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  وتقديـر شـكر
  

الحمدهللا حمد الشاكرين والصالة والسالم على رسوله الكريم سيدنا محمد صلى اهللا عليه وسلم  

  .وعلى أله وصحبه أجمعين

  

يسر لي طريقه من غير   وه الدراسة بإنجاز هذ علين الذي م فضلهأشكربداية أحمد اهللا كثيرأ و 

   .....بعد  و.. حول مني وال قوة

  

 تعالى واجبي العلمي واالخالقي أن أقدم شكري لمن يستحق الشكر بعد اهللا سبحانه و من فإنه  

التي أنارت لي  أرائه البناءة الدكتور عمر الريماوي على جهوده المعطاءة و الى مشرفي واستاذي

  : إلى  أتقدم بالشكرو يسعدني أن . بحثي الطريق أثناء دراستي و

سير الفلسطيني لما بذلوه من جهد نادي األو ،الخليلمحررين وال سرىسرة مكتب وزارة شؤون األأ 

   .وصولي الى هذه المرحلة لما كان لهم الفضل في تسهيل عملية البحث و

حتالل  في سجون اإلسرىاأل تمام بحثيإ استطعت بمشاركتهم المحررين الذينإخواني األسرى 

  .فراج العاجلمتمنين لهم اإل

  :ـ  و العرفان لـرخص بالشكأ كما 

أسرة الدراسات العليا في كلية العلوم التربوية في جامعة و الدكتور محسن عدس على توجيهاته 

   القدس

   جامعة الخليلمن الدكتور جمال ابو مرق  

    التحليل االحصائي لمتابعتِهجامعة الخليلمن  الدكتور نبيل الجندي 

 .  

  

  

  

  ساره محمد صالح الشريف
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  الملخص

ررين  المحاألسرىالتوافق الزواجي لدى  بوعالقته التوافق النفسي لىإ التعرف هدفت هذه الدراسة

 المستوى التعليمي، عدد سنوات العمر،( تبعا لمتغيرات الدراسة ،المتزوجين في محافظة الخليل

 .يعلى درجة التوافق النفسي والتوافق الزواج )عدد األبناء وعتقال عدد سنوات اإل،الزواج

افظة الخليل، وفق سجالت وزارة وج في محأسير محرر متز) 300(راسة منتكون مجتمع الد

أخذوا أسيراً محرراً متزوجاً ) 134(فتكونت منما عينة الدراسة شؤون األسرى والمحررين وأ

  .بالطريقة العشوائية البسيطه 

 Blum and( عـداد بلـوم ومهـرابين   باحثـة مقيـاس التوافـق الزواجـي مـن إ     سـتخدمت ال إ

Mehrabian,1999 (    تعريب ابو سعد)واسـتبانة    واحد داًتمثل بع  فقرة )35(ويتالف من   ) 2003

لف مـن   وتتأ ،جانب التوافق النفسي فقط    خذ حيث تم أ   ،)2011( الرواشده   سي من تطوير  التوافق النف 

ثبـات   وقامت الباحثة بالتحقق من صدق و      ، وهو التوافق النفسي   يضاًأ اً واحد اًفقره تمثل بعد  ) 35(

  .لدراسة دوات اأ

 One Way Onalysis of(حادي م إختبار تحليل التباين األستخد إسئلة الدراسةولألجابه عن أ 

Variance (ختبار شيفيه لى إإضافه باإل)Scheffe (للمقارنات البعديه. 

األسرى ذوي ، وأن ال يأثر عمر األسير على توافقه النفسي والزواجيأنه النتائج بينت و

ال يوجد عالقة ، وأنه زواجي أعلى من ذوي المحكوميات القصيرةة لديهم توافق المحكوميات العالي

األسرى الذين عدد سنوات الزواج ، وأن بين المستوى التعليمي لألسير والتوفق النفسي أو الزواجي

عالقة في التوافق النفسي  لعدد األبناء يوجدال ، وأنه توافقهم الزواجي أقل)  فما فوق16(لديهم أكبر 

  .التوافق النفسي يؤثر ويتأثر بالتوافق الزواجي  والعكس صحيح، وأن الزواجي لألسرىو

وصت الدراسة بعمل وحدة رعاية شاملة لألسرى المحررين وعائالتهم، تكون مكونة من أ وقد 

فريق متخصص مكون من طبيب نفسي ومرشد نفسي إجتماعي لمساعدة األسير المحرر وعائلته 

  .التكيف من جديدالى الوضع الطبيعي و
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The Disclose the nature of the relationship between marital adjustment 

and psychological adjustment for married ex-detainees in Hebron.  

Prepared by: Sarah Al-Sharief. 

Supervisor: Dr. Omar Al-Rimawe 

 Abstract 
 

This research aimed to disclose the nature of the relationship between marital adjustment 

and psychological adjustment for married ex-detainees in Hebron. The researcher 

ascertained demographic information, including age, number of years married and other 

variables that might be relevant, such as education level, number of children and number of 

years in detention.  

Target population consisted of (300) married ex-detainees, (according to the ministry of 

detainees & ex-detainees Affairs) .Using simple random sampling method, the study 

sample consisted of (134) married ex-detainees from Hebron.  

 The researcher used the marital adjustment scale, prepared by Blum and Mehrabian, 1999 

translated by Abu Saad (2003). The scale is composed of (35) questions. Also, the 

researcher used psychological adjustment questionnaire prepared and developed by 

Rawashdi 2011. The questioner is composed of (35) questions regarding psychological 

adjustment. 

In order to answer the research questions and test hypothesis, the researcher used the ‐One Way 

Analysis of Variance‐ test, and –Scheffe‐ test for dimensional comparisons. The study concluded 

that there  is no statistically significant relation between psychological or marital adjustment and 

ex‐detainee’s age, and There is no statistically significant relation between psychological or 

marital adjustment and ex-detainee’s level of education. 

Also, There is no statistically significant relation between psychological or marital 

adjustment and number of children that ex-detainee have, and The presence and function of 

a positive relationship between marital adjustment and number of years in detention. 

The existence and function of a negative relationship between marital adjustment and 

number of years married for ex-detainees who’ve been married for 16 years or more. 

Psychological adjustment affects and effected by marital adjustment 

Based on these results, researcher recommends building a professional care center for the 

ex-detainees and their families, consisting of professional psychiatrists and social workers 

to help them to adapt and live normal life. 
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 الفصل األول

______________________________________________________  

  :خلفية الدراسة وأهميتها
  

 المقدمـة 1.1

 وال توجد أسرة حسب ،ة ونقطة ارتكازها هي عملية الزواج دعامتها الرئيسالعربية اآلسرةن إ  

على وجه الخصوص  اإلسالمي والمستمد من األديان السماوية عامة والدين م الحاكالمفهوم الثقافي

  . الذي ينهض عليه البناء االجتماعي كلهواألساس الركيزةن يكون الزواج هو أبدون 

 كأسرة قوية ،لبقاء األسرة والحفاظ على كيانها  مفهوم التوافق الزواجي العماد الرئيسيديعو

دافعة بهؤالء األعضاء لتكوين  ،النفسية والجسمية واالجتماعية ائهاالحتياجات أعض متماسكة مشبعة

ومشاركة في  عاملة ، قادرة على الحب واإلنتاج،واألمراضمتحررة من العقد   أسرية جديدةةأنوي

 والمؤسسات النواة واللبنة المشكلة لكل النظم واألبنية  وألنها هي،العالم الذي تعيش فيه نجازاتإ

 بقوتها ،على المجتمع  تنعكس قوتها وتماسكها بصورة مباشرةياسية واالقتصاديةالجتماعية والسا

 لها األولى الدعامة بغياب األسرة بنية وسالمة وتتأثر ، وبصحتها يصح،يتماسكوبتماسكها  ،يقوى

 فكيف ،ة واجتماعية نفسية من ناحياألسرةحدهما على فعالية أ غياب يؤثرحيث  ،األم أوب وهو األ

  .حدهماأسبب الغياب هو اعتقال ذا كان إ

بل تمتد لتشمل أسرة المعتقل وما  ،تقال ال تقتصر على المعتقل فقطعواقب االعأن ويتضح لنا جليا  

 ذا وقد تضررت الكثير من العائالت ه،ونفسيةيترتب عليها من ضغوط اقتصادية واجتماعية 

 نظام العائلة شكل غيابه اختالالً كبيراً فيي ي والذ،بناألب أو الزوج أو األخ أو اإلالفلسطينية لغياب 

نتيجة ما  ، باإلضافة إلى القلق الذي تعيشه العائلة على حياة المعتقل في فترة االعتقال،الفلسطينية

  . من تهديد نفسي وجسدي وقد يودي بحياته أو يحصل على حكم عاٍليتعرض له
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 ونتيجة لغيـاب    ، عنها طة الضابطة غائب  ب الذي يمثل السل   فاألسرة ال يمكن أن تؤدي وظائفها واأل       

 للمـسؤوليات   األسرة التي تتمثل في عدم تقدير كل فرد في           السلطة تظهر العديد من المشكالت     هذه

في القيام بـدور     )األم (الزوجةالملقى على    ئوالعبمنها الخالفات بين االبناء      و ، التي ظهرت  الجديدة

ـ  إ أ ظروف العمل التي قد تلج     إلى اإلضافةب ،األسرة مما يؤثر على العالقات داخل       األب  ةليه الزوج

  .)2010 - نذوقا (األبناء على السيطرة حد كبير إلى ما قد يفقدها بعد سجن العائل

وقد قامت قوات االحتالل اإلسرائيلي باستخدام االعتقال على نطاق واسع منـذ احتاللهـا للـضفة                 

ل إن االعتقال كان أبرز أدوات القمـع التـي          بل يمكن القو   )1967 (الغربية وقطاع غزة في العام    

ـ    ،ينيةاستخدمها االحتالل اإلسرائيلي في مواجهة المقاومة الوطنية الفلـسط         ت سـلطات    حيـث زج

 ليعيشوا في معتقالت وسجون تفتقـر إلـى         ،الف من الفلسطينيين خلف القضبان    االحتالل بمئات اآل  

 )%25(اعتقال أي ما نـسبته       ،حالة ) 800.000 (1948عام   ذفمن ،أدنى مقومات الحياة اإلنسانية   

ت  وبلغـت حـاال     ،سرائيليةمن أبناء الشعب الفلسطيني تعرضوا لالسر على يد قوات االحتالل اال          

 بلـغ   )2010(شهر نيـسان     حتى بداية األسرى والمحررين   شؤون  االعتقال حسب إحصائية وزارة     

 سجناً  )25(ير وأسيرة موزعين على      أس )7500(عدد األسرى في السجون والمعتقالت اإلسرائيلية       

 أسـير   )577( و ، أسيرا وأسيرة محكومين و محكومات بالسجن مدى الحياة        788من بينهم    ،ومعتقالً

  أسـير و أسـيرة محكـومين       )1100( وأكثر من    ،) عاماً 20(وأسيرة محكومين بالسجن أكثر من      

 إذا ما أخذنا بعين االعتبـار أن        ،م النسبة األكبر في العال    وتعتبر هذه   ) عاماً 20-10( بالسجن بين   

وزارة شـؤون االسـرى     ( .نـسمة  ) مليـون  3.5(التعداد العام لسكان األرض المحتلة في حينهـا         

  )2010 -والمحررين 

ن الغرض من التعذيب الـذي      أ ب )1990(وقد ذكرت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي لعام           

لنـشر   ، وتحطيم شخـصيته   ني تمارسه هو تدمير اإلنسا    دان الت تستخدمه األجهزة العسكرية في البل    

   .)1992 - ياكوبسن وفيستي(الخوف والرعب في كل أوساط المجتمع 

 ،إضافة لما يتركه التعذيب من تأثيرات سلبية على صعيد الصحة النفسية للفرد وعالقاته االجتماعية              

ه فقد ذكـرت منظمـة العفـو        وعلى فكرته عن ذاته وقدرته على التكيف والتوافق مع المحيطين ب          

 بأن الهدف من التعذيب هو تحطيم الشخصية من خالل اللجوء إلى األساليب العنيفة النتزاع               ،الدولية

 ومن هنا فهي طريقة لزرع الـشك بينـه وبـين            ،االعتراف حول الشخص ونشاط أشخاص آخرين     

علومات توقع آخـرين    عن إفشاء أسرار وإعطاء م    مسؤول  وكذلك وسيلة تشعر الفرد بأنه       ،المجتمع

 ومن ثم وسيلة إلضـعاف      ، وبالتالي تؤدي إلي مضاعفة حدة الصراع النفسي الداخلي لديه         ،كضحايا

  ).Montgomery And Jacobsen - 1992( ثقة وتقدير الفرد لذاته 
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إن الهدف من التعذيب ليس الحصول على معلومات فقط بل هو تدمير لتكامل الشخصية ألجل نشر                 

 خاصة  ت والتوقعات وصورة الفرد عن ذاته     ف وسط المجتمع من خالل تدمير العالقا      الرعب والخو 

ـ طة أش ــأنشحينما يعتقد المعتقل بأنه أعطى معلومات معينة ترتبط ب          خاص فـي المجتمـع    ـــ

  .)2001 - الزير(

تبين أن المعتقلين الذين تعرضوا للتعذيب كانوا يعـانون مـن   )  Senk tek) 1992 وفي دراسة 

والكوابيس ودرجة عالية من القلق واالكتئاب وأمـراض سيكوسـوماتية متعـددة             ،تركيزضعف ال 

 وهذه التأثيرات كلهـا تـشمل       ،األعراض ناتجة عن تعرضهم ألحداث التحقيق والتعذيب والصدمة       

الشخصية والصحة النفسية للفرد والتي في ظل استخدام أساليب التعذيب وتترك آثارا بعيدة المـدى               

  .لدى المعتقل

  

   مشكـلة الدراسـة2.1

 المشاكل لمست ،ة نفسيةى والمحررين كمرشدسرل عمل الباحثه في وزارة شؤون األمن خال 

 والمجتمع بعد األسرةالتكيف مع  لالندماج وةسير المحرر في عملية العودوالضغوط التي يواجها األ

  :تيل اآل بصيغة السؤاالدراسة وتم تحديد مشكلة ،حتالل عنه من سجون اإلاإلفراج
  

ررين سرى المحدى األما مدى التوافق النفسي وعالقته بالتوافق الزواجي ل 

  ؟المتزوجين في محافظة الخليل

 

  أهميـة الدراسـة 3.1 

 :النظرية األهمية 1.3.1  

  : تتمثل أهمية أجراء الدراسة الحالية في العديد من االعتبارات النظرية والتطبيقية على النحو اآلتي    

 نالفلسطينيي األسرى االعتقال وما يتعرض له تأثيراسة أهمية في إعطاء تصور واضح عن للدر •

ائلته وتوافقه سير وعمن اثار بعيدة المدى على حياة األ وما تتركه ، وتعذيبمن ضغوط نفسية

 .أخرى بمتغيرات جديده للبحث آفاقمما قد يفتح الزواجي بشكل خاص 
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  : العمليةاألهمية2.3.1
 

ستشكل نقطة   واألخذ بمتغيراتها وتوصياتهاهانتائجفي أن  لهذه الدراسة مليةهمية العتكمن األ

وعملية  ،سرى المحررين النفسي والتوافق الزواجي لدى األانطالق لدراسات جديدة حول التوافق

التغلب على مشكالت التوافق  لغرض المالئمةصناع القرار في اتخاذ التدابير والبرامج لتوجيه 

 مما يساعد على تكيفهم ، بعد تحررهم المحررين المتزوجيناألسرى يوجهها والزواجي التي النفسي

  .في المجتمع الفلسطيني

  :األهمـية التطبيقـية 3 .3 .1  
  

دنا فال خرى مشابهة لعاداتنا وتقاليأ وبلدان عربية  أخرىمحافظات في الدراسة يمكن تطبيق  •

ات التي تجتاح الوطن العربي او ما يعرف بالربيع  في ظل الثور،تقتصر على محافظة الخليل

 .العربي

النزاعات الزوجية والعمل علـى إزالـة معوقـات التوافـق             فجوة كذلك لعمل خطوات تضيق    •

  المحـررين لألسرى السعادة والصحة النفسية واألسرية والمجتمعية لتحقيق الزواجي أو تخفيفها

 . وجدتااذ

 :أهـداف الدراسـة 4 .1

  : أهمها منالدراسة إلى تحقيق عدة أهداف تسعى هذه 
  

 لدى ،الكشف عن واقع ودرجات التوافق النفسي والتوافق الزواجي واستقصاء الفروق بينهما •

  . في محافظة الخليل المتزوجيننالفلسطينيي المحررين األسرى

سرائيلي حتالل اإل مارسها اإلوالتعذيب التي الناتجة عن السجن البعيدة المدىالكشف عن اآلثار  •

الزواجي  على مستوى التوافق النفسي ووتأثيرها ، بشكل خاصواألسرىضد الشعب الفلسطيني 

 على المشاكل التي  للتغلب يساعد على وضع خطه تدخل عالجيامم ،سرى المحررينلدى األ

 .سرى المحررين في تكيفهم من بعد االفراج عنهمقد يواجهها األ

 نالفلسطينيي المحررين لألسرىلتوافق النفسي والزواجي  باالمتعلقةالتعرف على المتغيرات  •

 . في محافظة الخليلالمتزوجين

 المحررين المتزوجين في لألسرى عدم التوافق أو على التوافق المترتبة اآلثارالتعرف على  •

 .محافظة الخليل
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  أسئلة الدراسة 5 .1

 لألسرىوعالقته بالتوافق الزواجي  ألسئلة المتعلقة بالتوافق النفسي اإلجابة على اةحثاحاول البت

   :تية في محافظة الخليل، ذلك من خالل األسئلة اآل المتزوجينالمحررين
   

 والديموغرافية الشخصية والتوافق الزواجي باختالف المتغيرات هل يختلف التوافق النفسي •

دد  ع، المستوى التعليمي،كالعمر(لخليل  في محافظة ا المتزوجين المحرريناألسرىلدى 

 ؟ هل توجد عالقة؟)عدد األبناءو  عدد سنوات الزواج،سنوات االعتقال

 :الفرضيات التالية من ة مجموعاألسئلةوقد انبثق من هذه 

في متوسطات ) α≥0.05( عند مستوى إحصائيةال توجد فروق ذات دالله : الفرضية األولى

 .ية لالسير المحرر العمرلفئةلدرجات كل من التوافق النفسي والتوافق الزواجي تعزى 

في متوسطات ) α≥0.05( عند مستوى إحصائية ال توجد فروق ذات دالله :الفرضية الثانية

 .درجات كل من التوافق النفسي والتوافق الزواجي تعزى لفئة عدد سنوات األسر

في متوسطات ) α≥0.05( عند مستوى إحصائية ال توجد فروق ذات دالله :الفرضية الثالثة

 . التوافق النفسي والتوافق الزواجي تعزى للمستوى التعليميدرجات كل من

في متوسطات ) α≥0.05( عند مستوى إحصائية ال توجد فروق ذات دالله :الفرضية الرابعة

 .درجات كل من التوافق النفسي والتوافق الزواجي تعزى لعدد سنوات الزواج

في متوسطات ) α≥0.05(توى  عند مسإحصائية ال توجد فروق ذات دالله :الفرضية الخامسة

 .درجات كل من التوافق النفسي والتوافق الزواجي تعزى لعدد االبناء

 متوسطات بين) α≥0.05( عند مستوى إحصائيةات دالله عالقة ذ ال توجد :الفرضية السادسة

  .درجات التوافق النفسي والتوافق الزواجي
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  :حدود الدراسـة 6.1

 سرى المحررين المتزوجين في محافظةدراسة على عينة من األجريت هذه الأ:الحدود البشرية

 .الخليل

  ).2012- 2011(الدراسة من العام الدراسي  أجريت هذه:الحدود الزمانية

  .أجريت هذه الدراسة في محافظة الخليل: الحدود المكانية

لدراسة  وعلى عينة ا،اقتصرت على أدوات الدراسة ودرجة صدقها وثباتها: المحددات اإلجرائية

  .وسماتها والمعالجات اإلحصائية المستخدمة

  

  :التـعريفـات والمصطلحات 7.1
  

  :التوافق النفسي

 ومشاعره وأفكاره لسلوكه اإلنسانلى فهم إن التوافق في علم النفس يشير أ )1992(ى جبريل ير  

   . ومطالبهااليومية لمواجهه ضغوط الحياه ةاستراتيجيبدرجه تسمح له برسم 

 في محاوالته في ،مستمرة يقوم بها الفرد بصفه ةديناميكيعمليه باعتباره  )2000(ه حيل يعرفو  

 ولكي يحقق الفرد ، التي يعيش فيها ثانياًالبيئةتحقيق التوافق بينه وبين نفسه اوال ثم بينه وبين 

  .سي لتحقيق االستقرار النفالمختلفة للتغيرات ن يقوم بتغيير سلوكه استجابتاًأالتوافق يجب 

نه الرضا بالواقع الذي هو عليه واستحاله القيام بالتغيير فيه أ على )2002(كما عرفه القهوجي   

 على طريق التقدم  به قدماًولكن في سعي دائب ال يتوقف لتخطي الواقع الذي ينفتح لتتغير مضياً

   .والصيرورة

 االستجابةم وجود عائق يمنع  ث،من هنا يمكن ايجاز خطوات عمليه التوافق بوجود استثاره للسلوك 

 وتتمثل عمليه ،الصحيحة االستجابةلى إ بعدد من المحاوالت بهدف الوصول  ثم القيامالمباشرة

 وإمكانيات ومطالب جهةالتوافق في سعي الفرد الدائم ومحاولته لتوفيق بين مطالبه وحاجاته من 

حقيق التوافق هو تلبيه حاجاته  تهم ما يساعد الفرد فيأخرى وأ جهة من المحيطة البيئةوظروف 

  ).2003(العناني "

 المرارة أحاسيس عن نسان لذاته ولحياته بعيداًن التوافق هو تقبل اإلأ )2004(ويبين عالء الدين  

 عالقات اجتماعيه وإقامة ،نو اكتمال لآلأن يكون دون نضج أ الندم وهذا الرضا الذي يستحيل أو

  ؟ناضجه
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اء النفسي واالجتماعي للفرد في ساسي لتحقيق االستوأنه معيار أفق  التوا)2009(ويعرف عثمان  

 حيث يتضمن التوافق خفض التوتر الذي يستثيره الحاجات بالمال ويشير ،طار عالقه بالمجتمعا

سوء التوافق الى الوضعيه التي تكون فيها االهداف ليست سهله في تحقيقها او عندما تتحقق بطريقه 

  مع ال يوافق عليها المجت

سهام في تغيير الوسط الذي يعيش الفرد فيه ن مفهوم التوافق يتضمن اإلإ )1987(ويشير الرفاعي  

 أنواع متمتعين بتكيف نفسي واجتماعي ومتخلصين من ،يعيش هو وغيره من االسوياء بسالملكي 

  .مستمرة كلها عمليه توافق فالحياة والتوتر واإلضرابالصراع 

  :ائياًإجرويعرف التوافق النفسي 

سير المحرر المتزوج في مقياس التوافق النفسي المستخدم في األ  التي يحصل عليهاةنه الدرجإ  

 المستوى ،سنوات االعتقال عدد ،األسيرسن : اآلتية األبعاد والتي تقاس من خالل ،الحالية الدراسة

  . عدد االبناء و الزواجعدد سنوات ،التعليمي
 

:التوافق الزواجي  

 إلـى  فمن طبيعة البـشر الميـل        ،والمرأة بين الرجل    ة دائم ةجود عالق م عالمي يكفل و   نظا: الزواج

  . )2004 - تريكه( اآلسرةتكوين 

 ،جلهاأ التي يقضي فيها حياته ويعمل من        األسرةنسان البالغ العاقل لبناء     الزواج الشرعي وسيلة اإل   ف 

نسانية ولوجـوده   إيه في الحياة قيمه      ولسع ويجد فيها من يرعاه ويهتم به ويعطي لحياته معنى نفسياً         

   .)31:1991 - مرسي( يحرم غير المتزوجين منها ة اجتماعيةفي الدنيا مكان

  ) :191:2008 ،مرسي( التوافق الزواجي كما يعرفه

 الـصعوبات  وفي مواجهة    ،ومع مطالب الزواج   ،اآلخرم مع   ؤ قدرة كل من الزوجين على التال      نهأب 

  .شباع حاجاته عند تفاعله الزواجيإ االنفعاالت والمشاعر في عبير عن وفي التةالزواجي

   :جرائياًإويعرف التوافق الزواجي 

سير المحرر المتزوج في مقياس التوافق الزواجي المستخدم في  التي يحصل عليها األة الدرجنهأ 

 المستوى ،قال عدد سنوات االعت،األسيرسن : اآلتية األبعاد والتي تقاس من خالل ،الحالية الدراسة

  .عدد االبناء وعدد سنوات الزواج ،التعليمي
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 : سير المحرراأل

 .)2004ابن منظور( األسير ومنه سمي ،القوة والحبس: سراأل: سير لغوياًاأل

نه الحربي أبن جرير الطبري باسير عند سرى وورد تعريف األأ هسير جمعاأل: سير اصطالحاًاأل

ن أقولة  في القاموس الفقهي ب)1988( وعرفه ابو حبيب بةبالغل  قدراًيأخذهل دار الحرب أمن 

 .الحرب ويستوي فيه المذكر والمؤنثسير هو الشخص المأخوذ في األ

جبر على قضاء فترة من الزمن في مكان محصور أهو الشخص الذي :  )2011،الرواشده (تعريف

 اإلسرائيليالحتالل  اجراءات التحكم في سلوكه وفي ذاته بسبب مقاومته إلأو السيطرةفاقد 

 ولكنه ،لى رقم وكم وليس لفكر وانفعالإسير تركه في هذا التعريف هي تحويل األوالعناصر المش

  . والصمود والتحدي والصبراإلرادةيشكل 

 :سير المحررأللالتعريف االجرائي 

ل حتالبعد عن عائلته في معتقالت اإلأتقل عن سنه وهو الشخص المتزوج الذي اعتقل فترة ال  

راحه س وتم تحريره واطالق ،الفلسطينية ة عن الثوابت الوطني دفاعاًة نضاليألسباب اإلسرائيلي

 األسرىو من خالل عملية تبادل أسرائيلي  داخل سجون االحتالل اإلتهنتهاء فتره محكوميال ةنتيج

 .المتنوعة

  :الخليلمحافظة 
  

 وتبلغ مساحة المحافظة قبل العام ،الضفة الغربيةفي جنوب للدولة فلسطين وهي محافظة تابعة 

 لتبلغ مساحة المحافظة حاليا النكبةلكنها فقدت أكثر من نصف أراضيها إبان ) 2 كم2076 (1948

إلى امكانية وصول عدد سكان ) 2012( الخاصة بعاماالحصائيات وكما تشير  )2 كم997(

ي مركز المحافظة وكبرى مدن الخليل من  ومدينة الخليل ه، نسمة) ألف931 (المحافظة ألكثر من

بلغ  )2008( حيث السكان والمساحة وال توجد احصائية رسمية بتعداد السكان الحديث لكن في العام

ة،  الحرةالموسوع. (مدد مدينة الخليل واتساعها وذلك بسبب تنسمة ) ألف400(تعداد السكان قرابة 

2012 (  
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  الفصل الثاني

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  اإلطار النظري والدراسـات السابقـة
  

  التوافق النفسي لألسرى المحررين 1 .2
 

  :مقدمة 1 .1 .2
 

 وأساساً انطلقت منه هذه الدراسة حيث ،شكل هذا الفصل مدخالً شامالً للدراسات السابقة والمتوفرة

  .غيراتها وأبعادها وإجراءاتهاساهمت في تحديد جوانب ومحددات هذه الدراسة ومت

حيـث   ، حيزاً كبيراً في الدراسات والبحوث ألهميته في حياة الناسقد شمل موضوع التوافق النفسي 

 ،ن التوافق ليس مرادفاً للصحة النفسية فحسب بل يرجعه الباحثون إلى كونه الصحة النفسية بعينها              أ

يعتبر التوافق من أهم أهداف العمليـة        .امةفهو الهدف الرئيسي لجميع فروع على النفس بصورٍة ع        

 ويتـصف المتوافـق نفـسياً    ، إذ يرتب في أوائل أهداف اإلرشاد النفسي  ،اإلرشادية والعالج النفسي  

الذي  واجتماعياً بشخصية متكاملة قادرة على التنسيق بين حاجاته وسلوكه الهادف وتفاعله مع بيئته            

 وعدم تناقضه ومنسجماً مع معـايير       ،اً بتناسق سلوكه  يتحمل عناء الحاضر من أجل المستقبل متصف      

 ومـساهم فـي     ،مجتمعه دون التخلي عن استقالليته مع تمتعه بنمو سليم غير متطرف في انفعاالته            

أن اإلنسان اجتماعي بطبعه وأن مشاكله في أغلبها ناتجة عن انفصاله            ":يرى ابن خلدون  و .مجتمعه

  ).2008 - سعديال( "عن مجتمعه
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  :مفهوم التوافق 2 .1 .2

 ،أن التوافق هو عملية سعي اإلنسان وراء التوازن بين شخصه ومجتمعـه           ) 1982(يرى الرفاعي   

 في حياتنا اليوميـة     فيظهر التوافق  .ظاهرة من ظواهر التكيف الذي يسعى إليه الفرد في حياته كلها          

  . في مناسبات مختلفة وميادين متنوعة

أن مفهوم التوافـق يـشير إلـى    ) 1991 -  في عبد المعطيWolman - 1970(ويرى وولمان  

وجود عالقة منسجمة مع البيئة تتضمن القدرة على إشباع معظم حاجـات الفـرد وتلبيـة معظـم                  "

المطالب البيولوجية واالجتماعية، والتي يكون الفرد مطالباً بتلبيتها وعلى ذلك فالتوافق يـشمل كـل               

التي تكون ضرورية حتى يتم اإلشباع في إطار العالقة المنـسجمة     التباينات والتغيرات في السلوك و    

  ".مع البيئة

فيرى أن التوافق مفهوم مركزي في علم النفس بصفة عامة وفي الصحة النفسية             ) 1995(أما كفافي   

 فمعظم سلوك الفرد هي محاوالت من جانبه لتحقيق توافقـه إمـا علـى المـستوى                 ،بصفة خاصة 

كذلك فإن مظاهر عدم السواء في معظمها ليست إال تعبيراً           .ى االجتماعي الشخصي أو على المستو   

  .عن سوء التوافق أو الفشل في تحقيقه

بأنّه تفاعل بين سلوك الفرد والظروف البيئيـة بمـا فـي ذلـك              "أن التوافق   ) 1986(ويرى جابر    

 حاجاتـه    فما يحدث من تفاعل بـين سـلوك الفـرد وبـين            ،الظروف التي تنبعث من داخل الفرد     

  ".الفسيولوجية ودوافعه االجتماعية ما هو إال نوع من التوافق

أن التوافق حالة تتوافر فيها عالقة حسنة ) "1994 -  في كمالEysenck - 1974(ويرى آيزنك  

 يستطيع الفرد من خاللها إشباع معظم حاجاته مع قبول ما تعرضه البيئة عليه من               ،بين الفرد والبيئة  

  ".مطالب

فيرى أن التكيف هو محاولة الفرد إحداث نوع من التواؤم والتوازن بينه وبين             ) 1973( راجح   أما 

بيئته المادية واالجتماعية ويكون ذلك عن طريق االمتثال للبيئة أو التحكم فيها أو إيجاد حل وسـط                 

 وإن أخفق فهـو     ولئن نجح الفرد في التكيف لبيئته المادية واالجتماعية قيل أنّه متوافق           .بينه وبينها 

  ).سيء التوافق(

فترى أنّه عندما استعاد علماء النفس فكرة التأقلم من علم الحياة أطلقوا عليهـا              ) 1987(أما حلمي    

من الواضح أن ما يهم علم النفس في دراسته للتوافق هو التكامل النفسي ذلـك، ألن                 ).التوافق(لفظ  

ة، وهو في أساسها مطالب اجتماعيـة تـؤثر علـى           سلوك اإلنسان عملية متواصلة مع مطالب الحيا      
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التكوين النفسي للفرد وعلى فاعليته تأثيراً كبيراً بحيث أن هذه المطالـب تـصبح مطالـب نفـسية                  

  .شخصية في ذلك الوقت
  

   :التوافق أبعاد 3.1.2
 

  ":الشخصي "الذاتي التوافق  بعد 1 .3.1.2

 ،واقعيـاً  فهمـاً  لذاته وفهمه ،النفسية لحاجاته ردالف إشباع في يتمثل ) 1997 -سفيان  (كما يراه     

 مـشكالته  وحل ،القرار اتخاذ على وقدرته ،المسؤولية وتحمله ،بنفسه وثقته ،واحترامها لذاته وتقبله

   .أهدافه وتحقيق

 التفـاعالت  وهـذه  ،فيهـا  يعـيش  التي والبيئة الفرد بين مستمرة تفاعالت هناك أن المعروف فمن

 ظـروف  بـه  تتصف ما وبين واالجتماعية والجسمية النفسية الفرد حالة بين قتواف تستدعي وجود 

 يـصعب  التوافـق  هذا يختل وحين ،اآلخرين مع وتعامله ونفسيته صحة في تؤثر صفات من البيئة

  .وبمفرده بنفسه مواجهته الفرد على

 عقبات أي صادفي وال المشكالت من يخلو الفرد أن النفسي واالستقرار التوافق تحقيق معنى وليس

 والتوافـق  ،مشكالت وله إال فرد هناك فليس أهدافه، إلى والوصول حاجاته إشباع وبين بينه تحول

 فالمشاكل ،معها والعيش تقبلها أو وحلها ،المشكالت هذه مواجهة على الفرد قدرة بمدى يقاس السليم

 أو المـشاكل  هـذه  حل في الفرد فشل هو العادي غير واألمر ،الفرد حياة في عادي أمر والعقبات

 عليـه  تعذر إذا السلوك من شاذة أساليب إلى وجنوحه إياها متقبالً معها يعيش كيف يتعلم أن عجزها

  .حلها

  :يلي فيما) الشخصي (الذاتي التوافق يتمثل عليه وبناءاً

 ستفادةواال النقد تقبل في الرغبة ولديه ،ذاته واحترام بنفسه الثقة لديه ويكون لذاته اإلنسان تقبل  - أ

  .منه

 الـذنب  بمـشاعر  تقترن التي النفسية والصراعات التوترات من بالخلو النفسية حياته تتسم أن  - ب

 .للذات والرثاء والضيق والقلق

 .اآلخرين بقبول وشعوره ،الحياة مشكالت مع التعامل على بقدرته الفرد يؤمن أن  - ت

 ال بـصورة  أو واحـد  آن في المجتمع وترضي ترضيه بصورة المختلفة لدوافعه الفرد إشباع  - ث

 .باآلخرين تضر
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 البيئـة  فـي  الكامنـة  الظروف ومواجهة للواقع الواضحة الشجاعة المواجهة على الفرد قدرة  - ج

 .قدراته لطبيعة وإدراكه

  

 :االجتماعي التوافق بعد 2 .3.1.2

 دفالهـا  وسلوكه حاجاته بين التنسيق على قادرة متكاملة بشخصية واجتماعياً نفسياً التوافق يتصف

 تناقـضه  وعدم سلوكه بتناسق متصفاً المستقبل أجل من الحاضر عناء يتحمل الذي بيئته مع وتفاعله

 فـي  متطـرف  غيـر  سليم بنمو تمتعه مع استقالليته عن التخلي دون مجتمعه معايير مع ومنسجماً

  .مجتمعه في ومساهم انفعاالته

 الـصغيرة  أسرته داخل دمجه إلعادة متنوعة برامج المحرر لألسير االجتماعي التوافق يشمل هكذا

 الكبيـرة  األسرة داخل تأهيله مثل أخرى أدوار تأتي ثم ،بالرضا والشعور التوافق يحدث لكي ،أوالً

 اآلالم تخفيـف  أجل من والمدني المحلي المجتمع من مكثفة جهود تظافر إلى يحتاج والذي ،والحي

 تلك لحل السليمة الخطط ووضع األسير مشاكل على للتعرف عمل وورش ندوات عقد مثل ،النفسية

  ).1997 -سفيان   (.المشكالت

  )2011 -رواشده  : (في اإلجتماعي التوافق ويتمثل

  .اآلخرين مكان كنت لو تتصرف أن لك يمكن كيف ،ذاته يتقبل كما لآلخرين الفرد تقبل  - أ

 فـي  الفاعلة اركةبالمش له يتيح وهذا ،اآلخرين مع سوية اجتماعية عالقات إقامة في الفرد نجاح  - ب

 .اآلخرين وسلوكيات سلوكياته بتقييم مشاركته خالل من ويستفيد ،المجتمع بناء

 تواجـه  التـي  المـشكالت  حل في اآلخرين مع والتشاور بالتعاون ورغبته ،بالمسؤولية شعوره  - ت

 .المجتمع

 المعـايير  ومسايرة المجتمع بأخالقيات واإللتزام ،اآلخر والرأي الرأي وإحترام بالسعادة شعوره  - ث

 .اإلجتماعية

 الذين باألفراد الخاص السلوك وأنماط المطالب وتعديل ،اإلجتماعية بيئته مع الطيبة الفرد عالقة  - ج

 .فيها مرغوب عالقات ومواصلة تحقيق يمكنهم حتى معاً يتفاعلون
  

  :اآلتية المجاالت االجتماعي التوافق ويشمل

 تتصف حميمة اجتماعية بعالقات الفرد ستمتاعإ في يتمثل: اإلجتماعية العالقات: األول المجال

  .االجتماعية حاجاته تشبع التي المتبادل والعطاء والتقدير باالحترام
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 في وتواجده االجتماعية األنشطة في الفرد مشاركة في تتمثل: اإلجتماعية المشاركة: الثاني المجال

  .والحفالت كالنوادي اإلجتماعية التجمعات أماكن

 وأفكار وقيم وتقاليد لعادات الفرد تقبل في ذلك يتمثل: المجتمع ثقافة مع اإلنسجام :الثالث المجال

  .مجتمعة وأنظمة وقوانين
 

 :األسري التوافق بعد 3 .3.1.2

توافقها هو األسرية السعادة عماد إن يكـون  وأن بـد  فـال  الزواج هو لألسرة األساس حجر وألن 

 للزوج المناسب االختيار في توافق هو الزواجي والتوافق ،الزواجي بالتوافق مرتبط األسري التوافق

 وتحمـل  الجنـسي  واإلشباع الزوجين بين المتبادل والحب فيها والدخول الزوجية للحياة واالستعداد

 والـسعادة  والرضـا  ،االسـتقرار  وتحقيـق  مشكالتها حل على والقدرة الزوجية الحياة مسؤوليات

 الماديـة  المـشكالت  مواجهة على الزوجين من كل تصميم ىعل الزواجي التوافق يعتمد .الزوجية

  .معاً المتبادلة والمحبة اإلنسجام تحقيق على والصحية و كذلك العمل واالجتماعية

 الفـرد  بين المرضية العالقة على مؤشر هو األسري التوافق أن النفسي والطب النفس علماء يعتبر

 اإلحـساس  يتـضمن  اجتماعياً أم ،صحياً أم ،أسرياً أو نفسياً أكان سواء والتوافق ،ومحيطِه وأسرتِه

 والظلم والخوف بالقهر اإلحساس مقابل (والطمأنينة باألمن واإلحساس ،الذات عن والرضا بالسعادة

 باألخالقيـات  وااللتزام بالواجبات القيام وبضرورة اآلخرين مع بالسعادة اإلحساس وكذلك ،)والقلق

 أو خـوف  دون والمشاعر األفكار عن التعبير على والقدرة النقد تقبلو والتعاون اآلخرين وباحترام

  ).1997 -سفيان  (قلق أو حرج

عنهـا  العنـاء  بعض ويتحمل ،األفراح يشارك وعضوا األسرة، في جديد كعضو األسير انضمام إن 

 نفـسه  مـع  متوافـق  األسـير  أن يعني الذي النضج هذا ،النفسي النضج من مستوى هذا ويتطلب

 وعقائـده  المجتمع قيم مع متوافق الوقت نفس في وأنّه ،عقد أو صراعات يحمل وال معها لحومتصا

 الوصـول  على نساعدهم لم ألننا ،األسرى من الكثير يفتقده ربما الذي النضج هذا ،ومعاييره ومثله

  .إليه

  :خالل من األسري التوافق يتحقق أو يتمثلو

  .األسرة أفراد بين النظر وجهات وتكامل القرارات إتخاذ في المشاركة  - أ

 .واألمن والرضا بالكفاية الشعور في تسهم قوية روابط تكوين  - ب

 .سواء حٍد على وااليجابية المؤلمة المواقف جميع مواجهة في األسرة ألفراد اإلنفعالية المساندة  - ت
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 يـشير  مما المشتركة بحياتهما المتعلقة الحيوية الموضوعات على الزوجين بين النسبي اإلتفاق  - ث

 االنـسجام  تحقيـق  على والعمل ،الزوجية الحياة تواجه التي المشكالت حل على المقدرة إلى

  .بينهما المتبادلة والمحبة

 :االنفعالي التوافق بعد 4. 3.1.2

 والصراعات التوترات من خالية الفرد بحياة  واستمتاع االنفعاالت على السيطرة على بالقدرة يعرف 

  ).الجسمية النفسية واألمراض  الهيستيريا، االكتئاب،قالقل: (مثل النفسية واألمراض

  :خالل من يتحقق أن ويمكن

 أو ،واحـد  آن في والمجتمع الفرد ترضي بصورة وحاجاته دوافعه إشباع على الفرد قدرة  - أ

  .المجتمع معايير مع تتعارض وال الغير تضر ال بطريقة

 .لمختلفةا للمواقف نسبياً المعتدلة الثابتة االنفعالية االستجابة  - ب

 بعد تظهر والتي الفرد لسلوك المحتملة االستجابات تناقض بسبب نفسي صراع وجود تجنب  - ت

 .اإلحباط أو الصد أو المنع حاالت من لحالة الفرد تعرض

 من ومنعها) العدوان الغضب و  ،القلق ،الخوف: (مثل المشكلة االنفعاالت ضبط على القدرة  - ث

  )2011 -رواشده  (.أهدافه تحقيق في إعاقته
 

  :البيئي التوافق  بعد 5. 3.1.2

 ،فيه تؤثر كما فيها يؤثر وأن بيئته مع يتواءم أن على الفرد قدرة: خالل من يتحقق أن ويمكن 

 بصورة واحتياجاته أهدافه تحقيق إلى للوصول مستمر وتفاعل بها صلة هناك يكون أن بمعنى

  .بِه المحيطة بيئته وترضي ترضيه

 :المهني التوافق  بعد 6. 3.1.2

  .العمل في واالستقرار اإلنتاج لزيادة األهمية غاية في أمراً المهني التوافق ويعد 

  :في يتمثل أن  ويمكن

  ).العمل رؤساء العمل و زمالء ،العمل بيئة (عمله ظروف على يتوافق أن على الفرد قدرة  - أ

 الشعور يمنحه لذيا الذاتي بالرضا الشعور إلى يشير مما ،العمل خالل من وكفاءته ذاته تحقيق  - ب

 .باالستقرار
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 ،االنفعالي  التوافق،األسري  التوافق،االجتماعي  التوافق،الذاتي التوافق (التوافق أبعاد إن  - ت

 من يمكن التي والخصائص الصفات من مجموعة حددت قد) المهني والتوافق البيئي التوافق

  )2011 - اشده رو(.ال أو متوافق بأنّه المحرر األسير شخصية على الحكم خاللها

 

 :التوافق  نظريات 2.2

 النفسي التحليل  مدرسةمن ابتداء المختلفة بأبعادها التوافق نظريات علىهنا  الضوءالباحثة  لقيت 

 المعرفية ةمدرسوال وثورندايك لسكنر السلوكية لمدرسهوا لروجرز اإلنسانية المدرسةو وادلر لفرويد

 .لجالسر عيةالواق مدرسةال وأخيراً وبرونر، لبياجيه

  Psychoanalytic Approach: النفسي التحليل نظرية  1.2.2

 أبعاد بين التوافق إحداث على القادر "هو النفسي بالتوافق المتمتع اإلنسان أنFrued ( (فرويد يرى 

 على قدرتِه خالل من وذلك فيه يعيش الذي الواقع مطالب وبين) األعلى واألنا األنا ،الهو (الشخصية

 القادر هو المتوافق اإلنسان أن فرويد يرى كما الثالثة الجوانب تلك بين يحدث الذي صراعال حل

 ويتحكم األعلى، واألنا الهو من كل على يسيطر الذي هو الفرد أن أي .المنتج والعمل الحب على

 لها اوم بأسرها الشخصية مصلحة فيه تراعى تفاعالً ،الخارجي العالم مع التفاعل حركة ويدير فيها

 للعالم أو األعلى لألنا أو للهو سلطانه من ينبغي مما أكبر قدر عن األنا تخلى إذا أما ،حاجات من

 للطبيعة فرويد تصور وإن ,التوافق سوء وإلى االنسجام انعدام إلى يؤدي ذلك فإن ،الخارجي

 ال بدوافع مدفوع هسلوك أن يرى حيث  ,اإلنسان لدى النفسية للصحة محددة إمكانية يترك اإلنسانية

 - الليل (المجتمع يفرضها ةونوا ومطالب المجتمع يقبلها ال دوافع بين دائم صراع في وأنّه شعورية

2002.(  

 أن رأى حيث ،فرويد إليه أشار عما مختلفة بطريقة النفسي للتوافق) Adler (ادلر نظر بينما 

 بعض لديه يولد فرد كل وأن شعورية ال بدوافع تماماً مدفوعاً وليس معين هدف له اإلنساني السلوك

 التفوق طريق عن النقص أشكال بعض وجود لديه الشعور هذا يضخم وقد ،بالضعف اإلحساس

 إقامة وهي الخمس الحياة مهام يواجه أن المتكيف اإلنسان وعلى ،الكمال من مرتبة لتحقيق والسعي

 الحب (األلفة وتحقيق) العمل (همةبمسا والقيام) الصداقة (اآلخرين مع االجتماعية العالقات

 الكون بخالق وعالقتها الروحي البعد وتطوير) الذاتي التقبل (الذات مع والعيش) األسرية والعالقات

  ).1987 - الطحان(
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  ):Human Theory (اإلنسانية النظرية 2.2.2

 خاص المع في يعيش فرد كل وأن ،ذاته إدراك على قدرة لإلنسان أنRogers ( (روجرز يرى 

 كما ولمعالمه لذاته الخاص إدراكه ضوء في المختلفة المواقف في الفرد يستجيب حيث ،خبراته من

 الذات مفهوم كان فإذا اإلنساني الكائن لدى الذات مفهوم عبر يمر الذات لتحقيق الطريق أن يرى

 الوثوق ويمكن لألمام ونيتحرك متعاونون متكيفون بطبيعتهم البشر أن كما .متكيفاً الفرد كان إيجابياً

 إلى ويميلون تكيفهم عدم في تسهم التي العوامل تلك وعي عن يتجاوزوا أن إمكانية ولديهم بهم

  ).Corey - 1996 (التوافق

 يتحقق التوافق أن) Rogers (روجرز يراه لما وفقاً التوافق مفهوم في النظرية هذه تفيد أن ويمكن 

 ال الفرد أن بمعنى نفسه عن مفهومه مع لسلوكه يختارها التي الطرق معظم تتسق عندما للفرد

 حيث ،للسلوك الوحيد المحدد ليست روجرز عند والذات ذاته عن مفهومه تناقض بطريقة يتصرف

 ال وربما الرمزي التعبير مستوى إلى تصل لم عضوية حاجات عن السلوك يصدر قد أنّه يؤكد

 ناحية من للكائن العضوية والحاجات ناحية من اتالذ أن أي الذات بناء مع السلوك هذا سقنايت

 أكثر ويصبح النفسي التوافق يحقق أن الفرد استطاع معاً تناسق فإذا ،للفرد السلوك حدداني أخرى

 للمرض فريسة ويقع الصراع من يعاني الفرد فإن تعارض إذا أما لهم تقبالً وأكثر لآلخرين تفهماً

  ).Corey - 1996 (النفسي

  :يلي فيما السلوكية النظرية مبادئ أهم تتلخص

  .التوافق في الذات مفهوم دور على النظرية هذه تركز -1

2- األمام إلى ومتحركة ومتعاون متوافق البشر طبيعة إن. 

 .البشرية بالطبيعة الوثوق من بد ال -3

 .بالوعي التوافق عدم عوامل تجاوز على قادر اإلنسان أن على تؤكد -4

 الفـرد  يختارهـا  التـي  الطرف بين اتساقاً هناك يكون عندما لفردا بها يشعر حالة هو التوافق -5

 ).ذاته مع بالتناقض يتصرف ال الفرد (ذاته عن مفهومه وبين) سلوكه(

  الذات بناء مع تتناقض عضوية حاجات من نابعاً اإلنساني السلوك يكون قد -6

  .هوحاجات ذاته مع منسجماً اإلنسان سلوك يكون ال عندما الذاتي الصراع يحدث

 الفعالـة  العـادات  كتسابإ على الفرد قدرة زاوية من للتوافق النظر إلى السلوكية المدرسة تجهتإ 

 منه وتتطلب تواجهه التي للمواقف التصدي وعلى اآلخرين مع التعامل على تساعده والتي ،والجيدة

 أن سابقة خبرات عبر تعلموا ألنّهم معين بسلوك يقومون والناس تجاهها المناسبة القرارات يتخذ أن

 لعـدم  معـين  سـلوك  فـي  المشاركة عن الناس يتوقف كذلك ،والمكافآت السلوك هذا بين يربطوا
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 تكيـف  لـديهم  والذين متعلمة السلوك أنواع كل فإن ذلك وعلى ،لمعاقبتهم أو مكافأة على حصولهم

 - الليل(     .ةالحيا مطالب مع بنجاح التعامل على تساعدهم سلوكيات تعلموا الذين أولئك هم حسن

2002.(  
  

  Cognitive Theory المعرفيةالنظرية  3.2.2

 العالقـة  ضوء في المعرفة يفسرون وهم والبيئة الفرد بين القائمة بالعالقة المعرفية المدرسة تعنى  

 علـى  يعتمـد  التوافـق  أن )وبرونـر  بياجيه(  أمثال من المعرفون ويرى معها والتفاعل البيئة مع

 بالفعالية اإلحساس زيادة أن يرون كما  و البيئة في الحوادث ويقيمون األفراد بها يفسر التي الطريقة

 بطريقـة  المهـددة  الخبرات يفسر المتوافق فالفرد ،والجسدي النفسي تكيفنا تعزيز في يسهم الذاتية

 اتاستراتيجي ولديه ،المشكالت حل في مناسبة مهارات يستخدم كما ،األمل على المحافظة من تمكنه

 األمـل  يفقد الذي فهو بالتوافق يتمتع ال الذي الفرد أما .النفسية الضغوط مواجهة في مناسبة معرفية

 اسـتراتيجية  اسـتخدام  عـن  ويعجز ،البيئة لمطالب بفعالية االستجابة من يتمكن وال بالعجز ويشعر

 ).Schwebel - 1990 (النفسي الضغط مواجهة في مناسبة معرفية

  :يلي فيما المعرفية النظرية مبادئ أهم تتلخص

  .والبيئة الفرد بين بالعالقة النظرية هذه تهتم   - أ

 .البيئة مع التفاعلية العالقة ضمن المعرفة تفسير - ب

 .ويقومونها الحوادث األفراد بها يفسر التي الطريقة على التوافق يعتمد - ت

 لمطالـب  فعاليـة ب االستجابة من الشخص يمكن والذي النظرية هذه في التوافق مفتاح هو األمل - ث

 .البيئة

 بطريقة استراتيجيات استخدام أو المشكالت حل على الفرد قدرة عدم إلى يؤدي بالعجز الشعور  - ج

 .النفسي الضغط لمواجهة مناسبة

 

  Reality Theory النظرية الواقعية  4.2.2

 وكفاياتـه  دوافعـه  من انطالقاً حاجاته إشباع على الفرد وقدرة الحاضر فهم على ةالمدرس هذه تقوم

 بـدالً  الـسلوك  على يركز الذي الشخص هو المتوافق اإلنسان أنGlaser ( (جالسر ويعتقد الفردية

 حاجاتـه  إشباع على ويقدر المسؤولية ويتحمل ،المستقبل من بدالً الحاضر على ويركز المشاعر من

 يقـدر  أنّـه  مـا ك ،أيضاً حاجاتهم إشباع على القدرة من اآلخرين حرمان يمكنه ال وبإسلوب بنفسه



 
 

18

 مـع  و االنـدماج   االختيـار  علـى  القدرة لديه التوافق فإن وكذلك ،الذاتية االستقاللية إلى الوصول

 مـا  حـول  مناسبة قيمة أحكاماً يصدرو كما ،فيه ما بكل الواقع ويواجه ومدرسيه كوالديه اآلخرين

   )Sharf and Richard - 2000. (معه يحدث

  :يلي فيما عيةالواق النظرية مبادئ أهم تتلخص

  ).الحاضر في العيش (المستقبل من بدل عليه والتركيز الواقع/ الحاضر فهم  - أ

 .دوافعه من النابعة حاجاته إشباع على الفرد قدرة  - ب

 .التوافق أجل من المشاعر من أكثر السلوك على التركيز  - ت

 .اآلخرين حرمان دون حاجاته إشباع في المسؤولية تحمل  - ث

 .نفسه الوقت في اآلخرين مع واالندماج الذاتية االستقاللية إلى ولالوص إلى القدرة هو التوافق  - ج

 .وواقعية مناسبة أحكام إصدار  - ح

 يعني ال التوافق لموضوع تناولها في النظريات اختالف إن أي فـي  تجاهله يمكن أمر التوافق أن 

 بـصورة و النظريـات  هـذه  ومبادئ أسس على االعتماد من بد ال التوافق ولتحقيق ،النظريات من

 منفـصلة  تبدو أساسية أبعاد على ركزت النظريات هذه أن حيث مقبول توافق إلى للتواصل متكاملة

 بأبعاده التوافق تحقيق ضرورة على النظريات جميع أجمعت فقد ،ومرتبطة متصلة الواقع في لكنها

  .فيه عيشي الذي المجتمع في فاعالً عنصراً يكون أن الفرد يساعد أن شأنه من وهذا المختلفة
  

 جانـب  علـى  نظرية كل تركيز الباحث يالحظ النفسي التوافق لنظريات العرض هذا خالل من و 

 يـنعكس  أن ضـرورة  في تتفق النظريات هذه جميع أن إال ،النفسية الفرد بصحة ذلك وربط ،معين

  .ومهنياً وتربوياً ونفسياً واجتماعياً شخصياً الفرد حياة على إيجابياً التوافق

  

  :النظريات على ةالباحثتعقيب  5.2.2

 إلـى  محاولـة  في منها انطلقت مختلفة مبادئ التوافق نظريات من نظرية لكل أن نالحظ سبق مما 

 ومـع  الـذات  مـع  متغيرة ديناميكية عالقة ضمن وسلوكه واحتياجاته نفسه فهم على الفرد مساعدة

 عالقـة  ضـمن  ذاتي انسجام تحقيق هو كافة النظريات هذه من الهدف كان .فيه يعيش الذي الواقع

 البيئـة  مـع  واالنـسجام  والطموح والحاجات واإلدراك االنفعال بين التوازن تحقق شخصية داخلية

 والمتطـورة  المتغيـرة  والعالقة والمادي النفسي واالجتماعي  البعد في تتمثل والتي بالفرد المحيطة
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 من انطلقت التي المختلفة المبادئ عن النظر بغض أخرى جهة من الذات وبين وبينها جهة من بينها

  .النظريات هذه

 إطـار  ضـمن  الجوانب ومتعددة معقدة عملية بل بسيطة مطلقة صفة ليس التوافق أن يتضح هكذا 

  .معين

 لألسـرة  االقتـصادي  الوضع تدني إلى يؤدي مما العائلة على سلباً يؤثر االعتقال أن من انطالقاًو 

 فـي  فيتمثـل  النفـسي  للوضع بالنسبة أما ،األبناء تربية خصوصاً االجتماعي المستوى على ويؤثر

 وارتجاع المزعجة واألحالم والكوابيس والخوف والغضب والتوتر القلق مثل نفسية مشكالت ظهور

  االعتقال حادثة لمشاهد

 النفـسية  المعاملـة  وسـوء  النفـسي  الضغط وسائل من التحقيق أثناء المستخدمة األسلوب أن كما 

 وعلى نفسه السجين على التوافق عدم في مباشر دور لها يكون التعذيب أدوات أو الحسي مانوالحر

  .العمل أرباب أو األصدقاء إلى يصل حتى ذلك يتعدى ربما بل ،بأكملها األسرة

 المعتقـل  زوجـة  وعلى البيوت حرمة على واعتداءات مجازر من االحتالل بها يقوم التي الجرائمف

 ،عائلتـه  وعنـد  المعتقـل  عند نفسية اضطرابات بأخرى أو بطريقة يرسم أن لكفي هذا كل وأبنائه

 ،المجتمـع  تحـديات  مواجهة إلى وأيضاً والجسدية والنفسية العقلية الصحة إلى تحتاج توافقه فعملية

  .االعتقال حادثة لمشاهد و العودة بالذاكرة .واإلقامة العودة وكيفية

  

  

   التوافق الزواجي 3.2

 إلى الميل البشر طبيعة فمن والمرأة الرجل بين دائمة عالقة وجود يكفل ،عالمي منظا الزواج  

 من أساس على إال بالمرأة الرجل اجتماع صور من صورة أي اإلسالم حرم فقد ،األسرة تكوين

 وكذلك ،طبيعي أمر للمرأة الرجل وميل ،وامرأة رجل بين إال يكون ال والزواج ،المشروع الزواج

 سلوك إلى الميل هذا يترجم فلم .ومكانتهما يتالءم بما اهللا نظمه الميل وهذا لرجلل المرأة ميل

 -  تركية( الزواج وهو الرضا كل النفس عنه ترضى سلوك إلى ترجم بل منزلتها، شرف يرفضه

2004.(  
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 مـن  ويعمـل  ،حياته فيها يقضي التي األسرة لبناء العاقل البالغ اإلنسان وسيلة الشرعي فالزواج" 

 إنـسانية  قيمـة  الحياة في ولسعيه ،نفسياً معناً لحياته ويعطي به ويهتم يرعاه من فيها ويجد ،لهاأج

  ).31: 1991 - مرسى( "منها المتزوجين غير يحرم اجتماعية مكانة الدنيا في ولوجوده

 معد إن إذ .البشر عند الجنسية الغريزة تأنيس في اإلنسان عقل ابتكرها آلية) 1994 (عمر ويعتبر 

 تنظـيم  في الضبطية المعايير من خالية وتصبح ،بالحيوانات أشبه حياتهم يجعل وضبطها تحجيمها

  .األفراد وارتباطات العالقات

 لكـي  ،وهيأهما الزوجين كال أعد أن بعد ،الحياة واستمرار للتكاثر اهللا اختاره الذي األسلوب وهو 

 الـزواج  فـي  اإلنـسان  فيجد ).1992 - قساب (الغاية هذه تحقيق في إيجابي بدور منهما كل يقوم

 تبـادل  مـن  الـوادع  المسلم البيت جنات في يشيع ما نتيجة والهناء بالسعادة وينعم ،الحقيقية راحته

  ).1997 - الحارثي (والوفاء والبر الحنان لعواطف

 ارأسه وعلى ،معظمها أو المجاالت كافة في الطرفين لكال التوافق يحقق أن يجب الهادف والزواج 

 التوافق إلى بالتالي يؤدي الذي األمر الثقافة في تكافؤ هناك يكون أن أي ،والثقافي الفكري التوافق

 -  هنا أبو (   .الطرفين بين االحترام لديمومة االجتماعي التوافق يتحقق أن يجب وكذلك ،العقلي

2006.(  

 شريعة فلوال األخرى قاتالمخلو عن اإلنسان  بهاتميز ميزة أكثر الزواج أن القول  و خُالصة 

 ويحفظ بالمرأة الرجل عالقة ينظم فالزواج ،بالحيوانية شبيهة اإلنسان حياة ألصبحت الزواج

 ،احتياجاته األسرة توفر حيث المجتمع لبناء األساسية اللبنة تعتبر التي األسرة تتكون وبه ،األنساب

 الرقي إلى بها وتصل البشرية حياة لتنظم األفراد على والمسئوليات األدوار تتوزع خاللها ومن

  .والكمال

 نفسياً أصحاء ونساء رجاالً وتصنع أجياالً تربي أسر إنشاء إلى يؤدي الزواجي التوافق ألن ذلك  

 ،النفسية الصحة ينمي الذي اإليمان يزيد اهللا شرعه كما الزواجي والتوافق ،وأخالقياً واجتماعياً

  ).1997 -  مرسى (متبادالً تأثيراً به وتؤثر واجيالز بالتوافق النفسية الصحة وترتبط

 مجاالت من مجال أي في كالنجاح سعيدة أسرة إقامة في النجاح أن) 2003 (العيسوي ويرى 

 والتخطيط القصدي الجهد إلى بحاجة وإنما نفسه تلقاء من أو عفوي بشكل يأتي ال ،األخرى الحياة

 واألعاصير األزمات مواجهة على والقدرة ،األمان بر إلى الزواج سفينة لتسير والتضحية

 أطراف جميع يتمتع وبذلك والطيبات والخيرات العطايا من به اهللا يرزقها بما وتنعم والعواصف

  .والجسيمة والعقيلة النفسية بالصحة الزوجية العالقة
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ـ  المناسـب  االختيـار  في التوافق إلى يشير الزواجي التوافق أن) 1986 (حسين أشارت وقد   يف

 وإلشباع ،الزوجين بين المتبادل والحب ،فيها والدخول الزوجية للحياة واالستعداد والرغبة ،الزواج

 الزواجـي  واالسـتقرار  ،مـشكالتها  حـل  على والقدرة الزوجية الحياة مسؤوليات وتحمل ،الجنس

 ماديـة وال االجتماعية المشكالت مواجهة على الزوجين كال تصميم على تعتمدان الزوجية والسعادة

 هي أبعاد عدة من الزواجي التوافق ويتكون المتبادلة والمحبة واالنسجام السعادة وتحقيق ،والصحية

 العالقـات  ،الشخـصية  العالقات ،والعاطفي االنفعالي النضج ،األسري التوافق ،الزواجي االختيار(

  ).الجنسي التوافق و االجتماعية

 لكـال  االنفعـالي  النـضج  هو الزواجي للتوافق يالرئيس الشرط أن) 1998 (الرحمن عبد ويرى  

 فـي  أهميـة  العوامل أكثر من للزوجين االنفعالي النضج ويعد الثبات خاصية له أن حيث الزوجين

 اآلخـرين  وإدراك ذاتـه  إدراك علـى  الفـرد  قدرة في التطور درجة يمثل ألنّه ،زواج أي إنجاح

 الـزوجين  بين المشكالت وتزداد ،والخداع يقةالحق بين ما التمييز على قادراً ويصبح ،بموضوعية

  .معين مستوى عند توقف أو منهما ألي أو لكليهما االنفعالي النضج انخفض كلما

 الـزوجين  بـين  مـشترك  وتفـاهم  انسجام حالة عن تعبر الزواجي التوافق عملية أن يعني وهذا 

 الوقت إلعطاء والحرية غباتالر ببعض التضحية يتطلب وهذا ،اآلخر يكمل منهما كالً أن والشعور

  .وااللتحام التوافق مرحلة إلى الزوجين كال ويصل ،االنسجام هذا يعزز حتى الكافي

  :كاآلتي وهي والناجح السعيد للزواج شروط أربعة) 1983 (بيدس حددت كما 

  .الطرفين لدى العاطفي النضج من معقولة درجة •

 .المشتركة لمصلحةوا المراعاة ،والصبر التحمل ،المتبادل االحترام •

 .الرومانسي الرقيق للشعور الفعلية االستمرارية •

  .الجنسي االنسجام •

 االنتماء روح تنمية إلى تهدف السلوك من أنواع أربعة حددوا فقد) 2004 (اهللا وعطا الصيوغ أما 

  :وهي ناجحاً زواجاً وتحقق الزواج وتدعم

  .سلوكه مسؤولية الشخص يتحمل أن •

 .التعاون بروح يتصف أن •

 .الزوجية العالقة لدعم لديه ما أحسن يعطي أن •

 .اآلخر الطرف طرف كل يشجع أن •
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 على الزوجين بين والتوافق الصراع من التحرر هو الزواجي التوافق أن) 1982 (الخولي ترى

 مشتركة وأنشطة أعمال في المشاركة وكذلك المشتركة بحياتهما المتعلقة الحيوية الموضوعات

  .العواطف وتبادل

 لكل زوجين بين متبادلة عالقة أساس على يقوم لكونه الزواجي التوافق أن فيرى) 1999 (خليل ماأ

 واالتجاهات الميول يحدد الذي المرجعي وإطارها سماتها حيث من للشخصية الخاص تنظيمه منهما

 التي فاتاالختال بعض من السعيدة الزوجية الحياة تخلو ال لذا الزوجية، المعاملة وأساليب والقيم

 في الزوجين حنجا قدر وعلى للزوجين، للتوافق ومنشط جيد مدعم إلى والمصارحة بالتفاهم تتحول

  .الزواجي التوافق يكون المهمة هذه تحقيق

   :مختلفة نواحي أربعة على يتركز عام بشكل الزواجي التوافق أن) 1983 (المسلماني ويرى 

  .العاطفية الناحية من التوافق - 1

 .الخاصة الزوجية العالقة يف التوافق - 2

 .االقتصادي التوافق - 3

 .الثقافي التوافق - 4
  

  :هما بأساسين) 1983 (المسلماني أورده كما الزواجي التوافق عليها يقوم التي األسس أما

  ولهـذا  ،خصائـصهم  في يختلفون فالناس ،الناس بين تقوم التي بالفروقات باإلقرار يتعلق : أولهما

  .به الخاصة ومميزاته صفاته له منهم فرد فكل

  .معهما والتوافق الزوجين بين واالختالفات الفروقات هذه قبول على فيقوم: وثانيهما

      التكليف يستطيعان أنّهما أو ،بينهما التوافق حدث اآلخر الطرف وتوقعات يتناسب بشكل     

   الحياة في افقالتو خلق إلى ذلك سيؤدي وبالتالي بهما أنيط الذي الدور مع والتوافق     

  .الزوجية     
  

 أن تقـول  حيـث ) 1982 - الخـوالي  (لنـا  تبينها رئيسة جوانب أربعة الزواجي التوافق ويتضمن

  :هي األربعة الجوانب

  .الزواجي الرضا - 1

 .الزوجية الحياة إثراء - 2

 .الزواجي النجاح - 3

 .الزوجية السعادة - 4
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 اآلخر للطرف المناسب االختيار يف التوافق في يتمثالن الزواجي والرضا الزوجية فالسعادة

 وتحمل الجنسي واإلشباع ،الزوجين بين المتبادل والحب فيها والدخول الزوجية للحياة واالستعداد

 االستقرار تحقيق النهاية في ثم ومن ،مشكالتهم حل على والقدرة المختلفة الزوجية الحياة مسؤوليات

  .الزوجية والسعادة الزواجي

إنّه ،الجمود عن تكون ما أبعد ديناميكية مسيرة ،أزماته كما ،توافقه حالة في الزوجي الرباط إن 

 افروتظ تفاعل حصيلة تشكل ،التدهور أو ،النماء أو االستقرار اتجاه في الدائم التكون من حالة

 تنوع إلى بالطبع ذلك ويعود .المتبادل التعزيز اتجاه في والذاتية والعالئقية الخارجية المتغيرات

 الحاجات تنوع وإلى ناحية من وتغيرها الزوجية العالقة بيئة تشكل التي الخارجية روفالظ

 لقيام التغيرات مجمل وتؤدي .ثانية ناحية من الحياة مسيرة خالل وتحوالتها الذاتية والتوقعات

 كل يجعل ما وهو .المتبادل التأثير من حالة في بينها فيما التفاعل إلى وصيرورته الزوجي الرباط

  ).2000 - حجازي (والدينامية الخصوصية حيث من نوعها من فريدة حالة زوجي رابط
  

 هـذه  وتتكامـل  .وموقعـه  لواقعـه  تبعـاً  بدورها فريدة ذاتية بتجربة يمر الزوجين من كل أن كما

 ممـا  متفاوتـة  بمقـادير  والصراع اإلحباط أو ،واإلشباع الرضا تحمل أصيلة توليفة في المتغيرات

 الوفـاق  وأن ،بينهـا  فيما المشتركة القواسم رغم بها خاصة دراسة تتطلب زوجية قةعال كل يجعل

 اإلشـباع  علـى  والقـدرة  النضج مستوى من انطالقاً تبنى جدارة هو بل يعطي أمراً ليس الزوجي

 - حجـازي (     .ومراعاتها وحاجاتِه ألوضاعِه والتنبه اآلخر مع التوافق بإرادة ومروراً ،المتبادل

2000(.  
 

  :والزواجي الجنسي التوافق عوامل 1.3.2

 :الوراثية والعوامل الشخصية 1 .1.3.2

 مـن  نـوع  خلق أو التوافق بتدعيم سواء الزوجة أو الزوج من كل بشخصية الزوجية العالقة تتأثر

 منهمـا  كل لدى االنفعال بدرجة تتأثر كما ،الزوجية العالقة تهديد إلى يؤول الذي والصراع التوتر

 الحيـاة  متطلبات مع للتوافق القابلية وعدم بالقلق الشعور بدرجة أو ،عليهما تمر التي المواقف أمام

  ).1987 - حلمي (الجديدة

 الزواجـي  التوافـق  في تؤثر التي العوامل أهم من تعتبر الحياة شريك شخصية سمات تفهم فإن لذا

 تفهـم  المهم ولكن ،متشابهة ينالزوج شخصية تكون أن يعني وال ،معها التعامل الفرد يستطيع حتى
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 شخـصين  بـين  القـائم  الـزواج  يكون فقد ،معه التعامل سهولة أجل من منهما كل شخصية سمات

  ).1982 - الخشاب (الشخصيتان فيهما تتطابق سمات زواج من أنجح والطباع السمات في مختلفين

 :االجتماعية ةئالتنش اختالف 2 .1.3.2

 االتجاهـات  إلـى  باإلضـافة  منهمـا  لكل السابقة والخبرات الثقافية بالخلفية الزوجين عالقة تتأثر

 خالل منهما كل اكتسبها التي األشياء على عالوة منهما كل تسود التي والقيم واألخالقيات والعادات

 أحـد  يكـون  كأن ،بينهما والنزاعات الخالفات بروز إلى يؤدي مما والمبكرة األولى حياته مراحل

 عن سامية متدنية اجتماعية طبقة من الزوجين أحد يكون أو متدين غير واآلخر مثالً متديناً الزوجين

  ).1987 - حلمي (منهما بكل والوعي التعليم بدرجة تتأثر الزوجية العالقة أن كما ،اآلخر

 وتغيرت امرأة أو رجالً كان سواء المتعلم نظرة تطورت بحيث اجتماعية تحوالت إلى أدى فالتعليم

 والمفاهيم القيم في وتغيراً تحوالً يعد بالتالي وهذا الزواجي التوافق عن ومفاهيمهما اجللزو نظرتهما

 كـائن  هـو  حيـث  من األول المقام في للرجل ينظر كان فمثالً ،المجتمع تسود كانت التي التقليدية

 والمرأة لالرج من كالً والعمل التعليم دفع فقد ،بيولوجي كائن أنّها على للمرأة ينظر بينما اجتماعي

  ).1980 - دسوقي  (المرأة إنسانية واكتشاف قبل من السائدة االجتماعية المفاهيم لتغيير

 خـروج  إلـى  باإلضافة ،توافقهما في تؤثر الزوجان لها يتعرض التي االجتماعية ةالتنشأفدور إذن

 ومعنـى  ،مهابجـس  عالقتها من بالتدريج وتغير االجتماعية مكانتها من غير العمل ميدان إلى المرأة

 عالقتهـا  على هذا ينعكس وبالتالي ،لذاته يوجد جسم إلى وعبئ كسلعة يستخدم جسم من ،الجسم هذا

 الزواجـي  التوافـق  من ممكن قدر أكبر إلى للوصول معاً يعمال أن إلى يؤدي وهذا ،كزوج بالرجل

  ).1980 - فرج (الزوجية العالقة في واالستمرار
   

 :األدوار وصراع تماعيةاالج األدوار تغيير 3 .1.3.2

 أول في الزوجة تقبل كأن منه المتوقعة األدوار تغيير في أحدهما لرغبة الزوجين بين الصراع ينشأ

 مـن  فتـرة  بعـد  ولكن ،الرجل بيد األسرية القرارات واتخاذ السلطة تكون أن على وتوافق األمر

 مثـل  القرارات اتخاذ في شاركةوالم بالمساواة وتطالب للرجل تابعاً دورها يكون أن ترفض الزواج

  ).1982 - الجوهري (عليهم األدوار وتوزيع األبناء بتربية تتعلق أمور في يختلفان أو ،الزوج

 بالرعايـة  المـرأة  تخـتص  بحيث بينهما العمل أو للدور التقليدي التوزيع الزوجين أحد يرفض فقد

 أو ،عاملة كانت إذا خاصة المادي ببالجان الزوج يختص بينما ،للطفل والغذائية والصحية الجسمية

 وجهـات  الخـتالف  الصراع وينشأ يختلفان كما ،متباينة كانت إذا األبناء معاملة طريقة في يختلفان
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 تـستمر  أن يفـضل  أو األبناء من الكثير الزوج يفضل فقد ،لألبناء األمثل العدد نحو منهما كل نظر

  ).1987 - حلمي (العائلة اسم ويحمل حفظي الذي الذكر الولد تنجب حتى اإلنجاب في المرأة

 مظـاهر  جميـع  تشمالن الكلمتان فهاتان) والعمل الحب (كلمتين في التوافق أجمل قد فرويد فإن لذا

 علـى  يحب فالذي ،آخر بعداً يعطيهما الواو بحرف ارتباطهما نجد فسوف التأمل أمعنا وإذا ،الحياة

  نفـسياً  صـحيحة  ليـست  ناقـصة  حياة يعيش الحب على قدرته حساب على يعمل أو عمله حساب

  ).1986 - فرويد(
 

 :والعاطفي الجنسي ينالجانب 4 .1.3.2

 تعتبر والعاطفي الجنسي التجاوب وعدم ،الزوجية العالقات في هام والجنسي العاطفي التوافق يعتبر

 اخـتالف  لـى إ باإلضـافة  ،الزوجين لكال والجنسي النفسي النمو إلى يعود قد وهذا للعالقة تهديداً

 علـى  تركز العربية فالمجتمعات .الزوجين بين والعاطفية الجنسية بالعالقة الخاصة والقيم المعايير

 يهـدد  اإلشباع هذا تحقيق في الزواج فشل وإن والجنسية العاطفية للعالقات مصدراً باعتباره الزواج

 المجتمـع  (ومنهـا  المحافظـة  ومنها التقليدية المجتمعات إن حين في ،باالنفصال الزوجية العالقات

 الجنسية والعالقات الجنس مناقشة فإن ،المنطلق هذا من للزواج تنظر ال) الدراسة مجتمع الفلسطيني

 أو الـدور  توقعـات  أو للخالفات نتيجة الجنسي التوافق عدم أن نجد لذا البعض لدى محرمة تعتبر

 تعتبـر  المجتمعات فهذه ،الزواجي أو الجنسي التوافق عدم عن تعبيراً يكون قد األسباب من غيرها

 هـذا  أن اعتبـار  وعلـى  ،عنهـا  الحـديث  أو مناقشتها المحرم الموضوعات من الجنس موضوع

 عاطفيـاً  وفاق على الزوجان يكون قد الموضوع وتناول العلمية المعرفة خارج) الجنس (الموضوع

 معها يصعب بصورة الزواجي توتروال النزاع احتمال إلى ويؤدي يزيد مما جنسياً متنافران ولكنهما

  ).1991 - المعطي عبد (الزوجين بين التوافق
 

 للحيـاة  واحد آن في وممتدين متناقضين جانبين كشف في الفضل) فرويد (النفسي للتحليل كان ولقد 

 حيـث  من الجنس من اإلنساني والجانب) حاجة (هو حيث من الجنسي البيولوجي الجانب ،الجنسية

 وهـي  ،والمـستوى  األساس هي فالحاجة ،التاريخي وسياقها ومعناها وبناؤها شكلها لها) رغبة (هو

 تتكـون  قوى تصبح وهي ،واعية رغبة وهي ،التاريخي اإلنساني الشكل هي والرغبة ،الخام الطاقة

  ).1986 - فرويد (واالقتصادية االجتماعية األشكال تأثير تحت صورها وتتحدد وتتشكل

 ويقـول  ،والعالنية القدسية صيغة ويعطيها بل ،الزواج إطار في الجنسية قةالعال يبارك فالمجتمع  

 Dickinson (وبيم ديكنسون and  Beam (عضوية أمراض تسببها ما نادراً الجنسية المشكالت أن 
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 فـي  فاالتجـاه  لذا ،والثقافية واالجتماعية النفسية للعوامل يرجع معظمها إن بل ،وظيفي اختالف أو

 التعبير وأهمية الجنسية العالقة نحو اتجاهاتهم في والزوجات األزواج باتفاق يتأثر جيالزوا التوافق

 الحياة في رئيسياً دوراً تلعب إنما والعاطفي الجسدي جانبيها من لكل الجنسية فالعالقة إذن ،العاطفي

  .)Eliot, 1986 (اليوت إخفاقها في أو نجاحها في سواء الزوجية

 :صاديةاالقت العوامل 5 .1.3.2

 بهـا  تمـر  والتـي  االقتـصادية  األنظمة على تؤثر التي التكنولوجية والتطورات التغيرات تلعب  

 انتـشار  نتيجـة  الـسلوك  أنماط في كبير تغيير يصاحبها والذي الحياتية المراحل ضمن المجتمعات

 االجتماعية غوطالض على بالتالي أثر والذي ،االقتصادية النواحي في جديدة مفاهيم وانتشار العلمانية

 إلـى  أدى وهذا ،األحيان بعض في ودينه ومعتقداته قيمه في الفرد تغيير إلى أدى وبالتالي وأضعفها

 ماديـة  بصبغة وصبغه الزواج قدسية على أثر مما المادية المفاهيم مع مقارنة الدينية المفاهيم تغيير

 والتفكـك  للحل القابلة الزوجية العالقة من األساسي الهدف هي الشخصية السعادة أن على ارتكزت

 المـوارد  قـصور  بـسبب  الزوجين بين الصراع ويتطور ينشأ ما وكثيراً .الهدف هذا يتحقق لم إذا

 ،ألخـرى  طبقة ومن آلخر مجتمع من تختلف االحتياجات وهذه ،األسرة حاجات سد عن االقتصادية

 فئـة  أو لطبقة الرفاهية المظاهر نم أو الكماليات من يعتبر الناس من طبقة أو لفئة ضرورة يعد فما

  ).1991 - المعطي عبد في اليوت Eliot -1986 (.أخرى

 إذا الزوجين بين للخالفات مصدراً المتوفرة االقتصادية والموارد الثراء يكون فقد ذلك إلى إضافة  

 ههذ حدة من يزيد مما آلخر شخص من يختلف الزوجين بين اإلنفاق طرق أن كما استغاللها أسيء

 مـن  يعـد  العاملة للزوجة اإلضافي الدخل أن نالحظ التقليدية المجتمعات وفي وتوترها، الخالفات

 فـي  ترفض الزوجة لكن إليه، حاجة في األسرة تكون عندما خصوصاً الزوجين بين النزاع أسباب

 ال األزواج بعـض  أن حيـث  النـزاع  يأتي وأحياناً األسرة، احتياجات في االشتراك األحيان بعض

 بينهمـا  الشجار إلى ويؤدي المشاكل يثير مما أهله نحو اآلخر للطرف المادية االرتباطات يحترمون

 العوامـل  مـن  وتعتبـر  حياتهما في هاماً دوراً تلعب للزوجين بالنسبة االقتصادية العوامل فإن لهذا

  ).1980 - حفني (والزواج الجنسي التوافق على بشدة والمؤثرة األساسية
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  :الزواج نظريات 2.3.2
  

  :الزواجي االختيار في االجتماعية النظرية 1 .2 3.2.

  :للزواج االختيار في االجتماعية النظريات من

 لـدى  أن إلـى  التجانس نظرية تذهب: االجتماعية الخصائص أو الصفات في التجانس نظرية  - أ

ـ  خـصائص  فـي  يـشبهونهم  ممن الزواج في شركائهم الختيار قوياً ميالً األشخاص  ،تىـش

 :الخصائص هذه ومن ،فيزيقية جسمية وأيضاً بل ،وسيكولوجية ،اجتماعية
  

 له بيوسوسيولوجي عامل أنّه في العنصر مع السن يتشابه: العمر أو السن في التجانس -1

  .للزواج االختيار على فعال تأثير

 .السابقة الزواجية الحالة في التجانس -2

 ،االجتماعيـة  المـشاركة  درجـة  فـي  نسالتجا مثل: االجتماعية الخصائص في التجانس -3

 فـي  والتجـانس  ،الزواج مفاهيم في التجانس ،المبدئية الخطبة أثناء السلوك في والتجانس

 االجتماعيـة  والمكانـة  المهنـة  فـي  التجـانس  ،والميول االتجاهات في التجانس ،التعليم

 ).185: 1981 ،الساعاتي (الجسمية والخصائص الصفات في التجانس ،واالقتصادية

 

 جغرافي نطاق في للزواج االختيار عملية تتم :للزواج االختيار في المكاني التقارب نظرية   - ب

 ،فقط ويختارون يحبون فالناس ،منه يختار أن الفرد يستطيع مكاني مجال بمثابة يكون ،محدد

 الفكرة تلك عن  )Wuler - وولر  (ويعبر بهم واالختالط معهم بالتواصل الفرصة تسمح من

"من فقط زوجته يختار إنّه بل ،منهن الزواج يمكن من كل بين من زوجته يختار ال الفرد أن 

  ".يعرفهن التي النساء مجموعة بين

 ثم ،واحدة عامة جيرة في يقطنون الذين بهؤالء تهتم أصالً المكاني، التقارب نظرية كانت وقد   

 الذين هؤالء ،الجامعة أو لمدرسةا إلى معاً يذهبون الذين هؤالء تشمل فأصبحت ،ذلك بعد تطورت

 أو المدرسة في ،منهم بالقرب يعيشون الذين بهؤالء الزواج إلى يميلون الناس أن أي ،معاً يعملون

 تتاح الذين هؤالء بين يتم الزواج أن المكاني التقارب نظرية تقرر المعنى وبهذا النادي أو المعهد

  ).2007تالحمه  ()372: 1993 -  سكوبلر (البعض بعضهم مقابلة فرصة لهم
  

 ،للزواج االختيار في القيمة لنظرية المرجعي اإلطار يختص :للزواج االختيار في القيمة نظرية  - ت

 الذين هؤالء بين من ،حياته شريكة فيهم بما رفاقه يختار سوف الفرد إن ،الشخصية القيم بفكرة

 ويرى .ذلك في يكمن العاطفي األمان ألن ،األساسية قيمه يقبلون األقل على أو ،يشاركونه
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 ألشخاص أن األرجح من كان لذلك االجتماعية الخبرة بوساطة تكتسب القيم كانت لما أنّه كومز

 له ما على حكمهم في أيضاً يتشابهون االجتماعية خلفياتهم أو بيئاتهم حيث من يشابهون الذين

 دينية طائفة إلى االنتماء في يشتركون الذين األشخاص يكون أن المرجح فمن لهم بالنسبة قيمة

 بآراء اآلراء تلك قورنت ما إذا ،الدينية آرائهم في متجانسين – المثال سبيل على – معينة

 بيئة في ينشؤون الذين األطفال أن أيضاً ذلك ومثال ،مقدساً هم يعتبرونه ما يتحدى قد دخيلة

 الذين هؤالء في يفكرون ما غالباً أنّهم كما متشابهاً سلوكاً يسلكوا أن إلى يميلون أرستقراطية

 ،سلوكهم في مهذبين وغير ،خشنين أنّهم على منهم أقل واقتصادية اجتماعية طبقة إلى ينتمون

  .معهم التعامل عدم يفضلون وقد

 أكانـت  سواء ،شخص كل لرغبة انعكاس األول المحل في هو التجانس إلى الميل أن يتبين وهكذا 

 األساسـية  قيمـه  فـي  معه يشتركون الذين هؤالء مع والتعامل رتباطاال في شعورية ال أم شعورية

 بأنّـه  وذلك ،الزواج في االختيار على المكاني التقارب أو التجاور أثر نفسر أن نستطيع هذا وعلى

 جذب إلى تميل والتي ،متشابهة اجتماعية خلفيات إلى ينتمون الذين لهؤالء المتفاوت لالرتباط نتيجة

  ).1973 - الساعاتي (بعض إلى بعضهم واجتماعياً ،خلقياً بهينالمتشا األشخاص

  :اآلتية االقتراحات في التجانس) ولوك برجس (ويفسر

  .مختلفين منهم أكثر متشابهين أناساً تجمع المكانية العزلة: المكاني التجاور أو التقارب - 

 لعضويتها تجذب ال ،الكنيسة: مثل ،الطوعية والروابط الجماعات بعض إن: الجماعات عضوية - 

 .عينها والقيم واالهتمامات والميول ،نفسها الثقافة في يشتركون من إال

 التـي  االجتماعيـة  المعارضـة  إن: الداخلية الجماعة خارج من للزواج االجتماعية المعارضة - 

 أو جنـسية  أو مختلف دين أو ،مغاير جنس إلى ينتمون بمن الزواج يريدون حين األفراد يجدها

 .التجانس أسباب من سبباً تعد ،متباينة اعيةاجتم طبقة

 يختلفون من كل استبعاد إلى بالشخص يحدو ،المفهوم هذا مثل وجود إن: المثالي الشريك مفهوم - 

 يـؤدي  أيضاً وهذا ،الزواج في االختيار دائرة من ،بيناً اختالفاً ،وأصدقائه والديه عن أو ،عنه

 .نظرهما في التجانس إلى
  

 ،والديه ألحد النفسية الخصائص مع ،النفسية خصائصهم تتشابه من حب في وعللوق الشخص ميل  

 فـإن  ،أبويـه  أحد يشبه الطفل كان لما أنّه ،مؤداه افتراض على قائم ألنّه ،التجانس إلى يؤدي وهذا

  .التجانس إلى يؤدي سوف ،األبوين أحد يشبه بمن زواجه
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 هـذه  وأن ،بيـنهم  من والزواج ،معه بهونبتشا من حب في للوقوع الناس، معظم لدى ميل وجود 

 بـشبيهه  يتزوج الشبيه يجعل الذي الميل ذلك أو ،التجانس زواج لتفسير كافية تعد وغيرها األسباب

  ).1973 - الساعاتي(
  

  :للزواج االختيار في النفسية النظريات 2 .2 3.2.

 هو- النظرية هذه صاحب ،ليةالتكمي الحاجات بنظرية للزواج االختيار في النفسية النظرية تعرف  

 نظريـة  بـه  حظيـت  مـا  بمثل للزواج االختيار نظريات من نظرية أية تحظ ولم -ونش روبرت

 فكـرة  التكميلـي  التجـاذب  فكرة وتعد ،للزواج االختيار في النفسية النظرية أو ،التكميلية الحاجات

 ويشعرون يفكرون من حبن أننا إلى  )دوركايم (وأشار ،وأرسطو أفالطون عهد من الجذور عميقة

 يكملـون  الـذين  هؤالء نحو ننجذب فنحن لذلك ،شيء ينقصه واحد كل وأن ،ونشعر نحن نفكر كما

 أجريت التي الدراسات أن ونش ويقرر ،قبل من تكامالً أكثر بأننا يشعرون ألنّهم ،فينا النقص أوجه

 أن ثبت التي العوامل من وعةمجم هناك أن إلى تنتهي ،للزواج االختيار في التجانس موضوع حول

  :هي العوامل وتلك ،خاللها من دوره يلعب التجانس

 ،والـسن  ،والدخل ،اإلقامة ومحل ،العريضة المهنية والتجمعات ،االجتماعية الطبقة ،الدين ،الجنس 

  ).187: 1981 - الساعاتي (الخ ...والذكاء التعليم مستوى
  

  :للزواج ختياراال في النفسي التحليل نظريات  3 .2 3.2.

  :للزواج االختيار في فرويد نظرية 1 .3 .2 3.2.

 الـزواج  إلـى  يميلـون ) الـذات  محبي (النرجسيين أن العيادية، مالحظاته على بناء فرويد يرى  

 ألن ،معين شخص حب في يقع ما كثيراً الفرد أن إلى فرويد أشار كما ،)التكميلي (كفليين بأشخاص

  .فشل لكنه إليه يصل أن المحب حاول ،الكمال من نوعاً ثليم المحبوب الشخص هذا

 االختيـار  في أننا يرى فهو قسمين، إلى الحب موضوع أو للشريك، السوي االختيار فرويد ويقسم 

  .يحمينا شخص أو يشبهنا، شخص عن إما نبحث للزواج
  

 كما ,مثله يكون أن يريد كموضوع والده يختار ،السوية الظروف في الصبي، أن إلى فرويد ويشير 

 اختيـار  بـين  التمييز يمكن فإنّه ذلك وعلى  ,الرعاية منه يتلقى أن يحب كموضوع أمه يختار أنّه

ـ الكفل االختيار وبين) يشبهني أجعله أو أشبهه أن أريد شخص أي (للموضوع نرجسي  يـــــ
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   ...)والحمايـة  كالطعـام  ،أملـك  ال مـا  ليعطيني إليه أحتاج شص أي (للموضوع) التكميلي أو(

  ).212: 2000 ،الساعاتي(
  

  :للزواج االختيار في الوالدية الصورة 2 .3 .2 3.2.

 تـشكل  التـي  هي للطفل األولى االنفعالية العالقات طبيعة إن ،القول النظرية هذه أصحاب يتبنى  

ـ  كيـف  الطفل يتعلم ،األولى حياته سني في بالناس الشخصي االتصال طريق فعن ،شخصيته  بيح

  .ويقبل يتجنب ،ويحسد يرغب ،ويكره

 الطفـل  بها يعاملون التي الطريقة جانب إلى األسرة أعضاء من وآخرين الوالدين شخصية وتحدد 

 تنمـو  التـي  الـصور  تلك الطفل ويستمد ،أفعاله وردود ومشاعره ،وانفعاالته سماته كبير حد إلى

 الوالديـة  الصور بتلك وترتبط ،وأمه يهأب وبخاصة ،الرئيسيين األشخاص من بعد فيما لديه فتتطور

 ،بأبويـه  عالقتـه  في انفعاالته من لمشاعره تفاعل أول يخبر الطفل ألن ،وأقواها االنفعاالت أعنف

 األشـخاص  مع الفرد عالقات في تحدث التي األفعال وردود البلوغ مشاعر أن النظرية هذه وترى

 تعلم الذين الناس نوع فإن لذلك ،ومشاعرها طفولةال لعالقات جديد من معايشة إال هي ما المختلفين

 أو ،سـيحبهم  الـذين  الناس نوع كبيرة درجة إلى ليحدد ،طفل وهو يكرههم أن أو يحبهم أن الطفل

  .بالغ وهو يتجنبهم أو يكرههم

 أو (عنهما مختلفاً أو ،الفرد لوالدي ممثالً للزواج كشريك االختيار عليه وقع الذي الشخص ويكون  

 كرههـا  التـي  أو والديـه  في الفرد أحبها التي الشخصية أو الجسمية السمات تلك في) حدهماأ عن

  .طفالً كان حينما فيهما

 أو أحـد  مع قوية عاطفية عالقة يكون المبكرة طفولته في الفرد إن: القول نستطيع أخرى بعبارة  

  .األسرية دائرته يكونون الذين األشخاص من أكثر

 ،األم نحـو  موجهة الذكر حالة في تكون ما غالباً العالقة هذه أن النظرية هذه أصحاب ويفترض  

 اسـتجابة  فتكون  و التثبيت هذا ينقلب ما وأحياناً ،األب نحو موجهة تكون فإنها األنثى حالة في أما

 إلـى  برمتها موجهة العاطفية البنت استجابة وتكون  و  األب نحو موجهة أغلبها في العاطفية الوالد

 وال ،العائلـة  محيط في شخص من أكثر إلى االستجابة تلك أو ،هذا الفعل رد يمتد ما وأحياناً ،األم

 األنثـى  حالـة  وفي ،أيضاً وأخته أمه إلى الذكر حالة في يمتد قد فنجده ،فقط واألب األم في يتركز

  .أيضاً واألخ األب إلى يمتد نجده
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 مـن  مـع  وإحيائها العالقة تلك إعادة إلى يميالن فإنهما الشباب سن األنثى أو الذكر يبلغ وعندما  

 إلـى  يتجهان فإنهما ،مشبعة وال ،مرضية غير العالقة تلك كانت إذا أما ،زوجاً ويرغبونه ،يحبون

 ،الـساعاتي ( طفولتهمـا  أثناء إشباعه يستطيعا لم ما  و معه عالقتهما في يشبعان شريك عن البحث

1981 :213.(  
  

  :للزواج االختيار في المثالي الشريك صورة 3 .3 .2 3.2.

 يكونـون  زواجهـم  وقت حتى المبكرة طفولتهم منذ الناس معظم أنChristen  كرستنسن يرى  

 مفهوم إن (كرستنسن ويضيف ،الحياة في شريكهم عليه يكون أن يودون عما معينة فكرة أو صورة

 في اآلخرين مع ثم ،وأخواته خوتهوإ أبويه مع يتعامل حين الفرد عند تدريجياً ينبثق المثالي الشريك

 وصـور  مفاهيم وتفرض ،الشخصية وحاجاته العادات أنماط خالل من يتبلور وهو الكبير المجتمع

 الفلـم  يفرضها الذي كذلك  و الدينية والمؤسسة المدرسة مثل ،االجتماعية المؤسسات قبل من معينة

 مؤثراً الثقافي الضاغط دور يلعب المفهوم هذا فإن تكوينه يتم وعندما ،المطبوعة والكلمة السينمائي

  ).يعتنقونه لمن بالنسبة للزواج االختيار في
  

 Berges ولوك برجس أما  –  Louk فيريا التي الصورة تلك إلى يشير المثالي الشريك إصالح أن 

  .بهم الزواج يريدون من خصائص عن عموماً الشباب أو ،المراهقة أو المراهق يكونها
  

 خياله في حبيبه صورة ذلك قبل حتى أو الثانوية الدراسة أيام منذ فتاه أو فتى كل يحمل ام وغالباً  

 تلـك  تنطوي ما وكثيراً ،والتحديد الوضوح في غاية تكون ما أحياناً) األحالم فتى أو (األحالم لفتاة

 الـشكل  حيـث  من المنتظر) الشريك أو (للشريكة ودقيق شامل وصف على الرومانتيكية الصورة

 بعض يكون ال قد األحيان بعض وفي ،المفضلة واالجتماعية واألخالقية والمزاجية العقلية والصفات

 أخـرى  محكـات  يستخدمون لكنهم ويفضلونها فيه يرغبون الذي للشريك مثالية صورة األشخاص

 الـشريك  أو الـشريكة  في تفكيرهم من يبعدون فنجدهم ،األقل على سلبية بطريقة الشريك الختيار

  .معينة بصفات يتصفون من سيختارونه يالذ
  

 تكـون  التي الصور أو الصورة تلك النموذجي، أو المثالي الشريك باصطالح) استروس (ويقصد 

 الـصورة  وهذه ،منه الزواج يود الذي الشخص طراز أو نمط عن الزواج سن في الذي الفرد لدى

  ).األحالم فتاة أو األحالم فتى (العادية لغتنا في عليها نطلق التي هي
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) سـيختار  الـذي  (نفـسه  الفـرد  بشخصية مرتبطاً يكون قد المثال أو النموذج أن ستروس ويرى 

  ).220: 1981 - الساعاتي(
  

  :للزواج االختيار في الشخصية حاجات  4 .3 .2 3.2.

 تنمو محددة شخصية حاجات هناك بأن القول إلى النظرية هذه صاحب) Stross (ستروس يذهب  

 في لها المالئم اإلشباع تجد الحاجات هذه وإن ،بها يمرون معينة ومواقف لخبرات نتيجة سالنا لدى

  .األسرة وحياة الزواج في تتبلور التي الحميمية العالقة

 العاطفي باألمان الشعور في الرغبة وتشمل التجاوب في الرغبة حول الحاجات هذه معظم ويتركز 

 تكمـل  أي ،للـشريكين  بالنسبة تكميلية الحاجات هذه تكون ما وكثيراً ،واالعتراف العميق والتقدير

  ).التكميلية الحاجات نظرية من كثيراً النظرية هذه تقترب وهنا  (اآلخر منهما كل حاجة

 كالً أن من) الحب في الواقعين (الطرفين تحقق وهي الحب عالمات من مميزة عالقة وهناك  

 باختالف والفهم والتشجيع المشاركة إلى األفراد حاجة وتختلف ،اآلخر على عاطفياً معتمد منهما

  .أنفسهم األفراد

 ،الحب إلى الحاجة وكانت ،الشخصية لحاجاتهم واعين األفراد وجد Strus ستروس دراسة وفي  

 شخص إلى الحاجة كانت كما ،الترتيب حيث من الحاجات أعلى به يوثق شخص وجود وإلى

  .الترتيب حيث من الحاجات أقل هي وحدتي بددوي ما لشيء أصلح بأنني أحس يجعلني

  

  :للزواج االختيار في الالشعورية العوامل نظرية 5 .3 .2 3.2.

 بـين  توجـد  التي المفارقات في يمكن وزوجته الرجل بين الزوجية للتعاسة الرئيسي المصدر نإ  

 بوجـه  وبالزواج ،خرباآل منهما كل بعالقة المتصلة المطالب تلك ،والالشعورية الشعورية مطالبهما

 تقـدم  مـع  ذلـك  بعد تنمو ثم ،الشريك اختيار مرحلة في تظهر ما أول المفارقات هذه وتظهر عام

 فـي  آخـر  بشكل يظهر للزواج االختيار في الالشعورية العوامل دور أن كيوبي ويرى .عالقتهما

 قـد  بـل  ،االطـالق  لىع يشبهه ال لمن اختياره في أو ،تماماً يشبهه أو يماثله لمن الشخص اختيار

 بـل  بها يعتد وال عارضة حاالت مجرد ليست الحاالت وهذه) النقيض أو الضد (تماماً مخالفة تكون

 كـل  بنـاء  فـي  للذات الالشعوري الكره أو ،للذات الالشعوري الحب بين التوازن على تعتمد إنّها

  .شخصية
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 أن الـزواج  فـي  يحـدث  يالذ أن بل ،الشخص عصاب يذهب ال الزواج أن إلى كوبي ويذهب  

  ).228: 1981 - الساعاتي (آخر عصاب إلى الشخص عصاب يضاف

  

  :الزواج أهداف 1 .4 .2

 الرجـل  حاجـات  تـشبع  دنيوية أهداف خالل من إال تتحقق ال فإنها ،دينية الزواج غاية أن ومع"  

 ويتحقق ،واآلخرة نياالد في لسعادتهما اهللا وضعه منهج وفق ،واالجتماعية والنفسية الجسمية والمرأة

  ).35: 1991 - مرسى" (والترابط والتماسك االستمرار للمجتمع

 إلـى  ليـصل  الجنـسي  اإلرضاء غرض يتعدى الزوجية العالقة هدف أن) 1994 (عمر ويروي  

 للعالقـة  الروحي بالطابع وتتميز ،اإلنجاب دافعها ويكون ،واألخالقية والروحية االجتماعية األهداف

  .الذرية ودوام الخلفة إلى تهدف أسرة سيسلتأ الزوجية

  :األهداف هذه ومن

 نتيجـة  والهناء بالسعادة وينعم الحقيقية، راحته اإلنسان يجد الزواج ففي: النفسي السكن إيجاد -1

 والنظـر  والحـديث  المجالـسة  فـي  الـنفس  ترويح في سبب وهو والوفاء، والحنان الحب لتبادل

 نعمـة  الـصالحة  الزوجـة  اإلسالم يعتبر هذا وألجل والمنام، ربوالمش بالمأكل الطيب واالستمتاع

 - الحارثي(   وطاعته اهللا تقوى بعد المؤمن يملكه ما وأفضل .الدنيا في والسعادة الخير فهي كبرى

1997.(  

 يـسبب  إشـباعها  وعـدم  وأعنفها الغرائز أقوى من الجنسية فالغريزة: الجنسية الحاجة تلبية -2

 حيـوي  مجـال  وأنسب طبيعي، وضع أحسن هو والزواج واالضطراب، القلق من الكثير لإلنسان

  ) 1992 - سابق(. الصراع عن النفس وتسكن االضطراب، من البدن فيهدأ الجنسية، الحاجة إلرواء

 فيه. وارتقائها عليها والحفاظ اإلنسانية الحياة المتداد الوسيلة هو فالزواج: اإلنساني النوع بقاء -3

 -الحـارثي (    .الخيـرة  بالذرية الكون عمارة إلى الطريق وهو للمجتمع الصالح قويال النسل ينتج

1997.(  

 األسرة فهذه المجتمع، أبناء بين المحبة أواصر تقوية على يعمل حيث: األسـر  ترابط إلى يؤدي -4 

 هـذا  وفـي  واحدة كأسرة المجتمع يصبح وهكذا بأخرى مرتبطة وتلك المصاهرة برابط بتلك ترتبط

  ).1986 - العليمي و عبيدات ، محمد، الخطيب ،زرزور (والجماعات لألفراد رخي
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 إلـى  ويـدفعهما  والمرأة الرجل لدى الحياة قيمة من يرفع فالزواج: جديدة معاني الحياة إعطاء -5

 ويكمـل  ،األسرة في أهدافهما ويوحد ،والتفوق الكسب في طموحهما من ويزيد ،العمل في االجتهاد

 وبـذلك  ،وأوالدها زوجها أجل من الزوجة وتعمل ،وأوالده زوجته أجل من الزوج ملفيع أدوارهما

 األسـرة  وصـالح  ،يـصلح  بصالحها المجتمع في األساسية اللبنة هي والتي الصالحة األسرة تنشأ

  ).1991 - مرسى (الزوجية بالسعادة مرهون

  . األهداف هذه تحقيق أجل من الزواج على الشخص يقبل حيث ،بالدوافع مرتبطة الزواج وأهداف  

  :إلى الزواج دوافع) 1998 - الرحمن عبد (قسم وقد

 يبحث الذي النفسي التفاعل تحقيق أجل من الزواج على الشاب يقبل حيث: شخصية ذاتية دوافع - 

 وإنجـاب  العاطفي األمان عن والبحث الحب تبادل أجل من يتزوجون فالناس ،الطفولة منذ عنه

  .لوحدةا من والهروب األطفال

 الرجـل  مـن  كـل  بين المقبولة الوحيدة االجتماعية العالقة الزواج يمثل حيث: اجتماعية دوافع - 

 الوضـع  إلى ويصلون اآلخرين غضب يثيروا أن دون دوافعهم األفراد يشبع خالله فمن والمرأة

 .إيجابية نظرة الزواج إلى تنظر العصور مر وعلى المجتمعات فجميع ،المقبول االجتماعي

  

  :وهي مجاالت عدة إلى الزواج أهداف) 1994 (عمر قسموي

 تـسمى  ،عالقـة  تربطهـا  ال التـي  والجماعـات  األسر بين عالقات إقامة أي: القرابي المجال - 

  .المصاهرة

 .والزوجة الزوج من كل وحقوق واجبات تحديد أي: المعرفي المجال - 

 أسري عمل تقسيم نظام بحس أسرة بناء في والزوجة الزوج من كل تعاون أي: البنائي المجال - 

  .واقتصادي واجتماعي
  

 االحتياجـات  تلبية فإن سابقاً ذكرنا وكما ،باالحتياجات مرتبطة الزواج أهداف أن على يؤكد وهذا  

 أهداف تحقيق على قدرته خالل من التوافق إلى يصل الفرد أن يعني وهذا التوافق عملية إلى تؤدي

  .الزواج
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  :جالزوا اختيار 2 .4 .2

  وذلك ،الحياة شريك اختيار قرار هو بالزواج الخاصة القرارات أهم من إن من العديد ألن 

 حياة بسيطة بدرجة ولو تضمن الحياة شريك اختيار عند األفراد يراعيها التي والخصائص المعايير

 الزواجي توافقال نحو الطريق بداية هو الحياة لشريك السليم االختيار فإن لذا ،مستقرة هادئة زوجية

  . ))2003 (الشريفين في الوارد) 1989 (أسعد(  الفرد إليها يسعى التي السعادة لبلوغ
  

 والتأمل التفكير من جهد بذل إلى بحاجة الزوجة أو الزوج اختيار أن) 1972 (العزيز عبد ويرى  

 يبتعدوا وأن ،ياراالخت عند والعقل المنطق يستخدموا أن الزواج على المقبلين على ويجب ،والروية

 ألحالم نتيجة أو الغرامية القصص قراءة نتيجة الخيال ينسجها التي واألوهام التخيالت تلك عن

 تتم وأن الوالدين ومن الخبرة ذوي من والتوجيه واإلرشاد النصح يتلمس أن بالشباب وجدير ،اليقظة

  .روالتهو العنف عن بعيداً واإلقناع الهدوء من جو في االختيار عملية

 القيـود  من الزوجية الرابطة تحرير األولى بالدرجة يتطلب واالحترام الحب على القائم والزواج  

 على إال تقوم ال عالقة إلى االجتماعي للعرف خاضعة مؤسسة من بها واالتجاه والعشائرية التقليدية

 إلى تحتاج الخطوة هوهذ ،بالعالقة المشروع في المعنيين الطرفين بين المتكافئ الحر االختيار أساس

 بلعربـي  (الحيـاة  لشريك القبول أو الرفض في الحق وإعطائها التقليدي االستعباد من المرأة تحرير

 صـحيحة  أسسه سليم زواج هو ،وقبولهما الطرفين رضا على القائم فالزواج ،)1992 - وآخرون

 ووفقاً العائلي اإلطار نضم عليه والتعرف الشاب رؤية الفتاة حق فمن الزواج هذا حماية على قادرة

  ).2006 - هنا أبو (الرفض أو بالقبول الرأي إبداء حقها ومن للعادات
  

  :الحياة شريك اختيار في تؤثر التي النفسية العوامل 1 .2 .4 .2

  .األفراد لدى االنبساط أو االنطواء نزعة - 

 .الغير على االعتماد أو الذات على لالعتماد الميل - 

 .حيالها الرفض أو القبول واتجاه القتصاديةا أو المالية العوامل - 

 .تباعده أو تقاربه ومدى للطرفين والثقافي االجتماعي المستوى - 

 .السيطرة أو التسلط أو العدوان نزعات - 

 .والطموح الشهرة حب - 

 ).2003 - العيسوي (النفسية واألمراض والمتاعب االضطرابات - 
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  :لزواجا اختيار لعملية ةومساعد مهمة مهارات 2 .2 .4 .2

  .لالختيار المناسب الوقت تدرك كيف تعلم - 

 .عليه تحصل أن تريد ما على بوضوح تعرف - 

 .منها كل في التراجع أو التحسن إمكانيات وقيم البدائل على تعرف - 

 األشـخاص  وعلـى  العالقـة  وعلـى  زوجك وعلى عليك اختيارك تأثير بمدى وعي على كن - 

 .اآلخرين

 .االختيار هذا نجاحو تنفيذ مسؤولية وتحمل باختيارك قم - 

  وقدرات قوة نقاط من لديك ما أفضل باستخدام لك يسمح باختيار قم - 

 ).2004 -  اهللا وعطا الصويغ( 

  

  :الحياة شريك اختيار أساليب 3 .2 .4 .2

  :اآلتي النحو على وهي الحياة شريك الختيار أساليب ثالثة) 2003 (الشريفين في ورد لقد

 هذا في ويتم األهل تدخل دون الفرد رغبة على األسلوب هذا يكرس حيث: الذاتي األسلوب  - أ

  .الحياة شريك مع معلومات سلسلة تبادل أجل من للتعارف الطرق إحدى توظيف األسلوب

 عن الخروج الفرد يستطيع ال حيث ،ألبنائهم االختيار عملية في األهل يتحكم: الوالدي األسلوب  - ب

 .رغبتهم ضد كان لو حتى قرارهم

 الكاملة الحرية تعطي حيث السابقين األسلوبين بين يجمع األسلوب وهذا: ونيالتعا األسلوب  - ت

 الزواج على المقبل الفرد رأي من االختيار فيكون األهل رغبة مع يتفق بما وذلك للفرد

 .األهل من جزئي تدخل إلى باإلضافة

 لوالديا األسلوب من مزيج اإلسالم في االختيار أسلوب أن) "150: 2004 (تركية ويرى  

 يهمل ال لكنه االختيار في الخصوص وجه على واألبوين األهل بتدخل يسمح فهو الذاتي واألسلوب

 في الرأي إبداء حق للفتاه يعطي كما ،لنفسه زوجة اختيار حق الفتى يعطي إنّه بل ،كلية األبناء رأي

  ".زواجها

  

 :الزوجة اختيار 4 .2 .4 .2

 المنجبة وهي ،األسرة أركان من ركن أهم ألنها وذلك ،الصالحة الزوجة باختيار اإلسالم عني لقد   

 يـدها  على الصالحة والزوجة ).1992 - سابق (والصفات المزايا من كثيراً يرثون وعنها لألوالد
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 تؤهـل  التـي  األسـس  وأوضح األصول لها غرس لذلك ،األنساب وتحفظ الراقية المجتمعات تبنى

 االختيـار  حسن أن حيث. االختيار في لها دخل ال الملتهبة اطفةوالع الطارئة النزوة ألن الختيارها

  ).2001 - ليلى أبو (األسرة وشقاء الزوجية وشقاء الزوجية الحياة فشل باب يغلق

 يجنـب  والـصالح  والخلق الدين أساس على لزوجته الزوج اختيار أن) 2003( مرق أبو ويرى  

 الـسنة  ركـزت  وقـد  ،أمه من الطفل يتعلمها التي المذمومة واألخالق الصفات من الكثير األطفال

 من وأنّها الدنيا متاع خير أنها وبينت ،الدين ذات الصالحة بالمرأة االقتران في الترغيب على النبوية

  .والمجتمع والجيران لألسرة السعادة عالمات

 فقد ،سانيةلإلن األول المصنع هو البيت ألن وذلك الصالح الزوج اختيار على اإلسالم حرص وقد  

 الختيار الصحيح فالمعيار ،بالدين االهتمام دون والثروة الزائفة بالمظاهر االغترار من اإلسالم حذر

   ).2001 - ليلى أبو (واألخالق الدين هو الزوج

 كلمـا حيـثُ    ،واستقرارها الزوجية الحياة إنجاح في فعال بشكل تساهم االختيار عملية فإن لذلك  

 والمـادي  والـديني  واالجتمـاعي  الفكري المجال في التقارب مبدأ على قائمة اراالختي عملية كانت

 علـى  يؤكد وهذا ،وسعيد ناجح زواج لبناء أساس وضع في ذلك ساهم العمري والتقارب والعاطفي

الطرفين كال من وعقالنية قناعة عن تتم أن يجب االختيار عملية أن.  

 خاصة وطرقاً أساليب يكون مجتمع فكل ،المجتمع بثقافة يرتبط االختيار عملية أسلوب إن وكذلك  

 االختيار عملية وتتم الداخلي الزواج تحبذ والمغلقة التقليدية المجتمعات أن حيث ،االختيار لعملية به

 عملية فتتم األخرى المجتمعات في أما ،بالزوجين العالقة ذات األطراف مشاركة طريق عن غالباً

 تحدد التي هي الشخصية فالرغبات ،اآلخرين آراء تأثير عن بعيداً الطرفين كال من ذاتياً االختيار

  .بسيط بشكل تكون القريبة لألطراف مشاركة هناك كان وإن الحياة لشريك المطلوبة الصفات
  

  :الزواجي التوافق جوانب 3 .4 .2

 ،الزوجين بين اهموالتف واالنسجام السعادة فيها تظهر حالة الزواجي التوافق أن سبق مما يتضح  

 عالقة ويقيمان نسبي بشكل المقررات من الزوجان فيها يتحرر حيث الطرفين بين تقارب وعملية

 جوانب معرفة من بد ال المنشود التوافق ذلك ولتحقيق ،والتفاهم الحب إطار فيها ينمو متبادلة

  :الزواجي التوافق
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  :الديني الجانب 1 .3 .4 .2

 التوافق يتحقق حيث ،أفرادها بين الدينية الممارسات الزواجي التوافق إلى تؤدي التي الوسائل فمن  

 - تركيـة (    وجـاه  ومال وحال رزق من له اهللا قسمه بما والرضا باهللا اإليمان خالل من الديني

2004.(  

 إلـى  تؤدي التي الوسائل أهم من جماعية بطريقة الدينية الشعائر تأدية أن) 2000 (صالح ويرى  

 تقيهـا  بـل  ،وفكريـاً  ودينياً روحياً األسرة شأن من ترفع الدينية الممارسات فهذه األسري ملالتكا

 أوصـى  لـذلك  وأخالقيـة  دينية أسس توافر يتطلب المسلمة األسرة وقيام ،االنحراف من وتحميها

  .الزوجة في الدين خصال توافر بضرورة اإلسالم

 في أجريت التي الحديث النفس علم في اتالدراس من العديد هناك أن) 1991 (مرسى ويذكر  

 ونسبة الزوجية الحياة في النجاح مقومات أهم من والمرأة الرجل تدين أن أظهرت الغربي العالم

 الدين ،الحق دين حالة في الحال يكون فكيف ،المتدينين غير عند منها أقل المتدينين عند الطالق

 كافة في والتزام سواء حالة في تجعله التي حيةالرو االشباعات اإلنسان يعطي الذي اإلسالمي

 والزواج الدين بين الربط األهمية ومن ،والسلوك النفس على السيطرة لديه وتنمي حياته شؤون

 واجباً الزواج يكون فعندما ،الزواجي التوافق بسلوكيات وتسمو نبيلة الزواج أهداف يجعل بحيث

 مسألة يكون وعندما للزواج والوالء بالسعادة الزوجان هافي يشعر مقدسة الزوجية الحياة يجعل دينياً

  .وقت أي في منه التحلل يمكن شخصية
  

  :العاطفي الجانب 2 .3 .4 .2

 العاطفيـة  الناحيـة  مـن  واالعتبار والتقدير والمودة الحب بشعور اآلخر نحو منهما كل يحس أن  

 والتوافـق  الـزواج  في العاطفي اإلشباع ويعد" ).2002 - مخادمة (في الوارد) 1995 - الشطي(

 مفهـوم  يـرتبط  حيـث  ،الزواجي االستقرار مظاهر من العديد وراء الهامة العوامل من الزواجي

 - تركـي  أبو( في الوارد) 1981 - الخريبي" (الزوجية العالقة لطرفي حيوية باحتياجات اإلشباع

2004 :20.(  

 بين المعنوي لالتحاد يمهد أساسي ركن الزوجية الحياة في الحب أن) 1972(العزيز عبد ويرى  

 السند هو والزواج الجنس حاجة تحقيق في الرغبة زادت الشريكين بين الحب زاد وكلما ،الزوجين

  .الجنسي االلتحام لهذا الخلقية والمعايير االجتماعية والتقاليد الدينية للمبررات الحقيقي
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 استخدام خالل من ذلك متوي ،حياتنا في دائماً متوفر والمودة الحب إظهار على القدرة إن  

 والتعبير بالراحة اآلخر الطرف وإشعار والمساعدة كاالستماع والحب الرعاية على تدل استجابات

 العالقة تقوية إلى تؤدي الحب تظهر التي المهارات وتطوير ،لفظية غير أو لفظية بطريقة أيضاً

 خالل من وينشأ الزواج بتقدم الزوجين بين الحب وينمو). "2004 -  اهللا وعطا الصويغ (الزوجية

" والمعاشرة التعارف بزيادة الرومانسي الحب محل الزوجي الحب ويحل المتبادلة والعالقة األلفة

  ).419: 2001 -  اهللا عبد(
  

  :وهي الشخص حياة في الحب بها يمر التي األربعة المراحل) 2004 (العيسوي حدد وقد

  .ضاعةالر مرحلة في ويحدث الذات حب -1

 .الطفولة مرحلة في ويحدث الوالدين حب -2

 .المبكرة الشباب مرحلة في األصدقاء حب -3

 .الرشد مرحلة في الشريك حب -4
  

 :الجنسي الجانب 3 .3 .4 .2

  بدليل الزوجين بين التوافق تحقيق في أهمية الجنسي للعامل إن يتم أن في كبيراً احتماالً هناك أن 

 الحياة في التعاسة احتمال يزداد بينما متساوية عندهما الحافز شدة ونتك حينما الطرفين بين التوافق

 حق في يدخل أنه ذلك على ويؤكد ).1978 -  إبراهيم (الطرفين أحد عند تزيد حينما الزوجية

 في التفريق طلب لها ويجوز ،الجنسي اإلشباع في المجتمع في المرأة حق شرعية الشرعي الزواج

 بعده يجوز أقصى حد ووضع ،جنسياً إشباعها في الزوج قصر إذا شكوىال حق وأعطيت العنه حالة

  ).1996 -  العلوي (أشهر أربعة لمدة يتركها إن وهو قضائية دعوه رفع

 عن الكافية بالمعلومات اإللمام إلى تحتاج الجنسي التوافق عملية أن) 1972 (العزيز عبد ويرى  

 يكون أن الشريكين من كل على فيجب ،وتشريحية فسيولوجية عمليات من تتطلبه وما العملية هذه

 الجنسي التهيج خالل تغييرات من عليها يطرأ وما التناسلية األعضاء وظائف بتكوين معرفة لديه

 اإللمام الزوجين من كل فعلى ،العملية لهذه النفسية بالناحية أيضاً واإللمام ،ذاتها اللقاء عملية وطبيعة

 الجنسية االستجابات وتباين ،الجنسي التهيج إلى تؤدي التي ؤثراتوالم الجنسي اإلحساس بطبيعة

  .الجنسية للعملية والتمهيد والمرأة الرجل بين
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 الكثير فيها طبيعية عملية والزوجة الزوج بين الجنسية الممارسة أن) "123: 1983 (بيدس ويرى  

 تغايرها في وتزداد وتقل محبةوال الرقة من جو في تزدهر الصلة وهذه عاطفياً لألصحاء التقنية من

  ".الطرفان به يشعر نفسي رضا من يتبعه ما أو الجماع عند لحالتهما تبعاً

 :واالقتصادي المادي الجانب 4 .3 .4 .2

 يريد فالزوج ،الصندوق أمين بوظيفة يقوم أن الزوجين أحد وعلى اقتصادية مؤسسة األسرة تعتبر  

 ربة دور تلعب أن تريد والزوجة ،العزوبية أيام اعتاده الذي االقتصادي باستقالله محتفظاً يبقى أن

 على تطمئن بحيث الزوج أموال على أمينة تكون والتي المنزلي االقتصاد شؤون ترعى التي البيت

 الوصول أجل ومن ،الصحيح موضعه غير في واحد ميمل ينفق ال أنّه من تتأكد وحتى اإلنفاق أبواب

 تنزع بحيث الطرفين بين المشاع على دخلهما جعل من بد ال جينالزو بين اقتصادي توافق إلى

 منهما لكل يكون بل االقتصادية األمور على االستيالء حق له أن منهما أي يزعم فال الملكية نعرة

 أن الزوجان يدرك أن يجب سعيداً الزواج يكون ولكي )).ت.ب (-  أسعد (اإلنفاق في الحقوق نفس

 ،الليرات من اآلالف بضعة في أو سيارة في السعادة عن يبحث ال فاإلنسان ،السعادة تصنع لم المادة

 بالسعادة ويشعر كله هذا يملك ال وقد ،سعيد أنّه يشعر ال ولكنه يتوفر قد كله فهذا ،جديد ثوب في أو

 المعيشة بظروف واالقتناع موجود هو ما كل تجاه الرضا يملكا أن الزوجين فعلى ،والرضا

  ).2006 -  هنا أبو (جنب إلى جنباً الحياة مسيرة متابعة على يعمال أن يهماوعل ،المتوفرة
 

 :الثقافي الجانب 5 .3 .4 .2

  بصورة المرأة وتعليم عامة بصورة الثقافة الزواجي التوافق في المؤثرة العوامل أهم من إن 

 المستوى اختالف وإن المشتركة حياتهم في تؤثر الزوجين من لكل الثقافية الخلفية ألن وذلك خاصة

 عدم إلى يؤدي بينهما والميول التفكير وأساليب االتجاهات واختالف ،القرينين بين والثقافي الفكري

 بين الثقافي المستوى في كبير فارق وجود وأن ).2000 -  والدسوقي موسى (الزواجي التوافق

 الطالق نسبة زيادة ذلك صحة على والدليل ،الزواج استمرار في صعوبة إلى يؤدي قد الزوجين

 شيء كل في تقارباً هناك يكون أن يفضل لذلك ،المختلفة الديانات أصحاب بين واالنفصال

  ).2004 - العيسوي(
  

 والتأثير التشاجر درجة إلى تصل أال على طبيعية مقبولة ظاهرة يعتبر ما حد إلى الرأي واختالف

 متقاربة ثقافة إلى الزوجين انتماء إلى حاجةب الزوجين بين الثقافي والتوافق األسرة، كيان على

 وصبر بحكمة األمور تناول يتم بحيث التوازن على يساعد انفعالي ونضج موحدة، نفسية وخبرات
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 واالهتمامات واألذواق الميول في الزوجين بين العميق والتعارف العامة األهداف في والمشاركة

  ).2000 - صالح (واألفكار والسلوك والقيم والعادات

 والكسب واإلنفاق والنوم األكل في للحياة مشتركة أساليب تكوين إلى يحتاج الزوجية الحياة فنجاح  

 المشتركة الحياة تصبح والسلوكيات العادات في متقاربة أسر إلى الزوجان ينتمي وعندما والحب

 التوافق عملية فإن باينالت كل متباينة اجتماعية بيئة إلى ينتمي الزوجة أو الزواج كان إذا أما سهلة

  ).2001 -  اهللا عبد (صعوبة أكثر تصبح
  

 :االجتماعي الجانب 6 .3 .4 .2

 مع مرضية وعالقات صالت عقد على الفرد قدرة  هواالجتماعي التوافيق إن المعنى الحقيقي  

 تحقيق في الزواج يسهم وكذلك ).2004 -  تركية (الزواجي التوافق على ينعكس وهذا ،االخرين

  ماوغالباً ،منبوذاً يكون الزواج يقاوم والذي ،اجتماعية قيمة من للزواج لما وذلك االجتماعي لتوافقا

 مع وصادقة حقيقية اجتماعية عالقات أقامة على غيرهم من قدرة أقل أنهم والمطلقون العزاب يشعر

 بأنه الزوج رفشعو ،المستقبل من والخوف القلق عوامل من اإلقالل على الزواج ويساعد االخرين

 وينمي والعزلة الوحدة من الخوف ويجنبه والتقدير بالقيمة إحساساً يعطيه اآلخر الطرف من مقبول

 التوافق ويتم ).1998 -  الرحمن عبد (في الوارد) 1978 -  يونس (والسعادة باالرتياح الشعور لديه

 هذه استمرار في الرغبةف ،معا االجتماعية العالقات خيوط نسج خالل من الزوجين بين االجتماعي

   ).2000 -  صالح (واالطمئنان االستقالل تعني والروابط العالقات

 واألعراف والتقاليد والعادات والمعايير والمثل القيم في التقارب أن) 2003 -  العيسوي (ويروي

  .الزوجي للتوافق مؤشر واألنماط
  

 :الزواجي التوافق على الزوجين بين الزمني والتقارب الزواج سن تأثير 7 .3 .4 .2

  كـل  تفهم إلى يؤدي السن في فالتقارب ،الزواجي التوافق في المؤثرة العوامل من الزواج سن إن 

 الزوجية حياتهم في يواجهونها التي المواقف في اآلخر الطرف وسلوك واتجاهات الهتمامات منهما

 الزوجة من اكبر الزوج فيها كوني السن حيث من الزواج نجاح احتمال أن على الباحثون اتفق وقد

 الـزواج  عند السن تجاه العلماء آراء اختلفت حيث قطعياً ليس االمر وهذا ،سنوات ثالث أو سنتين

 ذلك من النقيض وعلى ،اآلخر الطرف مع التكيف يسهل حتى ،المبكر الزواج أهمية يرى من فهناك

 الـذي  االنفعالي النضج ينقصهم مما وجيةالز بالقيود يرتبطون الشباب يجعل المبكر الزواج أن نرى
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 التعلـيم  مواصلة فرصة لألزواج يمنح ال المبكر والزواج ،الزواج مسئوليات خطورة مدى لهم يتيح

  ).1990 - مزروعي(

 ،االقتـصادي  والتطـور  الحضارية بالتطورات ارتبط الزواج سن أن) 1994 (حوسة أبو ويرى  

 إضـافة  اإلنتاج عملية في أفرادها جميع يشارك إنتاجية دةوح الماضي في األسرة تعتبر كانت حيث

 فقد اآلن أما ،المبكر الزواج على يشجع هذا فكان ،وعزوة اجتماعية مكانة من به يرتبط كان ما إلى

 أن كمـا  ،متـأخرة  لسن وتعليمهم الناشئة إعداد ضرورة إلى واالقتصادية الحضارية التغيرات أدت

 ضـرورة  إلـى  أدى مما أعباء تشكل أصبحت ومتطلباتها الحياة وتوقعات الجديدة األسرة استقاللية

 سن تغيير في كبيراً دوراً لعبت حيث والثقافية االجتماعية النواحي إلى باإلضافة ،الزواج سن تأخير

  .الزواج
  

 :الزواجي التوافق مرتكزات 4 .4 .2

  :يلي كما يوه الزواجي االنسجام مرتكزات) Louk (لوك النفسي العالم وضع لقد

 النـزاع  عمليـات  به تجمع سوى واالنفصال الطالق وليس باالنسجام مقترنة الزواج في السعادة - 

  .المتعاقبة

 معالم وتتعدد المشتركة االهتمامات وتزداد ،والتعاطف المحبة أواصر نمو على االنسجام يتوقف - 

 .اآلخر لشخصية فرد كل واحترام مشتركة بقيم واإليمان المزدوج النشاط

 .اآلخر الطرف أسرة مع االنسجام من نوعاً بالضرورة الزواج في االنسجام يستلزم - 

 المتبـادل  واإلشباع الحب على تقوم أن بد وال الجنسية العالقات على يحتوي أن لالنسجام بد ال - 

 .له واالستجابة العاطفي التبادل على الطرفين من كل وقدرة

 واجبـات  مـن  يتبعهـا  وما العائلية الحياة تبعياتو الزواج مسؤوليات الطرفين من كل يتقبل أن - 

 ).1985 - غالب (اجتماعية

) 2003 (العيسوي رأى فقد الزواجي التوافق على خاللها من يستدل التي المؤشرات ناحية من أما  

المستوى في التقارب ،الدينية والمذاهب العقائد في االتفاق: ومنها مؤشرات عدة هناك أن 

 وميوله ودوافعه منهما كل لشخصية المتبادل الفهم ،واالجتماعي والثقافي يميوالتعل االقتصادي

 ورسالته الزواج لطبيعة المشترك الفهم ،والعاطفة والقبول الرضا من معقوالً قدراً ووجود واتجاهاته

 في التقارب ،والزوجة الزوج أسرتي بين والتقارب التفاهم ،ومسؤولياته وواجباته وأعبائه وأهدافه

 لفكرة طولي عقلي اتجاه وجود ،والجسدية والنفسية العقلية الصحة من معقول بقدر التمتع عمرال
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 بالقيم التمتع ،الطرفين بين المتبادل والحب االحترام ،الزوجية الحياة وتقديس وفلسفته الزواج

  .المشاكل مواجهة على والقدرة ،والدينية الروحية

 علـى  مؤشـراً  الزوجية العالقة تهدد التي األحداث أمام لةطوي لفترة الزواج صمود أيضاً ويعتبر  

 klaguren 1985 (كالجيرن قامت المجال هذا وفي ،الزوجية والسعادة الزوجي التوافق  الوارد)  ‐

 مـن  زوجاً 87 عددها عينة بأخذ قامت حيث ،طويال تدوم التي للزيجات بدراسة) 2004 (تركيا في

 األزواج بـه  وصف ما حسب معينة بخصائص الزيجات هذه توتسم عاماً 15تستمر التي الزيجات

  :وهي الزوجية عالقتهم

 فـي  إيجـابي  بموقف األزواج هؤالء احتفظ: )المرونة(التغيير مع والتكيف التغير على المقدرة - 

  .معا الزوجين بوساطة يعالج ان يجب شيئاً واعتبروها العادية غير االجتماعية التغيرات مواجهة

 يتوقعـوا  ولـم  وعمليين واقعيين األزواج هؤالء كان: تغييره يمكن ال ما مع يشالع على القدرة - 

 اإليجابية الجوانب على يركزون كانوا فهم ،كاملة تسوية المشاكل كل تسوية فيه تتم مثالياً زواجاً

 .القوة نقاط وعلى

ـ  األخطـاء  كانـت  ومهمـا  للزوجين مهمة كانت الزواج ديمومة: الزواج ديمومة افتراض -   اكان

 إيمـان  لديهم وكان ،الزوجية العالقة أجل من للتنازل استعداد وعلى الزواج باستمرارية يلتزمان

 .الصعاب أمام ثابتة تبقى أن يجب اجتماعية كمؤسسة الزواج قيمة في قوي

 فـإن  الزوجـان  بها يمر التي والمتاعب الصعاب كانت ومهما الثقة الزواج هذا لب كان: الثقة - 

 علـى  عالمـة  وكانـت  والسالمة باألمن إحساس لهما توفر وكانت ،قوية بقيت ببعضهما ثقتهما

 .المستقر السعيد الزواج

 فـي  توازن يوجد وكذلك ،عاطفياً البعض بعضهما على الزوجان يعتمد حيث: االعتمادية توازن - 

 صحيح والعكس اآلخر على اعتمادية أكثر كان األوقات من وقت في أحدهما أن أي ،االعتمادية

 بأنهما نفسيهما إلى ينظران كانا ألنهما قوة عالمة بل ضعف كعالمة إليه ينظر ال االعتماد ذاوه

 .آخر إلى وقت من االعتماد يتبادالن

 الحديث ويتبادالن ،لآلخر أحدهما برفقة يستمتعان الزوجان كان السعيدة الزيجات في: االستمتاع - 

 قـيم  لهما يكون أن إلى يميالن وكانا آلخرا إلى منهما كل ويستمع البعض بعضهما مع ويتناقشان

 .موحدة

 المشتركة بتجاربهم يعتزون كانوا طويالً زواجهم دام الذين األزواج: المشترك بالتاريخ االعتزاز - 

 تـاريخهم  مـن  مهماً جزءاً المشترك تاريخهم وكان ،لحاضرهم منظوراً لهم يتيح تاريخهم وكان

 مـصاعب  مواجهـة  فـي  المتسرعة القرارات اتخاذ تجنب على يساعدهم التاريخ وهذا ،الفردي

  .الحاضر
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  الدراسات السابقة 5.2
  

  :العربية الدراسات 1.5.2

سـرى الفلـسطينين    سة التوافق النفسي واالجتماعي لأل    درالالتي هدفت    )2011(دراسة الرواشده     

ـ حيث  اسير محرر   ) 408(المحررين حيث تكونت عينة الدراسة من        ي تخدم المـنهج الوصـف    ـاس

 طوره باالضـافه    مقياس التوافق النفسي واالجتماعي الذي    كذلك  واستخدم    الكمي الوصفي  /التحليلي

 ،الحالـة االجتماعيـة    ،المؤهل العلمي  ،بالعمر( وكاستخدم متغيرات الدراسة المتعلقه      ،الى المقابله   

الى عـدم   لنتائجشارت اوأ )لحكم واالتجاه السياسي نوع ا ،سرمدة األ ،المهنة ،مكان السكن ،الجنس

وجود فروق ذات دالله احصائية في البعد النفسي واالسري بين االسرى المحررين وايضا الكلـى               

 على البعد االجتماعي لصالح االعمار الكبيرة        بينما وجدت فروق دالة احصائياً     ،حسب متغير العمر  

 59-50ين الفئة العمريـة      سنة فما فوق وب    60الفئة العمرية    وباقي االعمار والبعد االنفعالي لصالح    

سري مؤهل العلمي على بعدي التوافق األ      كما ال توجد فروق دالة احصائيا حسب متغير ال         ،سنه فقط 

  .واالنفعالي

بالنسبه لمتغير مدة األسر على بعدي       إحصائيةكما أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة            

  .جتماعي والنفسالتوافق اإل

  

هدفت الدراسة إلى الكشف عن اآلثار النفسية : )2010(السراج و ،دقهبو وأ ،دراسة زقوت

والجسمية بعيدة المدى للتعذيب لدى األسيرات الفلسطينيات المحررات بقطاع غزة وعالقتها ببعض 

 أسيرة محررة في )70( أصل من ةأسيرة محرر) 48(ينة الدراسة على  حيث شملت ع،المتغيرات

مقياس شدة ( وقد أستخدم الباحث عدة مقاييس منها. بطريقة قصدية وقد تم اختيارهن ،قطاع غزة

قائمة مراجعة مقياس األمراض الجسمية ومقياس  ،مقياس تأثير الحدث ،التعذيب النفسي والجسمي

  .االعضاء
  

اضطرابات الصدمة وقد تم استخدام     من األسيرات يعانين من     % 41.7فقد أشارت النتائج إلى أن        

 اعتبار التـأثر بالـصدمات      ى الصدمة الحالية لدي األسيرات عل     ث لقياس اعراض  مقياس تأثير الحد  

كما توصلت الدراسة إلى أن أعلـى        ،)2009- 2008 ( غزة في العام   ىالحالية وخاصة الحرب عل   

ويليه أعراض الوسـواس     ،%40.5فقد احتلت المرتبة األولى      ،نسبة كانت لألعراض النفسجسمانية   

أعراض العداوة والبارانويا    ،%31أعراض القلق    ،%33.3 االكتئاب   ثم أعراض  ،%33.5القهري  
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  و %27.2 أعـراض الحـساسية التفاعليـة        ،%27.7 أعراض قلـق الخـوف       ،%29.4التخيلية  

  ..%18.8األعراض الذهنية 

كما بينت النتائج وجود عالقة طردية بين التعرض للتعذيب الجسدي والنفسي واآلثار بعيدة المدى                

 كذلك وجدت عالقة طردية ذات داللة إحصائية بين التعـذيب الجـسدي والنفـسي               ،هماعن الناتجة

  ).  القلق واألعراض الجسمانية(والمتغيرات التالية 
  

  

 النفـسية  األسرى زوجات حتياجاتإ معرفة إلى الدراسةهذه   هدفت حيث ):2006 (الشريف دراسة

 على االعتقال مشكلة أثر على التعرف خالل من نظرهن وجهة من الخليل محافظة في جتماعيةواإل

 ذلـك  ولتحقيق ،اعتقاله جراء المتولدة واالجتماعية النفسية المعتقل األسير زوجة وحاجات ،الزوجة

 مـن %) 38 (يـشكلن  األسرى زوجات من) 204 (من مكونة عشوائية عينة باختيار ةالباحث قامت

 ،العينـة  هـذه  مـن  حاالت) 10 (مقابلة تمو إعدادها من ستبانةإ الباحثة ستخدمتوإ ،المجتمع أفراد

 لـن  االعتقـال  ولحظات للبيت االحتالل جيش ومداهمة االعتقال صدمة أن النتائج خالل من وتبين

 قنـوات  فـتح  مثل النفسية حتياجاتاإل بعض الدراسة عينة وأبدت ،األسير زوجة ذاكرة من تمحى

 األقـارب  هتمـام إ مثـل  االجتماعية حتياجاتاإل بعض أيضاً وهناك ،األسرى أزواجهن مع تصالإ

 حاجات أن إلى أيضاً الدراسة نتائج وتوصلت ،عتقالاإل نتيجة األسرة رب غياب أثناء األبناء بتربية

 هذه تتأثر وال الشهري والدخل التعليم مستوى مع إيجابياً تتأثر واالجتماعية النفسية األسرى زوجات

  .األسرة أبناء عدد مع الحاجات
  

  

 في المحررين األسرى لدى جتماعيواإل النفسي التكيف دراسةالتناولت  :)2006( جةقبا دراسة

 لجمع االستبيان الباحث استخدم الدراسة أهداف ولتحقيق ،الفلسطينية الوطنية السلطة مؤسسات

 محرراً أسيراً) 240 (عددهم البالغ المحررين األسرى من عينة على طبق حيث ،المعلومات

 التكيف درجة في إحصائياً دالة فروق وجود عدم الدراسة نتائج وبينت .القصدية بالطريقة اختيروا

 عدد ،االعتقال مدة ،العمر (المتغيرات من كل في المحررين األسرى لدى واالجتماعي النفسي

 داله فروق توجد أنّه أيضاً النتائج وأظهرت .)االعتقال وبعد قبل االجتماعية الحالة  واالعتقال مرات

 المتغيرات من كل في المحررين األسرى لدى واالجتماعي النفسي التكيف درجة في اًإحصائي

 عدد ذوي ولصالح األطفال عدد وحسب ،فأكثر الجامعي التعليم ذوي ولصالح التعليمي المستوى(

   .)فوق فما) 4(األطفال عدد ذوي األسرى من تكيفاً أكثر كانوا حيث) 3- 1 (من األطفال
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 تحقيق في المحررين لألسرى التأهيل برامج دور معرفة إلى الدراسة هدفت ):2005 (دعما دراسة

 أسيراً) 2898 (قوامها عينة على االستبانة مستخدماً المجتمع داخل واالقتصادي االجتماعي االندماج

 علـى  للحـصول  المقابلـة  أسـلوب  أيضاً الباحث واستخدم ،المنتظمة العشوائية بالطريقة اختيروا

 األسـرى  النـدماج  إحصائية داللة ذات فروق وجود إلى النتائج أظهرت ،معمقة ةإضافي معلومات

 طبيعـة  ،االجتماعيـة  الحالـة  ،التعليم مستوى ،المحرر األسير عمر(  لمتغيرات تعزى المحررين

 مدى ،الجسدي التعذيب درجة ،االعتقال مرات عدد ،الصحية الحالة ،الشهري الدخل مستوى ،العمل

 األسرى الندماج إحصائية داللة ذات فروق هناك تكن لم حين في . ) البرنامج تخدما من االنتفاع

 التـي  الخدمة نوع و   التعذيب شدة ،االعتقال مدة مجموع ،السكن مكان (:لمتغيرات تعزى المحررين

 المحررين األسرى اتجاهات أن أيضاً النتائج بينت كما .) التأهيل برنامج من المحرر األسير تلقاها

 مكـان ( : متغيـرات  إلـى  تعزى إحصائية داللة ذات فروق وجود مع ،سلبية كانت البرنامج نحو

 و االعتقـال  مدة مجموع ،الشهري الدخل ،العمل طبيعة ،االجتماعية الحالة ،التعليم مستوى ،السكن

 عمـر  ( لمتغيرات تعزى إحصائياً دالة فروق هناك تكن لم حين في  ).البرنامج خدمات من االنتفاع

  .) المحرر األسير تلقاها التي الخدمة نوع و االعتقال مرات عدد ،سيراأل

  

معرفة بعيدة المدى للتعذيب لدى المحررين الفلسطينين وعالقتها الهدفت الى  ):2001 (الزير دراسة

 ظهرت التي والمستعصية المزمنة واألمراض األعراض أن على الدراسة أكدتببعض المتغيرات و

 ،والتعذيب السجن بخبرة إحصائياً دالة بصورة عالقة لها المحررين ألسرىا على اظهر وبدأت

 واآلخر الحين بين دورية كاملة فحوصات إلى أسير كل اخضاع ضرورة إلى الباحث دعا حيث

 التعذيب من الناجين من أربعة كل من ثالثة أن الدراسة بينت كما ،األمراض من خلوهم من للتأكد

 ،القلب عضالت في ووخز آالم - مثل. القلب في أمراض من يعانون اإلسرائيلية السجون في

 في التعذيب من الناجين من%) 70 (هناك أن كما. التنفس في وصعوبة القلب بدقات الشعور

 القرحة ألعراض تمتد كانت والشكاوي الهضمية القناة في أعراض من يشكون اإلسرائيلية السجون

 غثيان حامض، شيء من ويتضرع ،التقيؤ ،باألكل يخفف وعالج عند آالم ،المعدة في اآلم مثل

 مثل المعتقلين بعض عند التعذيب بعد تظهر الرئتين في مشاكل وهناك ،الوزن في وفقدان وقيء

 أن كما .الرأس في يوضع الذي القذر والكيس الروائح عن ناتجة الصدر في وحساسية دائم سعال

 مزمنة اللتهابات مدة بعد يؤدي أن الممكن من السجن في المجهد النفسي الوضع مع الوزن فقدان

  .الرئة بدرن اإلصابة احتمال مع الرئتين في
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 من المحررين الفلسطينيين لألسرى النفسية االضطرابات حول كانت  ):2000 (إسحاق أبو دراسة

 األسرى منها يعاني التي النفسية االضطرابات على التعرف إلى وهدفت ،اإلسرائيلية السجون

 الباحث استخدم حيث ،محرراً) 150 (قوامها عينة على وذلك ،األسرائيلية السجون من المحررين

 وقائمة للقلق هيلتون مقياس الباحث أعد. اإلكلينيكية المقابلة ومنها االختبارات من مجموعة

 أن الدراسة نتائج أفادت . PTSD الحدث تأثير ومقياس ،بنداً) 90(من وتتكون ،لألعراض ديروفيت

. PTSD صدمة عن الناتج الشديد والقلق النفسية االضطرابات من يعانون العينة أفراد من%) 33(

جسمية أعراض من يعانون%) 13(و االكتئاب حاالت من يعانون العينة أفراد من%) 18 (وان 

 إلسهال،ا ،المعدة آالم ،النوم أثناء الرهاب ،الكوابيس ،النوم قلة ،الدوخان ،الرجفة منها ونفسية

 ،التركيز قلة ،القهرية الوساوس،االنسحاب ،الغضب ،المزاج في االضطراب ،ماءباإلغ والشعور

 األسرى منها يعاني التي النفسية االضطرابات أبرز هي وهذه ،االنتحارية واألفكار التشويش

  .أسرهم على بالتالي تنعكس والتي التعذيب جراء المحررين

  

 األسرى من مجموعة على التعذيب أثر ارواختب معرفة إلى هدفت : )1999 (طواحينة أبو دراسة

 داخل تعذيبهم تم والذين اإلسرائيلية السجون داخل من عنهم أفرج الذين الفلسطينيين السياسيين

 الدراسة هذه في الباحث ستخدمإ حيث ،اإلطالق على تعذيبهم يتم لم ثانية مجموعة مع السجون

 التوافق ومقياس األعراض مراجعة لقائمة باإلضافة ،الصدمة عن جالنات النفسي ضطراباإل مقياس

 أصيبوا قد بها يستهان ال نسبة وجود عن الدراسة نتائج أسفرت قد و ،جتماعياإل الشخصي

 من%) 28 (عن تقل ال التي النسبة هذه وأن ،النفسي التوافق القدرة لديهم وليس نفسية بأمراض

 ،اإليجابية النظرة على القدرة لديهم ليس التعذيب عن ناتجة نفسية بأمراض أصيبوا تعذيبهم تم الذين

  .والذهان واالكتئاب النفسي التوتر بين ما تتراوح بها أصيبوا التي النفسية األمراض وأن

  

نماط عنيت الدراسة بتجارب السجن وأ): Elsaarraj and Qouta, 1997( وقوته السراج دراسة

سيرا محررا أ) 79(امج غزة للصحة النفسية على التي تمت ضمن برنالتكيف للسجناء الفلسطينين و

 على عالقتها وتحليل ،ومناقشتها عتقالاإل تجارب من مختلفة أنواع عرض إلى الدراسة هذه هدفت

   .ونفسياتهم أفكارهم على عتقالاإل وتأثير جتماعيةاإل خلفياتها طبيعة

 استخدم وقد ،األسرى لتأهيل المحلية البرامج عم بالتعاون المقابلة طريق عن البيانات جمع تم  

 األمل وخيبة المعاناة السجن لتجارب بالنسبة الدراسة نتائج كانت .الذات لتقييم بالت مقياس الباحث

 العميق والفهم الذاتي والنمو الدين إلى والعودة البطولة شعور وإشباع والضعف القوة بين وصراع
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 األمل بخيبة للشعور معروضون المدن وسكان السن كبار لرجالا أن النتائج أظهرت كما .للذات

 كما ،الذهني والتشريد والتجنب باألمل التفكير طريق عن الشعور هذا مع ويتعاملون والمعاناة

 الكم حيث من متباينة وجسدية نفسية آثاراً تسبب التعذيب أو االعتقال خبرة أن النتائج وأظهرت

 والتجنب واإلدراكي العاطفي الحس فقدان مثل سترجاعواإل سالكوابي أعراض منها ،والنوع

  .الغضب وسرعة التوجس مثل ارةستثاإل في واإلفراط الصدمة لمنبهات السلوكي

  

واعراض التعذيب لدى ،دراسة عن التعذيب وسوء المعاملة ):1996 (وآخرون السراج دراسة

 أي يرا محررا في قطاع غزه لم يتلقوااس ) 547(وذلك انطالقا من  ،السجناء السياسين الفلسطينين

 النفسي االضطراب مقياس الدراسة هذه في استخدم .السجن من خروجهم بعد نفسية عالجية مساعدة

 األسرى معظم أن عن الدراسة نتائج وأسفرت ،األعراض مراجعة قائمة ومقياس الصدمة عن الناتج

 أدى مما الحسي والحرمان النفسية لمعاملةا وسوء والكهربائي والكيميائي الجسدي للتعذيب تعرضوا

 مع بالحدث تذكر أعراض إلى أدى ذلك كل ،واالكتئاب والتوتر كالقلق نفسية اضطرابات ظهور إلى

  .الحس وفقدان االنسحاب
  

 على المعتقالت في اإلسرائيلية الممارسات أثر معرفة إلى الدراسة هدفت ):1996 (النجار دراسة

 المشاكل على التعرف خالل من الدراسة هذه أهمية تأتي .لألسرى اعيجتمواإل النفسي التكيف

 تقف التي بالمعاناة تتمثل والتي األسير على تنعكس التي ،المختلفة واإلعاقات النفسية واألمراض

 مع التحقيق في المستخدمة األساليب على والتعرف ،وبيئته مجتمعه مع التكيف وبين بينه حائالً

 والحياة البطيء الموت في المستخدمة والنفسي الجسدي الضغط وسائل على رفوالتع ،المعتقلين

 المعتقل إلى بالنسبة اإلنسانية الحياة شروط من األدنى الحد إلى تفتقر التي والقاسية الصعبة المادية

   .وأهله

 ىعل احتوى األول: قسمين من مكونة استبانة وطور ،البسيطة العشوائية العينة الباحث استخدم 

 كلما أنّه اإلحصائي التحليل نتائج من تبين .مفتوحة أسئلة) 8 (على احتوى والثاني سؤاالً) 38(

 أن أيضاً ويتضح ،بالعزلة ويشعر أكثر الناس عن يبتعد تجعله للمعتقل االعتقالية الفترة زادت

 كبير دور لها خاص بشكل التحقيق وفي عام بشكل المعتقل في المختلفة بأنواعها التعذيب عمليات

 مرات عدد إلى بالنسبة أما .اإلسرائيلية السجون في األسرى لدى والعاهات اإلعاقات خلق في

 االعتقال مرات عدد أن وإذ ،بينهما قوية عالقة هناك أن النتائج أبدت المحيط مع والتّكيف االعتقال

 النتائج وأظهرت التحقيق في المستخدمة والوسائل األساليب مواجهة على القدرة المعتقل لدى تولد
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 من يعانون أنّهم األسرى من%) 58 (عبر كما ،التكيف مستوى تدني االعتقال مدة زادت كلّما أنّه

  .االعتقال عن النّاتجة والنفسية الجسدية األمراض نتيجة التّكيف سوء

  

  : في التوافق النفسياألجنبية الدراسات 2.5.2
  

 إلى هدفت التي دراستهم في أشاروا فقد ):Hsmart et al, 2002 ( وزمالؤه هامارت دراسة

 ،الحياة عن بالرضا وعالقتها العمر لمتغير تبعاً األفراد عند المدركة التوافق مصادر إلى التعرف

من حال أي في يعني ال هذا لكن ،السنوات عبر تتغير العامة واالتجاهات التوافق استراتيجيات ألن 

 قدم وقد ،العمر تقدم مع تتطور أو تتحسن أو تضعف أو تقل قدرات يه التوافق مصادر أن األحوال

 ،العمر لمتغير تبعاً اإلدراكية التوافق مصادر على للتعرف ومقياس الحياة عن الرضا عن استبيان

 التوافق مصادر بين إحصائية داللة ذات عالقات وجود عدم الدراسة نتائج أظهرت وقد

 داللة وجود عدم النتائج بينت أيضاً ،أخرى وجهة من الحياة عن والرضا جهة من واستراتيجياته

  .العمرية والفروق التوافق مصادر بين إحصائية
  

 بها يوجد التي العائلة أفراد بين العالقات في بحثت فقد ):Hairston, 2001(هاربستون دراسة

 روابط جودو أهمية على تركزت حيث .شيكاغو في الينوي جامعة في الدراسة تمت وقد ،معتقل

 إذا المعتقل أن الدراسة نتائج أظهرت .األم أو األب اعتقال فترة في العائلة أفراد بين قوية اجتماعية

 حياته في ينجح فإنّه له تعرضه وقبل االعتقال فترة أثناء قوية عائلية بروابط يتحلىو  ،ذكراً كان

 زوجاً أو أباً كونه المسؤولية لمعتقلا تحمل وأن ،الروابط بهذه يتمتع ال الذي من أكثر تحريره بعد

 زيارة وأن ،االعتقال فترة خالل العزلة يفضل ممن أكثر العائلية عالقته في ناجحاً أيضاً يجعله

  .واالجتماعي العائلي الوضع على إيجابي تأثير لها المعتقل
  

 أي هدفت هذه الدراسة التعرف على ):Cooper and Berwick, 2001(دراسة كوبر وبيرويك 

العوامل المادية المتعلقة ببيئة السجن ونفسية السجناء التي ترتبط بالمستويات المرتفعة من القلق 

استخدم  .عند مجموعة عشوائية من السجناء ،واالكتئاب وتؤثر على الصحة النفسية بشكل عام

ه الذي أعد) General Health Questionnaire( الباحثان لهذه الغاية مقياس الصحة العام

 Stale- Trait Anxiety(جولديين وليامز ومقياس سمة القلق من قائمة حالة وسمة القلق 

Inventory (كما تم ،التي أعدها سبيلبرجر وزمالؤه وقائمة بيك لالكتئاب التي أعدها بيك وزمالؤه 

إضافة عدد من الفقرات التي تشكل في مجموعها مجاالت محتمله من المنغصات أو الضغوط في 

 ،الصحة ،العنف ،السلوك الفظ ،الطعان ، الضجيج،االزدحام( :  السجن وهذه الفقرات هيبيئة
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 ،القلق من السمعة السيئة ،القلق من نقص النقود ،القلق على العائلة واألصدقاء ،النقص في الراحة

رت أظه . ) الشعور بفقدان السيطرة على الحياة القلق من القدرة على التكيف و ،القلق من الوحدة

نتائج الدراسة بوجود عالقات متباينة بين متغيرات بيئة السجن والمتغيرات النفسية وبين الصحة 

فقد ظهرت عالقة ضعيفة بين الخلفية العائلية للسجين ومستواه األكاديمي وبين . النفسية عند السجناء

ؤهالت علمية هم أقل قدرته على التكيف مع حياة السجن بالرغم من أنّه تم االفتراض أن من لديهم م

 وفي المقابل فقد ارتبط تاريخ المرض النفسي عند ،قلقاً من هؤالء الذين ليس لهم مثل هذه المؤهالت

 لكن أن النتيجة األهم في هذه الدراسة تتعلق ،المريض بقوة مع مستويات القلق واالكتئاب في السجن

اك في النشاطات الرياضية والنشاطات بمشاركة السجين في النشاطات اإليجابية في السجن فاالشتر

 ،والبرامج التعليمية والتدريبية جميعها ارتبطت بالمستويات المختلفة من القلق واالكتئاب ،الفكرية

كما ارتبطت المستويات المنخفضة من القلق مع االتصال الخارجي بالعالم من خالل الرسائل 

  .والزيارات

  

 بيئة ضمن والتكيف التدبر متغيرات بين العالقة لتقويم دراسة ):Boothby, 2001 (بوثبي دراسة

 أعيد ثم ،السجن دخولهم لحظة تقويمهم جرى السجناء من) 104 (من مكونة عينة على وذلك السجن

 التي التدبر استراتيجيات بين العالقة من التحقق بهدف وذلك أشهر أربعة بعد أخرى مرة تقويمهم

 ذلك في بما المتغيرات من آخر عدد فحص جرى كما لسجنا داخل تكيفهم مدى وبين استخدموها

 الجريمة نحو واالتجاهات ،السجن داخل تسجيلها تم التي والمؤثرات السيكوباتية الشخصية سمات

 واستراتيجيات السيكوباتية الشخصية ،السجن بيئة مؤثرات أن النتائج أظهرت .التأديبية والمخالفات

 النفسي والضغط التوتر مستويات بزيادة تنبؤ عوامل جميعها كانت االنفعال على المرتكزة التدبر

 بالمخالفات تنبؤ أكثر كانت االنفعال على تركز التي التدبر استراتيجيات أن كما ،السجناء بين

  .المشكلة على ترتكز التي التدبر استراتيجيات من النفسي والتوتر التأديبية

 Keaveny (وزايزنوسكي كيفني دراسة and  Zausznicesski,   دراسة بإجراء قامتا ):1999

 العالقة على التعرف بهدف األمريكية السجون أحد نزيالت من سجينة) 62 (من مكونة عينة على

 تم حيث ،النفسية الصحة على ذلك وأثر التوافق وأساليب السجن داخل الحياة أحداث بين المحتملة

 الحياة أحداث عدد بين إيجابية عالقة وجود النتائج وأظهرت ،النفسي للتوافق مقياس استخدام

 من هو الحياة إحداث في بالخسارة) السجينات (النزيالت شعور وأن ،االكتئاب وحاالت وضغوطها

 مباشرة عالقة لها التي والقلق التوتر من متعددة حاالت ظهور إلى باإلضافة ،االكتئاب مسببات أكثر
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 التوافق أساليب غياب الدراسة نتائج أظهرت كما ،فسيالن التوافق سوء إلى يؤدي مما باالكتئاب

  .الدراسة عينة حجم صغر إلى السبب الباحثتان عزت وقد النزيالت من العديد عند والتدبر

 Rokach (وكريبس روكاش دراسة and  Cripps,   مع التوافق حول مقارنة دراسة ):1998

 الوحدة مع التوافق في المستخدمة ياتاالستراتيج على االحتجاز أثر فحص إلى ،السجن في الوحدة

 مكونةف الثانيةأما  ،السجن داخل سجيناً) 199 (من مكونة األولى ،عينتين باستخدام وذلك ،النفسية

 مكون للوحدة مقياس على استجاباتهم المشاركون سجل حيث ،السجن خارج األفراد من) 162 (من

 بين داللة ذات فروق وجود الدراسة نتائج أظهرت وقد ،ال أو بنعم إجابته تنحصر فقرة) 86 (من

 النفسية والوحدة التوافق بين العالقة أن تبين حيث ،يستخدمونها التي التوافق أساليب في المجموعتين

 كانت للتوافق استراتيجيات أفضل وأن ،النفسية الوحدة مؤشرات قل التوافق زاد كلما أي سلبية

  .سجنال خارج كانت التي المجموعة تستخدمها

  

  : السابقة للتوافق الزواجيالعربية  الدراسات 3.5.2

قامت تالحمه بدراسة التوافق الزواجي وعالقته بالصحه النفسيه لدى  :)2007(دراسة تالحمه

استخدمت الباحثة مقياس  حيث ،معلم ومعلمه) 400( تكونت عينة الدراسة من ،المعلمين والمعلمات

 ، ومدة الزواج، السكن،الجنس(فسيه واستخدمت متغيرات التوافق الزواجي ومقياس الصحه الن

 وأشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات دالله إحصائية في ،) والمؤهل العلمي،والدخل الشهري

  . والمؤهل العلمي ومكان السكن،التوافق الزواجي يعزى لمتغير مدة الزواج

 

 التوافق الزواجي بالمهارات الزواجية عنيت الدراسة في معرفة عالقة ):2007(دراسة االبراهيم 

في ضوء مجموعة من المتغيرات الديموغرافية التالية  )االتصال وحل المشكالت والتعبير العاطفي(

   .) وعدد االبناء،مدة الزواج ،المستوى التعليمي للزوجة ،المستوى االقتصادي ،عمر الزوجة(

 استخدمت ،ت والعامالت في القطاع التربوي من النساء المتزوجاإمرأة) 510(وتكونت العينه من 

اظهرت نتائج  و ،مقياسين االول لقياس مجاالت التوافق الزواجي واالخر لقياس المهارات الزواجية

وجود فروق في العالقات االرتباطية الخطية للمهارات الزواجية والتوافق  التحليل االحصائي

 ووجود فروق ، وعدد االبناء،قتصادي لالسرةالزواجي تعزى لمتغيرات عمر الزوجه والمستوى اال

ذات داللة احصائية بين العالقات االرتباطية لمهارتي االتصال والتعبير لصالح حملة شهادة الدبلوم 
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في حين لم يثبت وجود عالقة دالة احصائيا بين العالقات االرتباطية لمهارة حل المشكالت الزواجية 

ذات داللة احصائية بين العالقات  ووجود فروق ،تعليميوالتوافق الزواجي تعزى للمستوى ال

االرتباطية للمهارات الزواجية والتوافق الزواجي تعزى لمدة الزواج لصالح المدة التي تراوحت بين 

   .ست لعشر سنوات

قام الحمد بدراسة لمعرفة مدى تاثير التوافق الزواجي واسـترتيجيات حـل            :)2003(دراسة الحمد   

 وتكونت العينه من     ) المستوى التعليمي للزوجين    و عمر الزواج (  التاليه تغيراتضمن الم الصراع  

 واسـتخدام مقيـاس التوافـق الزواجـي ومقيـاس           ،زوجاً وزوجة من االزواج االردنيين    ) 222(

 وال توجد فروق    ، وأظهرت النتائج أن التوافق الزواجي لألردنيين مرتفع       ،استراتيجيات حل الصراع  

 كما اشارت النتـائج أن التوافـق   ،ة في التوافق الزواجي بين األزواج والزوجات   ذات دالله إحصائي  

  .الزواجي ال يتاثر بعمر الزواج أو المستوى التعليمي للزوجين
  

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مستوى التوافق الزواجي للنـساء            ):2002 (الطاهاتدراسة   

درجة التوافق الزواجي للعامالت فـي ضـوء بعـض           ومعرفة تأثير    ،العامالت في المهن المختلفة   

) 320( وتكونت عينة الدراسـة مـن        ،المتغيرات في منطقة السكن وطبيعة المهنة ومستوى الدخل       

    .امرأة عاملة متزوجة

وأشارت  .وتم تطبيق مقياس التوافق الزواجي الذي طور من قبل قسم اإلرشاد في جامعة اليرموك              

وافق الزواجي لدى النساء العامالت في المهـن المختلفـة كـان بدرجـة              النتائج إلى أن مستوى الت    

متوسطة، بوجود فروق ذات داللة إحصائية في التوافق الزواجي تعزى لمتغير المهنة حيث كانـت               

الفروق لصالح العامالت في التعليم وال توجد فروق ذات داللة إحصائية في التوافق الزواجي تعزى               

ق ذات داللة إحصائية للتوافق الزواجي تعزى لمتغير مكان السكن حيـث             وجود فرو  ،لمتغير الدخل 

  . كانت الفروق لصالح اللواتي يسكن في القرية
  

دراسة حول التوافق الزواجي لدى عينة من الرجال المتـزوجين فـي             ):2002 (المخادمةدراسة  

لرجال المتزوجين  هدفت إلى معرفة درجة التوافق الزواجي لدى عينة من ا          .ضوء بعض المتغيرات  

والتعرف على قدرة بعض المتغيرات الديمغرافية للزواج والتي تتنبأ بدرجات التوافق الزواجي على             

) 650(تكونت عينة الدراسـة مـن        .األداة الكلية ومجاالتها الفرعية من وجهة نظر هؤالء األزواج        

ب األوسـاط الحـسابية     بعـد احتـسا    .رجالً متزوجاً تم اختيارهم بالطريقة العـشوائية المتيـسرة        

أشارت النتـائج إلـى أن درجـة التوافـق           .واالنحرافات المعيارية وإجراء تحليل االنحدار الخطي     
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الزواجي لدى أفراد عينة الدراسة على األداة الكلية متوسطٌ وكانت أعلى درجة للتوافق على المجال               

 المـستوى   ،مستوى التعليمـي  ال(العاطفي ثم األسري، كما أشارت النتائج بقدرت بعض المتغيرات          

 وبقدرت المستوى التعليمي والمهنة على      ،على التنبؤ بدرجة التوافق الزواجي    )  المهنة  و االقتصادي

 وبقدرت متغير المهنة والمستوى االقتصادي على التنبـؤ بدرجـة           ،التنبؤ بدرجة التوافق االجتماعي   

  .التوافق األسري

 دف الى التعرف على تاثير بعض المتغيراتحيث قامت بدراسة ته: )2002(دراسة اللدعة

 على درجة التوافق الزواجي لدى المعلمين والمعلمات )وقوة االنا ،مدة الزواج ، نوع السكن،الجنس(

الذين يعملون في المدارس الحكومية في محافظة غزة وما مدى اختالف درجة التوافق الزواجي 

 التوافق الزواجي الذي اعدته  ن ومدة الزواجالكلية باختالف كل من متغيرات الجنس ونوع السك

واشارت النتائج الى ان درجة التوافق الزواجي الفراد العينة عدم وجود فروق ذات داللة . اللدعة 

 ، نوع السكن،الجنس (احصائية بين المعلمين والمعلمات في درجة التوافق الزواجي تعزى لمتغيرات

  ).ومدة الزواج

 بهدف التعـرف    ،عالي وعالقتة بالتوافق الزواجي   فدراسة في النضج االن   هي   ):1999 (خليلدراسة  

على العالقة بين إدراك الذات وإدراك األخر كناضج انفعاليا والتوافق الزوجي لكـل مـن األزواج                

 وكذلك دراسة الفروق بين المتوافقين زوجيا وغير المتـوافقين زوجيـا فـي النـضج                ،والزوجات

زوجة من مدينة الزقازيق من العاملين في       ) 96(زوجيا و ) 96(راسة على االنفعالي واشملت عينة الد   

سنة ومتوسـط   ) 35،1(وظائف حكومية وذوي مستوى اقتصادي واجتماعي متوسط عمر الزوجات        

سنة وستخدمت مقياس النـضج االنفعـالي        )1،4(سنة ومتوسط مدة الزواج     ) 5،39(عمر الزواج   

 تعريب وإعداد الباحثـة     ،والس للتوفق الزواجي  _ اس لوكا تعريب وإعداد الباحثة ومقي   . تأليف دويت 

وأوضحت نتائج الدراسة أن إدراك الزواج لذاته كناضج انفعاليا يرتبط بتوافقه الزوجـي وان إدراك               

 وكـذلك إدراك الزوجـة      ،الزوجة لذاتها كناضجة انفعالية يرتبط بتوافقها وبالتوافق الزوجي له ولها         

وتعكس هذه النتيجة أهمية إدراك األخر      . حقيق التوافق الزواجي له ولها    لزوجها كناضج انفعاليا في ت    

كناضج انفعاليا في تحقيق التوفيق الزواجي لكل من الزوج والزوجة، كما أوضحت نتائج الدراسـة               

 .انه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المتوافقين زواجيا في النضج االنفعالي

نبؤية لقياس درجة التوافق الزواجـي فـي ضـوء بعـض            وهي دراسة ت   ):1997 (سموردراسة  

زوجاً وزوجة من المعلمين المتزوجين وظهـر أن التوافـق          ) 81(المتغيرات على عينة مكونة من      

الزواجي ارتبط ايجابياً بداللة إحصائية مع الزواج السعيد لوالدي الـزوج، وحـل الخالفـات بـين      



 
 

54

 وأظهرت النتائج   ،ق بين الزوجين حول تربية األوالد      والحوار المتزن ووجود اتفا    ،الزوجين بالنقاش 

 ،كذلك أن التوافق الزواجي للزوجات ارتبط ارتباطاً داالً إحصائياً مع عالقة الزوجة ألهل زوجهـا              

ووجود اتفاق بين الزوجين حول تربية األوالد وحل الخالفات بالنقاش والحـوار بـين الـزوجين،                

الت ارتباط بين متغيـرات الـسكن المـستقل والمـستوى           وكذلك أظهرت الدراسة عدم وجود معام     

  .التعليمي للزوج والزوجة ومكان السكن مع التوافق الزواجي

 ،هي دراسة حول أثر عمل المرأة السعودية المتعلمة على التوافق الزواجي           ):1982 (يغموردراسة  

سنوات الزواج ومستوى   إذا هدفت إلى معرفة العالقة بين مستوى تعليم المرأة وعدد األطفال وعدد             

 وقد تكونـت    ،سنوات عمل المرأة من ناحية التوافق الزواجي من ناحية أخرى          وعدد   ،تعليم الزوج 

زوجة عاملة مع أزواجهن وقد استخدمت الباحثة اسـتبانة مبنيـة علـى             ) 260(عينة الدراسة من    

    .المقابلة الشخصية

ئية بين عمل المرأة ومستوى تعليم الـزوج        وأظهرت النتائج وجود عالقة إيجابية ذات داللة إحصا        

فضالً عن وجود عالقة سالبة بـين زيـادة عـدد األطفـال              .والتوافق الزواجي في الحياة الزوجية    

 ودلت الدراسة على وجود عالقـة       ، إذ كانت األسر التي ال يوجد لديها أطفال أكثر توافقاً          ،والتوافق

والتوافق الزواجي كانت أكثر األسر توافقاً هـي        ذات داللة إحصائية بين عدد سنوات عمل الزوجة         

  .التي لم يتجاوز فيها مدة عمل المرأة سنة واحدة

  

  : للتوافق الزواجيالسابقة الدراسات االجنبية  4.5.2

بفهم العالقة بين   ) 2009(نيت دراسة كل من الري وكمبيرمي       ع :)2009(دراسة الري وكمبيرمي    

 عالقة ذلك بكل مـن     و ،التوافق الزواجي  كيفية تأثير التدين على      التوافق الزواجي وفي  وحالة التدين   

)  شخـصا  338 (زوجا 169وقد اختار الباحثان عينة من األزواج قوامها        . الجنس والعمر والعرق  

.  بوالية أالباما، من خالل أخذ العينات متعددة المراحل التصميم في مدينة مونتغمرياختيارها تم و

التدين العليا والتوافق الزواجي وأنـه كلمـا        مستويات  إلى ارتباط كبير بين     ل  نتائج التحالي وأظهرت  

 وكذلك أظهرت الدراسة أن هناك عالقـة        ،كان األزواج أكثر تدينا كلما كان التوافق الزواجي أعلى        

وأظهـرت  .  سـنة    65بين التوافق الزواجي والعمر لصالح كبار السن الذين تزيد أعمارهم عـن             

وأن الـذكور    ،اءالبيـض  الزواجي يكون مرتفعا لدى أصحاب البشرة البيـضاء          الدراسة أن التوافق  

 .يشعرون بدرجات التوافق الزواجي أكثر من اإلناث
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 Gutttman and(دراسة جوتمان والزار laze,r2004( : الدراسة الى معرفـة اذا كانـت   هدفت 

 ،األول لالباء للمرة األولـى العوامل المحددة للرضى الزواجي لها نفس األثر قبل وبعد والدة الطفل            

 ،حيث قدما دراسة حول معايير السعادة والرضى الزواجي وتأثير وجود طفل على هـذا الرضـى               

 ،من األزواج الذين ليس لديهم أطفـال       )60(من االباء للمرة األولى و     )60(تكونت عينة الدراسة من   

ض العوامـل المحـدده للرضـى       حيث أشارت النتائج انه بالنسبة للوالدين للمرة األولى تختلف بع         

كذلك أظهرت النتائج أن األزواج ذوي األطفال بـشكل   ،الزواجي عنها بالنسبة لألزواج بدون أطفال     

  .عام أكثر رضى عن زواجهم من نظرائهم الذين ليس لديهم أطفال

دراسة أجراها براون حول توقع التوافق الزواجي عنـد األزواج   ):Brown, 2001 (براوندراسة 

زوجاً وزوجة أمريكيين من أصـل      ) 13( وتكونت عينة الدراسة من      ،ريكيين من أصل أفريقي   األم

 وتم استخدام ثالثة مقاييس وأظهرت النتائج        ,أفريقي كانوا متساوين بالعمر والتعليم ومستوى الدخل      

وجود فروق في معامالت االرتباط لألزواج من أصل قوقازي وبين الزوجات من أصـل قوقـازي               

 وكذلك وجود بعض الفروق في معامالت ارتباط األزواج من أصـل أفريقـي              ،ير التعليم على متغ 

  .وقوقازي وبين الزوجات من أصل أفريقي وقوقازي على متغيرات مستوى الدخل والتعليم

قام ريلي بدراسة حول المدركات الحـسيه للتوافـق الزواجـي            :) Riley - 1997 (دراسة ريلي 

 تكونـت عينـة     ،تزوجوا بعد عالقه سابقه والذين تزوجوا بدون عالقـة        مقارنة بين االزواج الذين     

زوجا وزوجة، واستخدم الباحث مقياس التوافق الزواجـي الثـاني واالسـتبيان            ) 30(الدراسة من   

الديموغرافي واستخدم متغيرات العمر والعرق والدخل والتعلـيم وعـدد االوالد وعمـر الـزواج،               

لزواجي لدى النساء أكثر من الرجال وعند النساء الصغيرات فـي           وأشارت التائج إلى أن التوافق ا     

السن توافق زواجي أكثر من الزوجات الكبيرات في السن، وأظهرت النتائج أن األزواج الذين مـدة                

 وأن الـدخل    ،سـنوات  )9-2(زواجهم أقل من سنة أكثر توافقاً من الذين مضى على زواجهم من             

  .ر على التوافق الزواجيوالتعليم واالوالد لم يكن لها اث

 ,Aebersold( دراسة ابيرسولد هدفت هذه الدراسة إلى التحقق من العالقة بين مستويات  :)1995

) 202(المفاضلة وبين التوافق الزواجي لدى النساء والرجال ثنائيي المهنة على عينة مكونـة مـن                

ويات التوافـق   افية لقياس مست   واستبانة ديمغر  ،جي وقد استخدم مقياس التوافق الزوا     ،زوجاً وزوجة 

وأظهرت النتائج أن مدة الزواج وعدد األوالد        . ومقياس السلطة الشخصية في نظام األسر      ،الزواجي

أما التعليم والدخل وعـدد      ذات مؤشرات سلبية متوسطة على التوافق الزواجي وعلى مفهوم الذات         

مقياس الـسلطة الشخـصية، أن      ى  سنوات العمل فهي مؤشرات ايجابية على التوافق الزواجي، وعل        

  .ة في العالقة والبعد عن األسرة النووية أقوى التوقعات على التوافق الزواجياأللف
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 حول العالقة بين بدراسة،مولر وفنزلقام  :)Moller and vanzyl.1991,مولر وفنزل (دراسة 

)  المستوى التعليمـي   و  مدة الزواج  ، المهنة ، الدخل ،العمر( التوافق الزوجي وبعض التغيرات وهي      

 حيـث   ، واستخدمت الباحثه مقيـاس التوافـق الزواجـي        ،زوج وزوجة ) 100(وتكونت العينه من    

أظهرت النتائج وجود ارتباط دال إحصائياً بين درجة التوافق الزواجي والعمر والمستوى التعليمـي              

  .والدخل وعدم وجود عالقه بين درجة التوافق الزواجي والمهنه ومدة الزواج

دراسة حول  ): Mullins, Pruett, Harris & Nodate,nd(دراسة ميلنس وبريت وبراكت ونودت 

سنة ) 65( هدفت إلى المقارنة بين األزواج الذين يزيد أعمارهم على ،التوافق الزواجي والدين

وهدفت الدراسة إلى معرفة مدى تأثير الوازع الديني  .سنة) 65(والذين تقل أعمارهم على 

 وقد كونت عينة الدراسة من ، أخرى مثل الدخل والعمر وطول فترة الزواج على التوافقومتغيرات

المشاعر (   زوجاً وزوجةً استخدم خاللها مقياس التوافق الزواجي ذو الثالثة أبعاد وهي) 338(

وأظهرت ) Spanir  - 1976( المقدم من قبل  )التماسك الزواجي  و الرضا الزواجي،الزوجية

 وأن هناك عالقة إيجابية بين ،ه كلما ارتفع الوازع الديني ارتفع مستوى التوافق الزواجيالنتائج أنّ

 وكلما ارتفع ،سنة وتوافقهم أكبر) 65( فالذين تزيد أعمارهم عن ،زيادة العمر والتوافق الزواجي

  . وكلما زاد عمر الزواج زاد التوافق بين األزواج،الدخل ارتفع التوافق
  

  

  

  : السابقة على الدراساتالتعقيب 5.5.2

 التوافق النفسي والتوافق الزواجـي     تناولت ودراسات بحوث من الباحثه عليه اطلعت ما خالل من  

 دراسـة  نحـو  ملحوظـاً  اهتماماً هناك أن تبين فقد ،المحررين األسرى لدى التوافق وإستراتيجيات

 حيث تعتبـر    ديهموافق الزواجي ل   دراسة تتناول الت   أيولم يكن هناك     ،األسرى لدى النفسي التوافق

غيـر ان هنـاك     لالسرى المحـررين    هذه الدراسه االولى من نوعها التي تناولت التوافق الزواجي          

دراسات تناولت عائلة االسير كدراسة هاريستون في دراسته في العالقات بين افراد العائلـة التـي                

 باالضافة الى دراسة الـشريف      ،االفراجلديها اسير ومدى تكيف االسير وعودته للحياة الطبيعية بعد          

  .التي تناولت فيها حاجات زوجات االسرى النفسية واالجتماعية 

 مـن  فمنهـا  - السابقة المتعلقه بالتوافق النفسي    الدراسات إليها تطرقت التي الموضوعات تعددت  

عنـه مـن     اإلفـراج  وبعد السجن داخل السجين لها يتعرض التي النفسية والتعذيب  الضغوط تناول

امراض مزمنه كدراسة الزير التي تناولت االثار بعيدة المدى للتعذيب ودراسة ابو اسـحق حـول                

ودراسة ابو طواحينه وزقوت وابو دقه التي تناولت أثر          ،االضطرابات النفسية لالسرى المحررين     
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كدراسـة  عنـه    المفرج للسجين النفسي التوافق تناول من ومنها ،التعذيب على االسرى المحررين   

 علـى  تعـرف  من ومنها ،كرب ما بعد الصدمة كدراسة السراج      درس من ومنها ،روكاش وكريس 

خاص  بشكل الزوجة وعلى عام بشكل العائلة على االعتقال وتأثير السجين عائلة أفراد بين العالقات

وبعضها تناول التكيف والتوافق النفسي واالجتمـاعي لالسـرى المحـررين            .كدراسة هارلستون   

وهناك دراسات تناولت البيئه المادية المتعلقه ببئـة         .وبوثبي   وهامارت والرواشده  ،كدراسة النجار 

  . السجن ونفسية السجناء كدراسة كوبر وكيفني وزانونوسكي 

اما الدراسات التى تناولت التوافق الزواجي فكانت تتعلق بالتوافق الزواجي مع متغيرات مختلفـة                

  . وبعضها يختلف مع هذه الدراسةعن متغيرات بعضها يتفق

العمل كما جاء بدراسة يغمور     : (تناولت دراسات التوافق الزواجي والتوافق النفسي متغيرات هي         

 النـضج االنفعـالي     ، الـدخل  ، الـسكن  ، وجود األطفـال   ،ومتغير السن  .وابيرسولد ومولر وفنزل  

 المستوى العلمي   ،المهنه ،السرعدد سنوات ا  ( كما ورد بدراسة ريلي وبراون      ) والتصنيف العرقي   

ومـدى تـأثير هـذه       ،) العامل الديني كما بينته دراسة الري وكمبيرمـي         و عدد سنوات الزواج   ،

فأشارت إلى أن بعض المتغيرات لها عالقة بـالتوافق الزواجـي            .المتغيرات على التوافق الزواجي   

  .وبعضها لم يكن لها عالقة والتوافق النفسي

ات التوافق الزواجي العاملين والعامالت في مهن مختلفه وتاثير العمل في ظـل             كما تناولت دراس    

ومنهـا مـا    . يغمور و اللدعة و مخادمة كدراسة الطاهات و   بعض المتغرات على التوافق الزواجي    

واخرى تناولت اساليب المعاملة الزواجية وعالقتهـا بـالتوافق          ،كان دراستة تنبؤية كدراسة سمور    

 . خليل الزواجي كدراسة

من حيث االداةاالستبانه الديموغرافيـه      نالحظ ان معظم الدراسات العربيه واالجنبيه استخدمت       - 

 .واسخدمت مقايس معينه ومنها من استخدم المقابله 

 .مقارن اما من حيث المنهج فتنوع بين الوصفي والكيفي وبعضها - 

بسيطه كمـا فعلـت الباحثـة       اما من حيث العينه فبعض الدراسات استخدمت العينة العشوائيه ال          - 

 .وبعضهم كانت عينته قصديه 

اختيارمجتمع العينه فتناولت الدراسات االسـرى       تنوعت الدراسات االجنبية والعربية من حيث      - 

المحررين واالسيرات وزوجات االسرى والمعلمين والمعلمـات وازواج وزوجـات بعرقيـات            

 .وطالب جامعات . طفال مختلفة وديانات مختلفه وازواج منجبين واخرين بدون ا



 
 

58

  في الدراسات الوصفية 500بالدراسات التي اعتمدت المقابلة و  16تراوح حجم العينه بين  - 

وتشير الدراسات التي تم استعراضها في هذه الدراسة العربية منها واألجنبية أنّها اتفقـت فـي                 - 

أن المتغيرات مختلفة   بعض المتغيرات المستقلة والتابعة واختلفت في بعضها اآلخر على اعتبار           

في كثير من الدراسات عن هذه الدراسة النها تتناول شريحة ذات خصوصية معينـة وبالتـالي                

  .اختلفت النتائج في بعض منها واتفقت في البعض االخر 

  :يلي ما استخالص يمكن نتائج من إليه توصلت وما ،السابقة للدراسات السابق العرض خالل من 

 - اإلنـسان  لنشاطات ومقيدة ضاغطة بيئة السجن بيئة أن، مـن  يعـانون  الـسجناء  وأن 

العادية مما   الظروف في باألفراد مقارنة واالكتئاب والقلق الضغوط من عالية مستويات

  .ياثر على توافقهم النفسي والذي بدوره ياثر على توافقهم الزواجي 

 - مـن  لعدد تبعاً تلفانيخ أمراناالفراد   لدى التوافق وأنماط بالضغوط الشعور مستوى أن 

 السجين فيها يعيش التي البيئة وخيارات الضاغط الموقف خصائص بينها من المحددات

 المـستوى  ، العمـر  مثـل  أخـرى  متغيرات عن فضالً ،له الشخصية السمات وكذلك

 .وغيرها عدد االبناء ، عدد سنوات الزواج،االعتقال مدة ،التعليمي

 التخطيط مثل المشكلة حل في تهتم التي التوافق اطأنم أن إلى خلصت الدراسات غالبية - 

 خفـض  في فاعلة إستراتيجيات تعتبر اإليجابي التشكيل وإعادة والتقبل النشط والتوافق

 التوافق النفسي والزواجي والـسلوكي     مستويات زيادة وفي بالضغوط، الشعور مستوى

 .واالنفعالي 

- إلـى  يؤدي مما ،سياسيا االعتقال كان اإذ خصوصاً العائلة على سلباً يؤثر االعتقال أن 

 تربيـة  خـصوصاً  االجتماعي المستوى على ويؤثر ،لألسرة االقتصادي الوضع تدني

 والتـوتر  القلق مثل نفسية مشكالت ظهور في فيتمثل النفسي للوضع بالنسبة أما ،األبناء

  . المزعجة واألحالم والكوابيس والخوف والغضب
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  :السابقة الدراسات خارطة على اليةالح الدراسة موقع 6.5.2

 في أجريت التي السابقة الدراسات عندها توقفت التي الجوانب لبعض استكماالً الدراسة هذه جاءت  

لألسرى  وعالقتها بالتوافق الزواجي النفسي التوافق درجات توضح فهي ،الفلسطينية البيئة

من قبل االحتالل  التعذيباالعتقال و هرةظا انتشار حجم أن المعلوم ومن ،الفلسطينيين المحررين

 قد ثالثة كل بين من واحداً أن الحديثة الدراسات تشير إذ .كبير الفلسطيني المجتمع فياالسرائيلي 

 ،النفسي األلم من الكثير إلى الصعبة التجربة تلك تؤدي أن الطبيعي ومن. والتعذيب للسجن تعرض

 تستقصي الدراسة فهذه ،نفسياً مرضاً التعذيب على رتبةالمت النتائج إعتبار هل حول جدل وهناك

 ،النفسية المراكز أحد إلى التوجه يرفض ومعظمهم المعتقل من خروجهم بعد المعتقلين توافق حالة

 الخبرات ومعايشة ،والصداع األلم من المستمرة المعاناة من بالرغم ،العالجية الخدمة لتلقى

 مما يأثر على مدى عودتهم للوضع الطبيعي األخرى تيةالسيكوسوما األمراض وبعض ،الصادمة

  .للحياتهم الزوجية والعائلية 
  

  

 األسرى لدى  النفسي والزواجيالتوافق مستوى على للوقوف كمحاولة الدراسة هذه وجاءت  

 داخل وتأهيلهم المحررين األسرى توافق إعادة على تعمل اجتماعية سياسة واقتراح المحررين

  .توافقهم مستوى فيها نخفضي التي مجاالتال في خاصة وتطلعاتهم احتياجاتهم لمدى وفقا المجتمع
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  الفصل الثالث

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   الطريقة واإلجراءات

والمجاالت الزمنية والمكانية وعينتها وطريقة   منهج الدراسة ومجتمعهاجاء هذا الفصل لوصف  

 هذا بجانب أدواتها وكيفية بنائها والتأكد من صدقها وثباتها ،ا والمنهج المستخدم للدراسةيارهاخت

والوسائل اإلحصائية المستخدمة في معالجة البيانات  ،مستخدمة الجداول والمالحق المبنية لذلك

 . سئلة الدراسة واختبار فرضياتهاالمتعلقة باستجابة أفراد العينة على أ

  

  ةمنهج الدراس 1.3

 وهو المنهج  االرتباطيلتحقيق األهداف المرجوة من هذه الدراسة، اتبعت الباحثة المنهج الوصفي  

د تم استخدام هذا المنهج ألنه  فق،الذي يهدف إلى وصف خصائص الظاهرة وجمع معلومات عنها

 معتمداً على أسلوب الدراسة الميدانية في جمع يالءم طبيعة وأهداف الدراسات االجتماعية

    . ليفي بأغراضها ويحقق أهدافها واختبار صحة فرضياتها وتفسير نتائجها،المعلومات
  

  مجتمع الدراسة 2.3

هم  والبالغ عدد،ررين المتزوجين في محافظة الخليلاالسرى المحمن جميع تكون مجتمع الدراسة   

  .يات وزارة شؤون االسرى والمحررين اسير محرر وذلك استنادا الى احصائ300
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  عينة الدراسة 3.3

من مجتمع %) 47(بنسبة فرد ) 134( بلغ عددها ،قامت الباحثة باستخدام عينة من مجتمع الدراسة  

وقد تم مراعاة عشوائية بسيطة تم اخد عينه   حيث. أسير محرر متزوج)300(المكون من  الدراسة

ة ن تقتصر عينة الدراس وا،الخليل محافظة  تحتوي الدراسة على اسرى محررين من كافة مناطقأن

 ،حيث قام نادي االسير ووزارة شؤون االسرى والمحررين .على األسرى المحررين المتزوجين

بعمل اجتماع لالسرى المحررين المتزوجين في مبنى محافظة الخليل ومن خالل االجتماع قامت 

  .نادي االسير ة مديربمساعد الباحثه بتوزيع االستبانه بعد انا قامت بشرح الهدف والمطلوب للجميع
 

   وصف متغيرات أفراد عينة الدراسة 4.3
  

  :خصائص العينة الديموغرافية: 1 .3جدول رقم 
  

 العمر

  سنوات األسر

  المجموع  12أكثر من   11- 8  7- 4  3- 1

25- 29  15  8  3  3  29  

30- 35  6  16  3  1  26  

36- 40  6  12  10  5  33  

  46  15  12  6  13  41أكثر من 

  134  24  28  42  40  المجموع

  

  صدق ادوات الدراسة 5.3

 -  1999(مقياس التوافق الزواجي الذي بناه بلوم وميهرابين : بتبني مقياسين هماقامت الباحثة   

Blum and Mehrabian (ومقياس التوافق النفسي الذي طوره الدكتور  )2011 -  رواشده(، 

 المحكمين من ذوي ومن ثم تم التحقق من صدق أداة الدراسة بعرضها على مجموعة من

 ،تعديل بعض الكلمات من حيث ،والذين ابدوا بعض المالحظات حولها ،االختصاص والخبرة

 كما تم تبني المستوى النفسي ،استبدال بعض الكلمات بمفردات اخرى تعطي صورة ادق للمعنى

ق أسماء مرف(و  المقياس بصورته النهائيةووفق هذه المالحظات تم إخراج لمقياس التوافق النفسي

 ).المحكمين
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لفقرات من ناحية أخرى تم التحقق من صدق األداة أيضاً بحساب معامل االرتباط بيرسون   

ات واتضح وجود داللة إحصائية في جميع فقر ،االستبانة مع الدرجة الكلية لألداة لكل مقياس

  . داخلي بين الفقرات االستبانة ويدل على أن هناك اتساق
 

 

  

  

  سةأدوات الدرا 6.3
  

  :لتحقيق أهداف الدراسة وهيأدوات الدراسة التالية  الباحثة باستخدام قامت  

 اختارت د من المقاييس في البحوث السابقه بعد االضطالع على العدي:مقياس التوافق النفسي .1

 بعد اضطالعه )2011 -  رواشدهال(ره يطوت  و فام ببناءهلتوافق النفسي الذيمقياس ا الباحثه

رى قام الباحث بتحديد أربعة أبعاد تضمنها المقياس وهو البعد اإلنفعالي والبعد على مقاييس أخ

تبنت  .الخاص به توراهستخدمه في رسالته الدكاألسري والبعداإلجتماعي والبعد النفسي وإ

قام .  البعد النفسي من المقياس بناءا على توصيات المشرف لتوافقه مع أهداف الدراسةالباحثة

 من صدق محتوى المقياس عن صدق المحكمين حيث تم عرض على لجنة الباحث بالتاكد

مكونة من أحد عشر محكما من ذوي الخبرة والتخصص ولتأكد من ثبات المقياس قام الباحث 

 .  من أبعاد المقياس والبعد الكلي بإستخدام معادلة كرنباخ ألفا لكل بعدبحساب قيمة معامل الثبات

االضطالع على العديد من مقاييس التوافق الزواجي التي تم بعد  :مقياس التوافق الزواجي .2

وغيرهم إختارت ) 2002(ومقياس مخادمة  )2002(  مثل اللدعهاستخدامها في البحوث

والذي عربه أبو أسعد ) 1999 بناه بلوم وميهرابين التالحمة مقياس التوافق الزواجي الذي

في مجال  ه على العديد من المقاييس العالميةليناسب البيئه األردنية كما يعتمد في بنائ) 2003(

عبارة تندرج تحت بعد ) 35(ويتكون المقياس من . التكيف الزواجي وله صدق وثبات مناسبان 

 .فقرة سلبية) 17(فقرة إيجابية و) 18موزعة بين  واحد

اط  اإلتساق الداخلي عن طريق معامالت اإلرتباستخدامحسابه بأما بخصوص صدق المقياس فقد تم 

ثم قامت الباحثة بحساب . بيرسون بين كل فقرة من فقرات األداة مع الدرجة الكلية ألداة الدراسة

وهذا يشير ) 0,89(معامل ثبات المقياس باستخدام معادلةالثبات كرونباخ ألفا حيث بلغ معامل الثبات 

  .إلى أن أداة الدراسة تتمتع بدرجه جيده من الثبات ألغراض البحث العلمي
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  : تصحيح المقياس 7.3
  

  :تصحيح استبانة التوافق النفسي

 :فقرات السلبية التي تحمل االرقامتم عكس ال حيث تم ،العتماد على طريقة ليكرت الخماسيتم ا

1  ،2  ،3  ،4  ،5  ،6  ،7  ،8  ،9  ،10  ،11  ،17  ،18  ،19  ،20  ،21  ،22  ،23  ،24  ،25  ،26  ،27 ،

28 ،29 ،30 ،31 ،32 ،33 ،34 ،35.  

   . جميع الفقرات ايجابيةوبذلك تصبح

  175=5*35بلغت الدرجة العليا على االستبانة 

  35=1*35اما الدرجة الدنيا فهي 

  0.89 الفا كرونباخ بطريقة النفسي التوافق الستبانة لهذه الثبات قيمة بلغت

 : التوافق الزواجيتصحيح مقياس

 4 درجات وموافق    5فق بشده   تم االعتماد على طريقة ليكرت الخماسي الذي يعطي االستجابة موا          

  . ومعارض بشده درجه واحده،رض درجتين ومعا، درجات3 محايد ،درجات

  :التوافق الزواجي فقد تم ايضا عكس الفقرات السلبية التي تحمل االرقاملمقياس بالنسبة 

4 ،6 ،9 ،11 ،16 ،17 ،20 ،22 ،24 ،25 ،27 ،28 ،30 ،31 ،33   

 175= 5*35ياس بلغت القيمة القصوى على هذا المق

 35=1*35اما القيمة الدنيا فهي 

 0.88 الزواجي التوافق الستبانة هذه على الثبات معامل قيمة بلغت

  وهذه القيم مرتفعة وتسمح استخدامها في البحوث التربوية 
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بين فقرات مقياس ) Pearson Correlation(معامل ارتباط بيرسون قيمة : 2.3جدول 

  :على المقياس  الكليةالتوافق الزواجي والدرجة
  

رقم 

 الفقرة

معامل االرتباط   الفقرة

  بالدرجة الكلية

مستوى 

  الداللة
  0.001  0.62  اتفق مع زوجتي على مجاالت االنفاق المالي   1

 0.001  0.08  افضل القيام باألعمال دون مشاركه زوجتي   2

 0.001  0.66  زوجتي محبه لي   3

 0.001  0.61  انا نادم على زواجي  4

 0.001  0.44  عواطف زوجتي نحوي قويه   5

 0.001  0.56  ال احصل على الحب من زوجتي  6

 0.001  0.40  اتفق انا وزوجتي على اختيار االصدقاء  7

 0.001  0.57  لدينا مبادئ مشتركه  8

 0.001  0.23  انا غير راضي عن تعامل زوجتي مع افراد عائلتي   9

 0.001  0.57  لدينا اهداف مشتركه مع بعضنا البعض   10

 0.001  0.48  اواجه صعوبات زواجيه   11

 0.001  0.63  اثق بزوجتي   12

 0.001  0.56  اشعر ان اختياري لزوجتي موفق   13

 0.001  0.42  تثير زوجتي اعصابي ب استمرار  14

 0.001  0.54  تبدي زوجتي االهتمام بي يوميا   15

 0.001  0.49  ال نتواصل انا وزوجتي معا بشكل جيد   16

 0.001  0.56  زوجتي ليست كفؤ كالزوجيات االتي اعرفهم   17

نسوي خالفاتنا الزوجية من خالل تفهم مطالب بعضنا   18

  البعض

0.52  0.001 

 0.001  0.59  اعتبر نفسي سعيدا بزواجي  19

 0.001  0.32  تفتقد حياتنا الزوجيه للمرح والضحك  20

 0.001  0.58   بزوجتي ماشعر باالهتمام وااللتزا  21

 0.001  0.46  اتشاجر مع زوجتي بشكل متكرر  22

 0.001  0.41  اتفق مع زوجتي حول كيفيه قضاء وقت الفراغ  23

 0.001  0.26  اتجادل مع زوجتي حول الشؤون الماليه  24
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 0.001  0.44  ال اتفق مع زوجتي حول قراراتنا الرئيسيه  25

 0.001  0.55  انا راضي عن عالقتي مع زوجتي   26

 0.001  0.28   مع زوجتي حول كيفيه ادارة المنزلاختلف  27

 0.001  0.29  اختلف مع زوجتي في معتقداتنا  28

 0.001  0.54  اعتبر أن حياتنا الزوجية ناجحة  29

 0.001  0.36  تضايقني زوجتي بعاداتها   30

 0.001  0.55  ال يوجد انسجام بيننا  31

 0.001  0.62  يظهر كالنا عواطف دافئة تجاه اآلخر  32

 0.001  0.68  افكر في انهاء عالقتي الزوجيه   33

 0.001  0.35  اتفق مع زوجتي على طرق تعاملنا مع اقربائنا   34

 0.001  0.58  زوجتي متفهمه لي   35
  

بين فقرات مقياس ) Pearson Correlation(معامل ارتباط بيرسون قيمة ): 3.3(جدول 

  :على المقياس والدرجة الكلية التوافق النفسي
 

رقم 

 الفقرة

معامل االرتباط   الفقرة

  بالدرجة الكلية

مستوى 

  الداللة
  0.001  0.55  ثقتي بنفسي ضعيفة  1

 0.001  0.43  .لي ان يتحدث اصدقائي عن ايام السجن  ال يروق  2

 0.001  0.65  .ال اشعر بطعم الحياة   3

 0.001  0.49  .اشعر اني ضحية الظروف القاسية  4

 0.001  0.55  . أي قرار اتردد كثيرا عندما اتخذ  5

 0.001  0.56  .اشعر اني سيء الحظ  6

 0.001  0.43  .اشعر انني ال استطيع مواصلة العمل لفترات طويله  7

 0.001  0.62  اشعر بالندم على ما قمت به سابقا  8

 0.001  0.65  تمر علي فترات اكره فيها نفسي وحياتي  9

 0.001  0.61  اشعر بالضيق والكأبة عندما أكون في المنزل  10

 0.001  0.49  .اخاف من اشياء ال يخافها الناس  11

 0.001  0.17  .احترم نفسي كثيرا  12

 0.001  0.24  .اشعر بالرضا عن نفسي   13
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 0.001  0.54  .اميل الى االنطواء واالنعزال عن الناس  14

 0.001  0.19  .اعتمد على نفسي في اداء واجبي   15

 0.001  0.24  .اتحمل مسؤولية اخطائي   16

 0.001  0.48  .اخاف من البقاء وحيدا في الظالم   17

 0.001  0.24  .تمر فترات اشعر فيها بالضيق دون سبب واضح  18

 0.001  0.44  .اشعر انني متشدد في اموري   19

 0.001  0.54  احزن ألتفه األسباب  20

 0.001  0.38  .اشعر بان الحياة قاسية  21

 0.001  0.57  .اعاني من الكوابيس   22

 0.001  0.56  .احب الوحدة والعزلة  23

 0.001  0.53  .اشعر بالدونية  24

 0.001  0.61  مزاجي يميل الى التشاؤم  25

 0.001  0.44  .اخاف من المجهول   26

 0.001  0.39  .افكر كثيرا في الموت   27

 0.001  0.62  .يزعجني مظهري الخارجي  28

 0.001  0.58  .اعاني من القلق   29

 0.001  0.63  . بخوف شديد من اشياء اعلم أنها ال تؤذي اشعر  30

 0.001  0.50    .أخاف من األماكن الشاهقة  31

 0.001  0.57  .اعاني من الفزع الشديد   32

 0.001  0.45  .اشعر بانني سريع البكاء   33

 0.001  0.48  .اعاني من كثرة الخجل   34

 0.001  0.34  بابينتابني إحساس بانني سريع االنفعال ألتفه االس  35

  .وهذا يعني ان جميع الفقرات مرتبطة باالختبار الكلي

  

 ثبات الدراسة 8 . 3

 قامت الباحثة من التحقق من ثبات األداة، من خالل حساب ثبات الدرجة الكلية لمعامل الثبات،

نفسي لمقياس التوافق اللمقياس الدراسة حسب معادلة الثبات كرونباخ الفا، وكانت الدرجة الكلية 
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 بثبات يفي األداة تمتع هذه إلىوهذه النتيجة تشير )0.88 (الزواجي لتوافق اولمقياس) 0.89(

  . بأغراض الدراسة

  

  إجراءات الدراسة 9. 3

بعد التأكد من صدق وثبات أداة الدراسة، وتحديد عينة الدراسة، قامت الباحثة بتطبيق األداة على 

في األسرى المحررين المتزوجين في محافظة الدراسة أفراد عينة الدراسة، حيث تم حصر مجتمع 

 بناء على إحصائيات وزارة شؤون تم اختيار عينة عشوائية  أسير300الخليل والذي بلغ عددهم 

 أسير محرر متزوج ومن خالل مكتب شؤون األسرى في الخليل ونادي 150األسرى قدرت ب 

خالل توزيعها على األسرى من بانات تعبئة االست للعمل على التنسيق األسير الفلسطيني تم

تم جمع  ،المحررين المتزوجين من خالل مراجعاتهم لمكتب الوزارة المحررين المتزوجين

 تم استبعاد .بشكل صحيحاألسرى على كل بنود االستبانة  االستبانات ثم فحصها للتأكد من إجابات

 . االستبانة بنودجميعتقيدها باإلجابة على  استبانة لعدم 14

  

  متغيرات الدراسة 10 . 3

  :المستقلة المتغيرات. أ 

 .العمر .1

  .المستوى العلمي .2

 .عدد سنوات االعتقال .3

  .عدد سنوات الزواج .4

 .عدد االبناء .5
  

  فيتتمثل المتغيرات التابعة في هذه الدراسة  :المتغيـرات التابعـة .ب

 التوافق النفسي لألسرى لمحررين .1

 .التوافق الزواجي لألسرى المحررين .2
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  المعالجة اإلحصائية 11 . 3

 وذلك ،)إعطائها أرقاما معينة( والتأكد من صالحيتها للتحليل تم ترميزها تبعد جمع االستبيانا  

 وتحليل ،تمهيدا إلدخال بياناتها إلى جهاز الحاسوب اآللي إلجراء المعالجات اإلحصائية المناسبة

 المعالجة اإلحصائية للبيانات باستخراج  وقد تمت،البيانات وفقا ألسئلة الدراسة بيانات الدراسة

اختبار التباين األحادي قرة من فقرات االستبانة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل ف

)One Way ANOVA(،ومعامل ارتباط بيرسون، ومعادلة الثبات كرونباخ ألفا     )Cronbach 

Alpha(،ة ائيـــ الرزم اإلحص برنامج وذلك باستخدام)SPSS) (Statistical Package For 

Social Sciences(واختبار شيفيه .    
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  : الفصل الرابع

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  نتائج الدراسة

  تمهيد 1 . 4

" ة وهو  التي توصلت إليها الباحثة عن موضوع الدراس،تضمن هذا الفصل عرضا لنتائج الدراسة  

وبيان أثر كل من المتغيرات من خالل استجابة أفراد " التوافق النفسي وعالقته بالتوافق الزواجي 

وحتى يتم تحديد درجة .  وتحليل البيانات اإلحصائية التي تم الحصول عليها،ةالعينة على أداة الدراس

  : ياسين للمقمتوسطات استجابة أفراد عينة الدراسة تم اعتماد الدرجات التالية

  

   : الدراسةالنتائج المتعلقة بسؤال 2 . 4

  لدىالمتغيرات الشخصية والديموغرافية والتوافق الزواجي باختالف يختلف التوافق النفسيهل   

 عدد ،نوات االعتقالعدد س ،المستوى التعليمي ،العمرك( األسرى المحررين في محافظة الخليل

 .)عدد األبناء   وسنوات الزواج

تحول السؤال الرئيسي إلى الفرضيات الصفرية التاليةوقد تم :  

  : النتائج المتعلقة بالسؤال األول 1.2.4

  :نتائج الفرضيات

  :نتائج الفرضيه االولى
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) α≥0.05( عند مستوى إحصائية انه ال توجد فروق ذات دالله الفرضية االولى علىنصت  حيث 

 العمرية لالسير لفئةل الزواجي تعزى لتوافقفي متوسطات درجات كل من التوافق النفسي وا

  .المحرر

 لالستبانتينولهذه الغاية قامت الباحثة أوال بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  

 يبين قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل )1 .4( اآلتيوالجدول وفقا للفئة العمرية 

  .توافق الزواجي وفقا لمتغير الفئة العمرية من متغيري التوافق النفسي وال

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل من متغيري التوافق النفسي  :1 .4الجدول 

  :ةوالتوافق الزواجي وفقا لمتغير الفئة العمري
  

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  الفئة العمرية  المتغير

25 -29  102.5 25.3 

30 -35  105.3 18.2 

36 -40  105.5 20.7 
  التوافق النفسي

 20.0 111.4  40أكثر من 

25 -29  96.3 17.7 

30 -35  99.3 17.2 

36 -40  95.0 17.9 
  التوافق الزواجي

 19.3 94.2  40أكثر من 

يبين  )2 .4( تي والجدول اآل،ثم قامت الباحثة باستخراج قيمة ف من اختبار تحليل التباين األحادي

   .لتحليلنتائج ا
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نتائج تحليل التباين األحادي الختبار داللة الفروق في درجات التوافق النفسي  :2 .4الجدول 

  :األسير المحرروالتوافق الزواجي وفقا لعمر 

  مصدر التباين  المتغير
مجموع 

  المربعات

درجة 

  الحرية

متوسط 

  المربعات
  فـ

مستوى 

  الداللة

  540.94  3  1622.84  بين المجموعات 

  التوافق النفسي   446.57  130  58054.17  داخل المجموعات 

    133  59677.01  المجموع 

1.21  0.30  

  153.46  3  460.40  بين المجموعات 

  التوافق الزواجي   333.05  130  43296.91  داخل المجموعات 

    133  43757.32  المجموع 

0.46  0.71  

) α≥0.05(  عند مستوىإحصائية ال توجد فروق ذات داللة تشير النتائج في الجدول السابق إلى أنه

في كل من درجات المستجيبين على استبانة التوافق النفسي واستبانة التوافق الزواجي تعزى للفئة 

وهي قيم غير دالة إحصائيا مما يشير ) 0.46، 1.21(حيث بلغت قيم ف على الترتيب  ،العمرية

  .إلى قبول الفرضية الصفرية األولى

  
  

  : نتائج الفرضية الثانية

) α≥0.05( عند مـستوى     إحصائيةنه ال توجد فروق ذات دالله       أنصت الفرضية الثانية على      فقد   

 ،في متوسطات درجات كل من التوافق النفسي والتوافق الزواجي تعزى لفئة عدد سـنوات األسـر               

سـتبانة التوافـق    لمعيارية ال االنحرافات ا  بحساب المتوسطات الحسابية و    ولهذه الغاية قامت الباحثة   

   . يبين نتائج التحليل)3 .4( تيوالجدول اآل ،لمتغير سنوات األسروفقا النفسي والتوافق الزواجي 

  

  

  

  



 
 

72

لكل من التوافق النفسي والتوافق  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية :3 .4الجدول 

  :الزواجي وفقا لمتغير عدد سنوات األسر

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  نوات األسرفئة س  لمتغيرا

1-3  104.35 22.13 

4-7  108.23 22.40 

8-11  105.78 18.83 
  التوافق النفسي

 20.66 109.83  12أكثر من 

1-3  90.90 18.32 

4-7  92.73 19.81 

8-11  102.17 16.47 
  التوافق الزواجي

 12.68 102.37  12أكثر من 
  

الختبار داللة الفروق على  )ف(استخراج قيمة باستخدام تحليل التباين األحادي وة ثم قامت الباحث

 يبين نتائج )4 .4(والجدول كل من متغير التوافق النفسي والتوافق الزواجي وفقا لسنوات األسر 

   .التحليل

متغير الختبار داللة الفروق على كل من استخراج قيمة ف تحليل التباين األحادي و :4 .4الجدول 

  :التوافق النفسي والتوافق الزواجي وفقا لسنوات األسر

  مجموع المربعات  مصدر التباين  المتغير
درجة 

  الحرية

متوسط 

  المربعات
  مستوى الداللة  ـف

  192.08  3  576.24  بين المجموعات

  454.621  130  59100.76  داخل المجموعات
التوافق 

  النفسي
    133  59677.01  المجموع

0.42  0.73  

  1176.62  3  3529.87  بين المجموعات

  309.442  130  40227.45  داخل المجموعات
التوافق 

  الزواجي
    133  43757.32  المجموع

3.80  0.01  

  

أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على التوافق النفسي          ) 4 .4(تشير النتائج في الجدول السابق      

 في حـين    ،حصائياًوهي غير دالة إ   ) 0.42 ()ف(ت قيمة   لغ إذ ب  ،تعزى لمتغير عدد سنوات األسر    

وهي قيمة دالة ممـا يـشير إلـى رفـض           ) 3.80( على متغير التوافق الزواجي      ) ف (كانت قيمة 
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ولمعرفة اتجاه الداللة استخدمت الباحثة اختبار شيفيه الختبار داللـة الفـروق            ،  الفرضية الصفرية 

  .بار شيفيهيبين نتائج اخت) 5 .4( والجدول التالي رقم 
  

  

  

نتائج اختبار شيفيه الختبار داللة الفروق على متغير التوافق الزواجي وفقا لمتغير  :5 .4الجدول 

  :سنوات األسر
  

   فأآثر12  11-8  7-4  3-1  سنوات األسر
1-3  -  3.88  1.43  5.48 *  
4-7  3.88  -  2.45  1.59  
8-11  1.43  2.45  -  4.04  
  -  4.04  1.59  * 5.48   فاآثر12

  

 3-1شير نتائج اختبار شيفيه إلى أن الفروق في درجات التوافق الزواجي قد كانت دالة بين فئة                 ت  

كانت  أي أن المحررين الذين قضوا محكوميات عالية        فاكثر 12 فأكثر لصالح فئة من      12سنة وفئة   

  .درجات التوافق الزواجي لديهم أعلى من ذوي المحكوميات القصيرة

  : نتائج الفرضية الثالثة

) α≥0.05( عند مـستوى     إحصائيةنه ال توجد فروق ذات دالله       أنصت الفرضية الثالثة على      حيث  

  .في متوسطات درجات كل من التوافق النفسي والتوافق الزواجي تعزى للمستوى التعليمي

 للمـستوى    وفقاً لالستبانتينالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية      ولفحص الفرضية حسبت    

  .يبين نتائج التحليل) 6 .4 (تيوالجدول اآل. يالتعليم

 لكل من التوافق النفسي والتوافق  الحسابية واالنحرافات المعياريةالمتوسطات :6 .4الجدول 

  :المستوى التعليميالزواجي وفقا لمتغير عدد 
   

 االنحراف المتوسط مستويات التغير المتغير
 25.06 105.59  ثانوي فما دون
  التوافق النفسي 17.10 107.42  بكالوريوس

 20.88 112.42  ماجستير فما فوق
 20.12 93.08 ثانوي فما دون
  التوافق الزواجي 15.22 99.37 بكالوريوس

 20.79 87.42 ماجستير فما فوق
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يبين ) 7 .4( اآلتياين األحادي والجدول     من اختبار تحليل التب    ) ف (ثم قامت الباحثة باستخراج قيمة    

   .حليلتنتائج ال

  

نتائج تحليل التباين األحادي الختبار داللة الفروق في درجات التوافق النفسي والتوافق  :7 .4الجدول 

  :الزواجي وفقا لمستوى تعليم االسير
  

  مصدر التباين  المتغير
مجموع 

  المربعات

درجة 

  الحرية

متوسط 

  المربعات
  ف

مستوى 

  الداللة

  168.21  2  336.42  بين المجموعات

  452.98  131  59340.59  داخل المجموعات
التوافق 

  النفسي

    133  59677.01  المجموع

0.37  0.69  

  892.74  2  1785.48  بين المجموعات

  320.396  131  41971.83  داخل المجموعات
التوافق 

  الزواجي

    133  43757.32  المجموع

2.78  0.06  

  

 توجد فروق في درجات كـل مـن التوافـق النفـسيلى أنه ال  إ) 7 .4(النتائج في الجدول السابق     تشير   

رتبطين أي أن التوافق النفسي والتوافق الزواجي غير م        ،والتوافق الزواجي تعزى لمتغير المستوى التعليمي     

  .سير المحرربكل بالمستوى التعليمي لأل
 ج

  

  :ضية الرابعةنتائج الفر

في ) α≥0.05( عند مستوى    إحصائية ه ال توجد فروق ذات دالله     نّأ على   :الرابعة نصت الفرضية   

  .متوسطات درجات كل من التوافق النفسي والتوافق الزواجي تعزى لعدد سنوات الزواج
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 لعـدد سـنوات      وفقاً لالستبانتينالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية     حسبت  ولهذه الغاية     

   .يبين نتائج التحليل) 8 .4 (اآلتيوالجدول ، الزواج

 لكل من التوافق النفسي والتوافق  المعياريةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات :8 .4الجدول 

  :لزواجالزواجي وفقا لمتغير عدد سنوات ا
  

  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي  عدد سنوات الزواج  المتغير

 23.60 106.28   سنوات فما دون5

 19.59 102.90   سنوات6-10

11 -15  106.12 19.26 
  التوافق النفسي

 20.45 117.04   فاكثر16

 19.34 95.61 سنوات فما دون 5

 14.91 100.18 سنوات)10- 6(

 19.38 98.09 سنوات)11-15(
  التوافق الزواجي

 16.06 84.33 فاكثر)16(
  

لغايات التعرف على داللة الفـروق بـين         اختبار تحليل التباين األحادي      دامثم قامت الباحثة باستخ     

) 9 .4 (اآلتـي والجدول   عدد سنوات الزواج     اجي والتوافق النفسي وفقا لمتغير    التوافق الزو درجات  

  .يبين نتائج التحلي

  

نتائج تحليل التباين األحادي الختبار داللة الفروق في درجات التوافق النفسي  :9 .4الجدول 

  :والتوافق الزواجي وفقا لعدد سنوات الزواج
  

   المربعاتمجموع  مصدر التباين  المتغير
درجة 

  الحرية

متوسط 

  المربعات
  ـف

مستوى 

  الداللة

  960.35  3  2881.05  بين المجموعات

  436.89  130  56795.96  داخل المجموعات
التوافق 

  النفسي
    133  59677.01  المجموع

2.19  0.01  

  1250.73  3  3752.20  بين المجموعات

  307.73  130  40005.11  داخل المجموعات
التوافق 

  الزواجي
    133  43757.32  المجموع

4.06  0.01  
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في متوسطات درجات كل من التوافـق        إلى وجود فروق  ) 9 .4(شير النتائج في الجدول السابق      ن  

 على الترتيب   )ـ  ف (حيث بلغت قيمتا     ، تعزى لمتغير عدد سنوات الزواج     الزواجي والتوافق النفسي  

  . مما يشير إلى رفض الفرضة الصفريةاًدالتان إحصائي  وهما قيمتان،)2.19،4.06(

م اختبار شيفيه الختبار داللة الفروق في كل من استخدحصائية ولغايات معرفة اتجاه الداللة اإل  

  .يبين نتائج اختبار شيفيه) 10 .4 (تيمتغير التوافق النفسي والتوافق الزواجي والجدول اآل
  

ق في كل من متغير التوافق النفسي والتوافق اختبار شيفيه الختبار داللة الفرو: 10. 4جدول 

  :الزواجي
  

  المتغير
 5أقل من 

  سنوات

  10 -6من 

  سنوات

11 - 15  

  سنوات

  16أكثر من 

  سنوات

  10.7  0.15  3.37  -   سنوات5أقل من 

  * 14.14  3.22  -  3.37   سنوات10 -6

  10.91  -  3.22  0.15  سنوات 15 - 11

التوافق 

  النفسي

  -  10.91  * 14.14  10.7   سنوات16أكثر من 

  11.28  2.48  4.57  -   سنوات5أقل من 

  * 15.85  2.08  -  4.57   سنوات10 -6

  13.76  -  2.08  2.48  سنوات 15 - 11

التوافق 

  الزواجي

  -  13.76  * 15.85   11.28   سنوات16أكثر من 

  

)  10-6 (فئـة تشير نتائج اختبار شيفيه إلى أن الفروق كانت دالة على متغير التوافق النفسي بين               

  . فما فوق)16( لصالح فئة ،)16 (سنوات وفئة أكثر من

 وفئة أكثـر    10-6دلت نتائج شيفيه إلى أن هناك فروق في درجات التوافق الزواجي بين فئة              كذلك  

  . فيما لم تكن الفروق دالة على بقية الفئات10-6 سنة لصالح فئة من )16من 
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  :نتائج الفرضية الخامسة 

) α≥0.05( عند مستوى    إحصائيةه ال توجد فروق ذات دالله       نّأضية الخامسة على    نصت الفر  فقد   

ولهذه الغايـة   ،  في متوسطات درجات كل من التوافق النفسي والتوافق الزواجي تعزى لعدد االبناء           

، األبنـاء  وفقا لعـدد     لالستبانتينبحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية       قامت الباحثة 

  . يبين نتائج التحليل)11ج.4( والجدول

لكل من التوافق النفسي والتوافق  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية :11 .4الجدول 

  :االبناءالزواجي وفقا لمتغير عدد 

  نحراف المعيارياإل  المتوسط الحسابي  بناءعدد األ  المتغير

 26.78 103.66  ال يوجد

 20.62 106.05   فما دون3

4-6  108.21 19.42 
  التوافق النفسي

 19.15 110.35   فاكثر7

 21.81 92.41 ال يوجد

 16.60 96.96 فما فوق 3

4-6 97.64 18.95 
  التوافق الزواجي

 15.20 93.23 فاكثر 7
  

  .يبين نتائج التحليل) 12 .4( والجدول ،قيمة ف من اختبار تحليل التباين األحادياستخرجت ثم 
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ين نتائج تحليل التباين األحادي الختبار داللة الفروق في درجات التوافق النفسي يب :12 .4الجدول 

  :متغير عدد األبناءوالتوافق الزواجي وفقا ل
  

  مصدر التباين  المتغير
مجموع 

  المربعات

درجة 

  الحرية

متوسط 

  المربعات
  ف

مستوى 

  الداللة

  187.30  3  561.90  بين المجموعات

  التوافق النفسي  454.73  130  59115.11  داخل المجموعات

    133  59677.01  المجموع

0.41  0.74  

  198.95  3  596.86  بين المجموعات

  332.00  130  43160.45  داخل المجموعات
التوافق 

  الزواجي
    133  43757.32  المجموع

0.59  0.61  

  

كل مـن التوافـق النفـسي متوسطات درجات    ه ال توجد فروق في    نّأتشير النتائج في الجدول السابق إلى

والتوافق الزواجي تعزى لعدد األبناء في أسرة األسير المحرر أي أن هذين المتغيرين غير مرتبطان بعـدد

  .األبناء في األسرة

  

  :الفرضية السادسةنتائج

بـين ) α≥0.05( عنـد مـستوى      إحـصائية ات داللـه    عالقة ذ ال توجد   نصت الفرضية السادسة على أنه

ولهذه الغاية قامت الباحثة بحساب معامل االرتباط بين،  لتوافق الزواجي التوافق النفسي وا  متوسطات درجات   

يمـةوهي ق ،) 0.57 (وقد بلغت قيمة معامل االرتباط    ،  متوسطات درجات التوافق النفسي والتوافق الزواجي

  .مما يشير إلى رفض الفرضية الصفرية) α≥0.05(دالة إحصائيا عند مستوى

 .يجابية بين التوافق النفسي والتوافق الزواجي لدى األسرى المحررينهناك عالقة إوهذا يعني أن 
  

 درجات التوافق النفسي والتوافق الزواجيل ارتباط بيرسوننتائج تحليل  :13 .4الجدول 

التوافق النفسي والتوافق   الداللة االحصائية  معامل االرتباط

  الزواجي
0.57  0.01  
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  الفصل الخامس

______________________________________________________  

   النتائجمناقشة

اإلطار النظري والدراسات  الدراسة وفروضها ضمن واقع سؤالاشتمل هذا الجزء على مناقشة  

 كما تم عرض فرضيات الدراسة كافة حسب ، حيث تم عرض التساؤالت ومناقشة نتائجها،السابقة

  كما تضمن هذا الفصل عرضاً،لتابعة وما تم قبوله وما تم رفضهغيرات االمتغيرات المستقلة والمت

  .ألبرز التوصيات المبنية على نتائج التساؤالت والفرضيات
  

   مناقشة النتائج1.5

 ة والديموغرافية لدىوالتوافق الزواجي باختالف المتغيرات الشخصييختلف التوافق النفسي هل   

 عدد ،عتقالعدد سنوات اإل ، المستوى التعليمي،العمرك ( يلاألسرى المحررين في محافظة الخل

  ؟ )عدد األبناء  وسنوات الزواج

  

  :مناقشة النتائج المتعلقة بفرضيات الدراسة 2.5 

  : مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية األولى1.2.5 

في متوسطات درجات كل من ) α≥0.05( عند مستوى إحصائيةال توجد فروق ذات دالله   

 .لتوافق النفسي والتوافق الزواجي تعزى لفئة عمر األسير المحررا
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 النتائج أنه ال توجد فروق دالة في متوسطات درجات المفحوصين على اسـتبانة التوافـق                اظهرت 

النفسي والتوافق الزواجي وفقا لمتغير الفئة العمرية ولعل ذلك يعزى إلى أن كال من التوافق النفسي                

ر فقد يكون هناك توافق نفسي لدى       سير المحر امل نفسية غير مرتبطة بعمر األ     وعوالتوافق الزواجي   

فئة الشباب وقد يكون أيضا لدى فئة كبار السن األمر الذي لم يجعل هناك فروق وفقا لمتغير عمـر                   

  ق الزواجي غير مرتبط بسن المتزوج فالتواف، نفسه ينطبق على التوافق الزواجياألسير والشيء

 الجميع بغض النظر عن عمـر       ه ذلك على أن إجراءات السجون واحدة ويخضع لها        وترجع الباحث   

  .االسير

والتي خلصت الى   ) 1996(ودراسة النجار   ) 1997(خالفت نتيجة الدراسة دراسة السراج وقوته         

  .انه كلما زاد عمر االسير كلما قلت درجة التوافق لديه 

 2002(وزمالئه رت وخالفت كذلك دراسة هاما  – Hamaret  (  والتي كانت تهدف للتعرف علـى

الرضا عن الحياة والتي خلـصي      مصادر التوافق المدركه عند االفراد وفقا لمتغير العمر وعالقتها ب         

  .ن استراتيجيات التوافق واالتجاهات العامه تتغير كلما زاد عمر المفحوصالى أ

سـري  صائية في مستوى التوافق األلة احعدم وجود دال ،الرواشده(راسة واتفقت نتائج الدراسة مع د  

  عد الكلي لألسير حسب متغير العمروالنفسي والب

والتي أشارت نتائجها الى ان التوافق الزواجي       ) Riely - 1997(واتفقت الدراسة مع دراسة ريلي       

  .لدى النساء الصغيرات بالسن اكثر من الزوجات الكبيرات بالسن

 بينت وجود عالقة ايجابية بين درجة التوافـق الزواجـي            والتي كما اتفقت مع دراسة مولر وفنزل      

   .والعمر
  ج

  : مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية2.2.5 
  

في ) α≥0.05( عند مستوى إحصائيةه ال توجد فروق ذات دالله نّأنصت الفرضية الثانية على   

  . عدد سنوات األسرمتوسطات درجات كل من التوافق النفسي والتوافق الزواجي تعزى لفئة

أظهرت النتائج انه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات درجات المفحوصين على   

 في حين كانت دالة ،حصائياًتوافق النفسي تعزى لعدد سنوات األسر وهي غير دالة إاستبانة ال

 اختبار شيفيه لتبين  في استبانة التوافق الزواجي فتم رفض الفرضية الصفرية وتم استخدامإحصائياً
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 فاكثر لصالح 12سنه وفئة  )3- 1(أن الفروق في درجات التوافق الزواجي كانت دالة بين فئة 

  .األسرى المحررين الذين قضوا محكوميات عالية
   

على من األسرى المحررين ذوي المحكوميات ي المحكوميات العالية كان لديهم توافق زواجي أذو 

   .القصيرة

 في حالة ا باألمر الواقع وكانوا قد سلموا ذلك الى طول مدة الزواج حيث يكونووترجع الباحة 

  .تصالح مع االهل
   

 في أوج المشاكل الزوجية في سنوات الزواج ا ما زالواأما ذوي المحكومات القصيرة فيكونو 

ت على  باإلضافة إلى المشاكل الناتجة عن الصراعا،األولى نتيجة اختالف الفكر والبيئة والطباع

ج  ومسؤوليات األوالد واحتياجات األسرة باإلضافة إلى أن حداثة الزوا،الراتب بين العائلة والزوجة

  .تؤثر في الثقة وتحمل المسؤولية

 التي تبين وجود دالله إحصائية في ،)2011(الرواشدهواتفقت نتائج الدراسة مع نتائج دراسة  

   .سرى المحررين حسب مدة األ لدى االسرالتوافق األسري واالنفعالي والكلي

 اللذان )Moller and vanzyl.1991 -  مولر وفنزل(ئج دراسة واتفقت نتائج الدراسة مع نتا 

مقياس التوافق الزواجي وأظهرت دراستها وجود ارتباط دال احصائيا بين درجة التوافق ا استخدم

  .والعمر والمستوى التعليمي والدخلالزواجي 

لتي درست خبرة ا )1997 - السراج واخرون(مع دراسة  دراسةوقد تعارضت نتائج ال 

 في السجون اإلسرائيلية وكشفت عن انه كلما زادت مدة االعتقال كلما تطورت أعراض نالفلسطينيي

وهي أعراض ما بعد الصدمة التي يشعر بها )  Post-Traumatic Stress Disorder (التراوما 

  . في السجون اإلسرائيليةنالفلسطينيي

  

  : مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة3.2.5 

فـي  ) α≥0.05( عند مستوى   إحصائيةه ال توجد فروق ذات دالله       نّأ على   :نصت الفرضية الثالثة    

  .متوسطات درجات كل من التوافق النفسي والتوافق الزواجي تعزى للمستوى التعليمي
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 واسـتبانة    التوافـق النفـسي    صائية في استبانة   توجد فروق ذات داللة إح      ال :أنهأظهرت النتائج    

وترجع الباحثة ذلـك الـى خبـرة        . ينتعزى للمستوى التعليمي لألسرى المحرر     التوافق الزواجي 

ألغت االعتقال بكل االمها ومررتها هي المسيطرة حيث أصبح للتجربة االعتقالية األهمية األولى و            

 لم يـضيف او  ن العالم ضمن ظروف وسنن السجن  فانقطاع االسير ع   ،اثر عامل التعليم او الزواج    

  .ينقص من قيمة االسير

  .أي أن التوافق النفسي والتوافق الزواجي غير مرتبطين بالمستوى التعليمي لألسير المحرر  

حيث أظهرت عدم وجود معامالت ارتباط بين  )1997(توافقت نتائج الدراسة مع دراسة سمور 

  .المستوى التعليمي للزوج والزوجة التوافق الزواجي ومتغير السكن و

حيت أظهرت أن التوافق الزواجي لألردنيين  )2003( الحمد ا توافقت نتائج الدراسة مع دراسةكم 

   .مرتفع وأن التوافق الزواجي ال يتأثر بعدد سنوات الزواج والمستوى التعليمي للزوجين 

  .ر، وتالحمة  مع دراسة يغموتكما اتفق

دراسة ابيرسولد الذي بين ان المستوى التعليمي يأثر بشكل ايجاني  اسة نتائجوخالفت نتائج الدر 

  .على التوافق الزواجي

  

  : مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الرابعة4.2.5.

في ) α≥0.05( عند مستوى    إحصائية على انه ال توجد فروق ذات دالله         :الرابعة نصت الفرضية   

 .لنفسي والتوافق الزواجي تعزى لعدد سنوات الزواجمتوسطات درجات كل من التوافق ا

أشارت النتائج الخاصة بمتغير عدد سنوات الزواج أن درجات التوافق الزواجي لـدى االسـرى                 

     . اقل ما يمكنان توافقه الزواجي)  فاكثر16(المحررين ذوي عدد السنوات الزواجية األكبر 

 عى متغير التوافق النفسي بـين فئـة   حصائياًكانت داله إ شيفيه تبين أن الفروق     وباستخدام اختبار     

فيمـا   ،سنه) 12-6(سنه وكانت لصالح فئة من      16لصالح فئة   )  فاكثر 16( سنوات وفئة   ) 10_6(

  .لم تكن الفروق داله على بقية الفئات 

 ان مدة محكوميتـه قـصيره يـستطيعو       اكثر حرصا على العالقة الزوجية أل     فهم  ) 10-6(أما فئة    

  .لغياب بشكل افضلواج التكيف مع مدة الغياب بشكل سلس والتغلب على ظروف ااألز

ـ    ودراسة االبراهيم  )Riely -ريلي  (ت نتائج الدراسة مع نتائج دراسة       توافق   رت أن  والتـي أظه

  .سنوات) 9-2(لذين مضى على زواجهم  من اكثر توافقاًاألزواج الذين مدة زواجهم أقل من سنة أ
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ظهرت عدم وجود   في التوافق الزواجي والتي أ    ) 2002(اللدعةالدراسة مع دراسة    واختلفت نتائج     

 الزواجي يعزى لمتغير مـدة      حصائية بين المعلمين والمعلمات في درجة التوافق      إفروق ذات داللة    

كما اختلفت مع دراسة الري وكمبيىرمي على االزواج االكثر تدين ذوي العمـر الكبيـر                .الزواج

  .ااكثر توافق زواجي

 والتي خلصت الى كلما زاد ت مدة الزواج زاد          كما خالفت دراسة ميلنس وبريت وبراكت ونودت        

  .التوافق الزواجي

 إلى كون األسرى المحررين ذوي سـنوات الـزواج          هذه النتيجة في هذه الدراسة    وترجح الباحثة   

ج، وبعـد سـنوات     االكبر اقل ما يمكن في توافقهم الزواجي حيث ان االسير المحرر بعـد االفـرا              

االعتقال العالية يخرج ليجد الزوجة كبرت بالسن فلم تعد تلك الشابة التي تركهـا قبـل االعتقـال                  

 فـي إدارة المنـزل      وظهرت عليها بوادر التعب وتغير موقعها في المنزل فقد أخذت دورها ودوره           

 خلـل فـي توافقـه    حيث يتجه األسير المحرر إلى عالقه ثانيه زواج آخر مما يسبب   وتربة األوالد   

  .الزواجي

  : مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الخامسة5.2.5.

في ) α≥0.05( عند مستوى    إحصائيةه ال توجد فروق ذات دالله       نّأنصت الفرضية الخامسة على       

  .متوسطات درجات كل من التوافق النفسي والتوافق الزواجي تعزى لعدد االبناء

توافق الزواجي تعزى    فروق في درجات كل من التوافق النفسي وال        ديوجه ال   نّأشارت النتائج إلى أ     

   .المحرر  في أسرة االسيرلعدد األبناء
  

 أثـرت    وذلك الن التجربة االعتقالية    ن هذين المتغيرين غير مرتبطان بعدد االبناء في االسرة        أي أ   

  .على التوافق النفسي والتوافق الزواجي اكثر من االبناء
  

 حيث )Stevens ,Kinger,and Rily 2000( ج الدراسة دراسة ستيفنز وكيمبر ورالي نتائخالفت 

 كما خالفـت دراسـة   .ثر مباشر لعدد االطفال على مستوى التوافق الزواجي     اظهرت النتائج وجود أ   

جوتمان والزار في نتائج دراستهم والتي بينا ان االزواج الذين لديه طفل اكثر رضى عن زواجهـم                 

   . لديه اطفالمن الذين ليس
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ة عـدد االطفـال والتوافـق    وتوافقت مع دراسة يغمور التي أظهرت وجود عالقة سالبه بين زيـاد           

  .الزواجي أي أن األسر التي ليس لديها أطفال هي أكثر توافقا

مضايقات من قبـل    ته وما تتعرض له زوجته من       اوترجع الباحثة ذلك لالنشعال االسير بنفسة ومعان      

دم وجود ابناء يخفف من الضغوط التي قد يستخدمها االحتالل لزيـادة التنكيـل              االحتالل فع سلطات  

  .فيه
  

  :نتائج المتعلقة بالفرضية السادسة مناقشة ال6.2.5.

 بين) α≥0.05( عند مستوى    إحصائيةات دالله   عالقة ذ ال توجد   نصت الفرضية السادسة على أنه        

   .لتوافق الزواجيمتوسطات درجات التوافق النفسي وا

ن التوافق  تم رفض الفرضية الصفرية أل،لتوافق النفسي والتوافق الزواجيلبيان العالقة بين ا  

  .فالعالقة إيجابية فكل منهما توافق ثر ويتأثر بالتوافق الزواجييؤالنفسي 

 فتحقيق ،اتللحاج كما تتفق مع سلم ماسلو ،اتفقت الدراسة مع النتائج الكيفية لدراسة الرواشدة 

  . للوصول إلى التوافق والصحة النفسيةالطبيعية ه للفرد يتم من خالل تحقيق احتياجاتالتوافق

كما اتفقت مع دراسة خليل التي بينت ادراك الزوج لذاته كناضج نفسيا وانفعاليا يرتبط بتوافقه  

   .الزواجي

 او انفعالي واء نفسيالمعظم بنفسه حيث ان اي مجال في النوافق س وترى الباحثة ان هذا ما يلمسه 

ثر باالخر فالشخص الغير متوافق نفسيا يأثر ذلك وبصوره سلبية او اقتصادي او زواجي يأثر ويتأا

  .على العالقه الزوجيه وعلى عمله وعلى سلوكه مع المجتمع والعكس صحيح 
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  صياتوالت 3.5

  :تيفي ضوء نتائج الدراسة التي توصلت اليها الباحثة فان الباحثة توصي باال
  

 من فريق ، تكون مكونة لألسرى المحررين وعائالتهمعمل وحدة رعاية شاملة التوصية ب - 1

سير المحرر وعائلته من طبيب نفسي ومرشد نفسي إجتماعي لمساعدة األمتخصص مكون 

  .الى الوضع الطبيعي والتكيف من جديد

نفسهم عقد جلسات إرشاد جماعيه لألسرى للتحدث عن مخاوفهم وتجاربهم ونظرتهم أل - 2

  .ولآلخرين وللمستقبل

 والنفسية لألسرى نتيجة ما مروا به بتجربتهم فراد المجتمع بالحالة االجتماعيةتوعية أ - 3

  . قللت من ثقتهم بمن حولهم والتيعتقاليةاال

 وزوجاتهم ومساعدتهم إلعادة يم خدمة اإلرشاد الزواجي واألسري لألسرى المحررينتقد - 4

   .تكيفهم

وافق النفسي لألزواج فق الزواجي لما لها من تأثير جوهري على التاالهتمام بقضية التوا - 5

  .والعكس صحيح
  

  

  

 :المقترحات البحثية •
  

، حيث  الدراسة الحالية وفي ضوء ما انتهت اليه هذه الدراسة من نتائجاستكمال الجهد الذي بذات

  : تيةوعات اآلترى الباحثة إمكانية القيام بدراسات تهتم في هذا المجال بحيث تتناول الموض
  

 بعد التجربة االعتقالية للتعرف على  على األسرى المقبلين على الزواجتطبيق الدراسة - 1

 .ومقارنتهم باخرين لم يمرو بالتجربة االعتقالية  .مستوى التوافق النفسي لديهم

 .سرى ذلك على التوافق الزواجي لدى األتناول التوافق بكل جوانبه وتأثير - 2

سرى خضعوا لإلرشاد النفسي بعد التجربة االعتقالية وأخرين لم  أنعمل دراسة مقارنة بي - 3

 . لإلرشاد النفسيايخضعو

رى تخص زوجة خظر زوجات االسرى وتناول متغيرات أنفسه من وجهة نتناول الموضوع  - 4

 .سيراأل
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  :قائمة المصادر والمراجع
  

  :المصادر والمراجع العربية

  

 . مكتبة مصر بالفجالة. 2، طار النفسيتقرالزواج واالس .)1978 ( كرياز إبراهيم،

 

عالقة التوافق الزواجي بالمهارات الزواجية وبعض المتغيرات ).2007(اسماء بدر رزق ،االبراهيم

 )رسالة دكتوراه غير منشورة.(الجامعة االردنية.الديموغرافية في محافظة اربد

 
 آتاب الكتروني. العربلسان) 2004(أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم  ،ابن منظور

  

 

دراسة لالضطرابات واألمراض النفسية التي يعاني منها . )2000( إسحاق، سامي عوض أبو

، قطاع غزة، مركز الشرق للصحة األسرى الفلسطينيون المحررون في السجون اإلسرائيلية

  )دراسة غير منشورة(النفسية والمجتمعية، 

 

  .  سورية-  دار الفكر دمشقلغة واصطالحا  القاموس الفقهي) 1993 ( سعدي، جيبأبو

 

تاخير سن الزواج لدى العاملين غير المتزوجين في الجامعة االردنيه  ).1994( ىوس م،حوسة أبو

 ،127- 103ص  )6( ،مجلة مؤته للبحوث والدراسات .وعالقته ببعض الخصائص االجتماعية

 . االردن،جامعة مؤته

 

معة عين رسالة دكتوراة بكلية البنات، جالنفسية للتعذيب،  اآلثار ا.)1999 (طواحينة، أحمد أبو

 .شمس، القاهرة

 

 . االردن،مطبعة العراب. 2ط .الزواج وبناء االسره. )2001 (حمد م،رجف ليلى، أبو

  

، ورقة مقدمة لملتقى رجال األعمال، دور الديمقراطية في اإلصالح. )2003 (، جمالمرق أبو

 .الخليل، فلسطين
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 ه مكتبة األنجلو المصري،القاهرة.غريب دار. الناجحة الزوجة). 1989( لميخائي ،يوسف
  

 . سوريا، دمشق،االهالي للطباعة والنشر .علم االجتماع العائلي). 2004( هاء الدينب تركية،
  

التوافق الزواجي وعالقته بالصحه النفسيه لدى المعلمين والمعلمات ). 2007( اسمهان ،تالحمه

                                                                   .رسالة ماجستير، في محافظة الخليل
 

 .دار النهضة العربية، القاهرة . نظريات الشخصية.)1986( جابر، عبد الحميد
  

 .التكيف النفسي ورعاية الصحة النفسية جامعة القدس المفتوحة). 1992( موسى ،جبريل
  

تقرير احصائي حول عدد االسرى في ). 2007(سام يناير ح -جمعية االسرى والمحررين 

  .السجون االسرائيليه

  

.  بيروت.ن الزواج والرسائل الى اولومنيااحاديث ع ،في الكهنوت. )1982 ( يوحنا الجوهري،

 النور 
  

قد النكاح والفراق في الفقه االسالمي والعرف  عاساسيات). 1997  (اسم ق،حمدم الحارثي،

 .بيروت.  المكتبة الثقافية.البشري العام
 

 . دار المعارف، مصر.1ط النظرية االجتماعية في دراسة األسرة، ).1982(لخشاب، سامية ا

 

التشابه واالختالف في االسلوب المعرفي لدى الزوجين  .)2002 (صامع ،والعقاد ،شامه ،الخولي

 .144-  122ص)61 (مجلة علم النفس. واجيعالقتهما بادراك التوافق الزو

  

  . القاهرة،الفاروق الحديضة. المشكالت والصحة النفسية). 2000( مديحة الدسوقي،

  

 دار النهضة العربية للطباعة والنشر، .علم النفس ودراسة التوافق .)1980( دسوقي، كمالال

  .بيروت
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 .، جامعة دمشق، دمشق6ية التكيف، ط، دراسة سيكولوجالصحة النفسية). 1982(الرفاعي، نعيم 

  سوريا

 

 . جامعة دمشق،7 ط،الصحه النفسية دراسة سيكلوجية التكيف). 1987( نعيم ،الرفاعي

  

افق النفسي واالجتماعي لالسرى الفلسطينين المحررين في التو). 2011(موسى . رواشدهال

 )رسالة دكتوراه غير منشوره( ، محافظة الخليل
 

حررين الفلسطينين وعالقتها ببعض االثار بعيدة المدى للتعذيب لدى الم). 2001( محمد ،الزير

 . غزة،الجامعه االسالمية.  رسالة ماجستير غير منشورة،المتغيرات

  

 آلثار النفسية والجسمية بعيدة المدى للتعذيب لدى األسيراتا )2010( السراج ، ابو دقه،زقوت

 .برنامج غزة للصحة النفسية  .الفلسطينيات 

  

ر النهضة العربية  دا. بيىروت،للزواج والتغير االجتماعياالختيار . )1981 (.، سامية الساعاتي

 .للطباعة والنشر

 

 خبرات السجن عند الرجل الفلسطيني ووسائل التكيف، .)1997(. السراج، إياد وقوته، سمير

 .برنامج غزة للصحة النفسية، غزة

  

 السيئة  خبرات التعذيب والمعاملة.)1996(  سمير، وقوته، سهيل، والسالمي،إياد ،السراج

. برنامج غزة للصحه النفسية .لدى السجناء الفلسطينين) PTSD(واعراض كرب ما بعد الصدمة

 .غزة

  

رسالة  حاجات زوجات األسرى والمعتقلين النفسية االجتماعية، .)2006 (الشريف، ميسون

 . القدس، فلسطين.ماجستير غير منشورة

 

 .اسات والنشر، الكويتمركز الدر. الزواج والعائلة). 1995( عدنان الشطي،

  

 .دار القلم، دبي. مبادئ الصحة النفسية ).1987( محمد الطحان،
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 . لبنان ،بيروت. ، دار الكنوز االدبيةفصول عن المراة). 1996 ( هادي العلوي،
 

 ، الرياض،مكتبة جرير .حان الوقت لزواج افضل. )2004 (حنان  اهللا، وعطا  سهام،الصويغ،

 .ديةالمملكة العربية السعو

  

التوافق الزواجي وعالقته ببعض سمات الشخصية لدى معلمي ومعلمات القطاع ):2002(اللدعة 

  الجامعة االسالمية، غزة، )رسالة ماجستير غير منشورة(،الحكومي في محافظة غزة

 

، في البيت والمدرسة  الصحة النفسية منظور ديناميكي تكاملي للنمو).2000( حجازي، مصطفى

  .لثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب المركز ا. 1ط
 
 مجلة علم النفس، بحث منشور بالكتاب السنوي في التوافق الزواجي. )1986 (ن، راويةحسي

 .مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة. الصادر عن الجمعية المصرية للدراسات النفسية

 

 .القاهرة. رة، مؤسسة كليوباتعناعلم النفس ومشكالت مجتم ).1980( حفني، قدري

 

 . القاهرة.إخوان رزيعة، دراسات في علم االجتماع واألسرة .)1987( حلمي، جالل إسماعيل

  

 . المكتبة الجامعية االسكندرية،الصحة النفسية وسيكلوجية الشخصية). 2000( فوزي ،حيل

  

 المكتب المصري الحديث. 9طاصول علم النفس، . )1973(حمد ا،راجح

  

التوافق النفسي واالجتماعي لدى أبناء الفلسطينيين المحررين من ). 2008(سعدي، أنور 

 معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة، .، رسالة ماجستير غير منشورةالسجون اإلسرائيلية

 مصر

  

كاء االجتماعي القيم االجتماعية وعالقتها بالتوافق النفسي لدى  الذ).1997( نبيل صالح سفيان،

 .جامعة بغداد، كلية التربية. طروحة دكتوراه غير منشورة، أطلبة جامعة تعز
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دراسات تنبؤية لقياس درجة التوافق الزواجي في ضوء عدة متغيرات ). 1997(سمور، قاسم 

 75- 69، العدد الثالث، ص ص 2، المجلد العلوم اإلنسانيةمجلة  أبحاث اليرموك،

 

 . بيروت،نفائسدار ال. االمراض النفسيه الجسدية. )2000( فيصل ،صالح

  

رسالة . التوافق الزواجي للنساء العامالت في ضوء بعض المتغيرات). 2002(طاهات، لينا 

 األردن : أربد. جامعة اليرموك. رةماجستير غير منشو

 

دار القباء للطباعة والنشر . 1، جدراسات في الصحة النفسية. )1998(، محمد الرحمن عبد

 والتوزيع، القاهرة

 . الهيئة العامة للكتاب،القاهرة. الصحة النفسية للحياة الزوجية. )1972( العزيز عبد
 

،  الشباب قبل الزواج وبعده وعالقتها بالتوافق الزواجيتوقعات). 1991(عبد المعطي، سوزان 

 . مصر.جامعة عين شمس

  

عة  مجلة جام،التوافق النفسي للمتقاعدين من كبار السن في االردن). 2004( جهاد ،عالء الدين

 . االردن، جامعة مؤتة،7 عدد،19مؤتة للبحوث والدراسات مجلد 
 

 . فلسطين، نابلس، جامعة النجاح الوطنية،الدراسات الفلسطينية). 2009( عثمان ،عثمان
  

 دور برنامج تأهيل األسرى المحررين في تحقيق االندماج االجتماعي .)2005 (عماد، محمد

، "دراسة ميدانية في محافظة نابلس"يين داخل المجتمع، واالقتصادي لألسرى المحررين الفلسطين

  .، جامعة بغداد، العراق)رسالة دكتوراه غير منشورة(

  

 . عمان ،دار الشروق. علم اجتماع االسرة. )1994(  معن،عمر
 

 .دار الفكر للطباعة والنشر: عمان . 2، طالصحة النفسية). 2003( حنان ،العناني
 

ا في حل مشكالت ية الطفولة والمراهقة االسرة ودورهسيكلوج. )2003(  عبد الرحمن،العيسوي

 . عمان االردن ،دار اسامة. الطفولة
 

 . بيروت،دار مكتبة الهالل. الحياة الزوجية وعلم النفس). 1985(مصطفى  غالب،



 
 

91

 ،ترجمة محمد عثمان نجاتي ،2ط ،ثالث رسائل في نظرية الجنس) 1986( سيجموند فرويد،

 .لشروقدارا ،ةالقاهر

 التكيف النفسي واالجتماعي لدى األسرى المحررين في مؤسسات السلطة .)2006(. قباجة، رامي

 .، كلية الدراسات العليا، جامعة القدس)رسالة ماجستير غير منشورة(، الوطنية الفلسطينية
 

 . بيروت،صول علمي االجرام والعقاب منشورات الحلبي الحقوقيةأ ).2002( علي ،القهوجي
 

  القاهرة،مكتبة االنجلو المصرية االرشاد النفسي الديني). 1995( افي، عالء الدينكف

 

 المؤسسة العربية . 3، ط1، جزء الجنس والنفس في الحياة اإلنسانية). 1994( علي كمال،

 .للدراسات والنشر، بيروت

 .التوزيعالدار السعودية للنشر و. 2، طالمساعدة اإلرشادية النفسية ).2002(  محمدالليل،
  

 ،دار القلم. العالقة الزوجية والصحة النفسية في االسالم وعلم النفس). 1991( كمال مرسى،

 ..الكويت

 ، دار القلم،العالقة الزوجية والصحة النفسية في االسالم وعلم النفس ).2008( ابراهيم ،مرسي

 .الكويت

 

  . القاهرةالمطبعة الفجرية،.  الزواج واألسرة.)1983 (لمسلماني، مصطفىا

 أثر الممارسات اإلسرائيلية على التكييف النفسي واالجتماعي للمعتقلين .)1996( النجار، أمجد

 .دراسة لنادي األسير الفلسطيني. الفلسطينيين
 

 أثر عمل المرأة السعودية المتعلمة على التوافق في الحياة الزوجية). 1982(يغمور، هناء 

رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة ) اجهن في مدينة جدةدراسة ميدانية على العامالت وأزو(

 .األردن: األردنية، عمان

منظمة .  فئة جديدة من المرضى،الناجون من التعذيب):1992( لونة بيتر و، فيستي،ياكوبسن

  .المجلس الدولي لتاهيل ضحايا التعذيب: التمريض الدينماركية



 
 

92

  :المصادر والمراجع األجنبية

Boothby,  j. (2001). Evaluating the relationship between copying variables 

send prison adjustment. Tuscaloosa.( 2007(عن رسالة ماجستير تالحمه  

 
Cooper,  c.  and  Berwick,  s.  (2001).  Factors  affecting  psychological  well‐
being  of  three  groups  of  suicide‐prone  prisoners,  current  psychology: 
Developmental, learning, personality, and social, 20: pp 169‐182. 

 
Cenk , T. 1992 . The Ankara Experience . Journal of Rehabilitation and 

Prevention Of torture , 2: 42-44 

 

Eliot,  F.R.  (1986).  The  Family  Change  or  Continuity  London. Macmillan 
Education, L.T.D. 
 
 

Fazel, S and Danesh, J. (2002). Serious mental disorder in 23000 prisoners: 
a systematic review of 62 surveys, Lancet 359: p 545‐551. 
 
Hamart.e  Thompson,d.Steele  D.Matheny,and  Simons,C(2002)Age 
differences  in coping resources and satifisfaction with  life among middle 
aged young‐old,and oldest‐adults,Journal of Genetic Psycolog,163:pp360‐
367. 
 

Hairston. C. (2001). Prisonert and families. University of Illinois 

The Effect of Incarceration and Reentry on Children, Families, and 

Communities Prisoners and Families: Parenting Issues During 

Incarceration 

Creasie Finney Hairston, PhD Jane Addams College of Social Work 

University of Illinois at Chicago 
 

Keaveny and Zausznicesski,( 1999)Lif evnnts and psychological well being 
in women sentenced to prison,  issuesin Mental Health Nursing 20:pp73‐
90 
 
 



 
 

93

Moller,A  and  van  ZYL,B(1991)Relationship  Beliefs,Interpersonal 
Perception<and  Marital  adjustment  ,  Journal  of  Clinical 
Psychology,47(1)pp440‐459 
 
Rily,A,(1997) Perceptions of martial adjustmet  ,A comparison of comples 
who  merit  aftaer  cohabitation  and  without  cohabitation  (Doctoral 
dissertation,California  state  university  1977):Dissertation  Abstract 
international,36. 
 
Rokach,  A  and  Cripps,  J.  (1998).  Copying  with  loneliness  in  prison. 
Psychological Studies, 43: pp 49‐5 
 
Schwebel, A., Barocas, A. Reichmann Walters, and Schweble Milton.(1990). 
Personal adjustment  in Two‐earner Couples A structural model, Journal of 
Marriage and the Family, Vo 14, p789‐798. 
 
Sharf  and  Richard,  s  (2000).  The  psychotherapy  and  counseling.  Second 
Edition. Brooks Cole. 
 
Wolman,  B.  (1970).  The  families  of  Schizophrenics  Patients.  Acta 
Psychotherapy, 55, 189‐200. 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

94

 المالحق
 

استبانة المحكمين  )1(رقم ملحق   

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  ،،،ة/المحترم ................................ة / الدكتور/ الفاضل \االستاذحضرة 

    ،،تحيـة وبعــد

التوافق النفسي وعالقته بالتوافق الزواجي لدى االسرى المحررين  : "تنوي الباحثة اجراء دراسة بعنوان

وذلك استكماال لحصولها على درجة الماجستير في االرشاد النفسي والتربوي من ". فب محافظة الخليل 

 .جامعة القدس

كم من ذوي االختصاص في المجال، تأمل الباحثة تفضلكم بتحكيم المقاييس واإلسترشاد برأيكم ونظرا لكون

  ).إلخ...تعديل، إضافة، حذف . (واإلفادة من مالحظاتكم، وإجراء التعديل الذي ترونه مناسباً

  : وهذه المقاييس هي

  التوافق الزواجي  مقياس •

 التوافق النفسي استبانة  •

  

  ،،،ديري لكممع خالص احترامي وتق

  

  ساره الشريف: الطالبة

  الدراسات العليا/ جامعة القدس 

  كلية العلوم التربويه
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   استمارة التوافق النفسي لالسرى المحررين               

  -:البيانات االولية :الجزء االول 

  : ضع دائرة حول رمز اإلجابة المناسبة لك

  :العمر

   فما فوق - 41)د(     40 - 36 )ج(      35- 30 ) ب(     29-25) أ (

 

  -: عدد سنوات االسر 

  فما فوق -12) د(     11 - 8) ج(      7 -4) ب(    سنوات3 - 1  ) أ(

 

 

  -:العلمي المستوى  

          ماجستير فما فوق) ج(       بكالوريوس )ب(       ثانوي فما دون ) أ(

 

  عدد سنوات الزواج  

   فاكثر- 16) د (  15- 11 )ج (    سنوات10-  6) ب(   فما دون  سنوات5 )أ(

 

  عدد األبناء 

   فأكثر- 7) د(      6-4 )ج (        فما دون3) ب(        ال يوجد)أ(
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  -:الجزء الثاني 

في المكان المناسب ) X( ارجو وضع اشارة بالتوافق النفسي، من الفقرات التي تتعلق مجموعة فيما يلي

   . المعبر عن رايك

  

معارض 

 بشده

معارض محايد  موافق  وافقم

  بشده 

  الرقم  الفقرات

  1 .ثقتي بنفسي ضعيفه      

  2 .ال يروق لي ان يتحدث اصدقائي عن ايام السجن      

  3  .ال اشعر بطعم الحياة      

  4 .اشعر اني ضحية الظروف القاسيه     

  5 .اتردد كثيرا عندما اتخذ أي قرار      

  6 .اشعر اني سيء الحظ     

  7 . انني ال استطيع مواصلة العمل لفترات طويلهاشعر     

  8 .اشعر بالندم على ما قمت به سابقا     

  9 .تمر علي فترات اكره فيها نفسي وحياتي      

 10 .اشعر بالضيق والكابه عندما اكون في المنزل      

 11 .اخاف من اشياء ال يخافها الناس     

 12 .احترم نفسي كثيرا      

 13 .اشعر بالرضا عن نفسي      

 14 .اميل الى االنطواء واالنعزال عن النلس     

 15 .اعتمد على نفسي في اداء واجبي      

 16 .اتحمل مسؤولية اخطائي      

 17 .اخاف من البقاء وحيدا في الظالم      

 18 .تمر فترات اشعر فيها بالضيق دون سبب واضح      

 19 .تشدد في اموري اشعر انني م     

 20 احزن التفه االسباب      

 21 .اشعر بان الحياة قاسية      

 22 .اعاني من الكوابيس      

 23 .احب الوحده والعزله     
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 24 .اشعر بالدونيه     

 25 .ا يميل الى التشاؤم     

 26 .اخاف من المجهول      

 27 .افكر كثيرا في الموت      

 28 .يزعجني مظهري الخارجي     

 29  .اعاني من القلق      

30  .اشعر بخوف شديد من اشياء اعلم انها ال تؤذي      

 31  .اخاف من االماكن الشاهقه     

 32  .اعاني من الفزع الشديد      

 33  .اشعر بانني سريع البكاء      

 34  .اعاني من كثرة الخجل      

 35  .بانني سريع االنفعال التفه االسباب ينتابني احساس      
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 



 
 

98

  مقياس التوافق الزواجي 

  -:الثالث الجزء

في المكان ) X( ارجو وضع اشارة ،بالتوافق الزواجي الفقرات التي تتعلقمن فيما يلي مجموعة 

   . المناسب المعبر عن رايك

موافق 

 بشده

محايد  موافق معارض معارض 

  بشده 

  قمالر  الفقرات

  1 .اتفق مع زوجتي على مجاالت االنفاق المالي     

  2 .زوجتي . افضل القيام باألعمال دون مشاركة     

  3  .زوجتي محبة لي      

  4 .انا نادم على زواجي     

  5 .عواطف زوجتي نحوي قويه     

  6 .ال احصل على الحب من زوجتي      

  7 .صدقاءاتفق انا وزوجتي على اختيار اال     

  8 .لدينا مبادئ مشتركه     

  9 .انا غير راضي عن تعامل زوجتي مع افراد عائلتي     

 10 .لدينا اهداف مشتركه مع بعضنا البعض     

 11 .اواجه صعوبات زواجيه     

 12 .اثق بزوجتي      

 13 . اشعر ان اختياري لزوجتي موفق.     

 .ارتثير زوجتي اعصابي باستمر      14 

 15 .تبدي زوجتي االهتمام بي يوميا     

 16 .ال نتواصل انا وزوجتي معا بشكل جيد     

 17 .زوجتي ليست كفؤ كالزوجات الالتي اعرفهم     

نسوي خالفاتنا الزوجيه من خالل تفهم مطالب بعضنا      

 .البعض

18 

 19 .اعتبر نفسي سعيدا بزواجي      

 20 .لزوجيه للمرح والضحك تفتقد حياتنا ا     
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 21 .اشعر باالهتمام وااللتزام بزوجتي      

 22 .اتشاجر مع زوجتي بشكل متكرر     

 23 .اتفق مع زوجتي حول كيفية قضاء وقت الفراغ     

 24 .حول الشؤون الماليه اتجادل مع زوجتي     

 25 .حول قراراتنا الرئيسية ال اتفق مع زوجتي     

 26 .نا راض عن عالقتي مع زوجتي ا     

 27 .اختلف مع زوجتي حول كيفية ادارة المنزل     

 28 .اختلف مع زوجتي في معتقداتنا     

 29  .اعتبر ان حياتنا الزوجيه ناجحة     

30  .بعاداته  تضايقني زوجتي     

 31  .يوجد انسجام بيننا ال     

 32  .الخر يظهر كالنا عواطف دافئه تجاه ا     

 33  .افكر في انهاء عالقتي الزوجيه      

 34  .اتفق مع زوجتي على طرق تعاملنا مع اقربائنا      

 35  .زوجتي متفهمة لي       
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استبانة أفراد العنية) 2(رقم ملحق   

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  اخي االسير المحرر المحترم

    ،،تحيـة وبعــد

التوافق النفسي وعالقته بالتوافق الزواجي لدى  : "راء دراسة بعنواناجبالباحثة تقوم 

وذلك استكماال لحصولها على درجة الماجستير في ". االسرى المحررين في محافظة الخليل 

  ،االرشاد النفسي والتربوي من جامعة القدس

تبانات بدقة لذلك أرجو من حضرتكم اإلجابة على جميع االسئلة التي تحتوي عليها هاتان االس

باتكم سوف تعامل بسرية تامة ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي اوموضوعية، علما بان إج

  فقط 

   أمام العبارة التي تناسبك )X (وتكون اإلجابة بوضع عالمة

  مع الشكر والتقدير
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   استمارة التوافق النفسي لالسرى المحررين               

  -:ات االولية البيان:الجزء االول 

  : ضع دائرة حول رمز اإلجابة المناسبة لك

  -:السن 

   فما فوق - 41)د(      40 - 36 )ج(      35- 30 ) ب(      29-25) أ (

  

  -: عدد سنوات االسر 

  فما فوق - 12) د(       11 - 8) ج(       7 - 4) ب(     سنوات3 - 1 )أ(

  

 

  -:العلمي المستوى  

    ماجستير فما فوق) ج(      بكالوريوس )ب(     دونثانوي فما  )أ(

        

  عدد سنوات الزواج  

   فاكثر-16) د (  15-11 )ج(    سنوات10-  6) ب(   فما دون  سنوات5 )أ(

  

  عدد األبناء 

   فأكثر- 7) د(     6-4 )ج(       فما دون3) ب(          ال يوجد)أ(
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  -:الجزء الثاني 

  :اخي االسير المحرر 

في المكان المناسب ) X( ارجو وضع اشارة بالتوافق النفسي، من الفقرات التي تتعلقموعة  مجفيما يلي

   . المعبر عن رايك

  

معارض 

 بشده

معارض محايد  موافق  موافق

  بشده 

  الرقم  الفقرات

  1 .ثقتي بنفسي ضعيفه      

  2 .ال يروق لي ان يتحدث اصدقائي عن ايام السجن      

  3  .حياة ال اشعر بطعم ال     

  4 .اشعر اني ضحية الظروف القاسيه     

  5 .اتردد كثيرا عندما اتخذ أي قرار      

  6 .اشعر اني سيء الحظ     

  7 .اشعر انني ال استطيع مواصلة العمل لفترات طويله     

  8 .اشعر بالندم على ما قمت به سابقا     

  9 .تمر علي فترات اكره فيها نفسي وحياتي      

 10 .اشعر بالضيق والكابه عندما اكون في المنزل      

 11 .اخاف من اشياء ال يخافها الناس     

 12 .احترم نفسي كثيرا      

 13 .اشعر بالرضا عن نفسي      

 14 .اميل الى االنطواء واالنعزال عن النلس     

 15 .اعتمد على نفسي في اداء واجبي      

 16 .ية اخطائي اتحمل مسؤول     

 17 .اخاف من البقاء وحيدا في الظالم      

 18 .تمر فترات اشعر فيها بالضيق دون سبب واضح      

 19 .اشعر انني متشدد في اموري      

 20 احزن التفه االسباب      

 21 .اشعر بان الحياة قاسية      

 22 .اعاني من الكوابيس      
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 23 .زلهاحب الوحده والع     

 24 .اشعر بالدونيه     

 25 .ا يميل الى التشاؤم     

 26 .اخاف من المجهول      

 27 .افكر كثيرا في الموت      

 28 .يزعجني مظهري الخارجي     

 29  .اعاني من القلق      

30  .اشعر بخوف شديد من اشياء اعلم انها ال تؤذي      

 31  .قهاخاف من االماكن الشاه     

 32  .اعاني من الفزع الشديد      

 33  .اشعر بانني سريع البكاء      

 34  .اعاني من كثرة الخجل      

 35  .ينتابني احساس بانني سريع االنفعال التفه االسباب      
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  مقياس التوافق الزواجي 

  -:الثالث الجزء

  اخي االسير المحرر

في المكان ) X( ارجو وضع اشارة ،بالتوافق الزواجي ات التي تتعلقالفقرمن فيما يلي مجموعة 

   . المناسب المعبر عن رايك

موافق 

 بشده

محايد  موافق معارض معارض 

  بشده 

  الرقم  الفقرات

  1 .اتفق مع زوجتي على مجاالت االنفاق المالي     

  2 .زوجتي . افضل القيام باألعمال دون مشاركة     

  3  .ة لي زوجتي محب     

  4 .انا نادم على زواجي     

  5 .عواطف زوجتي نحوي قويه     

  6 .ال احصل على الحب من زوجتي      

  7 .اتفق انا وزوجتي على اختيار االصدقاء     

  8 .لدينا مبادئ مشتركه     

  9 .انا غير راضي عن تعامل زوجتي مع افراد عائلتي     

 10 .ع بعضنا البعضلدينا اهداف مشتركه م     

 11 .اواجه صعوبات زواجيه     

 12 .اثق بزوجتي      

 13 . اشعر ان اختياري لزوجتي موفق.     

 .تثير زوجتي اعصابي باستمرار      14 

 15 .تبدي زوجتي االهتمام بي يوميا     

 16 .ال نتواصل انا وزوجتي معا بشكل جيد     

 17 .جات الالتي اعرفهمزوجتي ليست كفؤ كالزو     

نسوي خالفاتنا الزوجيه من خالل تفهم مطالب      

 .بعضنا البعض

18 

 19 .اعتبر نفسي سعيدا بزواجي      
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 20 .تفتقد حياتنا الزوجيه للمرح والضحك      

 21 .اشعر باالهتمام وااللتزام بزوجتي      

 22 .اتشاجر مع زوجتي بشكل متكرر     

 23 .مع زوجتي حول كيفية قضاء وقت الفراغاتفق      

 24 .حول الشؤون الماليه اتجادل مع زوجتي     

 25 .حول قراراتنا الرئيسية ال اتفق مع زوجتي     

 26 .انا راض عن عالقتي مع زوجتي      

 27 .اختلف مع زوجتي حول كيفية ادارة المنزل     

 28 .اختلف مع زوجتي في معتقداتنا     

 29  .اعتبر ان حياتنا الزوجيه ناجحة     

30  .بعاداته  تضايقني زوجتي     

 31  .يوجد انسجام بيننا ال     

 32  .يظهر كالنا عواطف دافئه تجاه االخر      

 33  .افكر في انهاء عالقتي الزوجيه      

 34  .اتفق مع زوجتي على طرق تعاملنا مع اقربائنا      

 35  .متفهمة لي زوجتي       
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قائمه بأسماء السادة المحكمين): 3( رقم ملحق  

 

  مكان العمل  االسم

   وعلم النفسعميد كلية التربية جامعة الخليل  جمال ابو مرق. د

  في جامعة الخليل محاضر  كامل كاتلو. د

  رئيس قسم التربية في جامعة الخليل   يونسكمال. د

  معة القدس المفتوحة الخليلمحاضر في جا  يوسف ابو ماريه. د

  محاضر في قسم االرشاد النفسي والتربوي جامعة الخليل  معن مناصره. د

  محاضره في جامعة الخليل وجامعة القدس المفتوحة  ميسون الشريف. أ

 محاضرة في قسم االرشاد النفسي والتربوي جامعة الخليل  سناء شاكر ابو غوش. د

 الرشاد النفسي والتربوي جامعة الخليلمحاضرة في قسم ا  فاطمة عيدة .أ
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