة معينػة 
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خػبلؿ إعطػػاء ىػؤالء اآلخػػريف مػا يطمبكنػػو، كىػـ قػادركف عمػػى مكافػآت كعقػػاب بعضػيـ الػػبعض، مػف 
 (.44 ،9241يجدكف أنفسيـ في مكاقؼ تبادلية )باصكيؿ،  كحتى يحققكا التكيؼ فإنيـ

 :الشوارٍ التىافق ػلً الوؤحزج اهلالؼى أهن 

 طفولة الزوجين:-1
 عكمؿ التي فالطريقة ،ان إيجاب أك ان سمب الزكاجي تكافقيما عمى الزكجيف مف لكؿ الطفكلة خبرات تؤثر
 سعداء كانكا الذيف فاألطفاؿ لمعقاب، أك لمثكاب تعرضو كمدل كالديو، مف طفكلتو في كبلىما بيا
 أك بإشباع تمتعكا كالذيف ،كالطعاـ النظافة عمى تدريبيـ بسبب لمعقاب يتعرضكا كلـ طفكلتيـ في

 لـ ك النفسي، كاألماف كاالنتماء كالتقبؿ لمطعاـ كالشراب كالحاجة األكلية األساسية حاجاتو إحباط
 غير األزكاج إف حيث – صحيح كالعكس جيدة زكاجية عبلقات ليـ كانت – مكبكتيف يككنكا

 % )٧٤ (أف (،٩٩٨٨) كدسكقي الرحمف، عبد دراسة أكضحت كقد غير طفكلتيـ كانت المتكافقيف
 % ٥٩ (ر ٥٥ (مقابؿ جدا سعيدة أك سعيدة نياأ عمى لطفكلتيـ تقييميـ كاف ،ان زكاجي المتكافقيف مف
 فقد قسكة، بدكف الحـز عمى يقـك الذم كالتكجيو التربية أسمكب ككذلؾ ،ان زكاجي المتكافقيف غير مف

 المتكافقيف غير مف % ٣٩ (ر٤ (مقابؿ ،ان زكاجي المتكافقيف مف % ٦٤ )ر٧ (أف النتائج أكضحت
 المتكافقيف غير الزكجيف فإف ذلؾ كعمى.قسكة ببل الحـز عمى يقـك لدييـ التربية أسمكب كاف ،ان زكاجي
 منذ بكالديو الطفؿ فعبلقة بالعصبية، يتميزكف ـنيأ إلى باإلضافة مستقرة، غير طفكلتيما كانت

 بعد فيما ستحدد التي ىي العبلقة كىذه الحب، معنى يفيـ بأف لو تسمح التي ىي المبكرة الطفكلة
 يحاكؿك  زكجتو، أك زكجو مع التعامؿ في سمككو مظاىر كأغمب اآلخر، الجنس نحك انطباعو معظـ
 (.233، 1995، )مرسى برعايتو كيحيطو بعطفو يظممو أف
 السن عند الزواج:-2

 لقدرة طبقا كذلؾ األخرل المجتمعات عف مجتمع كؿ في الزكاج عند السف متكسط يختمؼ
 لمجتمع كبالنسبة يأكيو الذم كالمسكف ،الفرد منو يرتزؽ عمؿ مف الحياة فرص تكفير عمى المجتمع

 أبانت لمزكجة، سنة( 18ك) لمزكج) سنة (21 المبكر الزكاج حاالت أف كجد فقد كالرفاىية الثراء بالغ
 (42, 2008)أبك مكسى, التفاىـ كسكء كالتكتر الطبلؽ حاالت عف
 الشخصية: سمات-3
 عمػى كالقػدرة االنفعػالي النضػج ىػي الزكاجػى التكافػؽ عمػى اإليجػابي التػأثير ذات الخصػائص أىػـ

 ذات الخصائص أما كاألفكار، المشاعر نقؿ عمى القدرة ككذلؾ فعالة بناءة بصكرة التكترات مكاجية
 التػػػػػػػػأثير السػػػػػػػػمبي بأنيػػػػػػػػا تػػػػػػػػدكر حػػػػػػػػكؿ األنانيػػػػػػػػة كالخػػػػػػػػداع كالعنػػػػػػػػاد كعػػػػػػػػدـ الشػػػػػػػػعكر بالمسػػػػػػػػؤكلية

 (.43 ،2008)أبك مكسى ،
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 الخاطئ:  الزواجي ختياراال-4
 الزكجة كتككف متعمما الزكج تككف فقد الزكاجي، تكافؤ عدـ بسب األحياف مف كثير في ذلؾ كينشأ
 كزكجة ليا ختيارها ككاف تماما الزكجة يعرؼ ال الزكج يككف كقد متدني، تعميمي مستكل مف أك أمية
 تحت مؤقت بشكؿ عنيا كاحد كؿ يتغاضى عيكب الزكجيف مف كؿ لدل يككف كقد متسرع، بشكؿ
 (.26, 2008)فبلتو,يخمؽ تكيؼ بينيما في الزكاج األمر الذم ال كالرغبة الحب تأثير
 الفارق العمري بين الزوجين:-5

 يككف تـ كمف سنة عشر خمس الفتاة عمر يككف كقد اعامن  ثبلثيف الزكاج عند عمره الزكج يككف
 نفعالياالك  كالمعرفياإلدراكي  النضج ناحية كمف النمائية، الناحية مف بينيما كاسع فارؽ ىناؾ
 التكافؽ سكء لىإ بدكره يؤدم كالذم المجاالت مف الكثير في بينيما الفيـ سكء لىإ يقكد الذم األمر

 (.27, 2008)فبلتو, بينيما الزكاجي
  :الزواج نحو السمبي تجاهاال -6
 عمى عبء كأنو منو بد ال شر بأنو يعتبره حيث الزكاج عف سالبة الزكجيف أحد تجاىاتا تككف قد

 كانت فإذا كاإلنفاؽ األطفاؿ كتربية كاألعباء المسؤكلية تحمؿ يتطمب كأنو يحممو أف يجب اإلنساف
       محالة ال قائمان   أمران  سيككف الزكاجي التكافؽ عدـ فإف الزكجيف أحد عند التكجييات ىذه مثؿ
 (.29 ,2008، فبلتو )

 شباعياكا   ليا اإلعداد كطريقة الجنسية العممية بيا تتـ التي الطريقة فإ: الجنسي التوافق سوء-7
 .عدمو أك الزكجيف تكافؽ مدل في سبب لو إشباعيا عدـ أك
 المنزؿ شؤكف تدير كيؼ تعرؼ كال زكاجيا عند السف صغيرة الزكجة تككف قد :النضج عدم- 8

 األمر نفعاليان ا ناضج كغير طائشا الزكج تككف كقد بأطفاليا تعتني كيؼ تعرؼ كال كغيرىا، المادية
 .الزكاجي التكافؽ عدـ لىإ سيؤدم الذم
 التغيير يقبؿ كال كتقاليدىـ كلعاداتيـ ألىمو زكج كؿ يتعصب قد : األسرية الزوجين خمفية -9

 ىذا إف الرجاؿ النساء أك كمخالطة كالمأكؿ كالممبس كالقيـ بالديف المتعمقة التقاليد ىذه عمى كيصر
 بينيما. الزكاجي التكافؽ سكء إلى يؤدم القديمة الخمفية عمى رارصاإل

 كأف معو تتعاكف كأف تساعده أف زكجتو مف الزكج تكقع يككف قد : األدوار توقعات اختالف -10
 قد كىي ذلؾ دكرىا عكس يؤتي كقد رارهأس تفشي كال جانبو لىإ تقؼ كأف كماليا نفسيا عمى تحافظ
 يأتي كقد ، معيا كالكقكؼ المنزؿ أعباء في كيساعدىا كمتفيما كرحيما مرحا يككف أف منو تتكقع
 (.54، 2012،خدير(الزكاجي التكافؽ عدـ عمى يساعد الذم األمر ذلؾ عكس دكره
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بشخصية كؿ منيما كمفيكمو عف نفسو، كتصكره لدكره، كفيمو يتأثر أداء دكر الزكج أك الزكجة 
نشئة في مف خبلؿ ما اكتسبو في عممية الت .الزكج اآلخرلما ىك متكقع منو، كما ىك متكقع مف 

عف  ، كما تعرض لو مف خبرات كنماذج كما حصمو مف معمكماتالبيت كالمدرسة كالمجتمع
الزكج  . فالشاب الذم تكحد بأب متسمط كأـ خاضعة قد يفيـ دكرالكاجبات كالحقكؽ في الدكريف

فإذا كاف الزكج يريد زكجة  كزكجتو في خدمتو. كيتكقع أف يككف سيدان  ،السيد كدكر الزكجة العبدة
كأمو كالفتاة زكج كأبييا سيتنافراف كال ينجذباف كيسكء تفاعميما الزكاجي كىذا يعني أف التفاعؿ يتأثر 
بتصكر كؿ مف الزكجيف لما ىك متكقع منو كما ىك متكقع مف الطرؼ اآلخر كعندما تتبايف 

ر مف أسباب الصراع في األسرة ألف كجكد التبايف في أدكارىما فإنيما يختمفاف فتبايف األدكا
 ،الزكج اآلخر التكقعات يعني أف أحد الزكجيف أك كبلىما ال يحصؿ عمى الحقكؽ التي يتكقعيا مف

 (.142, 1995)مرسي,كقعيا منو الزكج اآلخرأك أنو ال يقـك بالكاجبات كما يت
 :األدوار صراع-11

منو قد يشعر أحد الزكجيف أك كبلىما بضغكط نفسية كتكترات بسبب غمكض الدكر المطمكب 
فيقع  ، أك بسبب كثرة مطالب الدكر كعدـ قدرتو عمى تحديد األىـ،كعدـ تيقنو مما ىك متكقع منو

 في صراع الدكر الذم يعكقو عف القياـ بيذا الدكر كغيره مف األدكار المطمكبة منو.
، أك زكجة عف عدـ فيمو كاجباتو كحقكقوعات الدكر المطمكب مف الزكج أك الكينشأ غمكض تكق

ا يجعمو مترددان أك عدـ كفاءتو في القياـ بيا مم ،ى معمكمات مشكشة عف ىذه الكاجباتحصكلو عم
أما عندما تكثر التكقعات بسبب تعدد األدكار التي يقكـ بيا أحد الزكجيف ككثرة غير كاثؽ بنفسو. 

مكبة كتعارضيا يحدث الصراع بيف األدكار كما يسميو جركس حيث يشعر الزكج أك المياـ المط
الزكجة بالعجز عف التنسيؽ بيف ىذه األدكار كال يقدر عمى تحقيؽ المتكقع منو، فيتكتر كيقمؽ كقد 

 (.1995،143 ،) مرسي  يعاني مف االضطراب النفسي أك األمراض السيككماتية

 :الشوارٍ التىافق تحقق ػىاهل 

 البعض فيرل تصنيفيا، حكؿ الباحثكف ختمؼكا الزكاجي بالتكافؽ المتعمقة العكامؿ تعددت لقد
 كأخرل نفسية عكامؿ إلى تصنيفيا اآلخركف كيرل اجتماعية كعكامؿ فردية عكامؿ إلى تقسيميا
 بينيا: كمف العكامؿ أىـ رصد حاكلنا كلقد جتماعيةكا ثقافية
 التكافؽ في المساىمة العكامؿ مف يعد الزكاج سف في الزكجيف تناسب إف: واجز ال عند العمر-1

 في اآلخر كسمكؾ اتجاىاتك  الىتمامات منيما كؿ تفيـ إلى يؤدم العمر تقارب ألف كذلؾ ، الزكاج
 مف الزكاج نجاح احتماؿ أف عمى الباحثكف اتفؽ كقد الزكجية حياتيما في يكاجييا التي المكاقؼ
 قاطعا ليس رأمال كىذا سنا األكبر ىك الزكج فييما يككف ثبلث أك السنتيف يتعدل ال السف حيث
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 طباع مع التكيؼ الشخص عمى يسيؿ حتى المبكر الزكاج يرل أىمية مف فيناؾراء اآل اختمفت فمقد
 ينقصيـ بينما الزكجية بالقيكد يرتبطكف الشباب يجعؿ المبكر الزكاج فأ نجد النقيض كعمى اآلخر
 .ج الزكا مسؤكليات خطكرة مدل تقدير ليـ يتيح الذم النضج

 الزكجيف، مف لكؿ السابقة راتبالخب الزكجية العبلقة تتأثر: بالزواج المرتبطة راتالخب-2 
 الزكجية السعادة ارتبطت حيث سعداء، أزكاجا يككنكا ما غالبا سعيدة أسر في عاشكا الذيف فاألزكاج
 عف إما كالدييـ مف الزكاج عف تكقعاتيـ الشباب يستقي ما غالبا زكاجيان, األبناء بتكافؽ لمكالديف
 حيث الكالديف بيف تفاعؿ المبلحظة في جك ز  بالنـ مباشر أك غير معيـ بالحديث مباشر طريؽ
 فإنيـ األبناء ىؤالء يتزكج كحيف كالتسكية كالنقاش بالتفاكض تحؿ الخبلفات أف أطفاليـ يعمماف
 فتطفئ يثبطيا كقد فتستمر اآلخر الشريؾ يعززىا كقد كالتعامؿ السمكؾ مف النمادج ىذه يطبقكف
 (.21 -22 ،2008 ،)فبلتو
 بعضيما مع مختمفيف جنسيف مف شخصيف رافاقت ىك الزكاج أف بما: الشخصية سمات-3

رات تأثي عميو تترتب قد الزكجية الحياة لقطبي الشخصية السمات بيف التكافؽ عدـ فإف البعض
 مف 1999 "الحنطي نكاؿ "أكردتو ما عمىكبناءان  الزكاجي التكافؽ عممية عمى سمبية أك إيجابية
 – مثؿ معينة شخصية بسمات مكجبا ارتباطا يرتبط الزكاجي التكافؽ بأف القكؿ يمكف دراسات
 إبداء ميارة رتفاعكا النقد تكجيو ميارة انخفاض– الذات نحك العاطفي التككيف كقكة الثقة – التبصر
زاف تاال كعدـ كالعدكاف التسمط مثؿ األخرل السمات بعض مع سمبيا كيرتبط كغيرىما التقدير
 .كغيرىا كصعكبة التعبير كالخجؿ كالسيطرة العاطفي

 ذلؾ يساعد حيث الزكجيف تاكقدر  كاستعدادات كنشاطات حاجات تكامؿ بو كنعني: التكامل-4
 تفعمو ما كىؿ الزكجيف بيف التكامؿ كفي األشخاص كتكقعات الزكجية الحياة في التكافؽ ترسيخ عمى

 يساعد الزكجيف عمى كاألدكار المسؤكليات تكزيع إف كذلؾ، كىي منيا زكجيا تكقعات يساكم الزكجة
 يكمؿ أف يجب الزكجيف شخصية فإف كباختصار التكيؼ عمى قدرتيما مف كيزيد تكامميما عمى

 .التنافر إلى يؤدم سكؼ التكامؿ كعدـ اآلخر بعضيما
 األسرةف رارستقاال حدكث ترسخ التي العكامؿ أحد ىك األسرة في األطفاؿ كجكد إف: األطفال-5

 فاألطفاؿ بينيما الزكاجي التكافؽ تحقيؽ في يسيـ الذم األمر الزكجيف بيف كالحب التقارب كتحقؽ
 (.47-46، 2012،)خدير الزكجيف في األمكمة ك األبكة دكافع يشبعكف

 الشورُن؟ تُن النفسٍ اإلحثاط حذوث أسثاب ها

 صدمة إلى المفاجأة تؤدم كقد الزكاج، عف الكاقعية غير باألحبلـ العيد حديثك األزكاج يصطدـ
 بعض الزكاج يتخمؿ أف الطبيعي مف أنو يعمما أف كعمييما الجدد، المتزكجيف أمؿ كخيبة نفسية
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 زكاجيما يككف ما بقدر كيتجاكزانيا المكاقؼ ىذه الزكجاف يستكعب ما كبقدر البسيطة، المشاكؿ
ا،  :الزكجيف بيف اإلحباط أسباب لبعض يمي فيما نعرض كسكؼ ناجحن

 .كاألخبلؽ كالطباع المعاممة حيث مف الكاقع مع األحبلـ تناقض-1
غفاؿ العاطفي التقارب مف الكافي القدر تحقيؽ عدـ-2  .التعامؿ في اإلنسانية القيـ كا 
 .المآزؽ مف الخركج آليات استخداـ معرفة كعدـ كالشجار الخبلؼ-3
 .كضكابطيا الجديدة كالرابطة الزكجية العبلقة مراعاة عدـ-4
  الخاصة النظر كجيات خبلؿ مف بالزكجيف كالتحكـ اآلخريف خؿ دلت الفرصة إتاحة-5
 .كالقاصرة  
ىماؿ كالمصاريؼ النفقات إدارة تنظيـ عدـ-6  (.40 ،2004، القائمي (المالية الجكانب كا 

 :الشوارٍ التىافق سىء تفسُز فٍ النفسٍ التحلُل نظزَح

لتكازف في النظاـ يستخدـ مصطمح التكازف في النظرية السيككدينامية لئلشارة إلى استمرارية ا
بينما يستخدمو المنظركف في مجاؿ األسرة كمصطمح يكضح استمرارية التكازف  النفسي الداخمي،

ينما ييدد كياف التكازف األسرم تقكـ األسرة كح ،قائـ داخؿ األسرة كالتي تحافظ عمى تكازف محدد ك
 في العادة بمحاكالت منظمة إلعادة ىذا التكازف ,كعادة يشارؾ كؿ أفراد األسرة في ىذه العممية.

حيث تمعب نكع العبلقة بيف الزكجيف دكران مركبان في  ،كتتضمف العبلقة الزكجية نكعاف مف التكازف
في تقسيـ السمطة كقد يظير ىذا التكازف  ل كؿ منيما.زيادة أك نقصاف المشاكؿ كالخبلفات لد

فنجد أحد الزكجيف يمثؿ أنا  ،يظير ىذا التكازف في جكانب أخرل كمف الممكف أف ،كاتخاذ القرارات
كغير ذلؾ مف العبلقات  ،أعمى لمطرؼ اآلخر أك يمثؿ صكرة ذات منخفضة أك يككف كأنا مثالي لو

 يمي: منيا ما
يككف كثير مف  أثناء عممية النمك ال يمثل صورة ذات منخفضة القيمة:شريك الحياة الذي -1

يجابية، ر بضيؽ مف دفاعاتو فقد يككف الفرد صكرة سمبية عف نفسو كيشع األفراد صكرة ذات متزنة كا 
كأثناء العبلقة  ،ير المقبكؿ في الذات عمى شخص آخركيككف مف األسيؿ إسقاط غ ،غير التكافقية

 كعندما يسقط الزكج كؿ ما كف الشخص اآلخر المناسب ىك الزكج أك الزكجة.الزكجية يمكف أف يك
كيشعر أف عدـ سعادتو  ،اعيكرىو في نفسو عمى زكجتو يحصؿ عمى قدر كبير مف الحماية كاإلشب

عر بقكة كبدالن مف اإلحساس بتقدير ذات منخفض يش ،ع لشيء خارجي بدالن مف شيء داخميترج
بأف يطمؽ عمى زكجتو أنيا كيمكف تجنب مكاجية مشكبلتو العصابية  ،كسمطة في احتقاره لزكجتو

 غبية كمممة كغير مثيرة جنسيان.
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إلى إسقاط  ،فراد عند اختيارىـ لشريؾ حياتيـحيث يميؿ كثير مف األ شريك الحياة كأنا مثالي:-2
 ،امتبلكيا عميوالقكة التي يريدكف فيسقطكف كؿ  ،لمفقكدة عمى شريؾ الحياة المنتظرنرجسيتيـ ا

ر عمى أمنيات كيركف أف شريؾ حياتيـ قادران عمى تحقيؽ تخيبلتو.إال أف أحداث الحياة الكاقعية تؤث
 تفشؿ محاكالت جعؿ الشريؾ أنا مثاليان ألسباب كثيرة. ككثيران ما ،الفرد الغير كاقعية

كتقدير ذات  الزكجة التي لدييا في العادة نقص في الثقة بالنفس :شريك الحياة العاجز-3
ف ىذا سبب في سكء التكافؽ تستجيب لغضب زكجيا باالكتئاب كاليأس كيكك  منخفض عادة ما

 (.124-123 ،2014،)كنكغي  بينيما

 :األسواد لذي والالهؼقىلح الوؼقىلح الطوىحاخ

يحائيـ البعض كتأثير لمزكاج الكاقعية الحسابات عف غفمة في  أك الرجؿ نفس في تنطمؽ أحيانان  كا 
 دكف طمكحاتو جميع الزكاج ظؿ في سيحقؽ أف أحدىما يتصكر إذ ليا، حد ال طمكحات المرأة

 عف يختمؼ الذم حسابيا ليا الدنيا أف عف غافبلن  بالرياحيف مفركشة ستككف الحياة كأف حساب،
 أحد، عمييا ال يعترض منطقية مسألة كىذه كالمحسكبة، المعقكلة الطمكحات بعض حساباتو، ىناؾ

ذف الكاقع أرض عمى تحققو أبدان  يمكف ال ما الطمكحات مف ىناؾ لكف  . عنيا الكؼ فينبغي كا 
 كسنكتفي الصعكبة، غاية في مسألة عدىا كسيككف الخيالية، الطمكحات جميع استقراء يمكف ال
 . عامة كظاىرة أىميا إلى باإلشارة البحث ىذا في
 كعميو كأرقاء، عبيد أنيـ عمى أزكاجيـ إلى األسؼ كمع البعض ينظر: الكامل االستسالم- 1
 الحس إلى تفتقد بالطبع النظرة كىذه نقاش، دكف أكامر مف إلييـ يصدر ما بتنفيذ مطالبكف فإنيـ

 أك يمكف التي الفائدة ما .ذلؾ تحقيؽ مف تمكف إذا بالسعادة اإلنساف يشعر أف ينبغي كال اإلنساني
 زكجيا تحكؿ إذا الزكجة تجنيو  الذم النفع ىك كما جاريةمجرد  إلى زكجتو ؿ[حك إذا الزكج يجنييا
 . الحياة لمعنى نسفان  ىذا أليس ؟ عبد إلى
 ألف اإلنساف طمكح مف كبالرغـ الحرية، في تمكف الحياة معاني إف: السيطرة في التشديد-2

 إذ زكاجيـ بعد األفراد بعض ذلؾ يفعؿ كما اآلخريف استعباد محاكلة إلى يعمد فإنو حران  يعيش
 منزؿ نظرىـ في الزكجي البيت حيث ضباط.التحقيؽ، بدقة شيء كؿ مراقبة كبإصرار فيحاكلك 
 إلى د تقك كأف بد ال المشكىة الرؤية ىذه مثؿ إف. عنيا الكشؼ ينبغي التي باألسرار زاخر

 (.59-37، 2004القائمي ،) كالتنازع االصطداـ

 :الشورُح الخالفاخ 

 كؿ كيقـك الزكجية، العبلقاتفي  الصراع ينتشر الزكاج، حكؿ تدكري الت الركمانسية األفكار برغـ
 يكجد كال بينيما، الصراع ينشأ ،كبالتالي اآلخر الطرؼ كتغضب تحبط بتصرفات كالمرأة الرجؿ مف
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 كىما المعاناة، ككذلؾ ككيفا، كما كارد فالتكتر متكترة، غير زكجية عبلقات نسميو أف يمكف ما
 إلى كمداه التكتر نكع في االختبلؼ كيرجع مختمفة، بنكعيات الزكجية العبلقات كؿ في مكجكداف
دراكيما لمزكجيف النفسي كالبناء الضغكط نكع اختبلؼ  عدـ كمنيا التكاصؿ مشكبلت كأف "لمتكتر كا 
 ،كيمييا الحب مشاعر عف التعبير كعدـ ،آلخرا الطرؼ آراء احتراـ كعدـ الحكار كانقطاع التفاىـ
 ثـ المسئكلية تحمؿ كعدـ التعاكف كعدـ األطفاؿ تربية حكؿ كخبلفات الخبلفات حؿ عمى القدرة عدـ

 الزكج بخؿ في ،تتمثؿ مالية مشكبلت ثـ اآلخر، الطرؼ أىؿ احتراـ عدـ أك األىؿ تدخؿ مشكبلت
 كال المشتركة االىتمامات كتنقص الجنسية كالمشكبلت كالعناد الخيانة منيا متنكعة مشكبلت ،كىناؾ
نما الزكجيف تكاجو التي المشكبلت انعداـ الزكجية السعادة تعنى  تمؾ مكاجية عمى المقدرة تعنى ،كا 

 قد التي المشكبلت مف ابعضن  يكاجياف السعيديف الزكجيف فإف ثـ كمف حميا عمى كالعمؿ المشكبلت
 جكانب الزكجية لمخبلفات يككف قد ك مشكبلت مف السعيديف غير الزكجيف يكاجو عما تختمؼ ال

نماء إثراء عمى تعمؿ حيث إيجابية  مف الخالي الزكاج ليس الحقيقي فالزكاج الزكجية، العبلقة كا 
 متنكعة مادة الخبلفات مف كيتخذ الصعكبات يتخطى أف يمكف الذم الزكاج كلكنو الخبلفات
 ضركرية الزكجية المشكبلت كتعتبر تخطييا عمى كتدريبيما الحؿ عمى الزكجيف قدرة مدل الختبار
 مرة كالرجكع ىذه المشكبلت عمى التغمبفي  نمكىا كاكتماؿ الزكجيف بيف النظر كجيات لتقريب
 (.55 ،2008 ،مكسى )أبك بينيما المتدفؽ كالحب األماف بر إلى أخرل

 :الشورُح الحُاج فٍ النشاع 

 ختبلؼاال ىي لدل الشباب خاصة الزكجية، الحياة في النزاع نشكب إلى تؤدم التي المسائؿ مف
 لتشمؿ أيضان  تنسحب إنيا بؿ الشباب عند تتكقؼ ال المسألة كىذه الحياة، إلى كالنظرة الرؤيا في

 كآمالو كأحبلمو رؤاه منيما كؿ كلدل المثيرة الزكاج تجربة الفتاة مع الشباب يخكض أكبر. أعماران 
 كعمى  اآلخر الطرؼ عف منيما كؿ معمكمات مف كاسعة مساحة الخياؿ يغّطي ما كعادة العريضة،

 أف بعد كلكف. منيـ كؿ   كقدرات ماتيبإمكانا جيؿ في حياتيما المستقبمية ببناء يبدآف األساس ىذا
 تبدد حيث األمكر، كمراجعة كالتقييـ الحساب مف مرحمة تبدأ ىدكء في عاميف أك شيريف يقضيا
 كؿ خبلليا كيسعى السمكؾ، تراكمات األعماؽ في تترسب كعندىا كاألكىاـ، الخياؿ ضباب الشمس
 إلى كتظير المكقؼ ينفجر الشرارة اشتعاؿ لحظة كفي ،عمييا كالسككت عنيا التغاضي طرؼ
 ينشب قد النزاع بأف البحكث كتؤكد .كالمكاجية النزاع مف فصؿ كيبدأ الدفينة، العقد جميع السطح

 فمف برمتو، األسرم البناء لييدد يتصاعد ما سرعاف ثـ التافية التفاصيؿ بعض حكؿ بدايتو في
  :النزاع بكاعث ك النيائي نفصاؿكاال بالطبلؽ الجدم التفكير إلى كالضرب، العراؾ إلى جارحة كممة
 :  يمي ما إلى اإلشارة يمكف الزكجيف بيف النزاع كراء تكمف التي األسباب أك السبب في لمبحث -1
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  . األسرة حياة خاصة ، الحياة عف الخاطئة المفاىيـ -2
 . الزكاج تجربة خكض قبيؿ ببعضيما الطرفيف جيؿ -3
 . اآلخر الطرؼ كسمكؾ كعادات لتقاليد طرؼ كؿ تفيـ عدـ -4
 . اآلخر الطرؼ عمى كسيطرتو قدرتو إلثبات الطرفيف أحد سعي -5
 . األسرة محيط في خارجية عكامؿ عف الناجمة الغضب شحنات إفراغ -6
 . العكاطؼ إلى كاالنقياد العقؿ غياب -7
 . كالحرماف اآلالـ تحمؿ عمى القابمية محدكدية أك انعداـ -8
 . كتعقؿ ركية دكف جزافان  األحكاـ إطبلؽ -9

 . بالغبف كالشعكر الزكاج عمى الندـ -10
ساءة الحسد-11  . اآلخر بالطرؼ الظف كا 
 . كاإليثار التسامح ركح غياب-12
 . بديبلن  زكجان  يككف أف أمؿ عمى آخر بشخص التعمؽ-13

 الحياة تدىكر كراء الميـ لعامؿ ذاتو،ا بحد يبقى الذم الطرفيف، بيف الركحي التكافؽ انعداـ كأخير
 (.10-8، 2004 ،)القائمي األسرة كانحطاط الزكجية

 :األسزج استقزار ػلً اإلنزاب ػذم أحز

 زىرة فاألكالد بنيانو كتقكية األسرة استقرار عمى العمؿ في ميمنا دكرنا لئلنجاب أف فيو شؾ مماال
 الزكج أىؿ مف الخارجي محيطيـ إلى كتتعداىا الزكجيف مف كؿ سعادة تكتمؿ يـكب الدنيا الحياة
 .كأقرباء أىؿ مف تفاصيميا يشاركيـ مف فيناؾ كحدىـ، حياتيـ يعيشاف ال فالزكجاف الزكجة، كأىؿ
صابة اإلنجاب تعسر فعند  حياتيـ كياف ييز تأثير لو ىذا فإف العقـ؛ بحالة أحدىما أك الزكجيف كا 

 ىذا تعطؿ ا فإذ كزكجة زكج كؿ بو يحمـ شعكر كاألبكة األمكمة فإحساس بقاءىا, كييدد الزكجية
 ىذه أف إال الزكجيف, بيف كالمكدة الحب مف كاف ميما كاستقرارىا األسرة حياة عمى أثر، الشعكر
 فيذه ,أمان  تصبح أك أبا يصبح أف شعكره حؽ مف منيما كبل تمنع لف كالرائعة الجميمة المشاعر
 كقع لو يككف طفؿ إنجاب كالكد، الحب ىذا يدعـ بينيما رابط يعززىا لـ أف كتذبؿ تتأثر قد المشاعر

 مف األزكاج مف فكثر حتراـ،اال ك التقدير كيزداد بينيما العبلقات تقكل الزكجية، حياتيما عمى كبير
 حيف الزكجية الحياة استقرار عمى العقـ كيؤثر .أميـ ألجؿ األكالد كيحبأكالدىا,  ألجؿ األـ يحب
 العبلج تقديـ في الكسائؿ جميع استنفذ أف بعد تنجب أخرل مف الزكاج في التفكير في الرجؿ يبدأ

 مشاركة تحمؿ مف بدال الطبلؽ كتطمب األمر ىذا الزكجة ترفض حينما المشكمة كتكمف لزكجتو،
 .بأكمميا األسرة فتنيار األكالد، ستنجب أنيا بما األىمية كؿ ليا يككف زكجيا في أخرل امرأة
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 زكجيا عمى المرأة تصبر ما فغالبا الزكج جانب مف العقـ كاف إف أما الزكجة، مف العقـ كاف إف ىذا
 أنثى كؿ تتمناه الذم األمكمة شعكر فقدانيا عمى كالحسرة باأللـ الدائـ إحساسيا مع الحالة ىذه في

 مما ،الكرامة مجركح بأنو فيشعر ذلؾ في السبب ىك بأنو يشعر الذم الزكج إلى الشعكر ىذا فينتقؿ
   كتنيار األسرة فتيدـ آخر زكج عند الشعكر ىذا عف لتبحث زكجتو طبلؽ إلى يدفعو قد
 (.108-107،  2010،زريفة )

الزكجية ال تكجد دراسات محددة لؤلزكاج المحركميف طكعان مف األطفاؿ في بناء بديؿ أنماط الحياة 
كبالرغـ مف كجكد كثير مف األبحاث تقكؿ بأف األطفاؿ يككف ليـ تأثير سمبي عمى جكدة الحياة 

أندرسكف ككايت ككينبرج( تقكؿ أف األطفاؿ ) الزكجية كرضا الزكجية ىناؾ دراسات أخرل كدراسات
ـ التعامؿ مع ليـ تأثير إيجابي عمى االستقرار الزكاجي كىناؾ دراسات أكثر تحديدان تقكؿ بكيؼ يت

اسات )ألكلبرينتش كآخركف( كفي در  .الزكاج كعمميات التفاعؿ الزكجية العقـ ككيؼ أنو يؤثر عمى
( يمكف أف يككف ليا آثار سمبية عمى التكافؽ الزكاجي العبلجات )الخصكبةأف اإلجياد ك أثبتت 

كبالتالي تشكيؿ مسار أما )مارتف كماثيكز( ناقشا األزكاج المحركميف مف األطفاؿ  .كرضا األزكاج
الحياة بدكف أطفاؿ كالجداكؿ الزمنية لمعبلج ككانت النتائج في كقت الحؽ مف الحياة حكؿ عكاقب 
سمبية عمى المدل الطكيؿ فاألفراد الذيف اختاركا عدـ إنجاب األطفاؿ كانكا أكثر احتماالن عمى إدراؾ 

شاكؿ صكرة عمى اإلجياد األقؿ كالمت مقالمزايا مف العيكب في عدـ كجكد األطفاؿ كالمزايا كان
المالية األقؿ كاليمكـ أقؿ مع مزيد مف الحريات بينما كانت العيكب عدـ كجكد الرفقة كزيادة الشعكر 
بالكحدة كغياب التجارب كعدـ االكتماؿ كعدـ كجكد الدعـ كالرعاية كىذه التصكرات األخيرة لـ 

كفي  كست ندـ في الحياة في كقت الحؽ.تعكس عمى نحك أكثر إيجابية تقييمات الحياة بؿ ع
تبيف أف عدـ اإلنجاب يقمؿ مف تكافر العبلقات  لركالند ككككس كفريدماف كآخركف(دراسات أخرل )

االجتماعية التي تشكؿ مصادر التبادؿ االجتماعي كالدعـ في كقت الحؽ مف الحياة كرغـ أف 
عدالت ارتفاع م كرضا عف الحياة بعض األبحاث أظيرت انخفاض مستكيات التكازف العاطفي كال

 ( Bulcroft,Teactlman,2011,p126)الكحدة في كقت الحؽ فإف ىذه اآلثار ليست متسقة
 :التعميق العام

ف مف خبلؿ ما سػبؽ مػف اإلطػار النظػرم نجػد أف اإلنجػاب غايػة أساسػية فػي الحيػاة الزكجيػة كبػدك 
بالنسبة لمرجؿ كالمػرأة ألنػو يشػبع حاجػة الرجػؿ بػأف ، كاإلنجاب سعادة اإلنجاب ال يعد الزكاج مكتمبلن 

نثى بأف تككف أمان، كالمرأة بدكف اإلنجاب تشعر كأنيا نصؼ امرأة ككأنيا فقدت أنكثتيا يككف أبان كاأل
ألخػػرل  كقػد تػػدخؿ فػػي صػػدمة نتيجػػة عقميػػا كتسػػتجيب ليػػذه الصػػدمة بػػردكد أفعػػاؿ تختمػػؼ مػػف أنثػػى

ف العقػـ كتتعػايش معػو، كقػد تسػتجيب األخريػات بػاليركب تقبػؿ بعضػيحسب سماتيا الشخصية فقػد ت
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كتصػػبح ذات شخصػػية نرجسػػػية تيػػتـ بنفسػػػيا فقػػط كقػػػد تعاقػػب نفسػػيا عمػػػى ذنػػب لػػػـ ترتكبػػو فتشػػػعر 
بالدكنية كانخفاض احتراميا لذاتيا كقد تدخؿ فػي صػراعات كتناقضػات كبيػرة نتيجػة الضػغكط الكثيػرة 

ف تناقض الذات يػؤدم إ لػى ردكد فعػؿ سػمبية كبالتػالي نشػأة الخػبلؼ كالصػراع التي قد تتعرض ليا كا 
يتكقؼ عمى الصحة ف التكافؽ الزكاجي أل ،مما قد يؤثر سمبان عمى العبلقة الزكجية كيؤدم إلى فشميا

( التػػػي أثبتػػػت أف 2000كدراسػػػة القشػػػعاف ) كىػػػذا مػػػا أكدتػػػو العديػػػد مػػػف الدراسػػػات النفسػػػية لمػػػزكجيف.
كمػػا أكػػدت  ،تقػػدير الػػذات مػػف اإلنػػاث فػػي األسػػر الغيػػر منجبػػةاإلنػػاث فػػي األسػػر المنجبػػة أعمػػى فػػي 

أكثػػر عرضػػة لبلكتئػػاب كالكحػػدة مقارنػػة مػػع ( أف النسػػاء بػػدكف أطفػػاؿ Tanya,2000دراسػػة تانيػػا )
( التػي أكػدت أف نسػبة االضػطرابات النفسػية لػدل النسػاء 2007األميات، كدراسة نكربػاال كآخػركف )

.كمػػػا الحظنػػػا أيضػػان أف العقػػػـ قػػػد يػػػؤدم إلػػػى الطػػػبلؽ %28% كلػػػدل المنجبػػػات 44منجبػػػات  الغيػػر
كالبحػػث عػػف شػػريؾ قػػادر عمػػى اإلنجػػاب كمػػا أف عػػدـ اإلنجػػاب عنػػدما يسػػتتب يػػؤدم إلػػى مشػػكبلت 
نفسية كبيرة لدل المرأة غير القػادرة عمػى اإلنجػاب كالنرجسػية كالتناقضػات الكثيػرة التػي تتشػكؿ لػدييا 

تي بدكرىا تؤثر عمى عبلقتيا الزكجية كتجعميا أكثر فقران كال بسبب الضغكط الكبيرة التي تتعرض ليا
( Anita, et al,2012كأكدت الدراسػات كدراسػة أنيتػا كآخػركف ) مف العبلقة الزكجية لدل المنجبات

أف ىنػػػاؾ تػػػأثير كبيػػػر لعػػػدـ اإلنجػػػاب عمػػػى التكافػػػؽ الزكاجػػػي باإلضػػػافة إلػػػى كجػػػكد مشػػػكبلت نفسػػػية 
حظنػػػا أىميػػػة بعػػػدم النرجسػػػية كتنػػػاقض إدراؾ الػػػذات كمػػػدل كمف خػػػبلؿ مػػػا سػػػبؽ الكمعانػػػاة شػػػديدة.

فػالتكافؽ الزكاجػي إذان عنصػر ل النساء المنجبػات كغيػر المنجبػات، تأثيرىما عمى التكافؽ الزكاجي لد
رئيسػػي كىػػاـ فػػي الحيػػاة الزكجيػػة كبدكنػػو تنيػػار العبلقػػة الزكجيػػة كقػػد يػػؤدم ذلػػؾ إلػػى انييػػار األسػػرة 

ا الحظت الباحثة يتأثر بعدة عكامؿ شخصية كنفسػية كاجتماعيػة تتبػايف بكامميا كالتكافؽ الزكاجي كم
فػػي أىميتيػػا كدرجػػة تأثيرىػػا عمػػى التكافػػؽ الزكاجػػي كلكػػف أىػػـ مػػا قػػد يػػؤثر بػػو ىػػك عػػدـ القػػدرة عمػػى 
اإلنجػػاب لػػدل أحػػد الػػزكجيف كبالتػػالي البػػد مػػف كجػػكد عبلقػػة متينػػة قائمػػة عمػػى أسػػس قكيػػة حتػػى تػػتـ 

لذلؾ ستقـك الباحثة بمعرفة درجة النرجسية كالتناقض لدل  لتكافؽ الزكاجي.الصحة النفسية كيتحقؽ ا
النسػػاء المنجبػػات كغيػػر المنجبػػات كدرجػػة تػػكافقيف زكاجيػػان مػػف خػػبلؿ تطبيػػؽ األدكات المناسػػبة عمػػى 
عينػػػة مػػػف ىػػػؤالء النسػػػاء ثػػػـ سػػػيتـ عػػػرض النتػػػائج كمناقشػػػتيا كتفسػػػيرىا كاقتػػػراح بعػػػض التكصػػػيات 

 لمصحة النفسية.  لممساعدة عمى الكصكؿ
سػػتقـك الباحثػػة فػػي الفصػػؿ الثالػػث بعػػرض مفصػػؿ لمدراسػػات السػػابقة العربيػػة كاألجنبيػػة أمػػا اآلف  

 القريبة مف دراستيا أك تناكلت مفاىيـ قريبة مف مفاىيـ دراستيا.
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 الفصل الثالث: الدراسات السابقة
 أواًل الدراسات السابقة المحمية والعربية

 الدراسات السابقة األجنبيةثانيًا 
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 51 

  الفصل الثالث الدراسات السابقة 
:مقدمة  

تعطي مراجعة األدبيات الخاصة بالدراسات التي تتناكؿ متغيرات البحث تصكران لمباحث حكؿ طبيعة 
المتغيرات التي تناكلتيا الدراسات القريبة مف بحثو، كتمقي الضكء عمى أبرز نقاط االختبلؼ 

المستخدمة بيف بحثو كاألبحاث األخرل مف حيث المتغيرات المتناكلة لمدراسة كاألدكات كااللتقاء 
كالمنيج البحثي المتبع كاألساليب اإلحصائية المعتمدة في ىذه الدراسات، كما تمكنو مف االطبلع 
عمى أبرز النتائج التي تكصمت إلييا تمؾ األبحاث كمكقع نتائجو منيا، كفي الدراسة الحالية تناكلت 

فؽ الزكاجي لدل عينة مف الباحثة مظاىر الشخصية النرجسية كتناقض إدراؾ الذات كعبلقتيا بالتكا
النساء المنجبات كغير المنجبات، بالمقابؿ تناكلت العديد مف الدراسات التي تـ اإلشارة إلييا في 

ات البحث العبلقة بيف العقـ كالتكافؽ الزكاجي كبعض المتغيرات القريبة مف تناقض إدراؾ الذ
نما قريبة منيا، فحاكلت دراسة قد تناكلت المت ةكجد أيتكالتكافؽ الزكاجي إال أنو لـ  غيرات نفسيا كا 

، كبعد ةالحالي دراسةة منيا في النتائج النيائية لمالتقريب بيف دراستيا كالدراسات المستعرضة لبلستفاد
كأىـ  العينة كاألدكات كاإلجراءاتالتعقيب عمييا مف حيث المتغيرات ك  يأتي عرض الدراسات السابقة

 .النتائج
 :السابقة المحمية العربية الدراسات أكالن 
اإلدراك المتبادل لمزوجين في العالقات الزواجية )بعنوان:م( 1983دراسة حبيب ) -1

  مصر(..المتوترة
 معرفة العبلقة بيف اإلدراؾ لدل الزكجيف كالتكافؽ الزكاجي. ىدف الدراسة:

، كال تزيد مصرمف التعميـ المتكسط فأعمى في زكجة كأزكاجيف  (30)مف : تككنتالدراسة عينة
 سنة. (12) فترة زكاجيف عف
كرة إضافة إلى ، كاختبار الصاستبانة لمعبلقات الزكاجية، كاختبار إكماؿ الجمؿ أدوات الدراسة:
 .المقاببلت المقننة

أسباب التكتر في العبلقات الزكاجية يرجع إلى عدـ تبلؤـ البناء النفسي لمزكجيف،  نتائج الدراسة: 
ككذلؾ كجكد اختبلفات اجتماعية كثقافية، كافتقار المرأة لمشعكر بالنظرة اإلنسانية، بينما كانت 
ىماؿ الزكجة لممظير العاـ  شككل األزكاج مف إىماؿ الزكجة التعرؼ عمى ميكلو كاىتماماتو، كا 

ب ككثرة الطمبات المالية، كعدـ الطاعة كالتسمط كالشككل مف الخكؼ مف الخيانة كالح
 (.17، 2014الزكاجية)كنكغي،
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 مصر(. .التوافق الزواجي)بعنوان : ( 1986دراسة دسوقي ) -2
التعرؼ عمى الحاجات النفسية ك سمات الشخصية ك العكامؿ االجتماعية لممتزكجيف  الدراسة: ىدف

كالتعرؼ عمى الدكافع البلشعكرية لمحاالت المتطرفة مف سكء التكافؽ الزكاجي ك بالنياية عمؿ 
 برنامج إرشادم مقترح.

 ( سنة. 50– 25( زكجان كزكجة أعمارىـ بيف )90تككنت العينة مف ) عينة الدراسة:
كمقياس التفضيؿ  استمارة بيانات خاص عف المتزكجيف كاستبياف التكافؽ الزكاجي دوات الدراسة:أ

 الشخصي كاختبار عكامؿ الشخصية لمراشديف كاستمارة المقابمة الشخصية. 
( سنة 25ىناؾ فركؽ ذات داللة في التكافؽ الزكاجي بيف الذيف تزكجكا قبؿ )أف  نتائج الدراسة:

( سنة كال يكجد فركؽ حسب مستكل التعميـ، كما 25لصالح المتزكجيف قبؿ ) مف العمر أك بعدىا
تكجد فركؽ بيف المتكافقيف كغير المتكافقيف في ك  يتأثر التكافؽ الزكاجي بعدد األطفاؿ كمدة الزكاج
 حاجاتيـ النفسية القائمة كفي سمات شخصياتيـ.

المصرية وعالقتيا بالتوافق  الحاجات النفسية لممرأة):( بعنوان1989دراسة أبو سوسو )-3
 (.القاىرة.الزواجي

 معرفة أثر الحاجات النفسية لممرأة عمى تكافقيا الزكاجي بحسب أىميتيا.       ىدف الدراسة:
 .( سنة45– 30( زكجة جامعية عاممة تراكحت أعمارىف ما بيف )198) تككنت مف عينة الدراسة:

داد الباحثة كمقياس التفضيؿ الشخصي.        مقياس التكافؽ الزكاجي مف إع أدوات الدراسة:
كجكد تشابو في بعض الحاجات النفسية بيف مجمكعة المتكافقات كغير المتكافقات  نتائج الدراسة:

في الحاجة لئلنجاز كالعطؼ كالتحمؿ، ككذلؾ كجكد تقارب في بعض الحاجات األخرل مثؿ 
لحاجة إلى التكاد لدل المتكافقات كلكحظ الخضكع كلكـ الذات كالسيطرة، كقد كجد ارتفاع درجات ا
 ارتفاع درجة استقبلؿ الذات كالعدكاف لدل غير المتكافقات.

زوجية وعالقتيا بالتوافق مفيوم الذات وأساليب المعاممة ال)بعنوان:( 1995دراسة خميل )-4
 مصر(..الزواجي
الكشؼ عف العبلقة بيف أبعاد مفيـك الذات كأساليب المعاممة الزكجية كالتكافؽ  الدراسة:ىدف 

الزكاجي كالكشؼ عف داللة الفركؽ بيف األزكاج كالزكجات في أبعاد مفيكـ الذات كأساليب المعاممة 
الزكجية كالتكافؽ الزكاجي ككذلؾ الكشؼ عف داللة الفركؽ بيف ذكم المستكل االجتماعي 

مرتفع كذكم المستكل المنخفض في أبعاد مفيكـ الذات، أساليب المعاممة الزكجية، كاالقتصادم ال
 التكافؽ الزكاجي.
 ( زكج كزكجة عامميف كعامبلت.200تككنت مف) عينة الدراسة:
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مقياس مفيـك الذات كمقياس أساليب المعاممة الزكجية ك  مقياس المستكل االجتماعي أدوات الدراسة:
 .لمكبار

تكجد عبلقة سالبة بيف تقبؿ الذات كتقبؿ اآلخريف كأسمكبي التسمط كالنبذ كاإلىماؿ،  :نتائج الدراسة 
كتكجد عبلقة سالبة بيف تقبؿ الذات كالتسمط كأسمكب اإلىماؿ كأسمكب التدليؿ كالحماية الزائدة كبيف 

 التكافؽ الزكاجي كأبعاده.
ألسمكب التسمط كالقسكة لصالح  فركؽ بيف متكسط درجات األزكاج كالزكجات في إدراكيما تكجد كما

تكجد فركؽ بيف متكسط درجات األزكاج كالزكجات في إدراكيما ك  األزكاج في الكضع األفضؿ.
 ألسمكب اإلىماؿ كالمكدة كالرحمة لصالح األزكاج.

وافق الزواجي في األسرة تأثير العقم عمى تقدير الذات والت):بعنوان (2000عان )دراسة القش-5
  الكويت(.."الكويتية

 افؽ الزكاجي.معرفة العبلقة بيف العقـ كالتك  ىدف الدراسة:
مف األزكاج كالزكجات مف األسر التي تعاني مف  (344) مفتككنت عينة الدراسة  :عينة الدراسة

 لمنجبة. ( مف األسر ا 107 (، )إناثان  150ذككران، 194 منيـ ) العقـ األكلى كالعقـ الثانكم
 كمقياس تقدير الذات (1976مقياس التكافؽ الزكاجي ) سبانيت  أدوات الدراسة: 
 ـ ككبرسميث ( ترجمة الباحث. 1990)
، كلـ تكجد فركؽ بينيما مف األسر العقيمة في تقدير الذاتف األسر المنجبة أعمى إنتائج الدراسة:  

في في التكافؽ الزكاجي كلـ تكجد فركؽ دالة بيف الذككر باألسر العقيمة كالذككر باألسر المنجبة 
في األسر ، بينما كانت اإلناث في األسر المنجبة أعمى مف اإلناث تقدير الذات كالتكافؽ الزكاجي

ؽ الزكاجي ، كما كاف الذككر في األسر ، كلـ تكجد فركؽ بينيما في التكافالعقيمة في تقدير الذات
، بينما كاف العكس في التكافؽ   العقيمة أعمى مف اإلناث في األسر العقيمة في تقدير الذات

األسر المنجبة أعمى مف الذككر في كؿ مف تقدير الذات ، كالتكافؽ   الزكاجي ، كما كاف اإلناث في
 الزكاجي.

العصابية وعالقتيا بالالمعنى لدى المرأة غير )( بعنوان:2014دراسة خاسكة )-6
 سوريا(..المنجبة

معرفة درجة كجكد العصابية كالبل معنى لدل المرأة المنجبة كمعرفة الفركؽ بيف  :الدراسة فىد
 معنى)سكريا(.النساء المنجبات كغير المنجبات في درجة العصابية كالبل 

 ( غير منجبة.120( منجبة ك)120( امرأة )240تككنت العينة مف ) الدراسة: عينة
 استبانة أعدتيا الباحثة ككجيتيا ألفراد العينة. أدوات الدراسة:
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معنى بيف المنجبات كغير المنجبات كما  تكجد فركؽ عمى مقياس العصابية كالبل نتائج الدراسة:
رأة غير المنجبة كتكجد فركؽ عمى مقياس تكجد عبلقة ارتباطية بيف البلمعنى كالعصابية لدل الم

سنكات -المستكل التعميمي-اإلقامة-منجبات كفؽ متغير )العمؿالغير لنساء البلمعنى لدل ا
 .الزكاج(

 ثانيًا الدراسات السابقة األجنبية:
العوامل االجتماعية )( بعنوان:Aghanwa, et al, 1998دراسة آغانوا وآخرون )-1

 .(االضطرابات النفسية المرتبطة بالعقم في نيجيرياوالديموغرافية في 
"Socio demographic factors in mental disorder associated with 
infertility in Nigeria"                                                                     

 امرأة منجبة في نيجيريا. 37امرأة غير منجبة ك 37شممت  عينة الدراسة:
 تقييـ سريرم، جدكؿ مقابمة مصمـ خصيصان ألخذ معمكمات معينة. أدوات الدراسة:
أكدت الدراسة أف النساء غير المنجبات يكاجيف عبلقات زكجية أفقر مف نظيراتيف  نتائج الدراسة:

 عدادان لتبني طفؿ.المنجبات، كالمرأة غير المنجبة كانت أكثر است
م موقع السيطرة واحترا–دراسة الرضا الزواجي )بعنوان: ( Cagla,2004دراسة ساجال )-2

 الذات والتنبؤ باإلشباع الجنسي)جامعة الشرق األوسط(.
"AN exploration of marital satisfaction, locus of control ,and self-
esteem as predictors of sexual satisfaction"                                    

–مكقع السيطرة –الحصكؿ عمى فيـ اإلشباع الجنسي كالتنبؤ باالرتياح الزكاجي ىدف الدراسة: 
 احتراـ الذات كالرضا الجنسي.

 ( إناث.107) ( شخص متزكج200تككنت مف ) عينة الدراسة:
كمقياس ركزنبرغ في احتراـ الذات كنمكذج  الزكاجيمقياس التكيؼ لمعرفة الرضا أدوات الدراسة:  

 المعمكمات الديمكغرافية كمقياس التحكـ ركتر.
أف الذككر لدييـ مستكيات أعمى مف اإلشباع الجنسي كالنساء أقؿ رضا. كأف  نتائج الدراسة:

 التفاعؿ بيف المتغيرات لدل الجنسيف عمى حد سكاء في إطار الزكاج.
لمستكل التعميـ حيث تختمؼ المجمكعات بالنسبة لمكضع السيطرة ككذلؾ كاف التأثير الرئيسي 

 بالنسبة لبلرتياح الزكاجي كاإلشباع الجنسي كاحتراـ الذات.
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 .(الذات وعالقتو بالتوافق الزواجي تقدير): ( بعنوان(Neff , 2005دراسة-3  
"Self-esteem and its relationship to marital adjustment" 

 الكشؼ عف العبلقة بيف تقدير الذات كالتكافؽ الزكاجي. الدراسة:ىدف 
 شيكر فقط مف الزكاج. 6زكج أك أسرة حديثة الزكاج أم  82تككنت مف عينة الدراسة: 
مقياس ركزنبرغ لتقدير الذات، عف طريؽ تحكير عبارات المقياس بحيث يقـك  أدوات الدراسة:

  الشخص بتقدير الطرؼ األخر باإلضافة إلى العبارات األصمية لتقدير نفسو.
كمما تقاربت أحكاـ الشخص عف نفسو، مع أحكاـ الزكج أك الزكجة عف ذلؾ  نتائج الدراسة:

 الزكجية، كىذا يتفؽ مع تكقعات األزكاجالشخص كمما كاف ذلؾ منبئا بنجاح العبلقة 
 (.1924،36)باصكيؿ، 

دراسة االضطرابات النفسية ) ( بعنوان:Noorbala, et al, 2007دراسة نورباال وآخرون )-4
 .(بين النساء المنجبات والنساء غير المنجبات وبعض العوامل المؤىبة

"Study of psychiatric among fertile and infertile  women and some 
predisposing factors"                                                                   

تحديد نسبة انتشار االضطرابات النفسية لدل النساء غير المنجبات مقارنة بالنساء  ىدف الدراسة:
 المنجبات كالعكامؿ المييئة ليا.

 امرأة. 300شممت عينة الدراسة  عينة الدراسة:
( ، كاستبانة لدراسة الخصائص Scl-90-Rالنسخة المنقحة مف قائمة األعراض ) أدوات الدراسة:

 الديمكغرافية كالنفسية كالشخصية المييئة.
أظيرت النتائج أف نسبة االضطرابات النفسية لدل النساء غير المنجبات قد بمغت  نتائج الدراسة:

 %.28,7ء الخصبات % كلدل النسا44
كجكد مستكيات مختمفة بشكؿ ممحكظ بيف النساء غير المنجبات مقارنة بالنساء المنجبات مف 

 حساسية العبلقات الشخصية كاالكتئاب كالقمؽ لصالح النساء غير المنجبات.
 كانت ربات البيكت غير العامبلت أكثر تعرضان لبلضطرابات النفسية مقارنة مع النساء العامبلت.

 .( 62-2014،61خاسكة، )
اضطراب الشخصية أعراض )عنوان: ب ((Susan &et al,2008وآخرون دراسة سوزان-5

 أمريكا(..والوظائف الزوجية
personality disorder symptoms and marital functioning"                 " 
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في الزكاج كالرضا  بحث العبلقة بيف عمـ األمراض المتزامنة كضعؼ الشخصية :الدراسة ىدف
 الزكاجي.

 ( زكجة.82( زكج ك)82تتكزع )( 164) عينة الدراسة:
جداكؿ التقرير الذاتي كمقياس الرضا ك (  MAPP)اختبار المكثكقية  الدراسة: دواتأ

 كمقياس لمعنؼ الجسدم كالمفظي.  كاستبياف عامؿ الشخصية الزكاجي
لـ يكف ىناؾ فرؽ كبير بيف األزكاج كالزكجات في االرتياح كالذم ارتبط بتقييـ  نتائج الدراسة:
( اضطراب PDأف األشخاص الذيف لدييـ ميزات خاصة مف )كما ، عنؼ الشريؾ

عدكاف جسدم كلفظي( يتصرفكف –ضعؼ تكاصؿ –مفاىيـ خاطئة –مرتبطة )بسكء الفيـ  الشخصية
ـ ميزات مرضية لدييـ احتماؿ كبير لعدـ السعادة الزكجية بطريقة تزعج الزكج. كاألفراد الذيف لديي

( أعمى )نقص في المعرفة الذاتية لؤلفكار كالمشاعر كالسمككيات كاف PDككمما كاف مستكل اؿ)
 الزكاج فاشؿ كغير سعيد.

ي منتصف العمر ىل الشعور بالوحدة واالكتئاب ف)بعنوان:  (Tanya,2009دراسة تانيا )-6
 فيالديمفيا(.. العقم ىو السبب

"Loneliness and depression in middle  and old age :are the 
childless more vulnerable?"                                                          

فحص الظركؼ البيئية لممجتمع الذم يعيش بدكف أطفاؿ كاآلباء في منتصؼ  ىدف الدراسة:
 العمر ككبار السف.

( لـ تنجب 620كمنيـ) (84-50( امرأة أعمارىـ بيف )3968تككنت العينة مف)عينة الدراسة:  
  (.364( كالنساء)256كالرجاؿ المحركميف كاألطفاؿ)

 .1988بيانات مسح كطني لمعائبلت كاألسر عاـ  أدوات الدراسة: 
كبركز  مع األمياتإف النساء بدكف أطفاؿ أكثر عرضة لبلكتئاب كالكحدة مقارنة  نتائج الدراسة:

أكبر لممرأة مقارنة بالرجؿ، كلـ تكف ىناؾ فركؽ ذات داللة في مدل عدـ اإلنجاب حسب الجنس 
 كالعرؽ بينما تعكس نمط مستكيات الخصكبة العمرية ليذه األفكاج.

النرجسية الجنسية والرضا اآلثار المترتبة عمى ): بعنوان (:james ,laura,2012دراسة )-7
 نيويورك(..الزواجي

The implication of sexual narcissim for sexual marital satisfaction"" 
بحث العبلقة بيف سمات الشخصية )النرجسية( بمككناتيا كالرضا الزكاجي  :الدراسة ىدف

 رجسية الجنسية عمى الرضا الزكاجي.كخصكصان تأثير الن
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  .مف المتزكجيف حديثان  (371)مف تككنت :عينة الدراسة
لقياس اإلشباع الجنسي كمقياس لمنرجسية كمقياس لمرضا استخدـ استبيانات  أدوات الدراسة:

 الزكاجي.
استحقاؽ  ،استغبلؿ جنسيسية )ىناؾ أربع جكانب تككف نشطة في النرجسية الجن :نتائج الدراسة

ف النرجسية الجنسية كانت ذات مستكيات  التعاطؼ الجنسي المنخفض، ،جنسي الميارة الجنسية( كا 
ف الزكجيف مع مستكيات عالية مف النرجسية الجنسية أك  عالية لدل األزكاج عنيا لدل الزكجات كا 
دة األزكاج الذيف لدييـ شركاء مع مستكيات أعمى مف النرجسية الجنسية شيدت انخفاض أكثر ح

 في الرضا الزكاجي أكثر الكقت.
 اليند(..العقم والتوافق الزواجي) :بعنوان( Anita &et al,2012دراسة أنيتا وآخرون )-8

Marital adjustment of childless couple"                                      " 
 دراسة التكافؽ الزكاجي لدل الزكجات العقيمات. ىدف الدراسة:

 ( سنكات عمى األقؿ.10العقيمات كمدة الزكاج )( مف النساء 30تككنت مف)عينة الدراسة:  
 استبياف التكيؼ االجتماعي. –عبارة عف المقابمة أدوات الدراسة:  

أف ىناؾ تأثير كبير لعدـ اإلنجاب عمى التكافؽ الزكاجي، كما تكاجو النساء  نتائج الدراسة:
يادة مدة الزكاج ىناؾ مشكبلت نفسية بسبب عدـ اإلنجاب كمعاناتيـ أشد مف معاناة الذككر كمع ز 

 .زيادة في التكافؽ الزكاج
ية دور الوساطة من تصور النرجسية والعالقة الرومانس)بعنوان  (:Zando,2012دراسة)-9

 أمريكا(..التناقض
"Narcissism and Romantic Relationship The Mediating Role Of 
Perception Discrepancy"                                                               

 ضا في العبلقة الزكجية مع الشريؾ،معرفة العبلقة بيف النرجسية كالركمانسية كالر  :الدراسة ىدف
 سي طالب كطالبة مف جامعات مختمفة،أزكاج شريؾ ركمان 75( 150مف )تككنت الدراسة:  عينة
 .تراـ الذات كمقياس لمرضا الزكاجيالتقارير الذاتية كاستبياف لقياس النرجسية كاح :الدراسة أدوات
النرجسيكف لدييـ المزيد مف أكقات العبلقة العاطفية كمدة عبلقة قصيرة كشركاء  :الدراسة نتائج

النرجسيكف ىـ أقؿ رضا عف العبلقة الزكجية حيث أف النرجسيكف لدييـ تناقضات تصكر كبيرة في 
مشاعرىـ الخاصة كلدييـ اىتما كبير بذاتيـ كبمشاعرىـ الخاصة كليس لدييـ اىتماـ بمشاعر  تقييـ

 .ب أف شريؾ النرجسي أقؿ رضا زكاجياآلخريف كىذا يفسر سب
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 :الساتقح الذراساخ ػلً تؼقُة

تعتبر الدراسات السابقة مرجعان ىامان لمبحث يضعو أماـ سمسمة مف التتابع الزمني لممتغيرات التي 
مكانية دراستيا مع  تناكليا في بحثو مف حيث النتائج كمدل صحة الفرضيات المتعمقة بيا، بؿ كا 
متغيرات أخرل، كفي ىذا البحث قامت الباحثة باستعراض التراث السيككلكجي كما يحتكيو مف 
ع دراسات سابقة قريبة مف المتغيرات المدركسة النرجسية كتناقض إدراؾ الذات كالعقـ في عبلقتيا م

التكافؽ الزكاجي كمتغيرات أخرل ساىمت بشكؿ أك بآخر في إضفاء مزيد مف الكضكح حكؿ 
مكضكع البحث، كبعد عرض أىـ ما جاء في الدراسات السابقة المحمية كالعربية كاألجنبية يأتي 

 التعقيب عمييا كذلؾ فيما يتعمؽ بالنقاط التالية:
األىداؼ التي سعت  العناكيف ك المتناكلة فيتنكعت الدراسات  :من حيث العنوان واليدف أوالً 
منيا ما سعى إلى دراسة العقـ لدل النساء كعبلقتو ببعض المتغيرات كدراسة  إلييا،
التي سعت إلى دراسة ظركؼ المجتمع الذم يعيش بدكف أطفاؿ، كدراسة  Tanya,2009))تانيا

كدراسة آغانكا ، الزكاجي بلقة بيف العقـ كالتكافؽ( التي سعت إلى معرفة الع2000القشعاف )
 ،( لدراسة العكامؿ االجتماعية كالديمكغرافية في االضطرابات النفسية المرتبطة بالعقـ1998)

سة التكافؽ الزكاجي لدل العقيمات، كما تناكلت التي سعت لدرا Anita, et al, 2012)كدراسة )
ية لممتزكجات كحاالت دراسات أخرل دراسة بعض سمات الشخصية كالعكامؿ النفسية كاالجتماع

التي سعت لبحث العبلقة بيف األمراض كضعؼ  Susan ,et al,2008)التكافؽ الزكاجي كدراسة )
( بعنكاف التكافؽ الزكاجي التي سعت إلى 1986كدراسة دسكقي ) ،الشخصية كالتكافؽ الزكاجي

التعرؼ عمى الحاجات النفسية كسمات الشخصية كالعكامؿ االجتماعية لممتزكجيف كعبلقتيا مع سكء 
( التي سعت لمعرفة أثر الحاجات النفسية لممرأة عمى 1989كدراسة أبك سكسك ) ،التكافؽ الزكاجي
دراؾ الذات كالتكافؽ كما تناك  ،تكافقيا الزكاجي لت دراسات أخرل العبلقة بيف مفيكـ الذات كا 

( التي سعت لمكشؼ عف العبلقة بيف أبعاد الذات كالمعاممة الزكجية 1995الزكاجي كدراسة خميؿ )
كدراسة  ،( عف اإلدراؾ المتبادؿ لمزكجيف كالتكافؽ الزكاجي1983كدراسة حبيب ) ،كالتكافؽ الزكاجي

(cagla,2004 التي )احتراـ -مكقع السيطرة-سعت لفيـ اإلشباع الجنسي كالتنبؤ باالرتياح الزكاجي
لدراسة العبلقة بيف تقدير الذات كالتكافؽ الزكاجي، كأخيران الدراسات  Neff,2005)الذات، كدراسة )

لبحث James, laura,2012) )ؽ الزكاجي كبعض المتغيرات كدراسةالتي تناكلت النرجسية كالتكاف
 Zendo,2012)ف سمات الشخصية النرجسية بمككناتيا كالرضا الزكاجي، كدراسة )العبلقة بي

لمعرفة العبلقة بيف النرجسية كالتناقض كالرضا في العبلقة الزكجية، أما الدراسة الحالية سعت إلى 
كشؼ العبلقة بيف مظاىر الشخصية النرجسية كتناقض إدراؾ الذات كالتكافؽ الزكاجي لدل النساء 

 كغير المنجبات كالفركؽ فيما بينيـ. المنجبات
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: أغمب الدراسات تناكلت النساء المتزكجات فقط مف شرائح اقتصادية من حيث العينة ثانياً 
( سنة ممف 55كاجتماعية مختمفة كمف فئات عمرية مختمفة كصمت في بعض الدراسات إلى عمر )

بعض الزكجات لدييف  ( سنة كعمر زكاجي ككانت15-10أمضكا في الزكاج مدة تتراكح مف )
كالبعض اآلخر ليس  ،James,laura,2012)( كدراسة)Susan , et al,2008) أطفاؿ كدراسة

كما كاف ىناؾ العامبلت كغير العامبلت، كمف حيث  ,Tanya,2009))كدراسة  لدييـ أم أطفاؿ
المستكل التعميمي كانت عينة الزكجات متعددة المستكيات التعميمية )كلقد راعت الباحثة مثؿ ىذه 

 المتغيرات في اختيار عينة الدراسة الحالية(.
الذم : اختمفت األدكات المستخدمة في ىذه الدراسات باختبلؼ اليدؼ من حيث األدوات ثالثاً 

سعت إليو، بالنسبة لمقاييس التكافؽ الزكاجي تعددت األدكات المستخدمة لقياس التكافؽ الزكاجي 
اجي تقيس جكانب الحياة يس كاستبانات خاصة بالتكافؽ الزك فبعض الدراسات استخدمت مقاي

الزكجية بيف الكاقع كالمأمكؿ كالرضا كاإلشباع الجنسي كمشكبلت التكافؽ الزكاجي، كدراسة 
(Susan ,et al, 2008  التي استخدمت اختبار المكثكقية كاختبار الرضا الزكاجي، كدراسة أبك )

ي، كفي دراسات ( التي استخدمت مقياس التكافؽ الزكاجي كمقياس التفضيؿ الشخص1986سكسك)
أخرل استخدمت مقاييس لقياس مفيكـ الذات كتقدير الذات كتككيد الذات، كدراسة 

((Cagla,2004  التي استخدمت مقياس ركزنبرغ في احتراـ الذات كمقياس الرضا الزكاجي, كما
( الذم Zendo,2012استخدمت مقاييس لقياس سمات الشخصية كمقياس النرجسية في دراسة )

كما تـ الحصكؿ عمى بيانات عف العقـ  ،استبياف النرجسية كاحتراـ الذاتاستخدـ التقارير الذاتية ك 
كدراسة أنيتا  مف خبلؿ المسح القكمي لنمك األسرة كالمقاببلت الشخصية كحاالت عدـ اإلنجاب

(Anita ,et al, 2012,) لتكيؼ االجتماعي في بعض الدراساتا فكما استخدـ استبيا. 
قبكلية أما الدراسة الحالية اعتمدت المقاييس التالية بعد دراسة الخصائص السيككمترية كالتأكد مف 

 المقاييس ىي:صدقيا كثباتيا كىذه 
عداد رياض العاسمي)-1  (.2007مقياس الشخصية النرجسية ترجمة كا 
 (.1987استبياف الذكات المعدؿ لييغنز كترجمة رياض العاسمي)-2
 (.1995مقياس التكافؽ الزكاجي إعداد محمد بيكمي خميؿ )-3

 من حيث النتائج: رابعاً 
 مجمكعة مف النتائج أىميا:خمصت الدراسات السابقة الكاردة في ىذا الفصؿ إلى 
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كمدة الزكاج كالسمات الشخصية لمزكجيف  كعددىـ بكجكد األطفاؿ يتأثر التكافؽ الزكاجي -1
كما يتأثر التكافؽ الزكاجي بمستكل تعميـ  ،Susan, et al,2008)كدراسة) (1986،)دسكقي 

 .(1995،الزكج كيتأثر بتقبؿ الذات كتسمط الزكج كاإلىماؿ )خميؿ 
كما أف النساء بدكف  ،(Anita, et al, 2012)ت التكافؽ الزكاجي عدـ اإلنجابمف مشكبل -2

كدراسة  Tanya,2009))كالكحدة كاالكتئاب كسكء التكافؽ أطفاؿ أكثر عرضة لمقمؽ
كما أف األشخاص الذيف لدييـ اضطراب في الشخصية كميزات مرضية لدييـ ، (2007نكرباال)

 Susan, et))االضطراب كاف الزكاج فاشؿلزكجية ككمما زاد احتماؿ كبير لعدـ السعادة ا
al,2008  كما أف األشخاص النرجسيكف لدييـ تناقضات كثيرة كبالتالي شركاء النرجسيكف ىـ أقؿ

 (.james,laura,2012)( Zando,2012تكافؽ)
مف المتغيرات المرتبطة بالتكافؽ الزكاجي مفيكـ الذات اإليجابي لكبل الزكجيف كالتعامؿ -3

إشباع  (،Neff,2005تقارب تكقعات الزكجيف تحقؽ التكافؽ الزكاجي ) (،1995،الزكاجي )خميؿ 
( كالحاجة إلى احتراـ 1989،ئلنجاز كالعطؼ كالتحمؿ )أبك سكسكالحاجات النفسية كالحاجة ل

 .الزكاج كالعمر ككجكد األطفاؿ( كالسف ك 2004،رضا الجنسي )ساجبلالذات كال
: ىناؾ زيادة في عدـ اإلنجاب الطكعي كارتباط ذلؾ بالتديف كمستكل التعميـ بالنسبة لعدـ اإلنجاب

يت دراسة كلقد تشابيت نتائج بعض الدراسات مع بعضيا حيث تشاب .(2001،كالعمر )لكرم 
في أف العقـ  (1998كآغانكا) (Anita,2012)كأنيتا (Tanya,2009)  القشعاف مع دراسة تانيا

يؤثر عمى التكافؽ الزكاجي كأف النساء أشد معاناة مف الذككر كأف النساء العقيمات عرضة لممرض 
 (1986،,كما تشابيت دراسة)دسكقيكفيرات في عبلقتيف الزكجية كالكحدة كاالكتئاب

كتشابيت دراسة  ئص الشخصية كالتكافؽ الزكاجي،خصا ( أف ىناؾ عبلقة بيفSusan,2008ك)
(Zando,2012( مع دراسة )James,Laura,2012 بأف األزكاج الذيف لدييـ شركاء ذك )

 مستكل عاؿ مف النرجسية ىـ أقؿ رضا زكاجي.
كسنتناكؿ في دراستنا الحالية مظاىر الشخصية النرجسية كتناقض إدراؾ الذات كعبلقتيا بالتكافؽ 

لى التكصيات كالمقترحات التكصؿ إثـ ك  عينة مف النساء المنجبات كغير المنجبات الزكاجي لدل
 .المناسبة
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جراءات الدراسة الفصل الرابع:  منيج وا 
 مقدمة:

تناقض  ك اليدؼ الرئيسي لمدراسة الحالية يتمثؿ في التعرؼ إلى مظاىر الشخصية النرجسية
كلقد  ،إدراؾ الذات كعبلقتيما بالتكافؽ الزكاجي لدل عينة مف النساء المنجبات كغير المنجبات

 , كتناكلت الباحثة فيأىميتيا(-أىدافيا–اسة تطرقت الباحثة في الفصؿ األكؿ إلى )مشكمة الدر 
تناقض –الشخصية النرجسية -التكافؽ الزكاجيمباحث الدراسة ) –اإلطار النظرم  يالفصؿ الثان
كىذا الفصؿ يتناكؿ  ،الدراسات السابقة ثالثما كعرضت الباحثة في الفصؿ الك (،إدراؾ الذات

مف كصؼ المجتمع األصمي لمبحث  ان تي تشكؿ محكر الالخطكات العممية التي تضمنتيا الدراسة 
حصائية التي استخدمت في حدد في ىذا الفصؿ األساليب اإلكما  ,ككيفية اختيار العينة كسحبيا

 حث الحالي.ذلؾ القياـ بدراسة أساسية لبحث صحة الفركض التي تشكؿ محكر الب كبعد البحث

 :الذراسح هنهذ-1

 الظاىرة دراسة عمى يعتمد الذمالمقارف  الكصفي المنيج استخداـ ةالحالي دراسةاقتضت طبيعة ال
 تصنيؼ في كيسيـ ككيفيان، كميان  عنيا كالتعبير بدقة بكصفيا كييتـ مكجكدة، ىي كما الكاقع في

 الكصكؿ بيدؼ الظكاىر، مف غيرىا مع الظاىرة ىذه عبلقات لفيـ كالسعي كتنظيميا، المعمكمات
النرجسية كتناقض إدراؾ الذات بالتكافؽ الزكاجي لدل  عبلقة إلى التعرؼ في تسيـ استنتاجات إلى

 عينة مف النساء المنجبات كغير المنجبات.
أك أكثر  ما كاف ىناؾ ارتباط بيف متغيريف سيككمترييفرتباطي الذم يحدد إذا كالمنيج الكصفي اال

كعميو فإف الغرض مف استخداـ ىذا النكع مف المناىج البحثية يتمثؿ في تحديد  االرتباط،كدرجة ىذا 
كجكد عبلقة أك عدـ كجكدىا بيف المتغيرات مكضكع الدراسة كيتـ مف خبللو التعرؼ عمى عبلقة 

قض إدراؾ الذات بالتكافؽ الزكاجي كالعبلقة بيف ىذه المتغيرات مظاىر الشخصية النرجسية كتنا
مدة -مستكل التعميـ-ة الفركؽ بيف المنجبات كغير المنجبات مف حيث متغيرات )العمركمعرف

الزكاج( كتعرؼ الفركؽ بيف مرتفعات التكافؽ كمنخفضات التكافؽ في النرجسية كالتناقض لدل الغير 
 منجبات كالتنبؤ بأثر النرجسية كالتناقض عمى التكافؽ الزكاجي.

اإلحصائي كتحميؿ البيانات كتفسير  SPSSانات كتفريغيا في الحاسكب كفقان لبرنامج يثـ جمع الب
 النتائج كمناقشتيا.
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 :األصلٍ الذراسح هزتوغ-2

مف  ةالحالي دراسةيتـ دراستيا، كيتككف مجتمع ال إف مجتمع البحث ىك جميع مفردات الظاىرة التي
  دمشؽ تينجبات جميعيف مف محافظملنساء بعضيف منجبات كالبعض اآلخر غير مجمكعة مف ا

 (.2016-2015لعاـ ) كريفيا

 :الذراسح ػُنح-3

العينة ىي جزء مف المجتمع الكمي قيد البحث كالتي يجب أف تككف ممثمة لو تمثيبلن صادقان 
ف  ة في جمع البيانات كالمعمكمات، فاألىداؼ التي اختيار العينة مف الخطكات الرئيسكسميمان، كا 

لبيانات التي ستجمع كاإلجراءات التي ستستخدـ تحدد طبيعة العينة التي سيتـ اختيارىا كاكضعت 
، عممان أف النتائج التي سيخرج بيا البحث تعمـ فقط عمى العينة التي سحبت مف دراسةمف عينة ال

محافظة  مقصكدة مف بطريقة ياسحب تـ  دراسة، كفي ضكء ما تقدـ فإف عينة الالمجتمع األصمي
أما عينة  بشكؿ عشكائي مقصكد دمشؽ ةاء المنجبات مف مدينحيث تـ اختيار عينة النس  ؽدمش

التكليد كالعيادات  بعض مستشفيات النساء غير المنجبات تـ الحصكؿ عمييا مف خبلؿ زيارة 
( 20( زكجة منجبة ك)20( زكجة  تكزعت بيف )40تككنت عينة الدراسة الحالية مف ) النسائية ك

كيتبيف مف الجدكؿ اآلتي تكزع العينة . سنة(20كتراكحت مدة العقـ بيف)سنة إلى  جبةزكجة غير من
 حسب اإلنجاب:

 
 اإلنجاب ( توزع أفراد عينة الدراسة حسب متغير1الجدول )

 النسبة المئوية العدد متغير اإلنجاب
 %50 20 النساء المنجبات

 %50 20 النساء غير المنجبات
 %100 40 المجمكع
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 اإلنجاب توزع أفراد عينة الدراسة حسب متغير( يبين 1) الشكل

 
 كالمستكل التعميمي كمكاف اإلقامة.الزكاج  كمدة يمي عرض ألفراد العينة حسب متغير العمركفيما  
( يبيف تكزع 2كالجدكؿ) سنة (58-20بيف ) مغ متكسط أعمار العينة المسحكبةبمتغير العمر: -أ

 العينة حسب متغير العمر.
 العمر( توزع أفراد عينة الدراسة حسب متغير 2الجدول )

 النسبة المئوية العدد متغير العمر
20-25 3 7.5% 
26-30 16 40% 

 %52.5 21 سنة فما فكؽ 31
 %100 40 المجمكع

 
 

 النساء غٌر المنجبات النساء المنجبات
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 العمر توزع أفراد عينة الدراسة حسب متغير( يبين 2) الشكل

 
الشيادة ): تنكعت عينة الدراسة مف حيث المستكل التعميمي كتراكحت بيف المستكل التعميمي-ب
( يبيف تكزعو العينة 3كالجدكؿ) االبتدائية(شيادة ال-عداديةاإلشيادة ال-ثانكيةالشيادة ال-جامعيةال

 حسب متغير المستكل التعميمي.
 

 المستوى التعميمي( توزع أفراد عينة الدراسة حسب متغير 3الجدول رقم ) 
 النسبة المئوية العدد متغير المستوى التعميمي

 %50 20 جامعة
 %35 14 ثانكم أك معيد

 %15 6 دنىإعدادم كأ
 %100 40 المجمكع

 

7.50% 

40% 52.50% 

 سنة فما فوق 31 سنة 30-26 سنة 20-25
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 المستوى التعميمي توزع أفراد عينة الدراسة حسب متغير( يبين 3) الشكل

 
 ثبلثيف سنة(-)سنة : تنكعت العينة مف حيث مدة الزكاج حيث كانت تتراكح بيفمدة الزكاج-ج

 ( تكزع أفراد العينة حسب مدة الزكاج.4كيبيف الجدكؿ)
 مدة الزواج( توزع أفراد عينة الدراسة حسب متغير 4الجدول رقم )

 النسبة المئوية العدد متغير مدة الزواج
1-5 17 42.5% 
6-10 10 25% 
 %32.5 13 فما فوق 11

 %100 40 المجموع
 
 

50% 
35% 

15% 

 اعدادي وادنى ثانوي أو معهد جامعة
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 مدة الزواج أفراد عينة الدراسة حسب متغيرتوزع ( يبين 4) الشكل

 
حيث قامت الباحثة بسحب عينة عشكائية مقصكدة مف النساء المنجبات إجراءات الدراسة:-4

كغير المنجبات مف مدينة دمشؽ كتـ الحصكؿ عمى عينة النساء غير المنجبات مف مشافي التكليد 
كمف عيادة الدكتكر مركاف  مشفى الحياةكمشفى التكليد في دمشؽ ك  كمعالجة العقـ في مدينة دمشؽ

كانتيى التطبيؽ عاـ  2016- 2015أيار كلقد تـ تطبيؽ الدراسة عاـ  29الحمبي في شارع 
 ـ كقد عانت الباحثة مف صعكبات كثيرة أثناء تطبيؽ بحثيا.2016

 :الذراسح أدواخ-5

  :اعتمدت الباحثة لمتحقؽ مف فرضيات دراستيا األدكات التالية

 :مقياس النرجسيةأكالن 
 صف المقياس وتصحيحو:و 
ليزبيث أكستيف قاـ ( Austin,2004) Deary Kubar &كؿ مف تكماس ككباريش كأيف ديرم كا 

كالتي تعد في حينيا األكثر استخدامان عمى نطاؽ كاسع  ( NPI ) بتصميـ قائمة الشخصية النرجسية
عداده)سمي بترجمتو كقاـ رياض العافي قياس النرجسية. ( 40كتتككف ىذه القائمة مف ) (2007كا 

 عبارة مكزعة عمى سبعة أبعاد، ىي التالية: 
  (.40كدرجتو ) ( عبارات8كيضـ) التسمطية: -1
 (.30كدرجتو) ( عبارات6ضـ )، كياالكتفاء الذاتي -2

42.50% 

25% 

32.50% 

 سنة فما فوق 11 سنوات 10-6 سنوات 1-5
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 (.25كدرجتو) ( عبارات5كيضـ ) التفوق: -3
 (.31كدرجتو) ( عبارات7كيتألؼ مف) االستثارة: -4
 (.25كدرجتو) ( عبارات5كيتضمف ) :االستغاللية -5
 .(15كدرجتو) ( عبارات3كيضـ ) الغرور: -6
(. ىذا كتعطي الدرجة العالية الستجابات المفحكص 30)( عبارات6يتألؼ مف )االستحقاق:  -7

ال  (،2(، ال تنطبؽ غالبان=)3(، أحيانان=)4(، غالبان=)5عمى كؿ عبارة مف عبارات المقياس:دائمان=)
 (.1تنطبؽ أبدان=)

 
 مقياسال أبعادوتوزعيا عمى  النرجسية الشخصية مقياس عبارات( عدد 5الجدول)

 توزع العبارات عمى المقياس عدد العبارات أبعاد المقياس
 36، 33، 32، 12، 11، 10، 8، 1 8 التسمطية 1
 39، 34، 31، 22، 21، 17 6 االكتفاء الذاتي 2
 40، 37، 26، 9، 4 5 التفوق 3
 38، 30، 28، 20، 7، 3، 2 7 االستثارة 4
 35، 23، 16، 13، 6 5 االستغاللية 5
 29، 19، 15 3 الغرور 6
 27، 25، 24، 18، 14، 5 6 االستحقاق 7

 عبارة 40 المقياس ككل
 
 مقياس الشخصية النرجسية:  التحقق من صدق -1

لمبيئة  اس، كتناسقيا، كتكافقيا، كمبلءمتيالمتحقؽ مف صدؽ األداة، كالتأكد مف دقة فقرات القي 
البحثية، كقدرتيا عمى قياس المتغيرات المراد قياسيا، قامت الباحثة باستخداـ طريقة صدؽ االتساؽ 

، كقد تـ حساب االتساؽ الداخمي لممقياس، كذلؾ مف خبلؿ حساب "Internal Validityالداخمي 
، كالدرجة  لمقياساأبعاد  التي تضمنيا كؿ بعد مف أبعاد فقراتالاط بيف كؿ فقرة مف معامؿ االرتب

نفسو حيث اعتمدت الباحثة في استخراج صدؽ االتساؽ الداخمي لمتغيرات الدراسة عمى  بعدالكمية لم
 العينة ككانت النتائج كالتالي:
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 المحور األول: )التسمطية(: 

 الدرجة الكمية لممحوربين و  التسمطية محور( قيم معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات 6الجدول )

 القيمة االحتمالية قيمة معامل ارتباط بيرسون الفقرات

1 0.617** 0.000 
8 0.537** 0.000 
10 0.470** 0.003 
11 0.568** 0.000 
12 0.411** 0.009 
32 0.738** 0.000 
33 0.646** 0.000 
36 0.701** 0.000 
قيـ معامبلت ارتباط بيرسكف بيف كؿ فقرة مف فقرات محكر التسمطية ( أف 6يتضح مف الجدكؿ )

( حيث تراكحت قيـ 0.05كبيف الدرجة الكمية لممحكر ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )
(، كىذه االرتباطات مكجبة كدالة إحصائيان. مما يشير 0.738 - 0.411معامبلت االرتباط بيف )

 ة تتصؼ باتساؽ داخمي جيد.إلى أف عبارات محكر التسمطي

 المحور الثاني: )االكتفاء الذاتي(:

 الدرجة الكمية لممحوربين و  االكتفاء الذاتي ( قيم معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات محور7الجدول )
 القيمة االحتمالية قيمة معامل ارتباط بيرسون الفقرات
17 0.721** 0.000 
21 0.631** 0.000 
22 0.395* 0.010 
31 0.607** 0.000 
34 0.589** 0.000 
39 0.203 0.220 
( أف قيـ معامبلت ارتباط بيرسكف بيف كؿ فقرة مف فقرات محكر االكتفاء 7يتضح مف الجدكؿ )

(، عدا الفقرة 0.05الذاتي كبيف الدرجة الكمية لممحكر ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )
 - 0.395( مف المحكر غير دالة احصائيان، حيث تراكحت قيـ معامبلت االرتباط بيف )39)
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، كىذه االرتباطات مكجبة كدالة إحصائيان. مما يشير إلى أف عبارات محكر االكتفاء الذاتي (0.721
 تتصؼ باتساؽ داخمي جيد.

 المحور الثالث: )التفوق(:
 الدرجة الكمية لممحوربين و  التفوق( قيم معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات محور 8الجدول )

 القيمة االحتمالية قيمة معامل ارتباط بيرسون الفقرات

4 0.519** 0.001 

9 0.734** 0.000 

26 0.517** 0.001 

37 0.624** 0.000 

40 0.596** 0.000 

( أف جميع قيـ معامبلت ارتباط بيرسكف بيف كؿ فقرة مف فقرات محكر التفكؽ 8يتضح مف الجدكؿ )
( حيث تراكحت قيـ 0.05)كبيف الدرجة الكمية لممحكر ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة 

(، كىذه االرتباطات مكجبة كدالة إحصائيان. مما يشير إلى 0.734-0.517معامبلت االرتباط بيف )
 أف عبارات محكر التفكؽ تتصؼ باتساؽ داخمي جيد.

 المحور الرابع: )االستشارة(:
 الدرجة الكمية لممحوربين و االستشارة  ( قيم معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات محور9الجدول )

 القيمة االحتمالية قيمة معامل ارتباط بيرسون الفقرات

2 0.660** 0.000 

3 0.387* 0.002 

7 0.536** 0.000 

20 0.544** 0.000 

28 0.185 0.260 

30 0.532** 0.000 

38 0.307 0.060 

 
فقرات محكر االستشارة ( أف قيـ معامبلت ارتباط بيرسكف بيف كؿ فقرة مف 9يتضح مف الجدكؿ )

، 28(، عدا الفقرتيف )0.05كبيف الدرجة الكمية لممحكر ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )
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 0.387حصائيان، حيث تراكحت قيـ معامبلت االرتباط الدالة بيف )( مف المحكر فيي غير دالة إ38
أف عبارات محكر االستشارة  (، كىذه االرتباطات مكجبة كدالة إحصائيان. مما يشير إلى0.660 -

 تتصؼ باتساؽ داخمي جيد.

 المحور الخامس: )االستغاللية(:
 الدرجة الكمية لممحوربين و  االستغاللية ( قيم معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات محور10الجدول )

 القيمة االحتمالية قيمة معامل ارتباط بيرسون الفقرات

6 0.581** 0.00 

13 0.648** 0.00 

16 0.352* 0.03 

23 0.511** 0.00 

35 0.693** 0.00 

( أف جميع قيـ معامبلت ارتباط بيرسكف بيف كؿ فقرة مف فقرات محكر 10يتضح مف الجدكؿ )
( حيث 0.05االستغبللية كبيف الدرجة الكمية لممحكر ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )

(، كىذه االرتباطات مكجبة كدالة إحصائيان. 0.693-0.352)تراكحت قيـ معامبلت االرتباط بيف 
 مما يشير إلى أف عبارات محكر االستغبللية تتصؼ باتساؽ داخمي جيد.

 المحور السادس: )الغرور(:
 الدرجة الكمية لممحوربين و  الغرور ( قيم معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات محور11الجدول )

ارتباط بيرسونقيمة معامل  الفقرات  القيمة االحتمالية 

15 0.661** 0.000 

19 0.717** 0.000 

29 0.599** 0.000 

( أف جميع قيـ معامبلت ارتباط بيرسكف بيف كؿ فقرة مف فقرات محكر 11يتضح مف الجدكؿ )
( حيث تراكحت 0.05الغركر كبيف الدرجة الكمية لممحكر ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )

(، كىذه االرتباطات مكجبة كدالة إحصائيان. مما يشير 0.717-0.599قيـ معامبلت االرتباط بيف )
 إلى أف عبارات محكر الغركر تتصؼ باتساؽ داخمي جيد.
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 المحور السابع: )االستحقاق(:
 لممحورالدرجة الكمية بين و  االستحقاق ( قيم معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات محور12الجدول )

 القيمة االحتمالية قيمة معامل ارتباط بيرسون الفقرات

5 0.463** 0.003 

14 0.467** 0.003 

18 0.339* 0.035 

24 0.529** 0.001 

25 0.644** 0.00 

27 0.463** 0.003 

( أف جميع قيـ معامبلت ارتباط بيرسكف بيف كؿ فقرة مف فقرات محكر 12يتضح مف الجدكؿ )
( حيث 0.05كبيف الدرجة الكمية لممحكر ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )االستحقاؽ 

(، كىذه االرتباطات مكجبة كدالة إحصائيان. 0.529-0.339تراكحت قيـ معامبلت االرتباط بيف )
 مما يشير إلى أف عبارات محكر االستحقاؽ تتصؼ باتساؽ داخمي جيد.

مقياس الشخصية النرجسية  : لمتحقؽ مف ثبات النرجسيةالتحقق من ثبات مقياس الشخصية -2
 قامت الباحثة باستخداـ الطرائؽ التالية:

يعد الثبات مف المفاىيـ الجكىرية التي يجب : )ألفا كرونباخ(الثبات بداللة االتساق الداخمي-أ
الداخمي بيف تكافرىا في المقياس حتى يككف صالحان لبلستخداـ، كيقصد بثبات المقياس االتساؽ 

عباراتو، حتى يتـ الحصكؿ عمى النتائج ذاتيا إذا استخدـ المقياس لقياس متغير ما عدة مرات 
متتالية، إلى جانب التأكد مف مكضكعية المقياس، أم أنو يتـ الحصكؿ عمى النتائج عينيا بصرؼ 

تخدمة في النظر عف الشخص الذم سيجيب عمى المقياس.كقد تـ التحقؽ مف ثبات المقاييس المس
 الدراسة كما يمي:

ألفا كركنباخ الذم يقيس  اخمي لمتغيرات الدراسة عمى تـ االعتماد في استخراج الثبات باالتساؽ الد
ستبانة، بحيث تككف مع بعضيا ة االنسبة تبايف اإلجابات كمدل الثبات كالترابط الداخمي ألسئم

ائج متكافقة لردكد المستجيبيف تجاه البعض مجمكعة كاحدة مما يساعد عمى مقدرتيا في إعطاء نت
كاحد ( ككمما اقتربت مف الكاحد  –أسئمة االستبانة كعادة تتراكح قيمة معامؿ ألفا كركنباخ بيف )صفر

( معامبلت الثبات التي تـ الحصكؿ 13)داخمي لممقياس، كيبيف الجدكؿ كمما عكس قكة التماسؾ ال
 عمييا باستخداـ معادلة ألفا كركنباخ. 
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 Split- half بات بطريقة التجزئة النصفية الث-ب
تـ االعتماد في حساب معامؿ الثبات بطريقة التجزئة النصفية عمى طريقتيف ىما: معادلة سبيرماف 

ة كأبعاده السبعة، كيكضح براكف، كمعادلة جتماف لمتحقؽ مف ثبات مقياس الشخصية النرجسي
 ( معامبلت الثبات الناتجة.13) الجدكؿ

 

 النرجسية الشخصية ( نتائج التحقق من ثبات مقياس13)جدول ال

ثبات بطريقة المعامل  أبعاد المقياس
 كرونباخ -الفا

معامل ثبات 
 براون –سبرمان 

معامل ثبات 
 جتمان

 0.68 0.68 37.0 التسمطية
 0.53 0.55 3729 االكتفاء الذاتي

 0.42 0.43 37.1 التفوق
 0.37 0.38 3720 االستشارة
 0.47 0.46 3722 االستغاللية
 0.42 0.44 3720 الغرور

 0.49 0.47 37.9 االستحقاق
 0.86 0.87 3700 الدرجة الكمية لممقياس
( أفَّ معامؿ ثبات االتساؽ الداخمي بمعادلة ألفا كركنباخ لمدرجة الكمية 13يتبيف مف خبلؿ الجدكؿ )

بالنسبة ألبعاد المقياس فقد تراكحت معامبلت (، أما 0,66لمقياس الشخصية النرجسية قد بمغ )
( كىي معامبلت ثبات جيدة كمقبكلة 0,73-0,41ثبات االتساؽ الداخمي بمعادلة ألفا كركنباخ بيف )

 ألغراض الدراسة الحالية.

( أفَّ معامبلت ثبات مقياس الشخصية النرجسية بطريقة التجزئة النصفية 13كما يتبيف مف الجدكؿ )
-0,43( في حيف تراكحت بيف )0,87لة سبيرماف براكف قد بمغت لمدرجة الكمية )باستخداـ معاد

( فيما يخص األبعاد، كأفَّ معامبلت ثبات مقياس الشخصية النرجسية بطريقة التجزئة 0,68
-0,42( في حيف تراكحت بيف )0,86باستخداـ معادلة جتماف قد بمغت لمدرجة الكمية ) النصفية 
 د، كىي تعتبر معامبلت ثبات جيدة أيضان ألغراض الدراسة الحالية.( فيما يخص األبعا0,68

يتضح مما سبؽ عرضو أف مقياس الشخصية النرجسية يتصؼ بدرجة جيدة مف الصدؽ كالثبات 
 تجعمو صالحان لبلستخداـ كأداة لمدراسة الحالية.
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 : استبيان الذوات المعدل:ثانياً 
س درجة كنكعية تناقض كيقي (1987)كترجمة الدكتكر رياض العاسمي (1987)مف إعداد ىيغينز

 Actual) إذ يتككف المقياس مف ثبلثة أبعاد ىي عمى النحك التالي: الذات الكاقعية إدراؾ الذات،
self(مف كجية نظر الفرد كاآلخر، كالذات المثالية )Ideal Self  ،مف كجية نظر الفرد ك اآلخر )

 ( مف كجية نظر الفرد كاآلخر.Ought Selfكجكبية)كالذات الكاجبة أك ال
غير -غير لطيؼ -حزيف -ىي )غير جذاب صفات (10) في السابقة األبعاد مف بعد كؿ كيمثؿ

 لكؿ الترتيب بنفس كضعيا تـ ،غير طمكح(-أناني -غير كفؤ-كسكؿ-فاشؿ-ممؿ-طيب القمب
 مع متبلزمة صفة ككؿ صفة،(30 ) الكمي لممقياس الصفات مجمكع يككف كبذلؾ الثبلثة، األبعاد
: التالي النحك عمى مرتبة تدرجات خمسة مف ليكرت طريقة حسب متدرج مقياس في ضدىا

 تحديد مفحكص كؿ مف يطمب جذاب(حيث ، 5، 4، 3، 2، 1) :ذلؾ ( كمثاؿ 5، 4، 1،2،3)
 .الذات لمفيـك الثبلثة لؤلبعاد بالنسبة اآلخريف تكقعات أك لتكقعاتو المقابمة الدرجة

 درجة بطرح كذلؾ صفة، كؿ في التناقض حساب فاألكلى،: طريقتا فيناؾ بعد كؿ درجة كلحساب
اآلخريف(  نظر كجية كمف نفسو، الفرد نظر كجية )مف المثالية الذات درجة مف الكاقعية الذات
 نتائج بحساب فتتـ الثانية الطريقة أما .الكاجبة/الكاقعية التناقض درجة حساب في الشيء كنفس

 نتائج بحساب الباحث قاـ كقد .المقياس أبعاد مف بعد كؿ في العشر لمصفات الكمية التناقضات
 ( 10) فبي الفرد( نظر كجية مف )مثبلن  فرعي بعد كؿ درجات كتتراكح الثانية، الطريقة فقط المقياس
المقياس  في بعد كؿ عمى المرتفعة الدرجات كتشير .أعمى كحد درجة ( 50 )ك أدنى كحد درجات

دراؾ الذات . بينما تشير الدرجات المنخفضة إلى عدـ كجكد تناقض بيف إعمى تناقض عالي
 أك بيف الذات الكاقعية كالذات الكاجبة. ،الكاقعية أك المثالية

 صدق وثبات المقياس:
تـ حساب صدؽ كثبات المقياس مف خبلؿ تطبيقو عمى عينة مف النساء في محافظة دمشؽ بمغ 

 جة. كقد كشفت الدراسة( زك 40( زكجة غير منجبة، بكاقع )20( زكجة منجبة ك)20أفرادىا)عدد 
 :عف النتائج التالية

 التحقق من صدق االستبيان بطريقة االتساق الداخمي:-1
تـ التحقؽ مف صدؽ استبياف الذكات المعدؿ عف طريؽ استخداـ طريقة صدؽ االتساؽ الداخمي بيف 

 .االستبياف كالدرجة الكمية لبلستبياففقرات كؿ بعد مف أبعاد 
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 بعد تناقض الذات الواقعية لدى الفرد:-أ
 قيم معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات بعد تناقض الذات الواقعية لدى الفرد(14الجدول )

 بعدوالدرجة الكمية لم 

 القيمة االحتمالية قيمة معامل ارتباط بيرسون الفقرات

bq1 .644** 0.000 
bq2 0.34* 0.020 
bq3 .770** 0.000 
bq4 .725** 0.000 
bq5 .819** 0.000 
bq6 .756** 0.000 
bq7 .794** 0.000 
bq8 .816** 0.000 
bq9 .766** 0.000 
bq10 .840** 0.000 

( أف قيـ معامبلت ارتباط بيرسكف بيف كؿ فقرة مف فقرات بعد تناقض 14يتبيف مف خبلؿ الجدكؿ )
( 0.05ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) بعدفرد كبيف الدرجة الكمية لمالكاقعية لدل الالذات 

(، كىذه االرتباطات مكجبة كدالة 0.840 - 0.340حيث تراكحت قيـ معامبلت االرتباط بيف )
إحصائيان. مما يشير إلى أف فقرات بعد تناقض الذات الكاقعية لدل الفرد تتصؼ باتساؽ داخمي 

 .جيد
 بعد تناقض الذات الواقعية لدى اآلخر:-ب

 اآلخرقيم معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات بعد تناقض الذات الواقعية لدى  (15الجدول )
 بعدوالدرجة الكمية لم 

 القيمة االحتمالية قيمة معامل ارتباط بيرسون الفقرات

b1 .413** 0.008 
b2 0.440 0.020 
b3 .807** 0.000 
b4 .691** 0.000 
b5 .806** 0.000 
b6 .853** 0.000 
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b7 .790** 0.000 
b8 .795** 0.000 
b9 .737** 0.000 
b10 .691** 0.000 

( أف قيـ معامبلت ارتباط بيرسكف بيف كؿ فقرة مف فقرات بعد تناقض 15يتبيف مف خبلؿ الجدكؿ )
ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة  بعدة الكمية لمالذات الكاقعية لدل اآلخر كبيف الدرج

(، كىذه االرتباطات مكجبة 0.853 - 0.440( حيث تراكحت قيـ معامبلت االرتباط بيف )0.05)
كدالة إحصائيان. مما يشير إلى أف فقرات بعد تناقض الذات الكاقعية لدل اآلخر تتصؼ باتساؽ 

 داخمي جيد.

 ية نظر الفرد:المثالية من وج\بعد تناقض الذات الواقعية-ج

المثالية من وجية نظر \( قيم معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات بعد تناقض الذات الواقعية16الجدول )
 بعدالفرد والدرجة الكمية لم

 القيمة االحتمالية قيمة معامل ارتباط بيرسون الفقرات

c1 .489** 0.001 
c2 .570** 0.000 
c3 .705** 0.000 
c4 0.243 0.130 
c5 .818** 0.000 
c6 .832** 0.000 
c7 .837** 0.000 
c8 .709** 0.000 
c9 .687** 0.000 
c10 .626** 0.000 

( أف قيـ معامبلت ارتباط بيرسكف بيف كؿ فقرة مف فقرات بعد تناقض 16يتبيف مف خبلؿ الجدكؿ )
ذات داللة إحصائية عند  بعدلم فرد كبيف الدرجة الكميةالمثالية مف كجية نظر ال\الذات الكاقعية

حصائيان، حيث تراكحت قيـ ( مف المحكر غير دالة إ4الفقرة ) (، عدا0.05مستكل الداللة )
(، كىذه االرتباطات مكجبة كدالة إحصائيان. مما يشير 0.837 - 0.489معامبلت االرتباط بيف )

 داخمي جيد.إلى أف فقرات بعد تناقض الذات الكاقعية لدل اآلخر تتصؼ باتساؽ 
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 اآلخر: نظر وجية من المثالية\الواقعية  الذات بعد تناقض-د
نظر  وجية من المثالية\الواقعية  الذات تناقضقيم معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات بعد  (17الجدول )

 بعدوالدرجة الكمية لم آلخرا

 القيمة االحتمالية قيمة معامل ارتباط بيرسون الفقرات

d1 .863** 0.000 
d2 .863** 0.000 
d3 .888** 0.000 
d4 .535** 0.000 
d5 .848** 0.000 
d6 .949** 0.000 
d7 .904** 0.000 
d8 .912** 0.000 
d9 .953** 0.000 
d10 .893** 0.000 

( أف قيـ معامبلت ارتباط بيرسكف بيف كؿ فقرة مف فقرات بعد تناقض 17يتبيف مف خبلؿ الجدكؿ )
ذات داللة إحصائية عند  مبعدخر كبيف الدرجة الكمية لالمثالية مف كجية نظر اآل\الكاقعية الذات 

(، كىذه 0.953 - 0.535( حيث تراكحت قيـ معامبلت االرتباط بيف )0.05مستكل الداللة )
المثالية مف \االرتباطات مكجبة كدالة إحصائيان. مما يشير إلى أف فقرات بعد تناقض الذات الكاقعية 

 كجية نظر اآلخر تتصؼ باتساؽ داخمي جيد.

 الواجبة من وجية نظر الفرد: \بعد تناقض الذات الواقعية-و

 الواجبة \( قيم معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات بعد تناقض الذات الواقعية18الجدول )

 بعدمن وجية نظر الفرد والدرجة الكمية لم

 القيمة االحتمالية قيمة معامل ارتباط بيرسون الفقرات

e1 .887** 0.000 
e2 0.262 0.102 
e3 .379*0 0.016 
e4 0.530** 0.01 
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e5 0.266* 0.02 
e6 0.350* 0.022 
e7 .403**0 0.010 
e8 .392*0 0.012 
e9 0.340* 0.041 
e10 0.308 0.054 

مف فقرات بعد تناقض ( أف قيـ معامبلت ارتباط بيرسكف بيف كؿ فقرة 18يتبيف مف خبلؿ الجدكؿ )
ذات داللة إحصائية عند  بعدفرد كبيف الدرجة الكمية لمالكاجبة مف كجية نظر ال \الذات الكاقعية

حصائيان، حيث تراكحت قيـ ( مف البعد غير دالة إ10ك 2رتيف )(، عدا الفق0.05مستكل الداللة )
كدالة إحصائيان. مما يشير (، كىذه االرتباطات مكجبة 0.887 - 0.266معامبلت االرتباط بيف )

 الكاجبة مف كجية نظر الفرد تتصؼ باتساؽ داخمي جيد. \إلى أف فقرات بعد الذات الكاقعية

 الواجبة من وجية نظر اآلخر: \بعد تناقض الذات الواقعية -ن

 الواجبة \( قيم معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات بعد تناقض الذات الواقعية 19الجدول )

 بعدجية نظر اآلخر والدرجة الكمية لممن و 

 القيمة االحتمالية قيمة معامل ارتباط بيرسون الفقرات

f1 .569** 0.000 
f2 .816** 0.000 
f3 .641** 0.000 
f4 .598** 0.000 
f5 .608** 0.000 
f6 .668** 0.000 
f7 .651** 0.000 
f8 .569** 0.000 
f9 .622** 0.000 
f10 .644** 0.000 

( أف قيـ معامبلت ارتباط بيرسكف بيف كؿ فقرة مف فقرات بعد تناقض 19يتبيف مف خبلؿ الجدكؿ )
ذات داللة إحصائية عند  بعدخر كبيف الدرجة الكمية لمالكاجبة مف كجية نظر اآل \الذات الكاقعية 

(، كىذه 0.816 - 0.569( حيث تراكحت قيـ معامبلت االرتباط بيف )0.05مستكل الداللة )
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الكاجبة مف  \االرتباطات مكجبة كدالة إحصائيان. مما يشير إلى أف فقرات بعد تناقض الذات الكاقعية 
 كجية نظر اآلخر تتصؼ باتساؽ داخمي جيد.

 ان بطريقة االتساق الداخمي:التحقق من صدق االستبي-2
تـ التحقؽ مف صدؽ االتساؽ الداخمي لكؿ صفة مف صفات كؿ بعد مف أبعاد االستبياف بالدرجة 

( زكجة، ثـ حساب 40الكمية لمبعد عف طريؽ تطبيؽ المقياس عمى أفراد العينة االستطبلعية )
مف أبعاد االستبياف االرتباطات عف طريؽ استخداـ معامؿ ارتباط بيرسكف بيف صفات كؿ بعد 

 (.20بالدرجة الكمية لمبعد، كالنتائج مكضحة في الجدكؿ رقـ )

 بعدبعد الفرعي والدرجة الكمية لمبين كل صفة من صفات القيم معامالت االرتباط ( 20الجدول )

الذات الواقعية  الصفات
 )الفرد(م,ر وداللتيا

 الداللة
الذات 

الواقعية)اآلخر( م,ر 
 وداللتيا

 الداللة
الذات 

المثالية)الفرد( م,ر 
 وداللتيا

 الداللة

1 .5550 0.000 .4360 0.000 .6770 0.00 

2 .3990 .2170 .1140 .0000 .5530 .0000 

3 .5440 0.000 .7230 0.000 .6360 0.000 

4 .3330 0.000 .5940 0.000 .6120 0.000 

5 .8730 0.000 .8330 0.000 .5440 0.000 

6 .6840 0.000 .8540 0.000 .6050 0.000 

7 .7790 0.000 .7020 0.000 .6670 0.000 

8 .7170 0.000 .7150 0.000 .6320 0.000 

9 .6550 0.000 .6580 0.000 .7060 0.000 

10 .6160 0.000 .6410 0.000 .4070 0.000 

 الصفات
الذات 

المثالية)اآلخر( ـ,ر 
 كداللتيا

 الداللة
الذات الكاجبة) 

 الفرد(
 الداللة

الذات الكاجبة 
 اآلخر()

 الداللة

1 .8290 0.000 .5790 0.000 .8180 0.000 
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الداللة ( كجكد ارتباطات دالة إحصائيان عند مستكل 20يتبيف مف خبلؿ قراءة الجدكؿ رقـ )
الكاجبة( بالدرجة الكمية لمبعد،  –المثالية  –(، بيف كؿ صفة مف صفات كؿ بعد )الكاقعية 0.05)

(، كىذه النتائج تؤكد قبكؿ صفات أبعاد 8730. -3270كقد تراكحت ىذه االرتباطات بيف ).
فات المقياس مف أجؿ التطبيؽ عمى العينة المستيدفة، كىذا يدؿ عمى صدؽ االتساؽ الداخمي لص

 كؿ بعد مف أبعاد االستبياف بالدرجة الكمية لمبعد.

اعتمدت الباحثة في التحقؽ مف ثبات استبياف التحقق من ثبات استبيان الذوات المعدل: -2
 الذكات المعدؿ عمى الطرائؽ التالية:

اعتمدت الباحثة في حساب ثبات ألفا  :(معادلة ألفا كرونباخ االتساق الداخمي) الثبات باستخدام-أ
كركنباخ ألبعاد االستبياف الفرعية مف خبلؿ تطبيؽ المقياس عمى أفراد العينة، ثـ استخداـ معادلة 

( يظير 21ألفا كركنباخ لمتحقؽ مف ثبات أبعاد االستبياف الفرعية كالدرجة الكمية لو، كالجدكؿ رقـ )
 نتائج ذلؾ.

 بات بطريقة ألفا كرونباخ ألبعاد استبيان الذوات المعدل( قيم معامالت الث21الجدول )

 كرونباخ -لفامعامل الثبات بطريقة أ المعدل الذوات أبعاد استبيان

 6891. الذات الواقعية)من وجية نظر الفرد(

 5590. الذات الواقعية )من وجية نظر اآلخر(

2 .6620 .0000 .4220 .0000 .7320 .000 

3 .7610 0.000 .4410 0.000 .8040 0.000 

4 .6550 0.000 .5820 0.000 .7880 0.000 

5 .7610 0.000 .4650 0.000 .6600 0.000 

6 .8660 0.000 .4310 0.000 .8150 0.000 

7 .7890 0.000 0.516 0.000 .6830 0.000 

8 .6890 0.000 .5500 0.000 .6470 0.000 

9 .7430 0.000 .3270 0.000 0.580 0.000 

10 .7820 0.000 .6320 0.000 .7500 0.000 
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 4710. الذات المثالية )الفرد(

 7030. الذات المثالية)اآلخر(

 4830. الذات الواجبة)الفرد(

 6050. الذات الواجبة )اآلخر(

 0.690 لالستبيان الدرجة الكمية

( أفَّ قيـ معامبلت ثبات االتساؽ الداخمي بمعادلة ألفا كركنباخ لمدرجة 21ُيبلحظ مف الجدكؿ )
تراكحت  (، أما بالنسبة ألبعاد االستبياف فقد0,690الكمية الستبياف الذكات المعدؿ قد بمغ )

( كىي معامبلت ثبات جيدة كمقبكلة ألغراض الدراسة 0,703-0,471معامبلت ألفا كركنباخ بيف )
 الحالية، كبالتالي يمكف الكثكؽ باستخداـ استبياف الذكات المعدؿ مع أفراد العينة المستيدفة.

 طريقة التجزئة النصفية:-ب
النصفية عمى طريقتيف ىما: معادلة سبيرماف تـ االعتماد في حساب معامؿ الثبات بطريقة التجزئة 

براكف، كمعادلة جتماف لمتحقؽ مف ثبات استبياف الذكات المعدؿ. كقد بمغت قيمة معامؿ ثبات 
(، 0,556التجزئة النصفية باستخداـ معادلة سبيرماف براكف لمدرجة الكمية الستبياف الذكات المعدؿ )

باستخداـ معادلة جتماف  عدؿ بطريقة التجزئة النصفية كبمغت قيمة معامؿ ثبات استبياف الذكات الم
 (، كىي تعتبر معامبلت ثبات جيدة أيضان ألغراض الدراسة الحالية.0,546)

يتضح مما سبؽ عرضو أف استبياف الذكات المعدؿ يتصؼ بدرجة جيدة مف الصدؽ كالثبات تجعمو 
 .صالحان لبلستخداـ كأداة لمدراسة الحالية

 :استبيان التوافق الزواجي ثالثًا:
مف قبؿ  كتـ تقنينو عمى البيئة السكرية (1995)مف إعداد محمد بيكمي خميؿ :كصؼ المقياس

محمد عزت عربي كاتبي كقامت كساـ الحمكم بعرضو عمى مجمكعة مف المحكميف الذيف قامكا 
عبارة مكزعة عمى بعديف  (60س التكافؽ الزكاجي الحالي مف )كيتككف مقيا بحذؼ بعض عباراتو

، 3=) دائمان عبارة بػلتكافؽ العاطفي كالجنسي، التكافؽ الفكرم كالكجداني( يجاب عف كؿ اىما. )
 لمعبارة اإليجابية.( 1=، نادران  2=أحيانان 

حدد كاضع المقياس التكافؽ الزكاجي بأنو درجة التكاصؿ الفكرم كالكجداني كالعاطفي كالجنسي بيف  
يعترض حياتيما  قؽ ليما اتخاذ أساليب تكافقية سكية تساعدىما في تجاكز ماالزكجيف بما يح

كفي ضكء ىذا التعريؼ حدد  أقصى قدر ممكف مف السعادة كالرضا،كتحقيؽ ، الزكجية مف عقبات 
 التكافؽ العاطفي الجنسي -ب الكجداني                  التكافؽ الفكرم-أأبعاد المقاييس كما يمي :
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 التحقق من صدق استبيان التوافق الزواجي -1

قامت الباحثة بالتحقؽ مف صدؽ استبياف التكافؽ الزكاجي عف طريؽ استخداـ طريقة صدؽ 
االتساؽ الداخمي بحساب معامبلت ارتباط بيرسكف كؿ فقرة مف فقرات استبياف التكافؽ الزكاجي كبيف 

 نتائج.( يكضح ال22الدرجة الكمية لبلستبياف، كالجدكؿ رقـ )

 

 ( قيم معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات استبيان التوافق الزواجي22الجدول )

 وبين الدرجة الكمية لالستبيان

 الفقرات
قيمة معامل ارتباط 

 بيرسون
القيمة 

 الفقرات االحتمالية
قيمة معامل 
 ارتباط بيرسون

القيمة 
 االحتمالية

1 0.667 0.000 31 0.632 0.000 
2 0.667 0.000 32 0.678 0.000 
3 0.601 0.000 33 0.529 0.000 
4 0.719 0.000 34 0.698 0.000 
5 0.355 0.000 35 0.540 0.000 
6 0.660 0.000 36 0.531 0.000 
7 0.561 0.000 37 0.569 0.000 
8 0.648 0.000 38 0.639 0.000 
9 0.440 0.000 39 0.448 0.000 
10 0.753 0.000 40 0.470 0.000 
11 0.322 0.043 41 0.626 0.000 
12 0.676 0.000 42 0.592 0.000 
13 0.448 0.004 43 0.528 0.000 
14 0.779 0.000 44 0.510 0.000 
15 0.752 0.000 45 0.119 0.000 
16 0.768 0.000 46 0.664 0.000 
17 0.800 0.000 47 0.445 0.000 
18 0.715 0.000 48 0.672 0.000 
19 0.670 0.000 49 0.262 0.102 
20 0.522 0.000 50 0.408 0.000 
21 0.558 0.000 51 0.180 0.267 
22 0.778 0.000 52 0.504 0.000 
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23 0.734 0.000 53 0.497 0.000 
24 0.595 0.000 54 0.576 0.000 
25 0.713 0.000 55 0.404 0.000 
26 0.585 0.000 56 0.612 0.000 
27 0.663 0.000 57 0.515 0.000 
28 0.604 0.000 58 0.604 0.000 
29 0.680 0.000 59 0.459 0.000 
30 0.730 0.000 60 0.683 0.000 

( أف قيـ معامبلت ارتباط بيرسكف بيف فقرات استبياف التكافؽ 22يتضح مف قراءة الجدكؿ رقـ )
( حيث 0.05عند مستكل الداللة )الزكاجي كبيف الدرجة الكمية لبلستبياف ذات داللة إحصائية 

(، كىذه االرتباطات مكجبة كدالة إحصائيان. 0.800 - 0.322تراكحت قيـ معامبلت االرتباط بيف )
 مما يشير إلى أف استبياف التكافؽ الزكاجي يتمتع بقدر جيد مف صدؽ االتساؽ الداخمي.

 التحقق من ثبات استبيان التوافق الزواجي: -2
استبياف التكافؽ الزكاجي كبعديو )التكافؽ الفكرم كالكجداني، كالتكافؽ العاطفي لمتحقؽ مف ثبات 

 كالجنسي( قامت الباحثة باستخداـ الطرائؽ التالية:

اعتمدت الباحثة في حساب ثبات استبياف التكافؽ  الثبات باستخدام معادلة ألفا كرونباخ:-أ
الزكاجي عمى طريقة ألفا كركنباخ لبعدم االستبياف كدرجتو الكمية مف خبلؿ تطبيؽ المقياس عمى 
أفراد العينة االستطبلعية، ثـ استخداـ معادلة ألفا كركنباخ لمتحقؽ مف ثبات بعدم االستبياف الفرعية 

 ( يكضح نتائج ذلؾ.23ـ )كالدرجة الكمية لو، كالجدكؿ رق
تـ االعتماد في حساب معامؿ الثبات بطريقة التجزئة النصفية طريقة التجزئة النصفية: -ب

الستبياف التكافؽ الزكاجي عمى طريقتيف ىما: معادلة سبيرماف براكف، كمعادلة جتماف. كالجدكؿ رقـ 
 ( يكضح معامبلت الثبات الناتجة.23)

 ثبات استبيان التوافق الزواجي ( نتائج التحقق من23الجدول )

أبعاد االستبيان والدرجة 
 الكمية

 -معامؿ الثبات بطريقة الفا
 كركنباخ

 –معامؿ ثبات سبرماف 
 براكف

معامؿ ثبات 
 جتماف

 0.727 0.727 0.698 البعد الفكري والوجداني

 0.639 0.762 0.702 البعد العاطفي والجنسي

 0.576 0.762 0.819 الدرجة الكمية لممقياس
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( أفَّ معامؿ ثبات االتساؽ الداخمي بمعادلة ألفا كركنباخ لمدرجة الكمية 23يتبيف مف خبلؿ الجدكؿ )
(، أما بالنسبة ألبعاد االستبياف فقد بمغت قيمة معامؿ 0,819الستبياف التكافؽ الزكاجي قد بمغ )

(، كبمغت قيمة معامؿ 0,698)ثبات االتساؽ الداخمي بمعادلة ألفا كركنباخ لمبعد الفكرم كالكجداني 
(، كىي معامبلت 0,702ثبات االتساؽ الداخمي بمعادلة ألفا كركنباخ لمبعد العاطفي كالجنسي )

 ثبات جيدة كمقبكلة ألغراض الدراسة الحالية.

( أفَّ معامبلت ثبات استبياف التكافؽ الزكاجي بطريقة التجزئة النصفية 23كما يتبيف مف الجدكؿ )
(، أما بالنسبة ألبعاد االستبياف فقد 0,762لة سبيرماف براكف قد بمغت لمدرجة الكمية )باستخداـ معاد

بمغت قيمة معامؿ ثبات التجزئة النصفية باستخداـ معادلة سبيرماف براكف لمبعد الفكرم كالكجداني 
(، كبمغت قيمة معامؿ ثبات التجزئة النصفية باستخداـ معادلة سبيرماف براكف لمبعد 0,727)
 (.0,762عاطفي كالجنسي )ال

( أفَّ معامبلت ثبات استبياف التكافؽ الزكاجي بطريقة 23باإلضافة إلى ذلؾ يتبيف مف الجدكؿ )
(، أما بالنسبة ألبعاد 0,576التجزئة النصفية باستخداـ معادلة جتماف قد بمغت لمدرجة الكمية )
ـ معادلة جتماف لمبعد الفكرم االستبياف فقد بمغت قيمة معامؿ ثبات التجزئة النصفية باستخدا

(، كبمغت قيمة معامؿ ثبات التجزئة النصفية باستخداـ معادلة سبيرماف براكف 0,727كالكجداني )
(. كىي تعتبر أيضان معامبلت ثبات جيدة ألغراض الدراسة 0,639لمبعد العاطفي كالجنسي )

 الحالية.

الزكاجي كثباتو يتضح أف االستبياف مما سبؽ عرضو مف نتائج التحقؽ مف صدؽ استبياف التكافؽ 
 يتصؼ بدرجة جيدة مف الصدؽ كالثبات تجعمو صالحان لبلستخداـ كأداة لمدراسة الحالية.

 :األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة

اعتمدت الباحثة في الدراسة السيككمترية ألدكات الدراسة كفي تحميؿ نتائج فرضيات الدراسة عمى 
 (, حيث استخدمت الباحثة ما يأتي:SPSSئي الحاسكبي )البرنامج اإلحصا

 معامؿ االرتباط بيرسكف لحساب صدؽ أدكات الدراسة. -1
معامؿ االرتباط بيرسكف كمعادلة ألفا كركنباخ كمعامؿ ثبات التجزئة النصفية باستخداـ  -2

 براكف كمعادلة جتماف لحساب ثبات أدكات الدراسة. –معادلة سيبرماف 
معامؿ ارتباط بيرسكف لتعرؼ العبلقة بيف درجات أفراد عينة الدراسة استخدمت الباحثة  -3

 عمى أدكات الدراسة )أنماط الشخصية النرجسية / تناقض إدراؾ الذات / التكافؽ الزكاجي(.
( كاختبار تحميؿ التبايف األحادم كاختبار T,testاستخدمت الباحثة اختبار ت ستكدنت ) -4

لمتعرؼ عمى داللة الفركؽ بيف درجات أفراد عينة الدراسة  شيفيو لممقارنات البعدية المتعددة
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عمى أدكات الدراسة حسب متغيرات الدراسة )العمر/ المستكل التعميمي/ مدة الزكاج( 
 لئلجابة عف فرضيات الدراسة.

 ( لتكضيح نتائج الدراسة عف طريؽ الرسكـ البيانية.Excelاستخدمت الباحثة برنامج ) -5
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 الفصل الخامس: عرض النتائج ومناقشتيا وتفسيرىا
 عرض نتائج الفرض األول ومناقشتو
 عرض نتائج الفرض الثاني ومناقشتو
 عرض نتائج الفرض الثالث ومناقشتو
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 عرض النتائج وتفسيرىا :الفصل الخامس
 عرض نتائج فرضيات الدراسة:

رتباطية ذات داللة إحصائية بين كل من أنماط الشخصية توجد عالقة إ الفرضية األولى: ال
 تيفي محافظلمنجبات النرجسية وتناقض إدراك الذات والتوافق الزواجي لدى المنجبات وغير ا

 7وريفيا دمشق

للتحقق من هذه الفرضٌة قامت الباحثة بحساب معامل ارتباط بٌرسون بٌن درجات أفراد عٌنة 

وبٌن  تناقض إدراؾ الذاتوبٌن درجاتهم على استبٌان  الشخصية النرجسيةالبحث على مقٌاس 

 (.24، والنتائج موضحة فً الجدول رقم )التكافؽ الزكاجيدرجاتهم على استبٌان 

 الدراسة أدوات عمى البحث عينة أفراد درجات بين بيرسون ارتباط معامل( 42) الجدول
 تناقض إدراك الذات أنماط الشخصية النرجسية 

 التوافق الزواجي
 -0.043 0.235 رتباطاال  معامل
 0.794 0.145 االحتمالية القيمة

 تناقض إدراك الذات
 0.093 رتباطاال  معامل

 
 0.568 االحتمالية القيمة

يتبيف مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ أف قيمة معامؿ االرتباط بيف أنماط الشخصية النرجسية كبيف 
( كىي قيمة ارتباطية صغيرة، كبمغت القيمة االحتمالية لو 0.235التكافؽ الزكاجي قد بمغ )

معامؿ ارتباط ( أم أنو ال تكجد داللة إحصائية ل0.05( كىي أكبر مف مستكل الداللة )0.145)
بيرسكف بيف أنماط الشخصية النرجسية كبيف التكافؽ الزكاجي، أم أنو ال تكجد عبلقة ارتباطية ذات 

 داللة إحصائية بيف أنماط الشخصية النرجسية كالتكافؽ الزكاجي لدل أفراد عينة الدراسة. 

النرجسية كبيف  ( أف قيمة معامؿ االرتباط بيف أنماط الشخصية24كما يتبيف مف خبلؿ الجدكؿ )
( كىي أكبر 0.568، كبمغت القيمة االحتمالية ليذا االرتباط )(0.093ناقض إدراؾ الذات قد بمغ )ت

( أم أنو ال تكجد داللة إحصائية لمعامؿ ارتباط بيرسكف بيف أنماط 0.05مف مستكل الداللة )
ية ذات داللة إحصائية ، أم أنو ال تكجد عبلقة ارتباطالنرجسية كبيف تناقض إدراؾ الذاتالشخصية 

 بيف أنماط الشخصية النرجسية كتناقض إدراؾ الذات لدل أفراد عينة الدراسة. 

ناقض ( أف قيمة معامؿ االرتباط بيف التكافؽ الزكاجي كبيف ت24كيتبيف أيضان مف خبلؿ الجدكؿ )
أكبر مف  ( كىي0.794، كبمغت القيمة االحتمالية ليذا االرتباط )(0.043إدراؾ الذات قد بمغ )

( أم أنو ال تكجد داللة إحصائية لمعامؿ ارتباط بيرسكف بيف التكافؽ الزكاجي 0.05مستكل الداللة )
رتباطية ذات داللة إحصائية بيف التكافؽ اؾ الذات، أم أنو ال تكجد عبلقة إكبيف تناقض إدر 

 الزكاجي كتناقض إدراؾ الذات لدل أفراد عينة الدراسة. 
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رتباطية ذات داللة إحصائية بين كل من ال توجد عالقة إكبالتالي نقبؿ الفرضية الصفرية أم أنو: 
أنماط الشخصية النرجسية وتناقض إدراك الذات والتوافق الزواجي لدى المنجبات وغير المنجبات 

 في محافظة دمشق.

البحث عمى استبياف  كما قامت الباحثة بحساب معامبلت ارتباط بيرسكف بيف درجات أفراد عينة
و، كالنتائج مكضحة تناقض إدراؾ الذات كأبعاده كبيف درجاتيـ عمى استبياف التكافؽ الزكاجي كبعدي

 (.25)في الجدكؿ
( معامل ارتباط بيرسون بين درجات أفراد عينة البحث عمى استبيان تناقض إدراك الذات وأبعاده 25الجدول )

 زواجي وبعديووبين درجاتيم عمى استبيان التوافق ال

 

البعد الفكري 
 والوجداني

البعد العاطفي 
 والجنسي

التوافق 
 الزواجي

 تناقض الذات الواقعية لدى الفرد

معامؿ 
 االرتباط

0.073- 0.114 0.073- 

القيمة 
 االحتمالية

0.656 0.484 0.655 

 تناقض الذات الواقعية لدى اآلخر

معامؿ 
 االرتباط

0.083- 0.047 0.072- 

القيمة 
 االحتمالية

0.612 0.771 0.658 

تناقض الذات الواقعية/المثالية من 
 وجية نظر الفرد

معامؿ 
 االرتباط

0.011 0.165- 0.015- 

القيمة 
 االحتمالية

0.948 0.310 0.927 

تناقض الذات الواقعية/المثالية من 
 وجية نظر اآلخر

معامؿ 
 االرتباط

0.078- 0.007- 0.109- 

القيمة 
 االحتمالية

0.633 0.965 0.501 

تناقض الذات الواقعية/الواجبة من 
 وجية نظر الفرد

معامؿ 
 االرتباط

0.225 0.052- 0.187 

القيمة 
 االحتمالية

0.162 0.748 0.248 

 -0.018 0.039 -0.015معامؿ تناقض الذات الواقعية/الواجبة من 
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 االرتباط وجية نظر اآلخر

القيمة 
 االحتمالية

0.925 0.810 0.913 

 تناقض إدراك الذات

معامؿ 
 االرتباط

0.002- 0.010 0.043- 

القيمة 
 االحتمالية

0.974 0.950 0.794 

( أف قيـ معامبلت ارتباط بيرسكف بيف أبعاد التكافؽ 25يتضح مف خبلؿ قراءة الجدكؿ رقـ )
الذات كالدرجة الكمية الزكاجي كالدرجة الكمية الستبياف التكافؽ الزكاجي كبيف أبعاد تناقض إدراؾ 

الستبياف تناقض إدراؾ الذات ضئيمة كصغيرة ، كأف القيـ االحتمالية ليذه االرتباطات جميعيا أكبر 
(، أم أنو ال تكجد داللة إحصائية لمعامبلت ارتباط بيرسكف 0.05مف مستكل الداللة االفتراضي )

الزكاجي كبيف أبعاد تناقض إدراؾ الذات  بيف أبعاد التكافؽ الزكاجي كالدرجة الكمية الستبياف التكافؽ
كالدرجة الكمية الستبياف تناقض إدراؾ الذات، أم أنو ال تكجد عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية 

 .لدل أفراد عينة الدراسة ي كبيف أبعاد تناقض إدراؾ الذاتبيف أبعاد التكافؽ الزكاج

أف األشخاص الذيف لدييـ ميزات  أظيرتتي تتعارض نتيجة دراستنا مع دراسة )سكزاف كآخركف( كال
. كاألفراد الذيف لدييف ميزات شخصية يتصرفكف بطريقة تزعج الزكج( اضطراب الPDخاصة مف )

أعمى كاف  (PDلدييـ احتماؿ كبير لعدـ السعادة الزكجية ككمما كاف مستكل اؿ) كنرجسية مرضية
أنو تكجد عبلقة أظيرت ( التي 1995سة خميؿ)كما تتعارض مع درا الزكاج فاشؿ كغير سعيد.

، سالبة بيف تقبؿ الذات كأسمكب التسمط كاإلىماؿ كأسمكب التدليؿ الزائد كالحماية كالتكافؽ الزكاجي
أف األزكاج مع مستكيات عالية  أظيرت( كالتي Jamesككذلؾ تتعارض نتيجة دراستنا مع دراسة )
ييـ شركاء مع مستكيات أعمى مف النرجسية شيدت مف النرجسية الجنسية أك األزكاج الذيف لد

( التي zendoمع دراسة ) كتتفؽ ىذه الدراسات انخفاض أكثر حدة في الرضا الزكاجي أكثر الكقت.
أف النرجسيكف ىـ أقؿ رضا عف العبلقة الزكجية حيث أف النرجسيكف لدييـ تناقضات أظيرت 

ـ كبير بذاتيـ كبمشاعرىـ الخاصة كليس تصكر كبيرة في تقييـ مشاعرىـ الخاصة كلدييـ اىتما
 .أف شريؾ النرجسي أقؿ رضا زكاجي لدييـ اىتماـ بمشاعر اآلخريف كىذا يفسر سبب

كتفسر الباحثة سبب عدـ كجكد عبلقة في دراستيا بيف النرجسية كتناقض إدراؾ الذات كالتكافؽ 
فبالرغـ مف  ،منجباتالمنجبات كغير الأف عينة الدراسة في مجتمعنا ىي )الزكجات(  ,الزكاجي

باإلضافة إلى النظرة السمبية نحك القريف كاختبلؼ تكقع األدكار  ,كجكد مشاكؿ عمى اختبلؼ أنكاعيا
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إال أف سيركرة الحياة تبقى متكاصمة كمستمرة نظران  ,كسيطرة أحد الزكجيف كتحقير الطرؼ اآلخر
باإلضافة إلى  ,بما يككف صغر حجـ العينةكالسبب اآلخر ر  (.2012لؤلعراؼ كالتقاليد )خدير,

يساعد  تحفظ أفراد العينة عمى االستجابة الفعمية لبلختبار نظران النتمائيف إلى إطار ثقافي محافظ ال
فيناؾ محاذير في االستجابة لمثؿ ىذه  ,عمى اإلفصاح عف المشاعر كاألفكار الخفية لممرأة الشرقية

 لشرقية كالتي تتميز بتقاليدىا الخاصة.النكعية مف االختبارات في بيئتنا ا
المرأة غير المنجبة سيككف لدييا إحساس بانخفاض  كمف خبلؿ الدراسة النظرية تبيف لمباحثة أف

حساس بالذنب نتيجة سمككيات خ ىنا ترل الباحثة أنو مف ك  اطئة حقيقية أك متخيمة تقدير الذات كا 
إدراؾ الذات كالتكافؽ الزكاجي ألنو عندما مف المنطقي جدان أف يككف ىناؾ عبلقة بيف تناقض 

تتككف عبلقة طرفاىا شخص لديو الحاجة لمسمطة كآخر لديو حاجة إلى تحقير الذات قد تككف 
فسر ذلؾ بأف أحد الزكجيف قد يجد نفسو في صراع نتيجة الختبلؼ كي, العبلقة ثابتة كلكنيا مرضية

لشابة قد تكتشؼ أف تكقعات زكجيا مخالفة التكقعات عف الدكر الذم يجب أف ينيض بو فالزكجة ا
ف تكافقيا مع تكقعات زكجيا يجعميا تخالؼ تكقعات اآلخريف كيضعيا ذلؾ في  ,لتكقعات اآلخريف كا 

صراع يستعصي عمى الحؿ كفي بعض األحياف يشعر الفرد أنو بحاجة ألداء دكره بطريقة ترضيو 
 .  (188-187 ،2001،)حسف كبيرة كىذا يؤدم إلى صراعاتبغض النظر عف متطمبات اآلخريف 

دليؿ عمى صراع  ،يمكف الكصكؿ فييا إلى حؿ باإلضافة إلى أف الخبلفات بيف الزكجيف التي ال
قكم كمثؿ ىذه الصراعات ممكف أف تظير في الزيجات التي يككف فييا الزكجيف متنافسيف أك يككف 

تتعرض حياتيـ لكثير مف  ال أحدىما مسيطران كاآلخر خاضعان فاألزكاج ذكم القكل المشتركة
المشاكؿ كيصمكف إلى مرحمة الرضا الزكاجي أما الزكاج األقؿ رضا كقناعة فيك الزكاج الذم تككف 

لدل المرأة التي تعاني مف تزداد ىذه الصراعات ك  .(188, 2001)حسف,فيو المرأة ىي المسيطرة
باإلضافة إلى كؿ ذلؾ فيي تسعى  ,فيي األـ كالمربية كالزكجة كالعاممة خارج المنزؿ :ضغكط كثيرة

األمكمة , كذلؾ إف الكثير مف التناقضات في حياتيا لممحافظة عمى صكرتيا كأنثى كىذا يخمؽ لدييا
لدل المرأة مرادؼ لؤلنكثة فالمرأة غير القادرة عمى اإلنجاب تشعر بأنيا امرأة غير كاممة أك نصؼ 

نجابيا كتعاقب نفسيا عمى ذنب لـ ترتكبو ككؿ كيجعميا ذلؾ تتحمؿ لكحدىا مسؤكلية عدـ إ,امرأة 
باإلضافة إلى أف المرأة غير , ذلؾ يؤدم لدييا إلى انخفاض في تقديرىا لذاتيا كربما تحقير ذاتيا 

كتنضكم ىذه  .المنجبة قد تتناكؿ كثير مف األدكية التي ربما قد تساعدىا في عممية اإلنجاب
باإلضافة لمضغكط الخارجية مف األىؿ  ,جسدية كالنفسيةاألدكية بدكرىا عمى كثير مف التأثيرات ال

كبالتالي تكثر التناقضات  ,كأىؿ الزكج كالخكؼ مف االنفصاؿ كابتعاد زكجيا عنيا أك الزكاج بأخرل
كما أف الباحثة ترل أف  (.2015تكافقيا الزكاجي)خاسكة, كبالتأكيد سيككف ذلؾ سبب في سكءلدييا 



 91 

ض لبلستبلب الكجكدم لذلؾ تقكـ المرأة باالعتماد عمى أساليب كضعية المرأة في مجتمعنا تتعر 
مكاناتيا كقدرتيا عمى الرجؿ فتقتنع بدكنيتيا تجاىو كتعتقد جازمة بتفكقو  ,معينة لتحديد دكرىا كا 

عمييا كبالتالي سيطرتو عمييا كتبعيتيا لو.كلكف األخطر مف ذلؾ دفاع المرأة عف صفة األمكمة 
ضخـ النرجسي: الذم تستخدمو ككسيمة دفاع لتشعر مف خبللو بتحقيقيا الت لدييا كالمتمثؿ في:

لذاتيا سكاء كاقعيان أك متخيبلن كيتحقؽ ذلؾ بإحساسيا بدرجة أىميتيا في كظائؼ عدة كأكليا كظيفة 
األمكمة لما تحاط بو األمكمة مف معاني السمك كالقدسية.أما الثانية فيي السيطرة غير المباشرة 

كأف سيطرة الرجؿ ظاىرية كتأخذ السيطرة  ,تشعر أنيا تمتمؾ زماـ األمكر كالسيطرةعمى الرجؿ فيي 
الصراع المعمف كالخفي مف خبلؿ كثرة مطالبيا كاستنزافيا كاستغبلليا لو كاتيامو  :أشكاؿ عدة منيا

أك مف خبلؿ تنغيص حياتو كىذا كمو نتاج لبلستبلب  ,بالعجز كشعكرىا بالتفكؽ كاالكتفاء الذاتي
 جكدم الذم حرميا تحقيؽ ذاتيا كلكف كؿ ىذه األساليب مرضية كتؤدم إلى عبلقة مرضيةالك 

 (.2001)حسف، 

  :الخانُح الفزضُح-2
الشخصية  ال توجد فروق دالة إحصائية بين النساء المنجبات وغير المنجبات في مظاىر

 مدة الزواج(.-مستوى التعميم-لعمراالنرجسية وفق متغيرات )
 الفرضية إلى ثالث فرضيات فرعية:تتفرع ىذه 

ال توجد فروق دالة إحصائية بين النساء المنجبات والنساء غير المنجبات في مظاىر -أ
 الشخصية النرجسية تبعًا لمتغير العمر.

لمتحقؽ مف ىذه الفرضية تـ حساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد عينة 
ية لمقياس الشخصية النرجسية كدرجة كؿ بعد مف أبعاد المقياس تبعان البحث عمى الدرجة الكم

سنة  31سنة،  30-26سنة،  25-20لمفئات العمرية لمنساء المنجبات كالنساء غير المنجبات )
 (.6( ك)5( كالشكميف )26فما فكؽ(. كالنتائج مكضحة في الجدكؿ )

 

 ة لدرجات أفراد عينة البحث ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري26الجدول )
 باختالف العمر عمى الدرجة الكمية لمقياس الشخصية النرجسية ودرجة كل بعد من أبعاد المقياس

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي األفراد عدد الفئة العمرية األبعاد والدرجة الكمية

 التسمطية

سنة 20-25  3 20.67 4.163 
 5.167 25.13 15 سنة 26-30
 5.511 22.91 22 سنة فما فكؽ 31
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 االكتفاء الذاتي

سنة 20-25  3 18.00 2.646 
 2.933 21.80 15 سنة 26-30
 3.595 21.45 22 سنة فما فكؽ 31

 التفوق

سنة 20-25  3 13.67 2.887 
 3.720 15.53 15 سنة 26-30
 2.550 13.86 22 سنة فما فكؽ 31

 االستثارة

سنة 20-25  3 23.33 2.887 
 2.100 24.53 15 سنة 26-30
 2.820 23.05 22 سنة فما فكؽ 31

 االستغاللية

سنة 20-25  3 15.00 3.464 
 2.380 19.33 15 سنة 26-30
 3.004 18.55 22 سنة فما فكؽ 31

 الغرور

سنة 20-25  3 7.33 1.528 
 1.580 8.93 15 سنة 26-30
 1.859 8.14 22 سنة فما فكؽ 31

 االستحقاق

سنة 20-25  3 19.67 2.082 
 2.356 20.87 15 سنة 26-30
 3.528 20.59 22 سنة فما فكؽ 31

لممقياس الدرجة الكمية  

سنة 20-25  3 117.67 14.572 
 13.617 136.13 15 سنة 26-30
 19.073 128.55 22 سنة فما فكؽ 31
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 عينة البحث باختالف العمر عمى كل بعد من أبعاد المقياس( يبين الفروق بين متوسطات درجات أفراد 5الشكل)

 
 ( يبين الفروق بين متوسطات درجات أفراد عينة البحث باختالف العمر عمى مقياس الشخصية النرجسية6)الشكل

( احتماؿ كجكد فركؽ بيف المتكسطات الحسابية 6( ك)5( كالشكميف )26) ؿيتضح مف الجدك 
كدرجات  مقياس الشخصية النرجسيةلعمى الدرجة الكمية  ختبلؼ العمربالدرجات أفراد عينة البحث 

ـن استخداـ اختبار تحميؿ بعد مف أبعاد المقياسكؿ  , كلمكشؼ عف الداللة اإلحصائية ليذه الفركؽ, ت
ح في الجدكؿالتبايف األح  (.27)ادم, كما ىك مكضن
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عمى درجات أفراد عينة البحث عمى الدرجة  العمر( نتائج اختبار تحميل التباين األحادي ألثر متغير 27الجدول )
 اس الشخصية النرجسية ودرجات كل بعد من أبعاد المقياسلمقيالكمية 

أبعاد المقياس 
مجموع  مصدر التباين والدرجة الكمية

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
القيمة  )ف( المربعات

 القرار االحتمالية

 التسمطية
 35.778 2 71.557 بين المجموعات

1.265 
 

0.294 
 

الفركؽ 
 دالةغير 

 28.276 37 1046.218 داخل المجموعات
  39 1117.775 الكمي

االكتفاء 
 الذاتي

 18.460 2 36.920 بين المجموعات
1.683 

 
0.200 

 

الفركؽ 
 10.969 37 405.855 داخل المجموعات غير دالة

  39 442.775 الكمي

 التفوق
 13.492 2 26.984 المجموعاتبين 

1.439 
 

0.250 
 

الفركؽ 
 9.378 37 346.991 داخل المجموعات غير دالة

  39 373.975 الكمي

 االستثارة
 10.010 2 20.020 بين المجموعات

1.510 
 

0.234 
 

الفركؽ 
 6.631 37 245.355 داخل المجموعات غير دالة

  39 265.375 الكمي

 االستغاللية
 23.494 2 46.987 بين المجموعات

2.969 
 

0.064 
 

الفركؽ 
 7.913 37 292.788 داخل المجموعات غير دالة

  39 339.775 الكمي

 الغرور
 4.592 2 9.184 بين المجموعات

1.514 
 

0.233 
 

الفركؽ 
 3.032 37 112.191 داخل المجموعات غير دالة

  39 121.375 الكمي

 االستحقاق
 1.828 2 3.657 بين المجموعات

0.195 
 

0.824 
 

الفركؽ 
 9.398 37 347.718 داخل المجموعات غير دالة

  39 351.375 الكمي

الدرجة الكمية 
 لممقياس

 526.960 2 1053.920 بين المجموعات
1.829 0.175 

الفركؽ 
 288.104 37 10659.86 داخل المجموعات غير دالة

  39 11713.78 الكمي
حصائية بيف متكسطات درجات أفراد كجكد فركؽ ذات داللة إ( عدـ 27يتبيف مف خبلؿ الجدكؿ )

تبعان  عينة البحث عمى الدرجة الكمية لمقياس الشخصية النرجسية كدرجة كؿ بعد مف أبعاد المقياس
ؽ(، سنة فما فك  31سنة،  30-26سنة،  25-20لعمر النساء المنجبات كالنساء غير المنجبات )
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( أفَّ القيـ االحتمالية لمدرجة لمقياس الشخصية النرجسية كدرجة 27)حيث يظير مف خبلؿ الجدكؿ
(، كبالتالي نقبؿ الفرضية 0.05كؿ بعد مف أبعاد المقياس جميعيا أكبر مف مستكل الداللة )

 في المنجبات غير لنساءوا المنجبات النساء بين إحصائية دالة فروق توجد الالصفرية أم أنو: 
 .العمر لمتغير تبعاً  النرجسية الشخصية مظاىر

( التي أظيرت نتائجيا كجكد فركؽ بيف النساء 2000كتتعارض نتائج دراستنا مع دراسة القشعاف )
التي  James,2012)كدراسة )المنجبات كالغير منجبات في تقدير الذات لصالح المنجبات, 

أظيرت نتائجيا كجكد فركؽ في مستكيات النرجسية لدل األزكاج كالتكافؽ الزكاجي كالتي شيدت 
كلـ تجد الباحثة دراسة تناكلت الفركؽ بيف المنجبات كغير المنجبات في مظاىر تغيران مع الكقت,

ير نكع  مف المعتقد أننا نغتفسر الباحثة ذلؾ بأنو النرجسية تبعان لمتغير العمر بشكؿ خاص,ك 
شخصيتنا طكاؿ مسار حياتنا استجابة لمبيئة المحيطة بنا كالخبرات التي نمر بيا، رغـ ىذا تكصمت  
بعض الدراسات إلى أف شخصيات الناس تتغير مع التقدـ في العمر بتغيرات بسيطة كبشكؿ 

التي  تدريجي كعمى مدار فترة طكيمة مف الكقت كعمى األغمب تتأثر ىذه التغيرات بشدة بالبيئة
نعيش بيا حيث أنو ىناؾ عكامؿ طبيعية، متأصمة، جينية، بيئية تسيـ في تطكير شخصيتنا كفقان 
لعممية التنشئة االجتماعية  كما تمكف الشخصية أيضان قيمنا، تكقعاتنا، كمعتقداتنا  كما أنو ثمة 

تماعية خاصة عكامؿ مكركثة تساىـ في تنمية الشخصية تفعؿ ذلؾ نتيجة لتفاعبلت مع البيئة االج
 التي يعيش فييا الناس .

 مظاىر في المنجبات غير والنساء المنجبات النساء بين إحصائية دالة فروق توجد ال-ب
 .التعميمي المستوى لمتغير تبعاً  النرجسية الشخصية

لمتحقؽ مف ىذه الفرضية تـ حساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد عينة 
أبعاد المقياس تبعان مف  بعدكدرجة كؿ الشخصية النرجسية لمقياس البحث عمى الدرجة الكمية 

كالنتائج . (عدادم، إثانكم، جامعيالمنجبات كالنساء غير المنجبات )لمنساء  لممستكل التعميمي
 (.8( ك)7( كالشكميف )28مكضحة في الجدكؿ )

المستوى التعميمي باختالف عيارية لدرجات أفراد عينة البحث ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات الم28الجدول )
 عمى الدرجة الكمية لمقياس الشخصية النرجسية ودرجة كل بعد من أبعاد المقياس

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي عدد األفراد تعميميالمستوى ال األبعاد والدرجة الكمية

 التسمطية

عدادمإ  6 24.67 4.082 
 5.225 23.07 14 ثانكم
 5.933 23.60 20 جامعي

عدادمإ االكتفاء الذاتي  6 22.33 1.366 
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 3.647 21.07 14 ثانكم
 3.651 21.20 20 جامعي

 التفوق

عدادمإ  6 14.67 2.733 
 2.526 14.07 14 ثانكم
 3.629 14.70 20 جامعي

 االستثارة

عدادمإ  6 23.67 1.862 
 2.349 22.86 14 ثانكم
 2.925 24.15 20 جامعي

 االستغاللية

عدادمإ  6 20.50 1.517 
 3.204 17.43 14 ثانكم
 2.840 18.80 20 جامعي

 الغرور

عدادمإ  6 8.50 1.378 
 1.639 8.07 14 ثانكم
 1.986 8.55 20 جامعي

 االستحقاق

عدادمإ  6 21.83 1.835 
 2.200 20.93 14 ثانكم
 3.663 20.05 20 جامعي

لممقياسالدرجة الكمية   

عدادمإ  6 136.17 10.342 
 16.412 127.50 14 ثانكم
 19.672 131.05 20 جامعي
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 عمى كل بعد من أبعاد المقياس التعميميالمستوى عينة باختالف ال( يبين الفروق بين متوسطات درجات أفراد 7الشكل)

 
 مقياسالعمى  المستوى التعميمي( يبين الفروق بين متوسطات درجات أفراد عينة البحث باختالف 8)الشكل

( احتماؿ كجكد فركؽ بيف المتكسطات الحسابية 8( ك)7( كالشكميف )28يتضح مف الجدكؿ رقـ )
مقياس الشخصية لعمى الدرجة الكمية  تعميميالمستكل الباختبلؼ لدرجات أفراد عينة البحث 

ـن بعد مف أبعاد المقياسكدرجات كؿ  النرجسية , كلمكشؼ عف الداللة اإلحصائية ليذه الفركؽ, ت
ح في الجدكؿاستخداـ اختبار تحميؿ التبايف األ  (.29) حادم, كما ىك مكضن
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عمى درجات أفراد عينة البحث  المستوى التعميمي( نتائج اختبار تحميل التباين األحادي ألثر متغير 29الجدول )
 اس الشخصية النرجسية ودرجات كل بعد من أبعاد المقياسلمقيعمى الدرجة الكمية 

أبعاد المقياس 
مجموع  مصدر التباين والدرجة الكمية

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
القيمة  )ف( المربعات

 القرار االحتمالية

 التسمطية
 5.357 2 10.713 بين المجموعات

0.179 
 

0.837 
 

الفركؽ 
 دالةغير 

 29.921 37 1107.062 داخل المجموعات
  39 1117.775 الكمي

االكتفاء 
 الذاتي

 3.657 2 7.313 بين المجموعات
0.311 

 
0.735 

 
الفركؽ 
 غير دالة

 11.769 37 435.462 داخل المجموعات
  39 442.775 الكمي

 التفوق
 1.757 2 3.513 المجموعاتبين 

0.175 
 

0.840 
 

الفركؽ 
 غير دالة

 10.012 37 370.462 داخل المجموعات
  39 373.975 الكمي

 االستثارة
 6.889 2 13.777 بين المجموعات

1.013 
 

0.373 
 

الفركؽ 
 غير دالة

 6.800 37 251.598 داخل المجموعات
  39 265.375 الكمي

 االستغاللية
 20.823 2 41.646 بين المجموعات

2.584 
 

0.089 
 

الفركؽ 
 غير دالة

 8.058 37 298.129 داخل المجموعات
  39 339.775 الكمي

 الغرور
 998. 2 1.996 بين المجموعات

0.309 
 

0.736 
 

الفركؽ 
 غير دالة

 3.226 37 119.379 داخل المجموعات
  39 121.375 الكمي

 االستحقاق
 8.332 2 16.663 بين المجموعات

0.921 
 

0.407 
 

الفركؽ 
 غير دالة

 9.046 37 334.712 داخل المجموعات
  39 351.375 الكمي

الدرجة الكمية 
 لممقياس

 162.246 2 324.492 بين المجموعات
0.527 0.595 

الفركؽ 
 غير دالة

 307.818 37 11389.28 داخل المجموعات
  39 11713.78 الكمي

حصائية بيف متكسطات درجات أفراد كجكد فركؽ ذات داللة إ( عدـ 29يتبيف مف خبلؿ الجدكؿ )
تبعان  عينة البحث عمى الدرجة الكمية لمقياس الشخصية النرجسية كدرجة كؿ بعد مف أبعاد المقياس

( 29) يظير مف خبلؿ الجدكؿبات، حيث منساء المنجبات كالنساء غير المنجل لممستكل التعميمي



 98 

أفَّ القيـ االحتمالية لمدرجة لمقياس الشخصية النرجسية كدرجة كؿ بعد مف أبعاد المقياس جميعيا 
 دالة فروق توجد ال(، كبالتالي نقبؿ الفرضية الصفرية أم أنو: 0.05أكبر مف مستكل الداللة )

 تبعاً  النرجسية الشخصية مظاىر في المنجبات غير والنساء المنجبات النساء بين إحصائية
 .التعميمي المستوى لمتغير

( كالتي أظيرت نتائجيا كجكد فركؽ في 2014كتتعارض نتائج دراستنا مع دراسة خاسكة )
العصابية بيف النساء المنجبات كغير المنجبات حسب متغير المستكل التعميمي لصالح الغير 

 ,ة تختمؼ باختبلؼ الشخصيات اإلنسانيةف أنماط النرجسيكتفسر الباحثة ذلؾ بأمنجبات, 
كىذه  ,فالشخصية النرجسية تنمك كتتطكر خبلؿ خبرات الحياة العامة التي تعترض كبل الزكجيف

كالتي تحدد مسار حياتو  ,الخبرات تعمؿ بدكرىا عمى تشكيؿ معتقدات كمعارؼ معينة لدل الفرد
كقد تتككف ىذه المعارؼ كالمعتقدات بشكؿ منطقي ككاقعي كما قد تتككف  ,كتكجيو عبر مراحؿ النمك

 بشكؿ غير منطقي.
إف شخصية الفرد تتككف مف مجمكعة مف المككنات الكراثية البيكلكجية الفيزيكلكجية كالنفسية        

ذه المككنات إذ تعد نكاتج اقتراف ى ,كاالجتماعية مف ناحية أخرل ,) المعرفية، االنفعالية ( مف ناحية
مثابة محددات شخصية تتحكـ في طبيعة كمسار تفاعميا مع الكسط المحيط بيا, لكي يتـ تحقيؽ 

كما يعد المككف المعرفي كخصكصان نكاتج اإلدراؾ لدل  ,مبلئـ مف التكافؽ الشخصي االجتماعي
كيات كربما يككف ذلؾ دليؿ عمى كجكد مستالفرد إحدل المؤشرات الدالة عمى طبيعة الشخصية.

 (.1987طبيعية مف النرجسية لدل عينة البحث ألننا كمنا نرجسيكف بطبيعتنا)البحيرم،
كما أف اليدؼ األساسي مف التعميـ ليس فقط مجرد نقؿ لمتقاليد كالمعارؼ، كلكنو يتضمف أيضان 

 (.2015)خاسكة،هعممية االرتقاء بالقدرات التي تسمح لئلنساف باكتشاؼ المعاني الفريدة لكجكد
 مظاىر في المنجبات غير والنساء المنجبات النساء بين إحصائية دالة فروق توجد ال-ج

 .الزواج مدة لمتغير تبعاً  النرجسية الشخصية
لمتحقؽ مف ىذه الفرضية تـ حساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد عينة 

لمدة أبعاد المقياس تبعان مف  بعدكدرجة كؿ الشخصية النرجسية لمقياس البحث عمى الدرجة الكمية 
. (سنة فما فكؽ 11، سنكات 10-6، سنكات 5-1المنجبات كالنساء غير المنجبات )لمنساء  الزكاج

 (.10( ك)9( كالشكميف )30كالنتائج مكضحة في الجدكؿ )
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عمى  مدة الزواجباختالف عيارية لدرجات أفراد عينة البحث ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات الم30الجدول )
 الدرجة الكمية لمقياس الشخصية النرجسية ودرجة كل بعد من أبعاد المقياس

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي عدد األفراد مدة الزواج األبعاد والدرجة الكمية

 التسمطية

سنكات 1-5  16 23.94 5.495 
 6.314 23.55 11 سنكات 6-10
 4.670 23.15 13 سنة فما فكؽ 11

 االكتفاء الذاتي

سنكات 1-5  16 21.25 3.044 
 3.727 21.09 11 سنكات 6-10
 3.686 21.62 13 سنة فما فكؽ 11

 التفوق

سنكات 1-5  16 14.13 2.964 
 4.182 15.09 11 سنكات 6-10
 2.256 14.38 13 سنة فما فكؽ 11

 االستثارة

سنكات 1-5  16 23.88 2.391 
 2.942 23.64 11 سنكات 6-10
 2.750 23.31 13 سنة فما فكؽ 11

 االستغاللية
سنكات 1-5  16 18.63 2.391 
سنكات 6-10  11 18.27 3.524 
سنة فما فكؽ 11  13 18.77 3.270 

 الغرور

سنكات 1-5  16 8.50 1.789 
 1.662 8.18 11 سنكات 6-10
 1.938 8.38 13 سنة فما فكؽ 11

 االستحقاق

سنكات 1-5  16 20.69 2.496 
 3.075 20.64 11 سنكات 6-10
 3.688 20.54 13 سنة فما فكؽ 11

لممقياسالدرجة الكمية   

سنكات 1-5  16 131.00 15.020 
 21.154 130.45 11 سنكات 6-10
 17.911 130.15 13 سنة فما فكؽ 11
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 عمى كل بعد من أبعاد المقياس مدة الزواجباختالف البحث ( يبين الفروق بين متوسطات درجات أفراد عينة 9الشكل)
 

 
 الشخصية النرجسية مقياسالعمى  مدة الزواج( يبين الفروق بين متوسطات درجات أفراد عينة البحث باختالف 10)الشكل

( احتماؿ كجكد فركؽ بيف المتكسطات الحسابية 10( ك)9( كالشكميف )30يتضح مف الجدكؿ رقـ )
 مقياس الشخصية النرجسيةلعمى الدرجة الكمية مدة الزكاج ختبلؼ بالدرجات أفراد عينة البحث 

ـن استخداـ بعد مف أبعاد المقياسكدرجات كؿ  , كلمكشؼ عف الداللة اإلحصائية ليذه الفركؽ, ت
ح في الجدكؿ رقـ )  (.31اختبار تحميؿ التبايف األحادم, كما ىك مكضن
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 االستحقاق الغرور االستغاللٌة االستثارة التفوق االكتفاء الذاتً التسلطٌة

129.6

129.8

130

130.2

130.4

130.6

130.8

 سنة فما فوق 11 سنوات 10-6 سنوات 1-5

 الدرجة الكلٌة لمقٌاس الشخصٌة النرجسٌة

131 

130.45 

130.15 
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عمى درجات أفراد عينة البحث عمى مدة الزواج ( نتائج اختبار تحميل التباين األحادي ألثر متغير 31الجدول )
 اس الشخصية النرجسية ودرجات كل بعد من أبعاد المقياسلمقيالدرجة الكمية 

أبعاد المقياس 
مجموع  مصدر التباين والدرجة الكمية

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
القيمة  )ف( المربعات

 القرار االحتمالية

 التسمطية
 2.209 2 4.418 بين المجموعات

0.073 
 

0.929 
 

الفركؽ 
 غير دالة

 30.091 37 1113.357 داخل المجموعات
  39 1117.775 الكمي

االكتفاء 
 الذاتي

 894. 2 1.789 بين المجموعات
0.075 

 
0.928 

 
الفركؽ 
 11.919 37 440.986 داخل المجموعات غير دالة

  39 442.775 الكمي

 التفوق
 3.119 2 6.239 بين المجموعات

0.314 
 

0.733 
 

الفركؽ 
 9.939 37 367.736 داخل المجموعات غير دالة

  39 373.975 الكمي

 االستثارة
 1.155 2 2.310 بين المجموعات

0.162 
 

0.851 
 

الفركؽ 
 7.110 37 263.065 داخل المجموعات غير دالة

  39 265.375 الكمي

 االستغاللية
 768. 2 1.535 بين المجموعات

0.084 
 

0.920 
 

الفركؽ 
 9.142 37 338.240 داخل المجموعات غير دالة

  39 339.775 الكمي

 الغرور
 331. 2 662. بين المجموعات

0.101 
 

0.904 
 

الفركؽ 
 3.263 37 120.713 داخل المجموعات غير دالة

  39 121.375 الكمي

 االستحقاق
 081. 2 161. بين المجموعات

0.008 
 

0.992 
 

الفركؽ 
 9.492 37 351.214 داخل المجموعات غير دالة

  39 351.375 الكمي
الدرجة الكمية 

 لممقياس
 0.992 0.008 2.678 2 5.355 بين المجموعات

الفركؽ 
 غير دالة

حصائية بيف متكسطات درجات أفراد كجكد فركؽ ذات داللة إ( عدـ 31الجدكؿ )يتبيف مف خبلؿ 
تبعان  عينة البحث عمى الدرجة الكمية لمقياس الشخصية النرجسية كدرجة كؿ بعد مف أبعاد المقياس

( أفَّ 31لنساء المنجبات كالنساء غير المنجبات، حيث يظير مف خبلؿ الجدكؿ رقـ )المدة زكاج 
القيـ االحتمالية لمدرجة لمقياس الشخصية النرجسية كدرجة كؿ بعد مف أبعاد المقياس جميعيا أكبر 
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 إحصائية دالة فروق توجد ال(، كبالتالي نقبؿ الفرضية الصفرية أم أنو: 0.05مف مستكل الداللة )
 مدة لمتغير اً تبع النرجسية الشخصية مظاىر في المنجبات غير والنساء المنجبات النساء بين

  .الزواج
كجكد فركؽ في العصابية  نتائجيا ( التي أظيرت2014تتعارض نتائج دراستنا مع دراسة خاسكة)

( التي 2012كتتعارض مع دراسة أنيتا) بيف المنجبات كغير المنجبات تبعان لمتغير مدة الزكاج,
 أظيرت نتائجيا أف اإلناث الغير منجبات أكثر عرضة لممشكبلت النفسية مع زيادة مدة الزكاج,
تفسر الباحثة ىذه النتيجة بأننا جميعان نرجسيكف ككمنا نحب ذاتنا كىذا ما نسميو بالنرجسية الصحية 

(، كربما سبب عدـ كجكد الفركؽ ىك 1987حيرم،كالتي تشكؿ جزء مف االعتبار الذاتي لمفرد)الب
الصفات في  بعض أف سبب كجكد كجكد مستكيات طبيعية مف النرجسية لدل أفراد العينة، كما 

 ،سمات الشخصية يعكد أكالن لمتنشئة االجتماعية التي نشأت عمييا الفتاة كما تعممتو ضمف أسرتيا
كبالتالي ستحمؿ معيا في  ,ة سترل أف ليا األحقيةفإذا تـ تنشئة الفتاة عمى األنانية كاالستغبللي

شخصيتيا سمات تتسـ بأف عبلقاتيا مع اآلخريف سطحية كاستغبللية كحبيا لذاتيا مبالغ بو، 
كالتعالي عمى مف تتعامؿ معيـ كاستغبلليـ في إنجازاتيا كخدماتيا, ككذلؾ قد يككف سبب المعاممة 

فتجاكز التشجيع إلى مديح غير  ,صكرة اإلدراؾ األسرميو مة الكعي بالتربية سبب في تشك الكالدية كق
ممنيج يساعد في تضخيـ األنا كخاصة في ظؿ أزمة التمركز حكؿ الذات مما يساىـ في االستثمار 

، جميع سمات كالتفرد بالذات الذم يعتبر في النمك السكم جزء مف صكرة الذات ,السمبي لمنرجسية
، د مف أسرتو أكالن مف خبلؿ عممية التنشئة االجتماعيةسمات متعممة يكتسبيا الفر  الشخصية

مف عممية التنشئة االجتماعية  كبالتالي النرجسية لدل أفراد العينة ال تتأثر بمدة الزكاج بقدر ما تتأثر
  كالتربية الكالدية كما شكمتو مف درجة النرجسية.

 :الفرضية الثالثة-3
تناقض إدراك الذات ال توجد فروق دالة إحصائية بين النساء المنجبات وغير المنجبات في 

 مدة الزواج(.-مستوى التعميم-حسب متغيرات )العمر
 :فرعية فرضيات ثالث إلى الفرضية ىذه تتفرع

 إدراك تناقض في المنجبات غير والنساء المنجبات النساء بين إحصائية دالة فروق توجد ال-أ
 .العمر لمتغير تبعاً  الذات

لمتحقؽ مف ىذه الفرضية تـ حساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد عينة 
أبعاده تبعان لمتغير مف  بعدكدرجة كؿ تناقض إدراؾ الذات الستبياف البحث عمى الدرجة الكمية 
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. سنة فما فكؽ( 31سنة،  30-26 سنة، 25-20المنجبات كالنساء غير المنجبات )العمر لمنساء 
 (.12( ك)11( كالشكميف )32كالنتائج مكضحة في الجدكؿ )

 ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد عينة البحث 32الجدول )
 أبعادهودرجة كل بعد من الستبيان تناقض إدراك الذات باختالف العمر عمى الدرجة الكمية 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي عدد األفراد الفئة العمرية الكميةاألبعاد والدرجة 

 تناقض إدراك الذات 
 الواقعية لدى الفرد

 2.309 38.33 3 سنة 20-25
 8.700 38.87 15 سنة 26-30
 7.071 40.00 22 سنة فما فكؽ 31

 تناقض إدراك الذات 
 الواقعية لدى اآلخر

 1.528 39.33 3 سنة 20-25
 4.809 40.13 15 سنة 26-30
 8.223 39.00 22 سنة فما فكؽ 31

 تناقض إدراك الذات 
الواجبة من  \الواقعية

 وجية نظر الفرد

 2.309 11.67 3 سنة 20-25
 5.630 8.87 15 سنة 26-30
 6.109 6.91 22 سنة فما فكؽ 31

 تناقض إدراك الذات 
الواجبة من  \الواقعية 

 وجية نظر اآلخر

 1.528 10.67 3 سنة 20-25
 7.235 7.27 15 سنة 26-30
 9.092 7.09 22 سنة فما فكؽ 31

 تناقض إدراك الذات 
المثالية من \الواقعية 

 وجية نظر الفرد

 2.309 11.67 3 سنة 20-25
 7.873 10.13 15 سنة 26-30
 7.949 7.32 22 سنة فما فكؽ 31

 تناقض إدراك الذات 
 المثالية من\الواقعية 

 وجية نظر اآلخر

 4.359 11.00 3 سنة 20-25
 11.340 4.80 15 سنة 26-30
 11.695 4.73 22 سنة فما فكؽ 31

 
 الدرجة الكمية الستبيان
 تناقض ادراك الذات

 

 2.082 122.67 3 سنة 20-25
 15.313 110.07 15 سنة 26-30

 19.438 105.05 22 سنة فما فكؽ 31
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 االستبيان( يبين الفروق بين متوسطات درجات أفراد عينة البحث باختالف العمر عمى كل بعد من أبعاد 11الشكل)

 

 
 ( يبين الفروق بين متوسطات درجات أفراد عينة البحث باختالف العمر عمى استبيان تناقض إدراك الذات12الشكل)

( احتماؿ كجكد فركؽ بيف المتكسطات 12( ك)11( كالشكميف )32يتضح مف الجدكؿ رقـ )
ستبياف تناقض إدراؾ العمى الدرجة الكمية  باختبلؼ العمرالحسابية لدرجات أفراد عينة البحث 

ـن استخداـ اختبار هبعد مف أبعادكدرجات كؿ  الذات , كلمكشؼ عف الداللة اإلحصائية ليذه الفركؽ, ت
ح في الجدكؿ   (.33رقـ )تحميؿ التبايف األحادم, كما ىك مكضن
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تناقض إدراك 
الذات الواقعٌة 

 لدى الفرد

تناقض إدراك 
الذات الواقعٌة 

 لدى اآلخر

تناقض إدراك 
  \الذات الواقعٌة

الواجبة من وجهة 
 نظر الفرد

تناقض إدراك 
 \الذات الواقعٌة 

الواجبة من وجهة 
 نظر اآلخر

تناقض إدراك 
الذات الواقعٌة 

المثالٌة من \
 وجهة نظر الفرد

تناقض إدراك 
الذات الواقعٌة 

المثالٌة من \
 وجهة نظر اآلخر
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 سنة فما فوق 31 سنة 30-26 سنة 20-25

 الدرجة الكلٌة الستبٌان تناقض ادراك الذات

122.67 

110.07 

105.05 
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 عمى درجات أفراد عينة البحث  العمر( نتائج اختبار تحميل التباين األحادي ألثر متغير 33الجدول )
 الستبيان تناقض إدراك الذات ودرجات كل بعد من أبعادهعمى الدرجة الكمية 

 االستبيانأبعاد 
مجموع  مصدر التباين والدرجة الكمية

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
القيمة  )ف( المربعات

 القرار االحتمالية

 تناقض إدراك الذات
 الواقعية لدى الفرد

 7.750 2 15.500 بين المجموعات
0.135 

 
0.874 

 

الفركؽ 
غير 
 دالة

داخل 
 المجموعات

2120.400 37 57.308 

  39 2135.900 الكمي

 تناقض إدراك الذات
 الواقعية لدى اآلخر

 5.750 2 11.500 بين المجموعات
0.122 

 
0.886 

 

الفركؽ 
غير 
 دالة

داخل 
 المجموعات

1748.400 37 47.254 

  39 1759.900 الكمي
 تناقض إدراك الذات

الواجبة  \الواقعية
من وجية نظر 

 الفرد

 38.891 2 77.782 بين المجموعات
1.162 

 
0.324 

 

الفركؽ 
غير 
 دالة

داخل 
 المجموعات

1238.218 37 33.465 

  39 1316.000 الكمي

 تناقض إدراك الذات
الواجبة من \الواقعية

 وجية نظر اآلخر

 17.178 2 34.357 بين المجموعات
0.257 

 
0.775 

 

الفركؽ 
غير 
 دالة

داخل 
 المجموعات

2473.418 37 66.849 

  39 2507.775 الكمي
تناقض إدراك 
الذاتالواقعية 

المثالية من وجية \
 نظر الفرد

 49.614 2 99.227 بين المجموعات
0.832 

 
0.443 

 

الفركؽ 
غير 
 دالة

داخل 
 المجموعات

2205.173 37 59.599 

  39 2304.400 الكمي

 تناقض إدراك الذات
المثالية من \الواقعية

 وجية نظر اآلخر

 54.106 2 108.211 بين المجموعات
0.425 

 
0.657 

 

الفركؽ 
غير 
 دالة

داخل 
 المجموعات

4710.764 37 127.318 

  39 4818.975 الكمي

الدرجة الكمية 
تناقض  الستبيان

 دراك الذاتإ

 449.473 2 898.945 بين المجموعات

1.481 0.241 
الفركؽ 
غير 
 دالة

داخل 
 المجموعات

11226.56 37 303.420 

  39 12125.50 الكمي
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حصائية بيف متكسطات درجات أفراد ذات داللة إكجكد فركؽ ( عدـ 33يتبيف مف خبلؿ الجدكؿ )
بعان لعمر أبعاده تكدرجة كؿ بعد مف الستبياف تناقض إدراؾ الذات عينة البحث عمى الدرجة الكمية 

سنة فما فكؽ(، حيث  31سنة،  30-26سنة،  25-20النساء المنجبات كالنساء غير المنجبات )
الستبياف تناقض إدراؾ الذات الكمية حتمالية لمدرجة ( أفَّ القيـ اال33يظير مف خبلؿ الجدكؿ رقـ )
(، كبالتالي نقبؿ 0.05جميعيا أكبر مف مستكل الداللة ) االستبيافكدرجة كؿ بعد مف أبعاد 
 غير والنساء المنجبات النساء بين إحصائية دالة فروق توجد الالفرضية الصفرية أم أنو: 

 .العمر لمتغير تبعاً  الذات إدراك تناقض في المنجبات
كلـ تجد الباحثة دراسات مشابية لدراستيا بالنسبة لمتغير تناقض إدراؾ الذات لقمة الدراسات التي 

الباحثة ىذه النتيجة بأف ىناؾ عدة عكامؿ كاعتبارات أخرل ككف أفراد  كتفسرتناكلت ىذا المتغير,
يد كأعراؼ كحتى طريقة العينة ينتمكف إلى نفس المنطقة كتبعان لمثقافة المشتركة مف عادات كتقال

دراؾ اآلخر  التفكير ففي الحياة الزكجية تظير سيركرة حياة الزكجيف مف خبلؿ إدراؾ الذات كا 
انطبلقان مف التربية كالتنشئة االجتماعية التي يتمقاىا كبلىما ففي بعض األسر في مجتمعنا  بحكـ 

يحمميا الفرد عف قرينو، كفي  أسمكبيا في التعامؿ مع أفرادىا قد تحدد أك تصرح باألفكار التي
الممارسات الحقيقية في الحياة الزكجية تسقط بعض األقنعة كتظير بعض الحقائؽ كاختبلؼ 

 (.2112)خدير, التكقعات كالتناقضات كالسمطة كالسيطرة كبعض سمات الشخصية األخرل
 إدراك تناقض في المنجبات غير والنساء المنجبات النساء بين إحصائية دالة فروق توجد ال-ب

 .التعميمي المستوى لمتغير تبعاً  الذات
لمتحقؽ مف ىذه الفرضية تـ حساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد عينة 

تبعان لممستكل أبعاده البحث عمى الدرجة الكمية الستبياف تناقض إدراؾ الذات كدرجة كؿ بعد مف 
عدادم(. كالنتائج مكضحة في ، ثانكم، إاء غير المنجبات )جامعيالتعميمي لمنساء المنجبات كالنس

 (.14( ك)13( كالشكميف )34الجدكؿ )
 ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد عينة البحث 34الجدول )

 أبعادهودرجة كل بعد من الستبيان تناقض إدراك الذات عمى الدرجة الكمية  المستوى التعميميباختالف 
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي عدد األفراد المستوى التعميمي األبعاد والدرجة الكمية

 تناقض إدراك الذات
 الواقعية لدى الفرد

عدادمإ  6 40.00 2.098 
 10.795 37.07 14 ثانكم
 4.989 40.95 20 جامعي

 تناقض إدراك الذات
 الواقعية لدى اآلخر

عدادمإ  6 39.50 5.925 
 8.448 36.86 14 ثانكم
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 5.118 41.25 20 جامعي
 تناقض إدراك الذات

الواجبة من \الواقعية
 وجية نظر الفرد

عدادمإ  6 8.17 3.601 
 6.810 8.71 14 ثانكم
 5.781 7.45 20 جامعي

 تناقض إدراك الذات
الواجبة من \الواقعية

 وجية نظر اآلخر

عدادمإ  6 9.17 8.519 
 9.754 7.07 14 ثانكم
 6.831 7.15 20 جامعي

 تناقض إدراك الذات
المثالية من \الواقعية

 وجية نظر الفرد

عدادمإ  6 9.00 3.742 
 11.008 10.43 14 ثانكم
 5.538 7.40 20 جامعي

 تناقض إدراك الذات
المثالية من \الواقعية

 وجية نظر اآلخر

عدادمإ  6 8.33 4.131 
 9.019 6.57 14 ثانكم
 13.616 3.35 20 جامعي

 الدرجة الكمية الستبيان
 تناقض ادراك الذات

عدادمإ  6 114.17 13.497 
 14.631 106.71 14 ثانكم
 20.748 107.55 20 جامعي

 

 
 االستبيانعمى كل بعد من أبعاد  المستوى التعميمي( يبين الفروق بين متوسطات درجات عينة البحث باختالف 13الشكل)
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 عمى استبيان تناقض إدراك الذات المستوى التعميمي( يبين الفروق بين متوسطات عينة البحث باختالف 14الشكل)

( احتماؿ كجكد فركؽ بيف المتكسطات 14( ك)13( كالشكميف )34يتضح مف الجدكؿ رقـ )
ستبياف العمى الدرجة الكمية  المستكل التعميميباختبلؼ الحسابية لدرجات أفراد عينة البحث 

ـن هبعد مف أبعادكدرجات كؿ  تناقض إدراؾ الذات , كلمكشؼ عف الداللة اإلحصائية ليذه الفركؽ, ت
ح في الجدكؿ رقـ )  (.35استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم, كما ىك مكضن

 لبحث عمى درجات أفراد عينة ا المستوى التعميمي( نتائج اختبار تحميل التباين األحادي ألثر متغير 35الجدول )
 الستبيان تناقض إدراك الذات ودرجات كل بعد من أبعادهعمى الدرجة الكمية 

أبعاد االستبيان 
مجموع  مصدر التباين والدرجة الكمية

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
القيمة  )ف( المربعات

 القرار االحتمالية

 تناقض إدراك الذات
 الواقعية لدى الفرد

 63.011 2 126.021 بين المجموعات
1.160 

 
0.325 

 

الفركؽ 
غير 
 دالة

داخل 
 المجموعات

2009.879 37 54.321 

  39 2135.900 الكمي

 تناقض إدراك الذات
 الواقعية لدى اآلخر

 79.468 2 158.936 بين المجموعات
1.837 

 
0.174 

 

الفركؽ 
غير 
 دالة

داخل 
 المجموعات

1600.964 37 43.269 

  39 1759.900 الكمي
 تناقض إدراك الذات

الواجبة  \الواقعية
من وجية نظر 

 الفرد

 6.680 2 13.360 بين المجموعات
0.190 

 
0.828 

 

الفركؽ 
غير 
 دالة

داخل 
 المجموعات

1302.640 37 35.206 

  39 1316.000 الكمي
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 تناقض إدراك الذات
الواجبة من \الواقعية

 وجية نظر اآلخر

 10.732 2 21.463 بين المجموعات
0.160 

 
0.853 

 

الفركؽ 
غير 
 دالة

داخل 
 المجموعات

2486.312 37 67.198 

  39 2507.775 الكمي
تناقض إدراك الذات 

المثالية \الواقعية 
من وجية نظر 

 الفرد

 38.086 2 76.171 بين المجموعات
0.632 

 
0.537 

 

الفركؽ 
غير 
 دالة

داخل 
 المجموعات

2228.229 37 60.222 

  39 2304.400 الكمي

 تناقض إدراك الذات
المثالية من \الواقعية

 وجية نظر اآلخر

 76.832 2 153.663 بين المجموعات
0.609 

 
0.549 

 

الفركؽ 
غير 
 دالة

داخل 
 المجموعات

4665.312 37 126.090 

  39 4818.975 الكمي

الدرجة الكمية 
الستبيان تناقض 

 ادراك الذات

 126.430 2 252.860 بين المجموعات

0.394 0.677 
الفركؽ 
غير 
 دالة

داخل 
 المجموعات

11872.64 37 320.882 

  39 12125.50 الكمي
حصائية بيف متكسطات درجات أفراد كجكد فركؽ ذات داللة إ( عدـ 35يتبيف مف خبلؿ الجدكؿ )

أبعاده تبعان كدرجة كؿ بعد مف الستبياف تناقض إدراؾ الذات عينة البحث عمى الدرجة الكمية 
منساء المنجبات كالنساء غير المنجبات، حيث يظير مف خبلؿ الجدكؿ رقـ ل لممستكل التعميمي

كدرجة كؿ بعد مف أبعاد الستبياف تناقض إدراؾ الذات الكمية  ( أفَّ القيـ االحتمالية لمدرجة35)
 ال(، كبالتالي نقبؿ الفرضية الصفرية أم أنو: 0.05تكل الداللة )جميعيا أكبر مف مس االستبياف

 الذات إدراك تناقض في المنجبات غير والنساء المنجبات النساء بين إحصائية دالة فروق توجد
أف المستكل  ىك المعتقد السائد في مجتمعنا أف تفسر الباحثة ذلؾك  .التعميمي المستوى لمتغير تبعاً 

التعميمي يساىـ بمجمكعة مف الميارات كالقدرات التي يستطيع الفرد بكاسطتيا تعديؿ أك التقميؿ مف 
حدة األفكار غير المنطقية كالتناقضات غير المنطقية المكجكدة لديو كبالتالي إف نرجسية الفرد أك 

يمية بؿ ترجع إلى عكامؿ أخرل ) كثرة التناقضات إليو ال تعكد فقط إلى التبايف في المستكيات التعم
الثقافة كأسمكب التربية كالتنشئة االجتماعية( حيث يتأثر أداء دكر الزكج أك الزكجة بشخصية كؿ 
منيما ، كتصكره لدكره, كفيمو لما ىك متكقع منو, كما ىك متكقع مف الزكج اآلخر مف خبلؿ ما 

ما تعرض لو مف خبرات كما حصؿ عميو اكتسبو مف عممية التنشئة في البيت كالمدرسة كالمجتمع ك 
 (.2012مف معمكمات)خدير،
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 إدراك تناقض في المنجبات غير والنساء المنجبات النساء بين إحصائية دالة فروق توجد-ج
 .مدة الزواج لمتغير تبعاً  الذات

لمتحقؽ مف ىذه الفرضية تـ حساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد عينة 
 زكاجأبعاده تبعان لمدة البحث عمى الدرجة الكمية الستبياف تناقض إدراؾ الذات كدرجة كؿ بعد مف 

 .(سنة فما فكؽ 11، سنكات 10-6، سنكات 5-1المنجبات كالنساء غير المنجبات )النساء 
 (.16( ك)15( كالشكميف )36كالنتائج مكضحة في الجدكؿ )

 ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد عينة البحث 36الجدول )
 أبعادهودرجة كل بعد من الستبيان تناقض إدراك الذات عمى الدرجة الكمية زواج المدة باختالف 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي األفرادعدد  مدة الزواج األبعاد والدرجة الكمية

 تناقض إدراك الذات
 الواقعية لدى الفرد

سنكات 1-5  16 36.50 9.592 
سنكات 6-10  11 41.82 4.215 
سنة فما فكؽ 11  13 41.08 5.346 

 تناقض إدراك الذات
 الواقعية لدى اآلخر

سنكات 1-5  16 36.81 7.833 
سنكات 6-10  11 42.82 5.419 
سنة فما فكؽ 11  13 39.85 5.064 

 تناقض إدراك الذات
الواجبة من \الواقعية

 وجية نظر الفرد

سنكات 1-5  16 10.44 6.377 
سنكات 6-10  11 6.45 3.984 
سنة فما فكؽ 11  13 6.31 5.692 

 تناقض إدراك الذات
الواجبة من \الواقعية

 وجية نظر اآلخر

سنكات 1-5  16 8.13 10.301 
سنكات 6-10  11 4.91 6.090 
سنة فما فكؽ 11  13 8.69 6.102 

 تناقض إدراك الذات
المثالية من \الواقعية

 وجية نظر الفرد

سنكات 1-5  16 12.69 9.083 
سنكات 6-10  11 7.36 4.249 
سنة فما فكؽ 11  13 4.92 5.965 

 تناقض إدراك الذات
المثالية من \الواقعية

 وجية نظر اآلخر

Total 16 6.75 11.919 
سنكات 1-5  11 1.09 14.103 
سنكات 6-10  13 6.85 6.053 

 الدرجة الكمية الستبيان
 تناقض ادراك الذات

سنة فما فكؽ 11  16 111.31 19.828 
سنكات 1-5  11 104.45 18.343 
تسنكا 6-10  13 107.69 14.580 
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 االستبيانعمى كل بعد من أبعاد  المستوى التعميمي( يبين الفروق بين متوسطات درجات عينة البحث باختالف 15الشكل)

 

 
 عمى استبيان تناقض إدراك الذات المستوى التعميمي( يبين الفروق بين متوسطات عينة البحث باختالف 16الشكل)

( احتماؿ كجكد فركؽ بيف المتكسطات 16( ك)15( كالشكميف )36يتضح مف الجدكؿ رقـ )
ستبياف تناقض إدراؾ العمى الدرجة الكمية مدة الزكاج باختبلؼ الحسابية لدرجات أفراد عينة البحث 

ـن استخداـ اختبار هبعد مف أبعادكدرجات كؿ  الذات , كلمكشؼ عف الداللة اإلحصائية ليذه الفركؽ, ت
ح في ال  (.37جدكؿ رقـ )تحميؿ التبايف األحادم, كما ىك مكضن
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 عمى درجات أفراد عينة البحث زواج المدة ( نتائج اختبار تحميل التباين األحادي ألثر متغير 37الجدول )
 الستبيان تناقض إدراك الذات ودرجات كل بعد من أبعادهعمى الدرجة الكمية 

أبعاد االستبيان 
مجموع  مصدر التباين والدرجة الكمية

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
القيمة  )ف( المربعات

 القرار االحتمالية

 تناقض إدراك الذات
 الواقعية لدى الفرد

 117.670 2 235.341 بين المجموعات
2.291 

 
0.115 

 

الفركؽ 
غير 
 دالة

داخل 
 المجموعات

1900.559 37 51.366 

  39 2135.900 الكمي

 تناقض إدراك الذات
 الواقعية لدى اآلخر

 119.067 2 238.134 المجموعاتبين 
2.895 

 
0.068 

 

الفركؽ 
غير 
 دالة

داخل 
 المجموعات

1521.766 37 41.129 

  39 1759.900 الكمي
 تناقض إدراك الذات

الواجبة  \الواقعية
من وجية نظر 

 الفرد

 79.283 2 158.566 بين المجموعات
2.534 

 
0.093 

 

الفركؽ 
غير 
 دالة

داخل 
 المجموعات

1157.434 37 31.282 

  39 1316.000 الكمي

 تناقض إدراك الذات
الواجبة من \الواقعية

 وجية نظر اآلخر

 49.173 2 98.347 بين المجموعات
0.755 

 
0.477 

 

الفركؽ 
غير 
 دالة

داخل 
 المجموعات

2409.428 37 65.120 

  39 2507.775 الكمي
تناقض إدراك الذات 

المثالية \الواقعية 
من وجية نظر 

 الفرد

 229.747 2 459.494 بين المجموعات
4.608 

 
0.016 

 

الفركؽ 
غير 
 دالة

داخل 
 المجموعات

1844.906 37 49.862 

  39 2304.400 الكمي

 تناقض إدراك الذات
المثالية من \الواقعية

 وجية نظر اآلخر

 129.687 2 259.374 بين المجموعات
1.052 

 
0.359 

 

الفركؽ 
غير 
 دالة

داخل 
 المجموعات

4559.601 37 123.232 

  39 4818.975 الكمي

الدرجة الكمية 
الستبيان تناقض 

 دراك الذاتإ

 156.283 2 312.566 بين المجموعات

0.490 0.617 
الفركؽ 
غير 
 دالة

داخل 
 المجموعات

11812.93 37 319.268 

  39 12125.50 الكمي
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حصائية بيف متكسطات درجات أفراد كد فركؽ ذات داللة إ( عدـ كج37خبلؿ الجدكؿ )يتبيف مف 
مدة أبعاده تبعان ل جميع كدرجاتالستبياف تناقض إدراؾ الذات عينة البحث عمى الدرجة الكمية 

المثالية مف \تناقض إدراؾ الذات الكاقعية عدا بعد )نساء المنجبات كالنساء غير المنجبات الالزكاج 
 الكمية ( أفَّ القيـ االحتمالية لمدرجة37مف خبلؿ الجدكؿ رقـ ) يتبيفحيث (، نظر الفرد كجية

المثالية \تناقض إدراؾ الذات الكاقعية أبعاده عدا بعد ) جميع كدرجاتالستبياف تناقض إدراؾ الذات 
ت تناقض إدراؾ الذاأما فيما يخص بعد (،0.05أكبر مف مستكل الداللة )( مف كجية نظر الفرد

أف قيمة اختبار ؼ تحميؿ التبايف  (37الجدكؿ )فيتضح مف  المثالية مف كجية نظر الفرد\الكاقعية 
( كىي أصغر مف مستكل 0.016( كبمغت القيمة االحتمالية ليا )4.608األحادم قد بمغت )

نساء المنجبات كالنساء حصائية بيف درجات ال. كبالتالي تكجد فركؽ ذات داللة إ(0.05الداللة )
تبعان لمتغير مدة  المثالية مف كجية نظر الفرد\تناقض إدراؾ الذات الكاقعية عمى بعد  غير المنجبات

الزكاج، كلمكشؼ عف جية ىذه الفركؽ الدالة قامت الباحثة باستخداـ اختبار شيفيو لممقارنات 
 (. 38البعدية المتعددة، كالنتائج مكضحة في الجدكؿ رقـ )

بين درجات النساء المنجبات والنساء غير المنجبات عمى بعد تناقض إدراك ( نتائج اختبار شيفيو 38)الجدول 
 مدة الزواجتبعًا لمتغير د المثالية من وجية نظر الفر \الذات الواقعية 

 مدة الزواج 
الفرق بين 
 المتوسطات

القيمة 
 القرار االحتمالية

بعد تناقض إدراك الذات 
 الواقعية/ المثالية من
 وجية نظر الفرد

سنكات 10-6 سنكات 1-5  الفركؽ غير دالة 0.171 5.324 
سنة فما فكؽ 11  الفركؽ دالة 0.020 *7.764 

سنة فما فكؽ 11 سنكات 6-10  الفركؽ غير دالة 0.703 2.441 
  0.05* دال عند مستوى الداللة     

( بيف متكسط درجات *7.764مقداره )( كجكد فرؽ داؿ إحصائيان 38الجدكؿ رقـ )خبلؿ  مفيتبيف 
( كبيف متكسط 12.69كالبالغ )سنكات( 5-1يـ مف)مدة زكاجالذيف تتراكح أفراد عينة البحث 

بعد (عمى 4.92كالبالغ )(سنة فما فكؽ 11يـ )مدة زكاجالذيف تبمغ أفراد عينة البحث درجات 
يـ مدة زكاجالذيف تتراكح األفراد  لصالحتناقض إدراؾ الذات الكاقعية/ المثالية مف كجية نظر الفرد 

 .سنكات( 5-1مف)
الذيف تبمغ الذيف أفراد عينة البحث إحصائيان بيف متكسط درجات كؽ دالة فر عمى حيف لـ تظير 

مدة الذيف تتراكح أفراد عينة البحث بيف متكسط درجات ك سنكات( 5-1يـ مف)مدة زكاجتتراكح 
أفراد عينة إحصائيان بيف متكسط درجات كؽ دالة فر ، كلـ تظير أيضان سنكات( 10-6يـ مف)زكاج

أفراد عينة بيف متكسط درجات ك سنكات( 10-6يـ مف)مدة زكاجالذيف تبمغ الذيف تتراكح البحث 
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بعد تناقض إدراؾ الذات الكاقعية/ المثالية عمى (سنة فما فكؽ 11يـ مف)مدة زكاجالذيف تبمغ البحث 
 .مف كجية نظر الفرد

متكسطات درجات أفراد عينة البحث  بيف حصائيةذات داللة إتكجد فركؽ  ال ومما سبؽ بأنَّ يتضح 
 5-1) مدة الزكاجه تبعان لمتغير بعد مف أبعادكدرجات كؿ  استبياف تناقض إدراؾ الذاتعمى 

تناقض إدراؾ الذات الكاقعية/ المثالية سنة فما فكؽ( عدا بعد  11/ سنكات 10إلى  5سنكات، بيف 
النساء متكسط درجات حصائية بيف كالذم ظيرت فيو فركؽ ذات داللة إ مف كجية نظر الفرد

كبيف متكسط درجات  سنكات( 5-1يـ مف)مدة زكاجالذيف تتراكح المنجبات كالنساء غير المنجبات 
لصالح النساء  (سنة فما فكؽ 11يـ )مدة زكاجالذيف تبمغ النساء المنجبات كالنساء غير المنجبات 

 .غير المنجبات
الباحثة ذلؾ أف النساء في بداية زكاجيف يبقى لدييف أمؿ باإلنجاب كخصكصان مع استمرار كتفسر 

المعالجة، كخبلؿ السنكات األكلى تبدأ ردكد فعؿ المرأة في المفاجأة ثـ الرفض كالغضب يميو العزلة 
يا ببل كاإلحساس بالذنب ثـ النسياف، إال أف ىذا الحزف قد يصؿ بالمرأة الغير منجبة إلى أف حيات

نممس ذلؾ  سكاء في المراحؿ األكلى مف الزكاج أك المتأخرة حيث الك (.2014ىدؼ)خاسكة، 
النضج الفكرم بيف الزكجيف مف خبلؿ طكؿ مدة الزكاج كربما يرجع ذلؾ إلى طريقة عدـ إدراؾ 
مشاعر القريف كاىتماماتو مف خبلؿ عدـ اكتساب ميارات التعامؿ مف تفيـ كتقدير الظركؼ 

الطرؼ اآلخر الذم عميو ىك المقابمة بالمثؿ كىذا قد تفسره بعض المشاكؿ الظاىرة في كطبيعة 
داـ كالتنافر كعدـ التنازؿ الذم يعد ربما سببان في انفصاؿ كرة الحياة الزكجية حيث يظير الصسير 

 سكاء في السنكات األكلى التي تتضمف الحماسة كالرغبة كالمركنة أك المتكسطةالكثير مف الزيجات 
 .(2012)خدير،حتى الفترات المتأخرة الطكيمة التي تتميز بكضعية التكيؼ أك

 :الفرضية الرابعة-4

ال توجد فروق بين مرتفعات التوافق الزواجي ومنخفضات التوافق في النرجسية والتناقض لدى 
 :فرعيتين فرضيتن إلى الفرضية ىذه تتفرعو  النساء غير المنجبات.

منخفضات التكافؽ في بيف حصائية بيف مرتفعات التكافؽ الزكاجي ك إ ذات داللةال تكجد فركؽ -أ
 النساء غير المنجبات. عينة أنماط الشخصية النرجسية لدل 

لمتحقؽ مف الفرضية تـ استخداـ اختبار ت ستكدنت لمعينات المستقمة, حيث قامت الباحثة بحساب 
منخفضات بيف متكسطات درجات مرتفعات التكافؽ الزكاجي ك الفركؽ بيف متكسطات درجات 

ده, كدرجات كؿ بعد مف أبعاالشخصية النرجسية مظاىر عمى الدرجة الكمية لمقياس الزواجي التكافؽ 
 (.39) كالنتائج مكضحة في الجدكؿ
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 ( داللة الفروق بين متوسطات درجات مرتفعات التوافق الزواجي ومنخفضات التوافق الزواجي 39الجدول )
 لمقياس مظاىر الشخصية النرجسية ودرجات كل بعد من أبعادهعمى الدرجة الكمية 

أبعاد المقياس 
 والدرجة الكمية

 مستوى
التوافق 
 الزواجي

عدد 
 األفراد

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
(T) 

 د.ح
القيمة 
 االحتمالية

 القرار

 التسمطية
 4.468 23.18 11 مرتفع

0.294 18 0.772 
الفركؽ 
 6.274 23.89 9 منخفض غير دالة

االكتفاء 
 الذاتي

 3.387 20.55 11 مرتفع
الفركؽ  0.728 18 0.353

 3.500 20.00 9 منخفض غير دالة

 التفوق
 4.020 14.18 11 مرتفع

الفركؽ  0.734 18 0.345
 3.598 14.78 9 منخفض غير دالة

 االستثارة
 2.292 23.36 11 مرتفع

الفركؽ  0.508 18 0.675
 3.383 24.22 9 منخفض غير دالة

 االستغاللية
 3.171 17.64 11 مرتفع

الفركؽ  0.361 18 0.936
 2.713 18.89 9 منخفض غير دالة

 الغرور
 1.555 8.27 11 مرتفع

الفركؽ  0.448 18 0.776
 1.302 8.78 9 منخفض غير دالة

 االستحقاق
 2.734 20.55 11 مرتفع

الفركؽ  0.705 18 0.384
 2.500 21.00 9 منخفض غير دالة

الدرجة الكمية 
 لممقياس

 17.709 127.73 11 مرتفع
الفركؽ  0.650 18 0.461

 19.411 131.56 9 منخفض غير دالة
الشخصية مظاىر ( بأّف قيمة اختبار ت ستكدنت لمدرجة الكمية لمقياس 39) بلحظ مف الجدكؿي

( كىي أكبر مف مستكل الداللة 0.650( كبمغت القيمة االحتمالية ليا )0.461)بمغت النرجسية 
الشخصية  مظاىرحصائيان, كفيما يخص أبعاد مقياس كبالتالي فإفَّ الفركؽ غير دالة إ( 0,05)

( بأفَّ جميع القيـ االحتمالية ليا أكبر مف مستكل 39ُيبلحظ أيضان مف خبلؿ الجدكؿ ) النرجسية
مرتفعات حصائيان أيضان بيف متكسطات درجات كبالتالي فإفَّ الفركؽ غير دالة إ (0,05الداللة )

عمى درجات أبعاد مقياس الزواجي منخفضات التكافؽ بيف متكسطات درجات التكافؽ الزكاجي ك 
 ( يكضحاف ذلؾ:18( ك )17. كالشكبلف )الشخصية النرجسية مظاىر
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 بعد من أبعاد المقياس في كل  عينة النساء غير المنجبات( يبين الفروق بين متوسطات درجات 17الشكل)

 لمستوى التوافق الزواجيتبعًا 
 

 

لمستوى تبعًا لممقياس عمى الدرجة الكمية  عينة النساء غير المنجبات( يبين الفروق بين متوسطات درجات 18الشكل )
 التوافق الزواجي

مرتفعات التكافؽ حصائيان بيف متكسطات درجات النساء الة إد ال تكجد فركؽيتبيف مما سبؽ بأنَّو 
عمى الدرجة الكمية لمقياس الزكاجي منخفضات التكافؽ بيف متكسطات درجات النساء الزكاجي ك 

كدرجات كؿ بعد مف أبعاده، كبالتالي نقبؿ الفرضية الصفرية كالتي الشخصية النرجسية  مظاىر
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االكتفاء  التسلطٌة
 الذاتً

 االستحقاق الغرور االستغاللٌة االستثارة التفوق

23.18 23.89 

20.55 20 

14.18 14.78 

23.36 24.22 

17.64 
18.89 

8.27 8.78 

20.55 21 
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126
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130
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132

   منخفضات التوافق الزواجً   مرتفعات التوافق الزواجً

   الدرجة الكلٌة لمقٌاس مظاهر الشخصٌة النرجسٌة

127.73 

131.56 



 117 

مرتفعات التوافق الزواجي وبين منخفضات  ينبعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ب تقكؿ:
 التوافق في أنماط الشخصية النرجسية لدى عينة النساء غير المنجبات.

حصائية بين مرتفعات التوافق الزواجي وبين منخفضات التوافق ذات داللة إال توجد فروق -ب
 دراك الذات لدى عينة النساء غير المنجبات. تناقض إفي 

لمتحقؽ مف الفرضية تـ استخداـ اختبار ت ستكدنت لمعينات المستقمة, حيث قامت الباحثة بحساب 
منخفضات بيف متكسطات درجات مرتفعات التكافؽ الزكاجي ك الفركؽ بيف متكسطات درجات 

عمى الدرجة الكمية الستبياف تناقض إدراؾ الذات كدرجات كؿ بعد مف أبعاده, الزواجي التكافؽ 
 (.40مكضحة في الجدكؿ رقـ ) كالنتائج

 ( داللة الفروق بين متوسطات درجات مرتفعات التوافق الزواجي ومنخفضات التوافق الزواجي 40الجدول )
 دراك الذات ودرجات كل بعد من أبعادهالستبيان تناقض إعمى الدرجة الكمية 

أبعاد االستبيان والدرجة 
 الكمية

مستوى 
التوافق 
 الزواجي

عدد 
 األفراد

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
(T) 

 د.ح
القيمة 
 القرار االحتمالية

 تناقض إدراك الذات
 الواقعية لدى الفرد

 3.790 40.82 11 مرتفع
0.681 18 0.505 

الفركؽ 
غير 
 5.426 42.22 9 منخفض دالة

 تناقض إدراك الذات
 الواقعية لدى اآلخر

 4.567 40.64 11 مرتفع
0.345 18 0.734 

الفركؽ 
غير 
 7.858 39.67 9 منخفض دالة

 تناقض إدراك الذات
الواجبة من  \الواقعية

 وجية نظر الفرد

 3.797 7.73 11 مرتفع
0.566 18 0.579 

الفركؽ 
غير 
 6.267 6.44 9 منخفض دالة

 تناقض إدراك الذات
الواجبة من \الواقعية

 وجية نظر اآلخر

 6.607 8.36 11 مرتفع
0.050 18 0.961 

الفركؽ 
غير 
 10.56 8.56 9 منخفض دالة

تناقض إدراك الذات 
المثالية من \الواقعية 

 وجية نظر الفرد

 4.879 7.00 11 مرتفع
0.569 18 0.577 

الفركؽ 
غير 
 4.658 8.22 9 منخفض دالة

 تناقض إدراك الذات
المثالية من \الواقعية

 وجية نظر اآلخر

 9.289 4.91 11 مرتفع
0.510 18 0.616 

الفركؽ 
غير 
 19.32 1.56 9 منخفض دالة

الفركؽ  0.770 18 0.297 15.37 109.4 11 مرتفعالدرجة الكمية الستبيان 



 118 

غير  26.24 106.7 9 منخفض دراك الذاتض إتناق
 دالة

الستبياف تناقض ( بأّف قيمة اختبار ت ستكدنت لمدرجة الكمية 40يتبيف مف خبلؿ الجدكؿ رقـ )
( كىي أكبر مف مستكل الداللة 0.770(كبمغت القيمة االحتمالية ليا )0.297إدراؾ الذات بمغت )

( كبالتالي فإفَّ الفركؽ غير دالة إحصائيان, كفيما يخص جميع أبعاد استبياف تناقض إدراؾ 0,05)
ليا أكبر مف مستكل الداللة  ( بأفَّ جميع القيـ االحتمالية40الذات فيتبيف أيضان مف خبلؿ الجدكؿ )

مرتفعات التكافؽ ( كبالتالي فإفَّ الفركؽ غير دالة إحصائيان أيضان بيف متكسطات درجات 0,05)
عمى درجات أبعاد استبياف تناقض الزكاجي منخفضات التكافؽ بيف متكسطات درجات الزكاجي ك 

 ( يكضحاف ذلؾ.20( ك )19إدراؾ الذات. كالشكبلف )

 
 االستبيانبعد من أبعاد في كل  عينة النساء غير المنجباتن الفروق بين متوسطات درجات ( يبي19الشكل)

 لمستوى التوافق الزواجيتبعًا 
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تناقض إدراك 
الذات الواقعٌة 

 لدى الفرد

تناقض إدراك 
الذات الواقعٌة 

 لدى اآلخر

تناقض إدراك 
  \الذات الواقعٌة

الواجبة من وجهة 
 نظر الفرد

تناقض إدراك 
الذات 

الواجبة \الواقعٌة
من وجهة نظر 

 اآلخر

تناقض إدراك 
الذات الواقعٌة 

المثالٌة من \
 وجهة نظر الفرد

تناقض إدراك 
الذات 

المثالٌة \الواقعٌة
من وجهة نظر 

 اآلخر

40.82 42.22 40.64 39.67 

7.73 6.44 
8.36 8.56 7 8.22 

4.91 
1.56 
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لمستوى تبعًا  ستبيانلالعمى الدرجة الكمية  عينة النساء غير المنجبات( يبين الفروق بين متوسطات درجات 20الشكل )
 التوافق الزواجي

حصائيان بيف متكسطات درجات النساء بأنَّو ال تكجد فركؽ دالة إيتبيف مما سبؽ عرضو مف نتائج 
عمى الدرجة الزكاجي منخفضات التكافؽ بيف متكسطات درجات النساء مرتفعات التكافؽ الزكاجي ك 

الفرضية كدرجات كؿ بعد مف أبعاد االستبياف، كبالتالي نقبؿ  دراؾ الذاتالستبياف تناقض إالكمية 
مرتفعات التوافق الزواجي وبين  بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الصفرية كالتي تقكؿ:

 لدى عينة النساء غير المنجبات. دراك الذاتتناقض إمنخفضات التوافق في 
( التي أظيرت نتائجيا كجكد فركؽ بيف النساء 2000كتتعارض نتائج دراستنا مع دراسة القشعاف)

( التي 2014غير المنجبات في تقدير الذات لصالح النساء المنجبات, كدراسة خاسكة)المنجبات ك 
أظيرت نتائجيا كجكد فركؽ في العصابية كالبلمعنى لصالح النساء غير المنجبات,كتفسر الباحثة 

يرتبط بالعديد مف العكامؿ اإلحصائية كاالجتماعية كاالقتصادية  التكافؽ الزكاجي ذلؾ ألف
ير منيا بمجمكعة مف العكامؿ النفسية كاضحة التأث التكافؽ الزكاجي يتأثر (.كما ك20001)حسف،

باإلضافة إلى إنجاب األطفاؿ كسمات  ,كدرجة مركنة الزكجات ,اتيـميؿ األزكاج إلى تككيد ذ
عدـ  . كتعزك الباحثةؤثر بشكؿ كبير عمى الرضا الزكاجيؾ يكؿ ذ ,كالعمركخصائص الشخصية 

 الغير كجكد فركؽ في النرجسية كالتناقض لدل مرتفعي كمنخفضي التكافؽ الزكاجي مف النساء
ككف كجكد بعض النساء كانكا أكثر تقبؿ لصدمة العقـ كأكثر قدرة عمى التعامؿ مع ىذه  المنجبات
 ال كلكف ذلؾ ال يعني أنيف ,خصياتيفت خاصة في شكقد يعكد سبب ذلؾ إلى سما ,المشكمة

ف األمكمة دافع فطرم فالبنت تنشأ كي تصبح كذلؾ أل ربما تككف خفية، يعانيف مف تناقضات كثيرة
كثتيا كىكيتيا الشخصية نزكجة أك أمان كتعزز ىذه اليكية كي تصبح مككنان أساسيان مف مككنات أ
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لممرأة كاألمكمة في ذىف مة عماد المشركع الكجكدم كمف ىنا تصبح األمك  ,كمفيكميا عف ذاتيا
كمف ىنا تشعر المرأة غير القادرة عمى اإلنجاب أنيا امرأة غير كاممة أك  ,األغمبية مرادؼ لؤلنكثة

كالمرأة ىي الميتمة , عند المرأة تتفاخر بيا عمى الرجؿفاإلنجاب لو قيمة كبيرة , أنيا نصؼ امرأة 
فتتألـ كتشعر  ,القدرة عمى اإلنجاب كتتحمؿ كحدىا أعباءىا النفسية الكحيدة بالمسؤكلية عف عدـ

بالذنب كتكتئب كتكاجو نظرات الشفقة, كتسمع كؿ يكـ تعميقات جارحة لكيانيا األنثكم كتكتمؿ 
كذلؾ حيف يتزكج زكجيا عمييا معمنان بذلؾ فشميا كأنثى كنبذىا  ,المأساة بعقابيا عمى ذنب لـ ترتكبو

كبالتالي كؿ ذلؾ يترؾ لدييا آثار نفسية كبيرة فتشعر بالدكنية كتفقد  ,كاىتمامو مف دائرة عكاطفو
كبالتالي  ,ثقتيا بنفسيا كبيكيتيا كأنثى ألنيا غير قادرة عمى أف تمبي نداء فطرتيا في أف تصبح أمان 

 فإف الصحة النفسية لدل المرأة غير القادرة عمى اإلنجاب سكؼ تككف أكثر سكءان مع كجكد مشاعر
ككؿ ذلؾ سينعكس  ,الحزف كاالكتئاب كمع كجكد كثرة التناقضات التي تسببيا كؿ ىذه الضغكطات

 (.2015،يا الزكجية )خاسكةتعميا أقؿ رضا عف عبلقعمى عبلقتيا مع زكجيا كيج
سبب عدـ كجكد فركؽ بيف مرتفعات التكافؽ كمنخفضات  جسية فترل الباحثة أفأما مستكل النر 

ىك كجكد مستكيات طبيعية مف النرجسية  نرجسية لدل النساء غير المنجباتمستكل ال التكافؽ في
لدل العينة كالسبب أف المجتمع يرفض سمات النرجسية كال يساىـ في تعزيزىا, كذلؾ طبيعة التنشئة 

،فمفيكـ النرجسية يتأثر إلى حد االجتماعية بالرغـ مف تعدد أساليبيا فيي ال تنمي سمات النرجسية
ئة االجتماعية كعممية التعزيز التي يقكـ بيا الكالديف تنمي النرجسية في سمات شخصية كبير بالتنش

الطفؿ فيشعر أف لو األحقية ، أما عينة الدراسة تتسـ بالنرجسية السكية فالعبلقات الطيبة داخؿ 
 (.2015األسرة تنمي كتككف اإلحساس باألمف كمفيكـ نرجسي تكافقي)بكسنة،جديدم،

 :الخامسةالفرضية -5

دى ال أثر دال لكل من مظاىر الشخصية النرجسية وتناقض إدراك الذات عمى التوافق الزواجي ل
  .غير المنجبةالمرأة ال

تحميؿ االنحدار المتعدد كفقان لمطريقة  لمتحقؽ مف صحة ىذه الفرضية قامت الباحثة باستخداـ
 .، كالنتائج مكضحة في الجداكؿ التاليةالتدرجية
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( معامل التحديد واالرتباط بين التوافق الزواجي وبين كل من مظاىر الشخصية النرجسية وتناقض 41الجدول )
 إدراك الذات والمتوسطات واالنحراف المعياري لكل متغير

االنحراف  المتوسط 
معامل  العدد المعياري

 االرتباط
 معامل التحديد 

R2 
الخطأ 
 المعياري

 43 497.01 .92273 الزواجي التوافق

3700. 3790. 4970.1 

 الشخصية مظاىر
 النرجسية

94172. 907310 43 

 إدراك تناقض
 الذات

930743 4372 43 

 .(0.135قد بمغت ) R2التحديد معامؿ قيمة أف (41)الجدكؿ مف يبلحظ
 ألثر كل من مظاىر الشخصية النرجسية وتناقض إدراك الذات  االنحدارتباين ( نتائج تحميل 24الجدول رقم )

 عمى التوافق الزواجي لدى المرأة الغير المنجبة

 (fقيمة ) متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
القيمة 
 االحتمالية

 604.626 2 1209.253 االنحدار
 457.041 17 7769.697 اقيو الب 0.292 1.323

  19 8978.950 الكمي
بمغت  االنحدارتباين تحميل ل(fقيمة ) ( أف24النتائج المكضحة في الجدكؿ رقـ )يتبيف مف خبلؿ 

دالة إحصائيان عند مستكل ( كىي بالتالي غير 37414( كبمغت القيمة االحتمالية ليا )1.323)
يعكد إلى ال التكافؽ الزكاجي ، أم أف التبايف في ( ألنيا أكبر مف مستكل الداللة.373)الداللة 

 .تناقض إدراؾ الذات مظاىر الشخصية النرجسية أكناتج عف التبايف في تبايف حقيقي 
 االنحدار معامل( 24الجدول )

 
 المعامالت المعيارية المعامالت غير المعيارية

 القيمة االحتمالية ت بيتا الخطأ المعياري معامل االنحدار
 0.132 1.584 0.362 0.274 0.435 مظاىر الشخصية النرجسية

 0.547 0.615 0.141- 0.244 0.150- تناقض إدراك الذات

المتغيريف كبفحص الداللة اإلحصائية لقيمة ت لكؿ متغير مف ( 43رقـ )يتبيف مف خبلؿ الجدكؿ 
مظاىر متغير ( في كؿ مف 0.05داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) غيرأنيا المستقميف 
 .تناقض إدراؾ الذاتكمتغير  النرجسيةالشخصية 
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 (0.386بمغت ) مظاىر الشخصية النرجسيةبيتا لمتغير قيمة  أفكبقراءة الجدكؿ السابؽ يتبيف 
(، كبمغت قيمة ت 0.435) مظاىر الشخصية النرجسيةلمتغير قيمة معامؿ االنحدار  كبمغت

دالة إحصائيان عند غير ي ( كى0.132( عمى حيف بمغت قيمتيا االحتمالية )1.584) الخاصة بو
مف خبلؿ التكافؽ الزكاجي تفسير التبايف في (، كىذا يعني أنو ال يمكف 0.05مستكل الداللة )

يسيـ ال  مظاىر الشخصية النرجسيةكىذا يدؿ عمى أف  متغير ، مظاىر الشخصية النرجسية
النساء مف حيث ارتفاعو أك انخفاضو لدل التكافؽ الزكاجي في تبايف كال ُيؤثر إسيامان داالن إحصائيان 

 .أفراد عينة البحث الغير منجبات
 كبمغت (0.141بمغت ) تناقض إدراؾ الذاتبيتا لمتغير قيمة  أفَّ ( 43كما يتبيف مف الجدكؿ رقـ )

 (، كبمغت قيمة ت الخاصة بو0.150) تناقض إدراؾ الذاتلمتغير قيمة معامؿ االنحدار 
دالة إحصائيان عند مستكل غير ( كىي 0.547قيمتيا االحتمالية )( عمى حيف بمغت 0.615)

تناقض أيضان مف خبلؿ  التكافؽ الزكاجيتفسير التبايف في (، كىذا يعني أنو ال يمكف 0.05الداللة )
في كال ُيؤثر يسيـ إسيامان داالن إحصائيان ال  تناقض إدراؾ الذاتكىذا يدؿ عمى أف  ، إدراؾ الذات

 .أفراد عينة البحث النساء الغير منجباتمف حيث ارتفاعو أك انخفاضو لدل  التكافؽ الزكاجي
 ال أثر دال لكل من مظاىر الشخصية النرجسية وتناقض: أنو أي الصفرية الفرضية نقبل وبالتالي

 إدراك الذات عمى التوافق الزواجي لدى النساء الغير منجبات.
التي أظيرت نتائجيا أف النساء المنجبات أعمى  (2000كتتعارض نتائج دراستنا مع دراسة القشعاف)

( التي Susan,2008في تقدير الذات كالتكافؽ الزكاجي مف النساء غير المنجبات,كدراسة )
أظيرت نتائجيا أف األفراد الذيف لدييـ مستكيات مف النرجسية ىـ أقؿ سعادة زكجية, كدراسة 

((James,2012(ك(Zendo,2012  الزكجات مع مستكيات عالية مف التي أظيرت نتائجيا أف
ككف التكافؽ الزكاجي أك الرضا  كتفسر الباحثة ذلؾالنرجسية لدييـ انخفاض في الرضا الزكاجي, 

الزكاجي يتأثر بكثير مف العكامؿ االقتصادية كاالجتماعية كاإلحصائية كالنفسية، كما كتؤثر 
افؽ األزكاج، كما أنو لمعمر الخصائص االجتماعية كالنفسية كسمات الشخصية عمى الزكاج كتك 

كما يتأثر التكافؽ الزكاجي كالتربية كالتنشئة االجتماعية دكر كبير في عممية التكافؽ الزكاجي، 
(.كما أف التكافؽ 2012)خدير، لدل الزكجيف كضبط النفس كالمصارحة بكجكد ميارات تككيد الذات

دراؾ الدكر كؿ الزكاجي يتأثر بالفركؽ الفردية لؤلزكاج كالقدرة عمى  التكيؼ كالتقارب في التكقعات كا 
 ىذه العكامؿ تسيـ بشكؿ أك بآخر بعممية التكافؽ الزكاجي.
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 الفرضية السادسة:-6
فروق ذات داللة إحصائية بين النساء المنجبات وغير المنجبات من حيث التوافق  التوجد
 .الزواجي

 المنجبات والغير منجبات من حيث التوافق الزواجي: النساء  دراسة الفروق بين

 ( مقارنة الفروق بين المنجبات والغير منجبات بالنسبة لمتوافق الزواجي44جدول )
االنحراف  ت N المجموعات 

 المعياري
الخطأ 
 المعياري

Tدالة F  الداللة
حصائيةاإل  

التوافق 
 الزواجي

 017. 37 2.495 07468. 33399. 2.7169 20 منجبات
غير 
 منجبات

20 2.4423 .35338 .08107    

ك  0.33كبانحراؼ معيارم  2.71جابات النساء المنجبات ف متكسط إ( إ40الجدكؿ ) يبيف
بمعنكية داللة حسابية  t=2.49كدالة القياس  0.35بانحراؼ معيارم  2.44النساء الغير منجبات 

إذا يكجد فركؽ ذات داللة معنكية بيف النساء المنجبات كالغير منجبات مف حيث اآلراء  0.017
في التكافؽ الفكرم كالكجداني كلصالح الغير  ىك عائد لصالح النساء المنجباتفي التكافؽ الزكاجي ك 

 .منجبات في التكافؽ العاطفي كالجنسي
 بين النساء المنجبات والغير منجبات من حيث أبعاد التوافق الزواجي( دراسة الفروق 45جدول )

 الداللة Mean t المجموعات 
 0.021 3.4 2.10 منجبات التوافق العاطفي والجنسي

 2.30 غير منجبات
 

 التوافق الفكري والوجداني
 0.016 3.8 2.40 منجبات

 2.10 غير منجبات
داني ، ككذلؾ التكافؽ الفكرم كالكجالتكافؽ العاطفي كالجنسي كية بيفعنيكجد فركؽ ذات داللة م
 ت.بيف المنجبات كالغير منجبا

(, 1998(, كدراسةآغانكا)2000القشعاف) كتتشابو نتيجة دراستنا مع دراسة
( كالتي أظيرت نتائجيا أف ىناؾ تأثير كبير لعدـ اإلنجاب عمى التكافؽ Anita,2012كدراسة)

فركؽ بيف النساء المنجبات كغير المنجبات في التكافؽ الزكاجي لصالح الزكاجي, كأكدت كجكد 
 النساء المنجبات.
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 األسرةف رارستقاإل حدكث ترسخ التي العكامؿ أحد ىك األسرة في األطفاؿ كجكد إفتفسير النتيجة: 
 فاألطفاؿ بينيما الزكاجي التكافؽ تحقيؽ في يسيـ الذم األمر الزكجيف بيف كالحب التقارب كتحقؽ
 .(47-46، 2012،)خدير الزكجيف في كاألمكمة األبكة دكافع يشبعكف
 كؿ سعادة تكتمؿ باألطفاؿ ،األسرة استقرار عمى العمؿ في ميمان  دكران  لئلنجاب أف فيو شؾ مماال

 يعيشاف ال فالزكجاف الزكجة، كأىؿ الزكج أىؿ مف الخارجي محيطيـ إلى كتتعداىا الزكجيف مف
 .كأقرباء أىؿ مف تفاصيميا يشاركيـ مف فيناؾ كحدىـ، حياتيـ

صابة اإلنجاب تعسر عندك   حياتيـ كياف ييز تأثير لو ىذا فإف العقـ؛ بحالة أحدىما أك الزكجيف كا 
 ىذا تعطؿ فإذا كزكجة زكج كؿ بو يحمـ شعكر كاألبكة األمكمة فإحساس بقاءىا, كييدد الزكجية
 ىذه أف إال الزكجيف, بيف كالمكدة الحب مف كاف ميما كاستقرارىا األسرة حياة عمى ,أثر الشعكر
 فيذه أمان, تصبح أك أبا يصبح أف شعكره حؽ مف منيما كبل تمنع لف كالرائعة الجميمة المشاعر
 كقع لو يككف طفؿ إنجاب كالكد، الحب ىذا يدعـ بينيما رابط يعززىا لـ أف كتذبؿ تتأثر قد المشاعر

 مف األزكاج فكثر مف حتراـ،اال ك التقدير كيزداد بينيما العبلقات تقكل الزكجية، حياتيما عمى كبير
 .أميـ ألجؿ األكالد أكالدىا, كيحب ألجؿ األـ يحب

 تنجب أخرل مف الزكاج في التفكير في الرجؿ يبدأ حيف الزكجية الحياة استقرار عمى العقـ كيؤثر
 ىذا الزكجة ترفض حينما المشكمة كتكمف لزكجتو، العبلج تقديـ في الكسائؿ جميع استنفذ أف بعد

 أنيا بما األىمية كؿ ليا يككف زكجيا في أخرل امرأة مشاركة تحمؿ مف بدال الطبلؽ كتطمب األمر
 (.108-107، 2010،زريفة  (بأكمميا األسرة فتنيار األكالد، ستنجب

الزكاجي، كدراسة ( في تأثير العقـ عمى التكافؽ 2000كتتفؽ نتيجة الدراسة مع دراسة القشعاف)
( بأف النساء غير المنجبات أفقر في عبلقتيف الزكجية مف 1998( كدراسة آغانكا)2012أنيتا)

 المنجبات.
المرأة ىي المتيمة دائمان بالمسؤكلية عف عدـ القدرة عمى اإلنجاب كبالتالي كانت تتحمؿ كحدىا 

كتسمع في كؿ يكـ تعميقات  ،فقة أعباءىا النفسية فتتألـ كتشعر بالذنب كتكتئب كتكاجو نظرات الش
جارحة لكيانيا األنثكم, كربما تكتمؿ المأساة بعقابيا عمى ذنب لـ ترتكبو كذلؾ حيف يتزكج عمييا 

 (.2015،زكجيا معمنان بذلؾ فشميا كأنثى كنبذىا مف دائرة عكاطفو كاىتمامو)خاسكة
كبالتالي يجعميا أقؿ تكافؽ ذكرناه مف أسباب يشكؿ ضغط كبير عمى المرأة غير المنجبة  كؿ ما

 مف المرأة المنجبة.
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 :الذراسح هستخلص

 إلى أف المرأة غير المنجبة تتسـ مقارنة بالمرأة المنجبة بماتكصمت الباحثة مف خبلؿ دراستيا 
 يمي:
 تفتقد ألنكثتيا بحرمانيا مف األطفاؿ كاألمكمة. -1
المفرطة حيث تجرح مشاعرىا المرأة غير المنجبة أكثر حساسية بؿ تعاني مف الحساسية  -2

 بسيكلة كتبكي ألسباب تافية.
تعاني مف اضطراب في عبلقتيا الزكجية كالتي قد يسكدىا الشؾ في بعض األحياف خشية أف  -3

 يتزكج زكجيا عمييا.
 تشعر بحاجتيا لدعـ اآلخريف كتفيميـ. -4
لزكج كاألىؿ تعاني مف األرؽ كالغضب كاالنفعالية الشديدة كالتناقضات الكبيرة بسبب ضغط ا -5

 عمييا.
 كىي أكثر تمسكان بالعبلج كاالستمرارية ميما كاف شكمو. -6

بعد اإلحاطة بمشكمة الدراسة كتناكؿ مكضكع عدـ القدرة عمى اإلنجاب كتناكؿ كؿ مف النرجسية 
كتناقض إدراؾ الذات كتأثير كؿ منيما عمى التكافؽ الزكاجي، تجد الباحثة أنو يجب العمؿ عمى 

الفئة كالعمؿ عمى تحسيف صحتيا النفسية كبالتالي تكافقيا النفسي كالزكاجي االىتماـ بيذه 
 كاالجتماعي كمساعدتيا عمى تحدم معاناتيا.

كلك نظرنا إلى إمكانيات اإلنساف فإننا نجد أف بإمكانو تحكيؿ المعاناة كبالنسبة لممرأة غير المنجبة 
اإلنجابية لدييا كحرمانيا مف األطفاؿ مف مف الممكف أف تحكؿ معاناتيا المتمثمة بانعداـ القدرة 

 خبلؿ تنمية اتجاىات كقيـ تساعدىا عمى التخمص مف معاناتيا.
 رؤية نقدية لنتائج الدراسة:

مف خبلؿ ما تـ التكصؿ إليو مف نتائج الحظت الباحثة أف عينة الدراسة مف النساء تحفظت عمى 
قافي محافظ ال يساعد عمى اإلفصاح عف االستجابة الفعمية لبلختبار نظران لبلنتماء إلطار ث

المشاعر كاألفكار الخفية لممرأة الشرقية فيناؾ محاذير في االستجابة لمثؿ ىذه النكعية مف 
االختبارات في بيئتنا الشرقية كالتي تتميز بتقاليدىا الخاصة باإلضافة إلى ذلؾ الخكؼ الذم سببتو 

، كترل الباحثة أف ما تكصمت إليو مف نتائج قد األزمة كالظركؼ الصعبة التي تعاني منيا بمدنا 
يككف غير صادؽ تمامان في ضكء الدراسة النظرية التي قامت بيا لنظرية تناقض إدراؾ الذات 
كدراسة عدـ اإلنجاب كما قد يؤدم إليو مف آثار سمبية كدراسة لمتكافؽ الزكاجي كما يتأثر بو مف 

زيد مف الدراسات لمتحقؽ مف مصداقية النتائج عمى عكامؿ ، لذلؾ ترل الباحثة ضركرة القياـ بم
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فئات عمرية مختمفة كبيئات ثقافية كاجتماعية متنكعة كباستخداـ مقاييس متنكعة مف النرجسية 
كالتكافؽ الزكاجي  كبعد اإلحاطة بمشكمة الدراسة ترل الباحثة أف فئة النساء غير المنجبات فئة 

تيا النفسية كتكافقيا النفسي كالزكاجي كمساعدتيا عمى يجب االىتماـ بيا كالعمؿ عمى تحسيف صح
تحدم معاناتيا لتي مف الممكف أف تتحكال مف خبلؿ تنمية اتجاىات كقيـ تساعدىا عمى التخمص 
حداث تطابؽ بيف الذات الكاقعية كالكاجبة كالمثالية التي تدؿ عمى التمتع بالصحة  مف ىذه المعاناة كا 

يرة التي تعاني منيا المرأة بكصفيا عنصر ىاـ في المجتمع كتشكؿ النفسية في ظؿ التحديات الكب
 نصفو. 

:المقترحات  
عمى عينات أكبر مف النساء العقيمات كدراسة سمات  إجراء مزيد مف البحكث كالدراسات -1

 شخصياتيف لفيميف كمحاكلة مساعدتيف.
تأثيرىا عمى الحياة بناء برامج إرشادية زكاجية تسيـ في تخفيض أك حؿ حدة المشاكؿ لمنع  -2

 الزكجية كعمى األبناء في حاؿ كجكدىـ.
إقامة مراكز إرشادية خاصة لمنساء العقيمات تيتـ بمساعدتيف مف أجؿ تحقيؽ مستكل عالي  -3

 مف الصحة النفسية كتكافؽ نفسي كزكاجي كاجتماعي.
ىي المسؤكؿ القياـ بحمبلت تكعية لممرأة عف العقـ كأسبابو البيكلكجية كالنفسية كأنيا ليست  -4

 الكحيد عف العقـ.
زيادة عدد مراكز عبلج العقـ لدل النساء لما يسببو مف آثار قد تككف مدمرة لممرأة كلعبلقتيا  -5

 الزكجية كبالتالي ألسرتيا.
التعمؽ األكبر كالدراسة الكاسعة في مكضكع النرجسية كتناقض إدراؾ الذات التي ليا تأثير  -6

 اـ.كبير عمى جكانب حياة الفرد بشكؿ ع
 .رؽ بيف النرجسية السكية كالمرضيةعقد ندكات تثقيفية تكضح الف -7
يف يعانكف مف ألشخاص الذاإلرشاد كالعبلج النفسي بكضع الخطكط الرئيسية لمساعدة ا -8

 اتيـ أك يعانكف مف انخفاض تقدير الذات.تناقضات في إدراؾ ذ
 النفس اإلنجابي(.أىمية كجكد تخصص كما في الدكؿ األكركبية التي أكجدت تخصص )عمـ  -9

 القياـ بأبحاث كدراسات معمقة في ىذا المكضكع. -10
ضركرة كجكد اىتماـ خاص مف المؤسسات لرعاية فئة النساء الغير منجبات بما يساعدىف  -11

 .عمى تجاكز المعاناة كاالنشغاؿ بما قد يعكض ىذا الحرماف
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 :بالعربية الملخص

 تعرؼ مايمي: إلى البحث ىدؼ 
بيف كؿ مف أنماط الشخصية النرجسية كتناقض إدراؾ الذات كالتكافؽ  الكشؼ عف العبلقة -1

 الزكاجي لدل النساء المنجبات كغير المنجبات.
تعرؼ الفركؽ بيف النساء المنجبات لؤلطفاؿ كغير المنجبات في كؿ مف مظاىر الشخصية  -2

 النرجسية ، كتناقض إدراؾ الذات.
افؽ الزكاجي حسب في التك   اؿ كغير المنجباتتعرؼ الفركؽ بيف النساء المنجبات لؤلطف -3

 ، كمدة الزكاج كالمستكل التعميمي.متغيرات : العمر
معرفة أثر كؿ مف تناقض إدراؾ الذات كمظاىر الشخصية النرجسية ، كمدة الزكاج، كالمستكل  -4

 التعميمي ، كالعمر عمى التكافؽ الزكاجي لدل النساء المنجبات كغير المنجبات.
 :أدوات الدراسةمنيج و 

 تـ االعتماد عمى المنيج الكصفي في تحقيؽ أىداؼ البحث باستخداـ األدكات التالية:

 (.1995مقياس التكافؽ الزكاجي مف إعداد محمد بيكمي خميؿ )  -1
عداد رياض العاسمي) -2  (2007مقياس النرجسية ترجمة كا 
 (.2007( كترجمة رياض العاسمي)1987استبياف الذكات المعدؿ لييغنز) -3
 :الدراسة عينة

( زكجة تكزعت بيف 40تـ سحب عينة الدراسة بطريقة مقصكدة حيث تككنت عينة الدراسة مف )
( زكجة غير منجبة كتنكعت العينة مف حيث المستكل التعميمي كمدة 20( زكجة منجبة ك)20)

  الزكاج كمناطؽ السكف.
 فرضيات الدراسة:

بيف كؿ مف أنماط الشخصية النرجسية كتناقض  رتباطية ذات داللة إحصائيةال تكجد عبلقة إ -1
 إدراؾ الذات كالتكافؽ الزكاجي لدل المنجبات كغير المنجبات في محافظة ريؼ دمشؽ.

ال تكجد فركؽ دالة إحصائية بيف النساء المنجبات كغير المنجبات في مظاىر الشخصية  -2
 مدة الزكاج(. -مستكل التعميـ-النرجسية كفؽ متغيرات ) العمر

ال تكجد فركؽ دالة إحصائية بيف النساء المنجبات كغير المنجبات في تناقض إدراؾ الذات  -3
 مدة الزكاج(. -مستكل التعميـ -حسب متغيرات ) العمر

ال تكجد فركؽ بيف مرتفعات التكافؽ الزكاجي كمنخفضات التكافؽ في النرجسية كالتناقض لدل -4
 النساء غير المنجبات.
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لكؿ مف مظاىر الشخصية النرجسية كتناقض إدراؾ الذات عمى التكافؽ ال يكجد أثر داؿ  -5
 . دل المرأة المنجبة كغير المنجبةالزكاجي ل

 األساليب والمنيج اإلحصائي:
اعتمدت الباحثة في الدراسة السيككمترية ألدكات الدراسة كفي تحميؿ نتائج فرضيات الدراسة عمى 

 استخدمت الباحثة ما يأتي: (, حيثSPSSالبرنامج اإلحصائي الحاسكبي )

 معامؿ االرتباط بيرسكف لحساب صدؽ أدكات الدراسة. -1
معامؿ االرتباط بيرسكف كمعادلة ألفا كركنباخ كمعامؿ ثبات التجزئة النصفية باستخداـ  -2

 براكف كمعادلة جتماف لحساب ثبات أدكات الدراسة. –معادلة سيبرماف 
لتعرؼ العبلقة بيف درجات أفراد عينة الدراسة استخدمت الباحثة معامؿ ارتباط بيرسكف  -3

 عمى أدكات الدراسة )أنماط الشخصية النرجسية / تناقض إدراؾ الذات / التكافؽ الزكاجي(.
( كاختبار تحميؿ التبايف األحادم كاختبار T,testاستخدمت الباحثة اختبار ت ستكدنت ) -4

فركؽ بيف درجات أفراد عينة الدراسة شيفيو لممقارنات البعدية المتعددة لمتعرؼ عمى داللة ال
عمى أدكات الدراسة حسب متغيرات الدراسة )العمر/ المستكل التعميمي/ مدة الزكاج( 

 لئلجابة عف فرضيات الدراسة.
 ( لتكضيح نتائج الدراسة عف طريؽ الرسكـ البيانية.Excelاستخدمت الباحثة برنامج ) -5
 وكانت أىم النتائج:   

ارتباطية بيف مظاىر الشخصية النرجسية كتناقض إدراؾ الذات كالتكافؽ ال تكجد عبلقة  -1
 .الزكاجي لدل عينة مف النساء المنجبات كغير المنجبات

خصية ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان بيف النساء المنجبات كغير المنجبات في مظاىر الش  -2
فركؽ دالة إحصائيان  التكجد .الحالة التعميمية-مدة الزكاج-لعمركفؽ متغيرات ا النرجسية

الحالة -بيف النساء المنجبات كغير المنجبات في تناقض إدراؾ الذات كفؽ متغير العمر
 التعميمية كلكف يكجد فركؽ كفؽ متغير مدة الزكاج.

لتناقض تكجد فركؽ بيف مرتفعات التكافؽ الزكاجي كمنخفضات التكافؽ في النرجسية كاال   -3
  .لدل النساء غير المنجبات

لكؿ مف مظاىر الشخصية النرجسية كتناقض إدراؾ الذات عمى التكافؽ  داؿ أثر جدك ي ال -4
 .دل المرأة المنجبة كغير المنجبةالزكاجي ل

جي لصالح في التكافؽ الزكا دالة إحصائيان بيف النساء المنجبات كغير المنجبات تكجد فركؽ -5
 .المنجبات مف حيث اآلراء
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 :الثحج هزارغ

 :الؼزتُح الوزارغ

مصرية وعالقتيا بالتوافق الحاجات النفسية لممرأة ال .(1989) سعيدة محمد ،سكسكأبك  -1
 :دار النيضة العربية.القاىرة ،الزواجي

 الكطنية الجديدة.الدار  :دمشؽ .الرجلالكون بين المرأة و (. 2006كساـ كامؿ) ،أبك ىنا -2
ببعض سمات الشخصية لدل  التكافؽ الزكاجي كعبلقتو (.2008)سمية محمد  ،سىأبك مك  -3

 مصر. ،الجامعة اإلسبلمية ،رسالة ماجستير غير منشورة .المعاقيف
مجمد  ،مجمة جامعة دمشق .النرجسية كتجمياتيا في غزؿ ابف زيدكف (.2013حسناء) ،أقدح -4

 .189,ص(2-1عدد) ،29
 دار المجتمع السعكدم. السعكدية:،أخالق الفتاة الزوجية .(2004عدناف حسف ) ،باحارث -5
التكافؽ الزكاجي كعبلقتو باإلشباع المتكقع كالفعمي لمحاجات  ق(.1429أمؿ) ،باصكيؿ -6

 ،كمية العمـك االجتماعية ،رسالة ماجستير غير منشورة .العاطفية المتبادلة بيف الزكجيف
 الرياض.

القدس كعبلقتيا ة عبلقة مفيـك الذات بمستكل الطمكح لدل طمبة جامع (.2009زياد) ،بركات -7
 جامعة القدس. ،رسالة ماجستير غير منشورة .ببعض المتغيرات

 (.مستكل النرجسية لدل المراىؽ الجزائرم المتمدرس.2015بكسنة,عبد الكافي,كجديدم, سعاد) -8
 ,الجزائر,جامعة محمد خيضر,بسكرة.مجمة العموم النفسية والتربوية

مف طمبة جامعة  كعبلقتيا بالعصابية لدل عينةالنرجسية  (.2012جكدة، آماؿ عبد القادر) -9
 جامعة األقصى.، كمية التربية، 2ع ،النفسية مجمة الجامعة اإلسالمية لمعموماألقصى. 

 دار الفارابي. :بيركت .األنوثةالتحميل النفسي لمرجولة و  (.2004عدناف) ،حب اهلل -10
 المركز الثقافي العربي. :المغرب .الصحة النفسية(. 2000مصطفى) ،حجازم -11
السمكؾ العدكاني لدل الطبلب العبلقة بيف مفيـك الذات ك  (.2003عكض محمد) ،الحريبي -12

 الرياض. ، أكاديمية نايؼ لمعمـك العربية،رسالة ماجستير غير منشورة .دراسة مقارنة الصـ،
(. ضغكط الحياة كالتكافؽ الزكاجي لدل المصابات باالضطرابات 2001حسف، عايدة ) -13

 ، كمية اآلداب، جامعة عيف شمس.رسالة ماجستير غير منشورةالسيككماتية. 
 لمذات كالشريؾ كعبلقتيا بالتكافؽ الزكاجي الصكرة المدركة كالمثالية (.2004كساـ) ،الحمكم -14

 جامعة دمشؽ. ،رسالة ماجستير غير منشورة
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رسالة  .(. العصابية كعبلقتيا بالبلمعنى لدل المرأة غير المنجبة2014سمر) ،خاسكة -15
 جامعة دمشؽ. ،ماجستير غير منشورة

فؽ الزكاجي التفكير البلعقبلني كعبلقتو بالتكا (.2012سماعيؿ )إ ،كاألعكر ،سميرة ،خدير -16
كمية العمكـ  ،قاصدم مرتاح جامعة ،رسالة ماجستير غير منشورة .لدل األزكاج كالزكجات

 االنسانية.
تناقض إدراؾ الذات كعبلقتو بكؿ مف الرىاب االجتماعي  (.2007) اهلل خمؼ بف عبد ،الخمؼ -17

، كمية رسالة ماجستير غير منشورة .كاالكتئاب لدل عينة مف طبلب جامعة الممؾ سعكد
 السعكدية. ،قسـ عمـ نفس التربية،

 الذات كأساليب المعاممة الزكجية كعبلقتيا بالتكافؽ مفيكـ (.1995، محمد بيكمي )خميؿ -18
 مصر. ،11ع ،مجمة كمية التربية .)دراسة ميدانية( الزواجي

 دار المعرفة الجامعية. :سكندرية. اإلالزواج واألسرة في عالم متغير (.1987سناء) ،الخكلي -91

جامعة ، كمية اآلداب، رسالة دكتوراه غير منشورةالتكافؽ الزكاجي.  (.1986، راكية )دسكقي -43
 الزقازيؽ.

 أساسيات التوافق النفسي واالضطرابات السموكية(. 2008، صالح حسف )الداىرم -49
 دار صفاء لمنشر كالتكزيع. :عماف .واالنفعالية األسس والنظريات

 .العقم والمرأة(. 2008أحمد مصطفى) ،الراس -22
 .1ط ،النفائسدار بيركت: (. األمراض النفسية كالجسدية. 2000الزراد، فيصؿ محمد) -23
رسالة ماجستير غير  .عكامؿ استقرار األسرة في اإلسبلـ (.2010براىيـ )رشا بساـ إ ،ريفةز  -24

 جامعة النجاح الكطنية. ،منشورة
الخصال الشخصية والتنبؤ بالتوافق الزواجي لدى  (20007زعتر، محمد عاطؼ رشاد ) -.4
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اديمية العربية األك .كيف تحب نفسك بالطريقة الصحيحة (.2010أحمد) ،السيد كردم -27
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 كمية التربية. ، جامعة أـ القرل،منشورة

بالتكافؽ الزكاجي كبعض المتغيرات  (. اإلنياؾ النفسي كعبلقتو2008عمي، حساـ محمكد ) -.0
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 (1ممحق رقم )
 النرجسية الشخصيةقائمة 

The Narcissistic Personality Inventory (NPI) 
 كأكستيف إعداد: ككباريش كديرم

K ubarych,T,S, Deary,I, J and Austin,J.E(2004) 
 رياض نايؿ العاسمي .ترجمة كتقنيف د

 
 :عامة بٌانات
 )  (أنثى)  (          ذكر: الجنس:............... العمر: ................  اإلسم
 :............األوالد عدد:...............   التعلٌمً المستوى:................  العمل
 :.............. الزواج مدة................  مدٌنة.............. رٌف: السكن منطقة
 .............مطلق........... أعزب.............. متزوج:  االجتماعٌة الحالة

 

  :التعميمات
( عبارة أك فقرة تقريرية، تتناكؿ عبلقة الفرد مع نفسو كاآلخريف في 40يتككف القائمة مف ) 

المكاقؼ االجتماعية ككيفية احترامو لذاتو كاآلخريف بدرجة تنـ عف تعاطؼ كجداني كاضح، 
ذلؾ عمى تكافقو النفسي كاالجتماعي. كيجيب المفحكص عف كؿ عبارة مف  بحيث ينعكس

( لػ دائمان 5) دائمانػػػ ال تنطبؽ أبدان(، حيث تعطى درجة ) خبلؿ سمـ متدرج مف خمس إجابات
 أم:.كانت العبارة إيجابية ( درجات )ال تنطبؽ دائما(ن إذا5كانت العبارة سمبية، كتعطى ) إذا

 تنطبؽ دائمان ( )لعبارة تصفؾ بشكؿ دقيؽ ضع إشارة أ ػ إذا كانت ا
 تنطبؽ غالبان  (ب ػ إذا كانت العبارة تصفؾ دائمان ضع إشارة )

كال تصفؾ أحيانان أخرل، ضع إشارة لعبارة تصفؾ في بعض األحياف فقط ج ػ إذا كانت ا
()  .)تحت أحيانان )بيف بيف 

 ال تنطبؽ دائمان. (إشارة )د ػ إذا كانت العبارة ال تصفؾ في العادة فضع 
ذا  ال تنطبؽ دائمان. (، ضع إشارة )كانت العبارة ال تصفؾ في الغالب ىػ ػ كا 

لميـ أف تعبرعف كتذكر أنو ال تكجد عبارة صحيحة أك إجابة خاطئة في ىذا المقياس، بؿ ا
ؿ . يرجى منؾ أف تجيب عمى ىذه العبارات بصدؽ كأمانة ، لذلؾ اقرأ كنفسؾ بصدؽ كأمانة

 عباراتو بعناية كدقة ، ثـ اختر أفضؿ إجابة تنطبؽ عميؾ .
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ال تنطبق  أحياناً  غالباً  دائماً  العبــــــــارات م
 غالباً 

ال تنطبق 
 أبداً 

لدمَّ مكىبة غير عادية لمتأثير عمى  1
 .اآلخريف

     

أحب أف أقـك في الغالب بأم شيء  2
 .بشجاعة

     

 جيد، ألف كؿ مف أعرؼ أنني شخص 3
 .أعرفو يخبرني بذلؾ

     

لك قدر ليَّ أف أحكـ العالـ لجعمتو أفضؿ  4
 .ىك عميو اآلف مما

     

أسمكبي المميز في الحديث يجعمني أخرج  5
 .حياتي دائمان مف أم مأزؽ أكاجيو في

     

      . أحب أف أككف مركز اىتماـ الناس 6
      .سكؼ أككف ناجحان  7
      .متميزشخص  أعتقد أنني 8
      أرل نفسي كقائد ناجح. 9
      .أنا شخص كاثؽ مف نفسو 10
      .أف أككف شخصان مسيطران عمى الناس أحب 11
أجد مف السيؿ عميَّ التبلعب بعقكؿ  12

 .الناس
     

ألح بإصرار عمى أف يحترمني الناس، ألف  13
 ىذا مف حقي الخاص.

     

أنظار اآلخريف إلى لفت  أسعى دائمان إلى 14
 .مفاتف جسدم

     

 استطيع قراءة أفكار الناس، كما أقرأ 15
 .الكتاب

     

      .أحب أف أككف مسؤكالن عف اتخاذ القرارات 16
      .مميزان في عيكف الناس أحب أف أككف شيئان  17
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      .أحب النظر إلى جسدم 18
 أحاكؿ دائمان أف ألفت أنظار اآلخريف إليّ  19

 كمما سنحت لي الفرصة.
     

      سماتي الشخصية التكاضع، ليس مف 20
بو مف  دائمان لدم معرفة كافية عما أقـك 21

 .أعماؿ
     

نادران ما أعتمد عمى شخص ما لمساعدتي  22
 في عمؿ ما.

     

شخص أف يستمع إلى قصصي  أحب كؿ 23
 .كأحاديثي

     

 اآلخركف معاممةلدمًّ تكقع بأف يعاممني  24
 .جيدة

     

ال أككف في الغالب راضيان عف نفسي حتى  25
 .أستطيع الحصكؿ عمى ما استحؽ

     

      .أحب أف أككف مبدعان كمبتكران  26
      .أشعر أنني أممؾ قكة كطاقة كبيرة 27
لدم ىكس بشراء أم شيء يتعمؽ بما ىك  28

 جديد    ) مكضة(.
     

      .في المرآة جسدم أحب النظر إلى 29
      .نادران ما أككف مركز اىتماـ اآلخريف 30
حياتي بالطريقة التي  يمكنني أف أعيش 31

 .أرغبيا
     

      .أرغب أف أككف شخصان عظيمان  32
      .دائمان بسمطتي عمييـ يعترؼ الناس 33
      .أكد أف أككف قائدان عظيمان  34
شخص يعتقد بأنني أستطيع أف أجعؿ أم  35

 .قادر عمى فعؿ ما أرغب بو
     

      .أنا قائد بالكالدة 36
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في يـك مف األياـ في أف يكتب  أرغب 37
 شخص ما سيرتي الذاتية

     

لدمًّ مقدرة عمى مبلحظة األشياء التي ال  38
 يمكف لآلخريف مبلحظتو.

     

      .أنا أكثر مقدرة مف الناس اآلخريف 39
      .شخص استثنائي أنا 40
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 (2ممحق رقم )

 استبياف الذكات المعدؿ
Questionnaire Revised-Selves 

كتعريب رياض العاسمي تأليؼ/  تكرم ىيغينز  
 البيانات الشخصية:
 االسـ )إذا رغبت(:

 العمر:                           الجنس:                  المستكل التعميمي:
 مكاف السكف)ريؼ-مدينة(:         فصيمة الدـ:

 التعميمات:
بيف يديؾ قائمة مف ستة أقساـ في كؿ قسـ عشر عبارات تتناكؿ جكانب إيجابية كسمبية متناقضة، 
كالمطمكب منؾ أف تقرأ كؿ صفحة كتضع شارة الصفة التي تنطبؽ عميؾ،عممان  أنو ال تكجد إجابة 
صحيحة كأخرل خاطئة، فاإلجابة الصحيحة ىي التي تعبر عف كجية نظرؾ بصدؽ. ال تستغرؽ 
كقتان  طكيبلن  في اإلجابة، كستحاط إجابتؾ بالسرية التامة، كال يتطمع عمييا أحد ميما كاف، سكل 

 الباحث الستخداميا في أغراض البحث العممي.
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أنيا لديؾ في الكقت الحاضر:مف فضمؾ اختر الصفات التي تعتقد .1                             
 الصفة اإلجابة الصفة م
 جذاب 5 4 3 2 1 غير جذاب 1
 سعيد 5 4 3 2 1 حزيف 2
 لطيف 5 4 3 2 1 غير لطيؼ 3
غير طيب  4

 القمب
 طيب القمب 5 4 3 2 1

 غير ممل 5 4 3 2 1 ممؿ 5
 ناجح 5 4 3 2 1 فاشؿ 6
 نشيط 5 4 3 2 1 كسكؿ 7
 كفؤ 5 4 3 2 1 غير كفؤ 8
 غير أناني 5 4 3 2 1 أناني 9
 طموح 5 4 3 2 1 غير طموح 10

ػ مف فضمؾ اختر الصفات التي تعتقد أف اآلخريف يركنيا أنيا مكجكدة لديؾ في الكقت 2
     الحاضر:

 الصفة اإلجابة الصفة م
 جذاب 5 4 3 2 1 غير جذاب 1
 سعيد 5 4 3 2 1 حزيف 2
 لطيف 5 4 3 2 1 غير لطيؼ 3
غيػػػػػػػر طيػػػػػػػب  4

 القمب
 طيب القمب 5 4 3 2 1

 غير ممل 5 4 3 2 1 ممؿ 5
 ناجح 5 4 3 2 1 فاشؿ 6
 نشيط 5 4 3 2 1 كسكؿ 7
 كفؤ 5 4 3 2 1 غير كفؤ 8
 غير أناني 5 4 3 2 1 أناني 9
 طموح 5 4 3 2 1 غير طموح 10
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 لديؾ:ػ مف فضمؾ اختر الصفات التي تتمنى أف تككف 3                  
 الصفة اإلجابة الصفة م
 جذاب 5 4 3 2 1 غير جذاب 1
 سعيد 5 4 3 2 1 حزيف 2
 لطيف 5 4 3 2 1 غير لطيؼ 3
غير طيب  4

 القمب
 طيب القمب 5 4 3 2 1

 غير ممل 5 4 3 2 1 ممؿ 5
 ناجح 5 4 3 2 1 فاشؿ 6
 نشيط 5 4 3 2 1 كسكؿ 7
 كفؤ 5 4 3 2 1 غير كفؤ 8
 غير أناني 5 4 3 2 1 أناني 9
 طموح 5 4 3 2 1 غير طموح 10

 
 مف فضمؾ اختر الصفات التي تعتقد أف اآلخريف يتمنكف أف تككف لديؾ:-4           
 الصفة اإلجابة الصفة م
 جذاب 5 4 3 2 1 غير جذاب 1
 سعيد 5 4 3 2 1 حزيف 2
 لطيف 5 4 3 2 1 غير لطيؼ 3
غير طيب  4

 القمب
 طيب القمب 5 4 3 2 1

 غير ممل 5 4 3 2 1 ممؿ 5
 ناجح 5 4 3 2 1 فاشؿ 6
 نشيط 5 4 3 2 1 كسكؿ 7
 كفؤ 5 4 3 2 1 غير كفؤ 8
 غير أناني 5 4 3 2 1 أناني 9
 طموح 5 4 3 2 1 غير طموح 10
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 ػ مف فضمؾ اختر الصفات التي تعتقد أنيا يجب أف تككف لديؾ:-5            
 الصفة اإلجابة الصفة م
 جذاب 5 4 3 2 1 غير جذاب 1
 سعيد 5 4 3 2 1 حزيف 2
 لطيف 5 4 3 2 1 غير لطيؼ 3
غير طيب  4

 القمب
 طيب القمب 5 4 3 2 1

 غير ممل 5 4 3 2 1 ممؿ 5
 ناجح 5 4 3 2 1 فاشؿ 6
 نشيط 5 4 3 2 1 كسكؿ 7
 كفؤ 5 4 3 2 1 غير كفؤ 8
 غير أناني 5 4 3 2 1 أناني 9
 طموح 5 4 3 2 1 غير طموح 10

 ػ مف فضمؾ اختر الصفات التي تعتقد أف اآلخريف يركف أنيا يجب أف تككف لديؾ:6      
 الصفة اإلجابة الصفة م
 جذاب 5 4 3 2 1 غير جذاب 1
 سعيد 5 4 3 2 1 حزيف 2
 لطيف 5 4 3 2 1 غير لطيؼ 3
غير طيب  4

 القمب
 طيب القمب 5 4 3 2 1

 غير ممل 5 4 3 2 1 ممؿ 5
 ناجح 5 4 3 2 1 فاشؿ 6
 نشيط 5 4 3 2 1 كسكؿ 7
 كفؤ 5 4 3 2 1 غير كفؤ 8
 غير أناني 5 4 3 2 1 أناني 9
 طموح      غير طموح 10
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 (3ممحق رقم )
 استبيان التوافق الزواجي 
 إعداد محمد بيومي خميل

 االسـ إف رغبت ................................
 .عمى التكافؽ الزكاجيتمثؿ دالالت فيما يمي مجمكعة مف العبارات 

-أماـ العبارة في خانة درجة انطباقيا عميؾ كىي )دائمان  كالمطمكب منؾ كضع عبلمة )صح (
 كىذه العبارات سرية جدان كألغراض البحث العممي نادران( -أحيانان 

 نادراً  أحياناً  دائماً   م
    نظرتنا لمحياة متقاربة. 1
    .ال يطيؽ أحدنا بعاد اآلخر 2
    .تقارب في قيمنا كعاداتنا كطباعنان 3
    .وفتاة( أحبلم يعتبر كبلنا اآلخر )فتى 4
    .نختمؼ يكمان عمى مبدأ احترمناه لـ 5
    .دؿ نظرات اإلعجاب كالحب كالتقديرنتبا 6
    .س كبلنا الحياة الزكجية كيحترميايقد 7
    .يرنا مف جديد الختار كبلنا اآلخرلك خ 8
    .كبلنا الحراـ كيمقتويكره  9

    .يرل أحدنا في اآلخر إال كؿ جميؿ ال 10
    يرضى كبلنا بما قسـ لنا كيحمد اهلل عميو. 11
    .عضنا تقريبان إال في ساعات العمؿال نفارؽ ب 12
    .قاتنا كفقان لقكاعد الشرع كالديفتنتظـ عبل 13
    .ب عف ذكرياتنا الجميمة كال ننساىانتحدث بح 14
    نرسـ مستقبمنا كنخطط لحاضرنا معان. 15
    أمتع األكقات كأعذبيا تمؾ التي نقضييا معان. 16
    .اطب بمغة كاحدة كننطؽ بمساف كاحدنشعر أننا نتخ 17
    .أحدنا شرابو أك طعامو بدكف اآلخرال يستسيغ  18
    ال يكاجو أحدنا مشكبلتو منفردان دكف سند اآلخر. 19
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    .نتبادؿ أرؽ المشاعر كأعذبيا 20
    دائمان ما نتبلقى عند نقطة كاحدة تنيي اختبلفاتنا. 21
    .كمو إال إذا اطمأف عمى نـك اآلخرال يينأ ألحدنا ن 22
    لتفيـ كالعقؿ كالتفاىـ حكاراتنا.يغمؼ ا 23
    .كؿ منا عمى إرضاء اآلخر ما أمكف يحرص 24
    .كتتبلقى ميكلنا كاىتماماتناارنا تتقارب أفك 25
    .الحنكف يأنس كبلنا لآلخر كيعتبره صدره 26
    نتبادؿ األفكار كنسرح بخيالنا معان. 27
في جسد كاحد كجسديف في ركح نشعر أنا ركحيف  28

 .كاحدة
   

نتجاذب فييا أطراؼ الحديث أسعد األكقات تمؾ التي  29
 .الممتع

   

    في كاد كالثاني في كاد آخر.يشعر كؿ منا أنو  30
    يشعر كبلنا باحتياجو الشديد لآلخر. 31
    .نا اآلخر أجمؿ ىدية مف اهلل إليويعتبر كؿ م 32
    .خطط كؿ منا لحياتو في غيبة اآلخري 33
    .كممة الكاحدة معان في لحظة كاحدةننطؽ بال 34
    ما.لـ نتذكر أننا تبلقينا عمى رأم كاحد يكمان  35
    .يحتـر كبلنا مشاعر اآلخر كيقدسيا 36
    .ار بيننا مقطكعةلغة الحك  37
    .قى ركحيان قبؿ أف نتبلقى جسديان نتبل 38
    .ال يقتنع كبلنا بتفكير اآلخر 39
    يعتبر كبلنا اآلخر لطيفان كجذابان. 40
    .أصبحنا ننسى أننا متزكجيف 41
    .الجنسية تغمفيا المشاعر النبيمة عبلقاتنا 42
    .عف اآلخريجد كؿ منا راحتو في البعد  43
    .نا أف يبدك جميبلن في عيني اآلخريحاكؿ كؿ م 44
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    .المناقشات معان منعان لممشاجرات نتجنب 45
    .منا أقصى ما يمكنو إلسعاد اآلخر يبذؿ كؿ 46
    .كيضخمياش كؿ منا عف أخطاء اآلخر يفت 47
    كجو اآلخر حتى في أصعب المكاقؼ. يبش كبلنا في 48
    .ر حكؿ أمكر ال تستحؽ مجرد العذابنتشاج 49
    .يحتـر كبلنا أسرار حياتنا الخاصة 50
    .الشككؾ كالظنكف تتسرب إلى حياتنابدأت  51
    يشعر كبلنا بصدؽ عكاطؼ اآلخر تجاىو. 52
    احدة.سقؼ كاحد كعمى كسادة ك  أصبحنا غريبيف تحت 53
    نشعر بالفرح كالسعادة عندما نككف معان. 54
    .صار الخصاـ كاليجر طابع حياتنا 55
يؽ أقصى إشباع عاطفي يحرص كبلنا عمى تحق 56

 .كجنسي لآلخر
   

    .دأنا نبحث عف السعادة خارج بيتناب 57
    كؿ منا عمى استعداد الفتداء اآلخر بركحو. 58
    .أصبحنا نختمؽ المشاكؿ كالمنازعات 59
    الجنس في حياتنا كسيمة شرعية ممتعة لغاية كبرل. 60
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Summary: 

The research aims to identify the following: 
1. disclosure of the relationship between each of the personal patterns of 
narcissism and self-awareness contradiction and marital adjustment for 
women who give birth and non barren women. 
2. Know the differences between women who give birth and barren 
women in both the personal aspects of narcissism, self-awareness 
contradiction. 
3. The differences between women who give birth and barren women in 
marital adjustment known as variables: age, duration of marriage and 
educational level. 
4.To know the impact of each of the self-awareness contradiction and 
personal aspects of narcissism, the duration of the marriage, educational 
level and age, on marital adjustment among the women who give birth 
and barren women. 
Curriculum and study tools: 
It has been relying on a descriptive approach in achieving the objectives 
of the research using the following tools : 
1.marital adjustment scale of preparation Khalil Mohamed Bayoumi 
(1995). 
2.Narcissism translation and preparation Riad Asmi scale(2007). 
3.Higgins to average selves questionnaire (1987) and the translation of 
Riad Asmi(2007) .                                                                        
The study sample: 
The study sample intentionally withdrawn as study sample consisted of 
(40) wife were divided between (20) and Venter (20) wife is reproducers 
and varied sample in terms of educational level and the duration of the 
marriage and housing areas . 
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Hypotheses: 
1.There is no statistically significant correlation between each of the 
personal patterns of narcissism and self-awareness contradiction and 
compatibility marital realization among women who give birth and barren 
women in Damascus province. 
2. statistically significant differences between the women who give birth 
and barren women do not exist in the personal aspects of narcissism 
according to variables (age-education-level duration of marriage). 
3. statistically significant differences between the women who give birth 
and barren women do not exist in contrast to self-awareness by variables 
(age, level of education-for marriage). 
4. There are no differences between marital adjustment highlands and 
lowlands compatibility in narcissism and contradiction with the barren 
women. 
5. No effect D for each of the personal aspects of narcissism and self-
awareness contradiction on marital adjustment among women who give 
birth and barren women.                                                                 
Statistical methods and curriculum : 
It adopted a researcher in the study of psychometric tools in analyzing the 
results of the study hypotheses on computerized statistical program 
(SPSS), where the researcher used the following: 
1. Pearson correlation coefficient to calculate the sincerity of the study 
tools. 
2. Pearson correlation coefficient and Cronbach's alpha coefficient 
equation and retail midterm firming using Spearmen equation - Brown and 
Jtman equation to calculate the reliability of study tools. 
3. The researcher used the Pearson correlation coefficient to know the 
relationship between the scores of the study sample to study tools ( 
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personal narcissism patterns / self- contradiction / marital adjustment ) 
perception. 
4. The researcher used the test T. Stodnt (T, test) and test of variance 
test analysis Hevah multi- dimensionality of the comparisons to identify 
the significance of differences between the scores of the study sample to 
study tools according to the study variables (age / educational level / 
duration of marriage ) to answer the hypotheses of the study . 
5. The researcher used the program (Excel) to illustrate the results of the 
study by the charts. 
The most important results of the study: 
1. There is no correlation between the personal aspects of narcissism and 
self- contradiction and compatibility marital perception among a sample of 
women who give birth and barren women. 
2. There are no statistically significant differences between the women 
who give birth and barren women in the personal aspects of narcissism in 
accordance with the age - variables duration of marriage - education 
status . 
3. There are no statistically significant differences between women who 
give birth an barren women in contrast to self-awareness in accordance 
with the age variable - educational status, but there are differences 
according to duration of marriage variable. 
4. There are no differences between marital adjustment highlands and 
lowlands compatibility in narcissism and contradiction in barren women . 
5. No effect D for each of the personal aspects of narcissism and self-
awareness contradiction on marital adjustment among women who give 
birth and barren women. 
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