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التي وجدت ارتباطا داال بين درجات   1990منها دراسة فان .سواء
السلوك الظاهر لألطفال و بين المقاييس الخاصة بالصراع الزواجي و 

  .الصراع حول تربية الطفل

و دراسة  1985و دراسة هانم الشبيني  ��1991و دراسة كي 
أن التوافق الزواجي له اثر كبير  والتي خلصت كلها إلى 1990المزروعي 

  على توافق األبناء و نموهم 

ومن هنا تتضح أهمية دراسة االستقرار األسري كمتغير أساسي و 
تأثيره على توافق األبناء خاصة انه ال توجد أي دراسة في هذا الموضوع 
في المجتمع الجزائري الذي له خصوصياته الثقافية و االجتماعية مما 

  دراسة ذات أهمية خاصةيجعل هذه ال

  �ــــــــــــ
اف ا���ـــــــــأه

تطبيق بعض االختبارات النفسية في مجال العالقات األسرية و تكييفها 
على الوسط الجزائري مما يوفر للباحثين و الممارسين على حد سواء 

  أدوات للقياس و التشخيص

  التعرف على دور األسرة في تحقيق الصحة النفسية ألبنائها

تأكيد دور األخصائي النفسي في مساعدة األسر عن طريق العالج العائلي 

  هـــث و أهميتــة البحــــمشكل

ثم  1945لقد بين الباحثون في علم النفس بداية من دراسات سبيتز 
أن اإلنسان ينمو جسديا و نفسيا بشكل أفضل حين تتم رعايته  1970بولبي 

ال يتم إشباع هذه الحاجة إال في بواسطة شخص يمنحه الحب و األمان و 
فحرمان الطفل من إشباع حاجاته األساسية بسبب .وسط اسري مستقر

الخالفات المستمرة و انشغال الوالدين بمشاكلهما الخاصة ينعكس 
األحيان  نبالضرورة على مفهوم الطفل عن ذاته بل وشعوره في كثير م

  .بعدم استحقاقه للرعاية

ية جوا متوترا و تدعم المناقشات الحامية حيث تخلق الصراعات األسر
المستمرة بين الوالدين أحاسيس الطفل بعدم األمان و يشعر الطفل الذي 
تسود في أسرته مشكالت زواجيه بقدرة أقل في التعامل مع المخاوف 
الطفولية العادية و يشعر أيضا بالعبء النفسي بسبب هذه المشكالت التي 

ئ فهمها و يبالغ األطفال في هذه المشاعر إذا ال يستطيع فهمها أو التي يس
ما أدركوا عدم قدرة الوالدين على التعامل معها بل قد يشعرون في بعض 

  .األحيان أنهم هم المسئولون عن ما يعانيه الوالدان

مما ينعكس على مفهومهم عن ذواتهم فيتبنوا مفهوما سلبيا عن أنفسهم 
 (ر سوية مثل السلوك العدوانيمما يمهد إلى ظهور أشكال من السلوك غي

 كما بينت ذلك العديد من الدراسات الغربية و العربية على حد ) 1998هدية
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الفشل في األداء الوظيفي لألسرة تأثير بالغ الخطورة على المجتمع مما 
مشكالت متعددة ومتنوعة سواء كانت يعطل تطوره و يظهر في صورة 

  .مشاكل نفسية أو تربوية أو اجتماعية أو اقتصادية

و يقوم االستقرار األسري أساسا على استقرار العالقة الزوجية أي 
و التوتر الزواجي مما يجعلها في منأى  بنجاحها و سالمتها من االضطرا

ستقرار يتضمن عن التعرض للتهديد  بالفشل و ما ينتج عنه من طالق فاال
التمسك بالعالقة الزوجية الن كال الطرفين يشعر بالتوافق و الرضي و 
السعادة أما العالقة غير المستقرة فهي العالقة التي يشعر فيها الطرفان 
انهما غير متوافقين و غير راضيين عن عالقتهما و أنهما تعساء مع 

  ) 28ص  2006بلميهوب (بعضهما 

األسري في هذه الدراسة عن طريق مقياس  وقد تم قياس االستقرار
العالقات األسرية الذي وضعه هيودسن حيث يقيس هذا المقياس المشكالت 
في العالقات األسرية حيث تدل الدرجات المرتفعة على المقياس إلى وجود 
استقرار اسري بينما تدل الدرجات المنخفضة إلى وجود مشكالت دالة 

  ستقرار األسريإكلينيكيا ما يشير إلى عدم اال

  اإلطار النظري للبحث

 :����� ا��واج وأه����  -   1

لزواج هو تلك العالقة االجتماعية الوحيدة الدائمة بين الرجل والمرأة ا
التي يباركها اهللا سبحانه وتعالى ألنها األساس الشرعي السليم لتكوين 

من  و من آياته أن خلق لكم(األسرة خلية المجتمع األولى يقول تعالى 
عل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك آليات جأنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها و 

وهو من أهم األحداث الكبرى في ,21"سورة الروم اآلية''.) .لقوم يتفكرون
أما الميالد . تلك األحداث هي الميالد والزواج والموت ,حياة اإلنسان 

فاإلنسان هو الذي الزواج  اأم, والموت فيحدثان دون أن تكون لنا يد فيهما
  .يقرر بمن سيتزوج ومتى

 )196ص,1986,عبد الرحمان(

والزواج مطلب أساسي من مطالب النمو الذي إذا تحقق إشباعه بنجاح 
أدى إلى الشعور بالسعادة وأدى إلى النجاح في تحقيق مطالب النمو 

دي الفشل في إشباعه إلى نوع من الشقاء وعدم التوافق ؤبينما ي,مستقبال 
للزواج إذن أهميته الكبيرة كعملية ف .طالب الفترات التالية من الحياةمع م

كوين  األسرة وللدور الذي يسهم به في تاجتماعية وكخطوة أساسية في 
  تحقيق التوافق النفسي لكل من الرجل والمرأة

فالزواج هو السبيل الذي يلتمس فيه كل منهما طريقه إلى شريك من 
  الجنس اآلخر

والدفء والوفاء والصدق ويحقق له السعادة الشخصية  يجد عنده الحب
نفسية واالجتماعية ليجنبه الغواية ويشبع له العديد من حاجاته او

  )1ص, 1986,المرجع السابق.  (والفزيولوجية التي يصعب تحقيقها دونه

1-1���ــــــــا�����  :�واجــــــــ� ا�ــــــ�ت ا��� �

الحاجات والدوافع التي يصعب يسهم الزواج في إشباع العديد من 
  :إشباعها دونه فهو يشبع

الذي هو الدافع البيولوجي الوحيد الذي يتأجل  ا�
ا%$ ا�#"!�* 
والجنس ,إلى ما بعد الزواج,إشباعه عند كثير من الشباب في مجتمعنا 

كدافع قوي يعد احد الحاجات ذات االهتمام وذات المكانة األساسية في 
ي يمكن بإشباعه تحقيق اإلرضاء النفسي والراحة وجية الذزالعالقات ال

ل بالجسدية وال يقف إشباع الدافع الجنسي على جانبه الفيزيولوجي فحسب 
  .هو إشباع نفسي في  الوقت ذاته

 ���
دة ــــــــــ) ا���ـــــــــا('&  

   :من خالل ما سبق يمكن طرح التساؤل اآلتي

للمراهقين حسب نوعية هل توجد فروق جوهرية في الصحة النفسية 
  العالقات األسرية ؟

  (ـــــــــــــــا�-�,�

توجد فروق جوهرية في الصحة النفسية حسب نوعية العالقات 
  األسرية

�
  . ـــــــــــ
 ا��-�ه�ــــــــــ��

�  ( ـــــــــــــ( ا�"-!�ـــــــــ2م ا��0ـــــــــ/-

    :تعرف المنظمة العالمية للصحة الصحة كما يلي

هي حالة من الرفاهية و السعادة و الكفاية الجسمية و النفسية و 
  االجتماعية التامة و ليست مجرد غياب المرض أو العجز أو الضعف

فهناك عالقة بين الصحة الجسمية و الصحة النفسية و هي عالقة وثيقة 
فتعريف الصحة النفسية هو تعريف الصحة الجسمية نفسه مع إبدال كلمة 

ة جسمية فالصحة النفسية هي التوافق التام بين الوظائف النفسية نفسية بكلم
المختلفة مع القدرة على مواجهة األزمات و الصعوبات العادية المحيطة 
باإلنسان و اإلحساس االيجابي بالنشاط و السعادة و الرضا وهذا يعني أن 

   :الشخص الذي يتمتع بالصحة النفسية ال بد من توافر السمات التالية

فهم اإلنسان نفسه و تقبلها بما فيها من سلبيات وايجابيات و أن  1 
  يعمل على معالجة السلبيات و التعامل معها و أن يدعم االيجابيات 

تقبل اآلخرين كما هم و ليس بالصورة التي يراها أو يرضى عنها و  2
في كل إنسان جوانب ايجابية و جوانب سلبية و عليه التركيز في تفاعله 

  الجوانب االيجابيةعلى 

امتالك مفهوم ذات ايجابي ففكرة المرء عن نفسه تلعب دورا كبيرا  3
  في تكيفه شخصيا و اجتماعيا و شعوره بالكفاية و السعادة 

اتخاذ أهداف واقعية في الحياة ووضع مستويات طموح مناسبة  4
  لقدرات الفرد وإمكانياته 

  القدرة على ضبط النفس و تحمل المسؤولية  5

الشعور بالسعادة وليس معناها أن يكون اإلنسان بدون مشاكل فليس  6
هناك حياه تخلو من المشاكل و لكن المقصود هو القدرة على حل المشاكل 

  و أسلوب مواجهة الصراع

وقد تم قياس مفهوم الصحة النفسية باستخدام اختبار الصحة النفسية  
لى الصحة النفسية لعبد الرحمن عيسوي حيث تدل الدرجات المنخفضة ع
  بينما تدل الدرجات المرتفعة إلى اختالل الصحة النفسية

�  �ةـــــــــــــ2م ا34ـــــــــ/-

األسرة هي وحدة اجتماعية متكونة من الزوج و الزوجة و األبناء 
يجمعهم رباط الدم و األهداف وتعتبر من أهم المؤسسات االجتماعية التي 

  تدور حولها حياة اإلنسان

سرة مجتمع صغير متكامل و هيئة أساسية تقوم بوظائف مختلفة و فاال
متعددة تتداخل وتتشابك مع وظائف أنظمة المجتمع األخرى حيث أن هذه 
األنظمة تتساند وظيفيا مع بعضها و تؤثر و تتأثر كل منها باألخرى و 

بالصورة السليمة تؤثر بدرجة كبيرة  ااألسرة إذا نجحت في أداء و وظائفه
  فسيكون هذا االنظم األخرى أما إذا فشلت في أداء و وظائفهعلى 
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سع وسيلة للوقاية والعالج معا من أعراض ايعد على نطاق وو
فشعور الفرد انه مرغوب فيه من الطرف اآلخر يعطيه إحساسا ,العصاب 

كما أن ارتباطه بشخص آخر يجنبه الخوف من الوحدة بالقيمة والتقدير 
يونس (زيادة على أن وظيفة الوالدية تعطي شعورا باالرتياح والسعادة 

  )301ص1978

أن الخلية الزوجية عمادها الحب و  1992سعدان وقد أكدت دراسة 
عن الذات وتقديرها  فالتوافق الزواجي قرين الرضى. دوام التوافق

ذا هو روح الحياة الزوجية السعيدة وليس معنى ذلك واالتزان النفسي وه
انعدام المشكالت بين الطرفين ولكن التوافق الزواجي والتكيف السريع 
واالتزان العاقل هو الذي يحفظ للخلية الزوجية حياتها بكل سعادة ونشاط 

أما إذا عظمت المشكالت الزوجية وانعدم التوافق بين الطرفين ,ورضى
فان الخلية الزوجية سرعان ما ,شكالت وازمنت واستحكمت هذه الم

تتداعى بعوامل الصراع النفسي والقلق واالكتئاب ويسود الشقاء بين 
ان النجاح في القيام بالدور الزواجي يعطي اإلحساس بكفاءة و.أفرادها

حافظة على مالدور األسري ومسايرة الزوجين للتوقعات وكسب العيش وال
ية وتنشئة األطفال كل ذلك يؤدي إلى اإلحساس األسرة والمساندة االنفعال

بالكفاءة واالنجاز والثقة بالنفس مما يجعل الفرد يقيم نفسه تقييما ايجابيا 
  .يكشف عن تقدير الذات

  (ـــــــ( ا��و��ــــــــ�اب ا��:9ـــــــ( ا,8ــــ���7 – 2 

عتبر العالقات الحميمية بين األزواج أفضل أشكال إشباع حاجات ت
فرد للحنان و الصحبة واإلخالص والعاطفة والجنس وهذا حتى بالنسبة ال

 . لمن سبق لهم أن خبروا عالقات غير مرضية 

النسبة لبعض األزواج زوال الرضى مرتبط بمشكالت ذات داللة في ب
 .العالقة ولكن ألسباب متعددة يقرر األزواج البقاء مع بعض

األزواج للحفاظ على  لكثير من المعلومات متوفرة عن ما يفعلهاف
 .عالقات مرضية

  :ن بين الخصائص المحددة بشكل كبير والتي ترتبط بالتوتر الزواجي ما يلي م

وجود مستوى عال من السلبية في التفاعل الزواجي : ا�?�<�( ا=و�>
ان االزواج التعساء يسلكون بسلبية عكس األزواج السعداء الذين  يقضون .

دراسة  ببايجابية اتجاه بعضهما البعض حس وقتا أكثر مع بعض ويسلكون
 . 1973وايس و اخرون

داء مقارنة بغير السعداء يسلكون عان األزواج السفبعد من ذلك ا
بايجابية حتى إذا كان الطرف اآلخر سلبي اتجاههم  كما بينت ذلك دراسة 

   1982ا��ونجاكبسون و 

ع حساب في إن اقتسام االيجابية عند األزواج السعداء هو مماثل لوض
مما يسمح ,البنك مع مرور الوقت يتكون استقرار في مستوى القرض 

الذين لديهم تبادل ,وبالعكس األزواج التعساء, لبيةسللطرفين عدم تبادل ال
ضئيل في التبادل االيجابي فان قرض حساب عالقاتهم سيكون ضئيال أو 

 . بالتالي فإنهم يميلون إلى تبادل السلبية ومنعدما 

�>��@�(ا�?Aعند فالصراعات  لهي االتصال غير الفعال في ح ( ا�
مناقشة مواضيع الصراع فان األزواج الذين لديهم مشكالت ينتقدون 

 بعضهم البعض ويفشلون في االستماع بفعالية لبعضهم البعض 

و يميلون إلى االنسحاب من بعضهم البعض وال يستخدمون أسلوب حل 
ال يميلون إلى , يع التي تثير الصراعضالموا فعند مناقشة.المشكالت االيجابي  

اقتراح الحلول الممكنة للمشكالت وغالبا ما يرفضون مناقشة هذه المواضيع 
فهناك دائما نفس الصراع حول .وينسحبون إلى غرفة أخرى أو يتركون البيت

  .يير ايجابي في العالقةغالصراع الذي ال يؤدي إلى أي ت,نفس المواضيع

الدافع الجنسي عن طريق الزواج يحدث إرضاء  الشك أن إشباعو 
يمكن أن  نفسيا وجسديا معا في عالقة يرضى عنها المجتمع وهو ماال

  .يتحقق في عالقة جنسية أخرى غير شرعية

 *��
�ــــ( ��Bـــــا��Cوا�� Dعلى عينة 1945ففي دراسة ستروس �ــــ
زوجين بالفعل والمقترنين في خطوبة والمت373 من الشباب والفتيات عددهم

انت هناك قائمة باهم الحاجات التي كانوا يأملون كمنذ اقل من سنة 
هي أول ) إلى شخص يحبني (زواج فجاءت الحاجة لإشباعها عن طريق ا

إلى شخص أبوح (الحاجات لكل من الرجال و النساء بينما جاءت الحاجة 
في مواجهة   الحب دافع قوي نحو التعاونف, في المرتبة الثانية)له بأسراري 

ويتبعه الشعور باألمن ,ألنه عالقة مختارة  ةمشكالت واحباطات الحيا
واالطمئنان وان التأييد العاطفي إنما يأتي نتيجة أن الشخص محبوب من 

  .اآلخرين و يحبهم لذاتهم وانه ذو قيمة لديهم

�ت ا���2(ا* �Eات واFا� 
فاالنفصال عن األسرة األصلية   ����( ��Hآ�
ففي دراسة . ت الهويةاسرة جديدة يدعم الشعور بالذات واثبوتكوين أ

وجدت عالقة بين تحقيق الذات والعالقات الزوجية الناجحة ,1976افاري 
ن ذواتهم بدرجة عالية من خالل وحيث أن هؤالء األزواج يحقق,

   )8بدون تاريخ ص,عبد المعطي و دسوقي .(الزواج

 والحاجة لألبوةند المرأة ع الحاجة إلى األمومةكما يشبع الزواج * 
  .عند الرجل

  (ـــــــــ�واج وا��0ـــــــــا� 2 -1

ال شك أن إشباع هذه الحاجات يؤدي إلى تحقيق السعادة والتوافق 
  .النفسي والصحي واالجتماعي

أن الرجال المتزوجين أكثر , فقد وجدت دراسة جينيفياف و آخرون
نساء ,زوجونرجال مت(المجموعات األربعة شعورا بالسعادة

وان الرجال غير ) نساء غير متزوجات,رجال غير متزوجين,متزوجات
  .المتزوجين اقل سعادة من النساء غير المتزوجات

وقد فسرت هذه النتيجة من أن المتزوجين أكثر ارتباطا بأفراد األسرة 
التي يرعونها وأكثر عونا وحبا لهم وأكثر توافقا معهم بينما يكون غير 

ل إحساسا بذلك بل قد يشعرون أنهم عالة على اآلخرين وأنهم المتزوجين اق
 .محل كراهية منهم

األمر , واج يؤدي إلى الترابط بين األسر وتقوية أواصر المحبة بينهمزلاف
ويفيد الزواج ,من التوافق األسري لدى المتزوجين  االذي يصحب معه مزيد

ل إن معدل الموت ب,لكل من الرجل والمرأة التوافق الصحيأيضا في تحقيق 
فالمتزوجون لديهم معدال منخفضا في ,يرتبط بدرجة كبيرة بالحالة الزواجية 

كل مراحل الحياة عن األشخاص الذين لم يسبق لهم الزواج أو تحطم زواجهم 
بالموت أو الطالق ويرجع دور الزواج في ذلك لما يسهم به في تحقيق التوازن 

وهذا . شخصين يعتني كل منهما باآلخر العقلي والنفسي للمتزوجين الن هناك 
الرغم من انه أصبح محل تساؤل في المجتمع      الغربي بما جعل الزواج 

حيث أن العديد من األفراد يتساءلون عن مصداقيته كما هو الحال في أمريكا 
فهو يسهم في مساعدة الفرد على مواجهة  فان عدد المتزوجين ال يتناقص

  )1ص 1985سترين ( الضغط

للمتزوجين نظرا  التوافق االجتماعيكذلك يسهم الزواج في تحقيق و
لما للزواج من قيمة اجتماعية فالذي يقاوم الزواج غالبا ما يشعره األهل 

كثيرا وواألصدقاء انه منبوذ أو سيكون منبوذا إذا استمر على هذه الحال 
ة من ما يشعر العزاب والمطلقون أنهم اقل حظا في حياتهم وأنهم اقل قدر

ويسهم .اآلخرين على تكوين عالقات اجتماعية حقيقة وصادقة مع اآلخرين
فتزول معه عوامل القلق  التوافق االنفعاليالزواج بدرجة كبيرة في تحقيق 

  .والخوف من المستقبل أو تقلبات الحياة
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األزواج منتشر في العالقات المضطربة و يترك  نبيلعنف اكما أن 
لديهم أثارا خطيرة من الناحية النفسية والجسمية خاصة على النساء كما 

  .1992بينت ذلك دراسة فيفيان وآخرون 

و تزداد مخاطر العنف الجسدي إذا كان احدهما مدمنا على الكحول 
 .1995 حسب دراسة ميرفي

ف الصحة الجسمية وهذا لكون ما يرتبط الزواج المضطرب بضعك
األزواج غير السعداء أكثر عرضة لتناول الكحول والتدخين للهروب من 

فالزواج السعيد يوفر  المشكالت الزوجية مما يؤثر على صحتهم الجسمية
لألزواج القوة على مواجهة ضغوطات الحياة وينقص من آثارها السيئة 

  )7ص1997,المرجع السابق .(على الصحة الجسمية 

اآلثار الوخيمة الضطراب العالقة الزوجية على األزواج  تقتصروال 
ع احيث تؤثر بشكل كبير على األطفال خصوصا الصر بل تمتد لألبناء

الحاد بين الوالدين فهو مرتبط بنسبة كبيرة بمشكالت السلوك وعدم التكيف 
  .عند األطفال 

بناء الفروق بين أ(في دراستها حول ,1998.هديةكما بينت ذلك 
المتوافقين زواجيا وغير المتوافقين في كل من درجة العدوانية ومفهوم 

ينت النتائج أن سوء التوافق ب فقد ).12الى 10راسة لألطفال من دالذات 
كل من العدوان ومفهوم الذات لألبناء  الزواجي له دور كبير وسلبي على

المتوافقين من الجنسين حيث كانت الفروق ذات داللة احصائية بين أبناء 
  .وأبناء غير المتوافقين في كل من درجة العدوانية ومفهوم الذات

  دورا=ر'�د %� ا��?-�� /J ا���&:ت ا��و��( -4 

إذا كان اضطراب العالقة الزوجية يؤثر على صحة الزوجين النفسية 
والجسمية و على صحة األبناء فان األمر يستدعي البحث عن حلول للحد 

ان  Fine 1981شير بعض المصادرمنها فينتسلبية حيث من هذه اآلثار ال
بشكل واضح وإذا % 25من األمريكيين هم مضطربون انفعاليا منهم 80%

ن وكانت نسبة االضطراب عالية في المجتمعات األخرى حسب ليت
Leigthon 1963���  هناك طريقة لتحسين درجة اإلشباع و المتعة في

 الحياة الزوجية؟

إذا كان عدم الرضا الزواجي عرض للمشكالت " :1985 ويؤكد سترين
العصابية المنتشرة في المجتمع الغربي والمجتمعات األخرى فان أكثر الطرق 
أهمية لتحسين الزواج سيكون بأحداث تغيرات نفسية عند األفراد إن هذا عمل 

ففي المجتمعات التي يكون العالج النفسي سائدا فيها .دا لكنه واعد جطموح 
 ".راد هم أكثر سعادة و الحياة الزوجية هي أكثر إشباعافان األف

ذلك أن التوتر من مشكلة يدل على الصحة مقارنة بعدم التوتر 
عملون تفاألزواج الذين يتجاهلون حاجتهم للعالج النفسي هم غالبا يس

 .اإلنكار أو القمع

)����� )8ص1985

سي ال ينبغي إن اإلرشاد الزواجي أو أي شكل آخر من أشكال العالج النف
أن يكون هدفه عالج األفراد المرضى ولكن على الممارسين مساعدة العمالء 

ض أن الرجال والنساء يمكنهم رإلى الوصول إلى التحليل المثالي الذي يفت
تحقيق سعادة أكثر إذا أحبوا وكان لديهم عالقات جنسية ولذات أخرى 

ر عائلي و دور في ويشعرون بمشاعر إنسانية ويتحكمون بالعقل ولديهم دو
صورة جيدة عن الذات ولديهم القدرة على االتصال  مالهيئات االجتماعية ولديه

  .واإلبداع والعمل وخالين من األعراض المرضية

فقد بينت دراسات عديدة أهمية التدخل اإلرشادي لمساعدة األزواج 
  .الذين يعانون من مشكالت في عالقتهم الزوجية

 )401ص 1995فيليبشالك ( 

ابعد من ذلك يؤدي اضطراب العالقة الزوجية إلى القلق واالكتئاب  
ة حاجات وتوقعات بعضهما أو هوالعصابية نتيجة لفشل الزوجين في مواج

الصعوبة في تقبل كالهما للفروق في العادات واآلراء والرغبات أو 
الصراعات المتعلقة بالمال أو أسلوب تربية األبناء إلى جانب الفشل في 

قات وعدم القدرة على التعبير عن أفكارهم لبعضهم البعض بوضوح العال
أو التعارض بين اتجاهات الزوجين  كل ذلك يشبع االضطراب النفسي 

  واإلحساس بفراغ الحياة 

�1982كما أكدت نورفل � كلما كان الزواج حسنا زادت سعادة المرأة ا
ر أسرية أما المتزوجة في حين أن سعادة الرجال تتأثر بنواحي أخرى غي

عدم التوافق الزواجي وما يتبعه من عدم اإلشباع العاطفي إلى جانب 
النزاعات الزوجية والمشاعر السلبية واحتمال االنفصال بين الزوجين إذا 
وصلت األمور إلى درجة عالية من سوء العالقة بين الطرفين واستحالة 

ور بعدم اآلمان استمرار الرابطة بينهما ففي مثل هذه الحاالت يشيع الشع
والقلق واالكتئاب واإلرهاق العصبي وعدم االتزان النفسي والوجداني 
والخوف من المستقبل والشعور بالضياع وعدم القدرة على تحمل التبعات 
إزاء شريك الحياة وإزاء األطفال والتناقض بين الواقع الذي يعيش فيه 

فع قوية للتوتر الفرد وبين آماله وتطلعاته كل هذه الظواهر تشكل دوا
  .النفسي والقلق واالكتئاب لدى األفراد غير المتوافقين زواجيا من الجنسين

وفر العالقة الزوجية المستقرة على المدى البعيد لكل تمن جهة أخرى 
أما في العالقات الزوجية ,طرف مواجهة اآلثار السلبية لضغوطات الحياة 

ثار ويعاني أكثر عند غير المستقرة فان كل طرف يكون عرضة لهذه اآل
أن  1991وز! �فقد أظهرت دراسة فلويد .التعرض لضغوطات الحياة 

ين لديهم أطفاال معاقين ويكونون راضين عن عالقتهم الزوجية ذالوالدين ال
يكون  لديهم اكتئاب اقل وعالقات ايجابية أكثر مقارنة بأمثالهم من غير 

 .السعداء في زواجهم 

    1991%$ركذلك وجدت دراسة 

أن األشخاص السعداء في زواجهم يقاومون بشكل أفضل من األزواج  
هالفورد . (غير السعداء البطالة المفاجئة  غير المتوقعة 

  )6ص,1997,.واخرون

فالتوتر في الزواج مرتبط باالضطراب النفسي الفردي عند احد 
 الطرفين مثال األزواج الذين يأتون للعالج الزواجي لديهم نسبة كبيرة من

 1991اإلدمان على المخدرات حسب دراسة هالفورد واسغاربي 

ومن جهة أخرى األشخاص الذين يأتون للعالج من اإلدمان لديهم 
مستويات عالية من اضطراب العالقة الزوجية حسب دراسة بالنكفيل  

1990.  

و يرتبط االكتئاب عند النساء واضطراب القلق عند الرجال بشكل 
  .راب العالقة الزوجيةخاص ارتباطا قويا باضط

إن االرتباط بين االضطراب النفسي للفرد واضطراب العالقة ال       
حيث أن اضطراب .يعني فقط مشكالت الفرد تؤدي إلى مشكالت زوجية

يزيد من و.ما يؤدي إلى مشكالت اإلدمان على الكحول االزواج هو غالب
ا بينت ذلك كم. تناقص فرص مواصلة العالج عند المدمنين على الكحول

 .1989ه&� �دراسة 

ما أن طول مدة الصراعات الزوجية هي من أكثر العوامل التي ك
تؤدي إلى االكتئاب عند النساء كما أنها مرتبطة بضعف مآله كما أظهرت 

  .1979وا��ونذلك دراسة بوزانفيل 
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بالمئة  63وبالمئة منهم ذكور   37, +سنة  14*(ر)سنة بمتوسط  17إلى 
  .منهم يزاولون تعليمهم في االكماليات والبقية في الثانويات%80و  إناث

إلى % 9بالنسبة للمستوى التعليمي لألب فيتراوح من األمية بنسبة 
 أما بالنسبة لالم فيتراوح كذلك بين األمية بنسبة %36التعليم العالي بنسبة 

  %.23إلى التعليم العالي بنسبة  13%

بالنسبة للمستوى االقتصادي لألسرة فيتراوح من الضعيف بنسبة  
  . متوسط %50والباقي أي  %37إلى الجيد بنسبة  13%

  ثــــــادوات البح

للسيد  ا��0( ا�"-!�( اختبار تمثلت أدوات البحث في اختبارين هما
الذي  ا��:9�ت ا��34(بار بندا واخت 75عبد الرحمن الذي يتكون من 

وضعه والتر هيودسن حيث تمت ترجمته من اللغة االنجليزية ويتكون من 
  بندا تقيس حدة ونوعية المشكالت في العالقات األسرية 25

���ــــــــ( <
ق و�Eـــــدرا3C/ ت�  �ـــــM ا���ـــــــ

 69تمت دراسة صدق و ثبات مقاييس البحث على عينة  متكونة من 
بمتوسط  �17/0و 11إناث يتراوح سنهم بين  45و ذآ$ر24يذا وتلميذة تلم

منهم يزاولون تعليمهم في االكماليات والبقية في %66. سنة 14قدره 
  .الثانويات

وبالتالي  0.94الفا يساويالعائلية  تاختبار العالقابالنسبة لمعامل ثبات 
  0.96الصدق الذي هو الجذر التربيعي لمعامل الثبات يساوي 

وبالتالي  0.87آلفا يساوي اختبار الصحة النفسية بالنسبة لمعامل ثبات
   0.93الصدق الذي هو الجذر التربيعي لمعامل الثبات يساوي 

  C��7ـــــــ�B�� )ـــــــــ@��تـــــــــــN ا���  

تم ادخال البيانات الخام في الحاسوب وتم تحليلها عن طريق البرنامج 
حيث تم استخدام اختبار ت لدراسة spssماعية  اإلحصائي للعلوم االجت

  داللة الفروق

OــــــــــP��ـــــــــ�ض ا�"���9�� ـــــــR و /"  

 :انطلق البحث من الفرضية األساسية التي مفادها

 فروق جوهرية في الصحة النفسية حسب نوعية العالقاتتوجد 
  .االسرية

رف على االستقرار وقد تم استخدام اختبار العالقات العائلية للتع
من عدمه من اجل قياس المتغير المستقل كما تم استخدام مقياس  األسري

  الصحة النفسية لقياس المتغير التابع للبحث 

  :النتائج التالية إلىوقد توصلنا 

داللة  فروق ذات  للبحث حيث توجد األساسيةتحققت الفرضية 
كما يظهر من  سريةاألالعالقات  في الصحة النفسية حسب نوعية إحصائية

   1الجدول رقم

� أ��اد ا����� ��� ����س  1��ول ر�� ����  !"
 ا�.-� ا��,*�� +*( ��)' ا&$���ار ا%$�ي

ا&$���ار 
 ا%$�ي

�0$/ ا�.-�  ا���د�
 ا��,*��

ا&�2اف 
 ا���3ري

�
�?2 65 21 8 
�
�?2 -u 54 33 9  

طريقة  ممارسةدراسة عن اثر  )1980(فقد أجرت عبد الرحمان   
تعديل دور العامل  يخدمة الفرد على تخفيف حدة النزاعات الزوجية ف

الزوجات على هذه النزاعات األسرية وذلك على عشر و تغلب ,كزوج 
حاالت وتوصلت إلى أن تدخل طريقة خدمة الفرد من خالل سيكولوجية 

 إلى تخفيف حدة النزاعات الزوجية مما الذات والدور االجتماعي يؤدي
 .لكفاءة اإلنتاجية ايؤثر على 

حاالت من االزواج وطبق عليهم مقياس  1992�23 ما اخذ سعدان ك
االغتراب الزواجي ثم أجرى معهم مقابالت عالجية وبعد خمس مقابالت 
أعاد تطبيق مقياس االغتراب الزواجي فوجد تحسنا ملحوظا وفروقا دالة 

 .ريإحصائيا مما يبين فعالية التدخل العالجي األس

أهمية البرامج اإلرشادية  1988ما أكدت دراسة ماركمان وآخرون ك
للوقاية من المشكالت الزوجية حيث تبين على المدى الطويل أن األزواج 
الذين تدربوا على حل المشكالت وطرق االتصال وتوضيح التوقعات كانوا 

بالمجموعة الضابطة التي لم تتلق أي  مقارنة  أكثر رضا عن عالقتهم
   ريبتد

إن التدخل اإلرشادي والعالجي يؤدي إلى تخفيف النزاعات الزوجية 
دة االضطرابات النفسية ويزيد حورفع مستوى التوافق الزواجي ويقلل من 

  .من معدل التوافق الشخصي واالجتماعي بصفة عامة

طريقة  دراسة عن اثر ممارسة )1980(فقد أجرت عبد الرحمان     
تعديل دور العامل  ية النزاعات الزوجية فخدمة الفرد على تخفيف حد

و تغلب الزوجات على هذه النزاعات األسرية وذلك على عشر ,كزوج 
حاالت وتوصلت إلى أن تدخل طريقة خدمة الفرد من خالل سيكولوجية 

إلى تخفيف حدة النزاعات الزوجية مما  الذات والدور االجتماعي يؤدي
 .لكفاءة اإلنتاجية ايؤثر على 

حاالت من االزواج وطبق عليهم مقياس  1992�23 ذ سعدان ما اخك
االغتراب الزواجي ثم أجرى معهم مقابالت عالجية وبعد خمس مقابالت 
أعاد تطبيق مقياس االغتراب الزواجي فوجد تحسنا ملحوظا وفروقا دالة 

 .إحصائيا مما يبين فعالية التدخل العالجي األسري

أهمية البرامج اإلرشادية  1988ما أكدت دراسة ماركمان وآخرون ك
للوقاية من المشكالت الزوجية حيث تبين على المدى الطويل أن األزواج 
الذين تدربوا على حل المشكالت وطرق االتصال وتوضيح التوقعات كانوا 

بالمجموعة الضابطة التي لم تتلق أي  مقارنة  أكثر رضا عن عالقتهم
   تدريب

ي إلى تخفيف النزاعات الزوجية إن التدخل اإلرشادي والعالجي يؤد
دة االضطرابات النفسية ويزيد حورفع مستوى التوافق الزواجي ويقلل من 

  .من معدل التوافق الشخصي واالجتماعي بصفة عامة

  ا�#�@ـــــــD ا��C��8ـــــــــــ�

  /&ـــــــــ�ن ا���ــــــــــــــ�

  تم تطبيق اختبارات البحث على مجموعة من تالميذ  

  ببرج الكيفان  )الليدو(وسطة البصيري مت

  .متوسطة ً موسى بن نصيرً ببلدية بودواو والية بومرداس 

  متوسطة ابن جبير بشراقة

  .ثانوية طارق بن زياد بعين طاية

"�Oــــــــــ( ا���ــــــــ�  

   11تلميذا وتلميذة تتراوح  أعمارهم من 119تكونت عينة البحث من   
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 ر�� ���&�� ا5+.���� 4��ول

  
Sum of 

Squares 
df  

Mean 
Square 

F Sig.  

SCOFAMI 
Between 
Groups  

2751,133  2 1375,567  3,353  ,038 

 
Within 
Groups  

47592,833  116  410,283    

 Total 50343,966  118     

scosant  
Between 
Groups  

2779,274  2 1389,637  
15,82

3 
,000 

 
Within 
Groups  

10187,365  116  87,822    

  ا��2ا/ـN ا�!2�32د���T2ا%�ــ( 

1 .M"#ا� N/�O  بينت النتائج عدم داللة الفروق بين الجنسين في الصحة
  5النفسية كما يظهر من الجدول رقم

 �>"0;: ا�,�وق 8 ا�.-� ا��,*�� +*( ��)' ا7 5��ول ر�� 

�0$/  ا���د ا�7>�
ا�.-� 
 ا��,*��

ا&�2اف 
 ا���3ري

 10 25 45 ذآ0ر
 10 27 74 إ��ث

ا5+.���� ��,�وق 8 ا�.-� ���&��  6��ول ر�� 
 ا��,*�� +*( ��)' ا�7>

 sexe N Mean 
Std. 

Deviation  

Std. 
Error 
Mean 

scosant  garçon  45 25,0889  10,3239 1,5390  
 fille  74 27,5135  10,5418 1,2255  

  ا��!�2ى ا�����B� �Vب. 2

  لم تكن الفروق دالة إحصائيا بين المستويات المختلفة من تعليم األب

�  7��ول ر�� ���ا����� ��� ����س  أ��اد"0;: �
 و ����س ا�.-� ا��,*�� +*( ��)' ا%$�"�ا����Fت 

 ا3*�0ى ا�����H� IJب

ا(?�Fى 
 S���ا���

 �_ب
 ا��3د

J"F�2 
ا��A5%ت 
���C%ا�� 

 J"F�2
ا�@�� 
 ا�	�?��

I23 93 11 أ� 
I���اL18 119 6 ا 
/$0�� 19 89 30 
 �M 40 104 25�0ي
N�� 43 102 27 
 26 101 119 ا0JPع

���&�� ا5+.���� ��,�وق 8 ا&$���ار  8��ول ر�� 
IJ���� ا%$�ي و ا�.-� ا��,*�� +*( ��)' ا3*�0ى ا�

  
Sum of 

Squares 
df 

Mean 
Square 

F Sig.  

SCOFAMI 
Between 
Groups  

5803,727  4 1450,932  3,714  ,007  

 
Within 
Groups  

44540,239  114  390,704    

 Total 50343,966  118     

scosant  
Between 
Groups  

874,535 4 218,634  2,061  ,091  

  
Within 
Groups  

12092,103  114  106,071    

  Total 12966,639  118      

 ا��&�� ا5+.���� 2��ول 
Independent Samples Test 

  

Levene's Test 
for Equality of 
Variances 

 
t-test for 
Equality of 
Means 

  

  F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

       

sc
os
an
t Equal 

variances 
assumed 

,527 ,469 -7,356 117 ,000 

 

Equal 
variances 
not 

assumed 

  -7,292 
108,45
2 

,000 

 

أن أفراد العينة الذين لديهم استقرار  1نالحظ من خالل الجدول رقم 
والذين  105اسري أي حصلوا في مقياس العالقات األسرية على أكثر من 

  21ا5607 /قد كان متوسط درجاتهم في مقياس الصحة  65بقدر عددهم 
د العينة الذين ال وهو يشير إلى تمتعهم بالصحة النفسية في حين حصل أفرا

في اختبار الصحة النفسية مما  33يتمتعون باالستقرار األسري على درجة 
يشير إلى معاناتهم من مشاكل في الصحة النفسية والفروق ذات داللة 

     2إحصائية كما يظهر من جدول الداللة رقم 

وتدعم هذه النتائج إجابة أفراد عينة البحث لسؤال االستبيان حول   
العالقة بين الوالدين حيث كلما كانت العالقة بين الوالدين جيدة كلما  طبيعة

   3تمتع األبناء بالصحة النفسية والعكس صحيح كما يظهر من الجدول رقم

�  3��ول ر�� ���ا����� ��� ����س  أ��اد"0;: �
و ����س ا�.-� ا��,*�� +*( ��)'  ا%$�"�ا����Fت 

S"ا�0ا��  L ��Fا�� 

 ���0�
L ��F  ا��

S"ا�0ا�� 

�0$/  ا���د�
ا&$���ار 

 ا%$�ي

 /$0��
ا�.-� 
 ا��,*��

�T�$ 14 94 33 
�V$0�� 42 96 30 
 22 105 63 ���ة
 26 101 119 ا0JPع

  

أن أفراد العينة الذين وصفوا العالقة  3نالحظ من خالل الجدول رقم 
على متوسط  بين والديهم أنها سيئة قد حصلوا في مقياس العالقات األسرية

في الصحة النفسية  كما حصل أفراد  33وعلى متوسط قدره  94قدره 
العينة الذين وصفوا العالقة بين والديهم أنها متوسطة على متوسط قدره 

في في الصحة النفسية  30في العالقات األسرية وعلى متوسط قدره   96
جيدة على  حين حصل أفراد العينة الذين وصفوا العالقة بين والديهم أنها

في  22 في العالقات األسرية وعلى متوسط قدره 105 متوسط قدره
   4الصحة النفسية والفروق دالة إحصائيا كما يظهر من الجدول رقم 
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تائج السكن مما يدعم ن ةنتائج اختبار الصحة النفسية حسب متغير نوعي
 متغير المستوى االقتصادي

� 13��ول ر�� ���� ����س ا����Fت ا%$�"� و ����� :;0"
�!�ر ا�.-� ا��,*�� +*( ��)' ا3*�0ى ا&��.�ديXا 

 ���0�
SY*ا� 

 ا���د
 /$0��

ا����Fت 
���� ا���

 /$0��
ا�.-� 
 ا��,*��

F�� 31 101 26 
FMث �Zف 
 27 98 61 او اآ]�

�  أو ��Z
 24 106 26 61ا�\

 Z 1 110 24' ذ�[
 26 101 119 ا0JPع

 ���&�� ا5+.���� 14��ول ر�� 

  Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

SCOFAMI Between 
Groups  

1435,234  3 478,411  1,125  ,342  

 Within 
Groups  

48908,732  115  425,293    

 Total 50343,966  118     
SCOSANT Between 

Groups  
228,414 3 76,138  ,687  ,562  

 Within 
Groups  

12738,224  115  110,767    

 Total 12966,639  118     

6 . /�  (ـــــــــا�"2و� أو
ة ـــــــا���� �ةــا34$ ــــــ/ )ــــــا9(

لم تكن الفروق دالة إحصائيا في نتائج مقياس العالقات األسرية و 
ب متغير نوعية اإلقامة مع األسرة الممتدة نتائج اختبار الصحة النفسية حس

  أو النووية 

� 15��ول ر�� ���� ����س ا����Fت ا%$�"� و ����� :;0"
�!�ر ا�.-� ا��,*�� +*( ��)' ا%$�ةXا 

 ���0�
 ا���د ا%$�ة

 /$0��
ا����Fت 
���� ا���

 /$0��
ا�.-� 
 ا��,*��

 27 102 38 أ$�ة ^��ة
أ$�ة 
 26 100 81 �0و"�

JP26 101 119 0عا 

 ���&�� ا5+.���� 16��ول ر�� 

  
Sum of 
Squares 

df 
Mean 
Square 

F Sig. 

SCOFAMI 
Between 
Groups  

114,251 1 114,251  ,266  ,607 

 
Within 
Groups  

50229,716  117  429,314    

 Total 50343,966  118     

scosant 
Between 
Groups  

35,560 1 35,560  ,322  ,572 

 
Wit hin 
Groups  

12931,079  117  110,522    

 Total 12966,639  118     

�مـــــــــــــــ�ج ا��ـــــــــا=�3"�  

  تشير هذه النتائج إلى أهمية العالقات األسرية في تحقيق الصحة 

 3  .-�Zا4بـــــــــو )  
لم تكن الفروق دالة إحصائيا في نتائج مقياس العالقات األسرية و 

  وظيفة األببار الصحة النفسية حسب متغير نتائج اخت

�  9��ول ر������ ����س ا����Fت ا%$�"� و �����
�!�ر ا�.-� ا��,*�� +*( ��)' و_�,� ا%بXا 

 ا���د و_�,� ا%ب
 /$0��

ا����Fت 
���� ا���

 /$0��
ا�.-� 
 ا��,*��

 M� 11 88 28%ل
BDF2 36 102 26 
 25 104 27 إ�%ر

S2%" 28 99 18 إ�%ر 
�&%� 27 101 24 
 26 101 119 ا �Fع

 ���&�� ا5+.����  10��ول ر��

  
Sum of 
Squares 

df 
Mean 
Square 

F Sig. 

SCOFAMI 
Between 
Groups  

2362,094  4 590,524  1,403  ,237  

 
Within 
Groups  

47981,872  114  420,894    

 Total 50343,966  118     

SCOSANT 
Between 
Groups  

225,443 4 56,361  ,504  ,733  

 
Within 
Groups  

12741,196  114  111,765    

 Total 12966,639  118     

�ديـــــــــــ2ى ا=0�9ــــــا��!�. 4  

لم تكن الفروق دالة إحصائيا في نتائج مقياس العالقات األسرية و 
  نتائج اختبار الصحة النفسية حسب متغير المستوى االقتصادي 

�  "0;:11��ول ر�� ���� ����س ا����Fت ا%$�"� و �����
�!�ر ا�.-� ا��,*�� +*( ��)' ا3*�0ى ا&��.�ديXا 

ا3*�0ى 
 ا&��.�دي

 ا���د
 /$0��

ا����Fت 
���� ا���

 /$0��
ا�.-� 
 ا��,*��

`��; 16 93 29 
/$0�� 60 103 25 
��� 43 100 27 

 26 101 43 ا0JPع

 ���&�� ا&+.���� 12��ول ر�� 

 
  

  
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square  
F Sig. 

SCOFAMI 
Between 
Groups  

1267,501 2 633,750  1,498  ,228 

 
Within 
Groups  

49076,465  116 423,073    

 Total 50343,966  118    

SCOSANT 
Between 
Groups  

232,048 2 116,024  1,057  ,351 

 
Within 
Groups  

12734,590  116 109,781    

 Total 12966,639  118    

5 .�O2@ـــــــــ( ا�!&ــــــــJ  

  لم تكن الفروق دالة إحصائيا في نتائج مقياس العالقات األسرية و 
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ا������ اHرm%د�� دار  w1996��w 3وس ا�;	%وي 
  W��u ا�
%ه�ة

ا�oواج 0 �
�L ا"G%2%ت  1986$.3 ا���w N�3 ا�?�3 
ا��Fا�L ا�	�?N2 :/� S ا��&: و ا(�اة آ��� 

  ا��3د ا�S4%O   1ا����� &%��2 ا�Ao%ز�L ا �3 

 Sك ا(;/: �3ى ���25  ��321981 ا����F�?ا�
ا(���� ا'��3ا��C و ��A5$ �.�� أ"%��W ا(�2%�� 
ا�Fا���3 و F�?2ى ا���@�: ا�3را"S �2آo درا"%ت 

 ��2%& ��F�Mه�ةا�%
  $e �� ا�

 S$روo)3 ا�" �I�m1990  ��A5$ و S&واoا� Lا�Fا��
�?�%ت Im@�� ا��	%ء ر"%�� 2 -u -�?&%2	F;رة 

 آ��� ا�داب &e$ ��2% �� ا�
%ه�ة

 S�$ 3�w %ء  1998ه��3 �7ادة	أ� e� ا���وق
ا(�Fا�
e زوا&�% وu- ا(�Fا�
e 0 آ: N2 در&� 

��� $�U ا�	�� &�F���  ا��3وا��4 و FG�2م ا��ات
 ا���V ا(@��� ��/�%ب 2@� 47أوت ".��# ع 

�Aاءات 0 2;/5ت ا���F�M دار  w1980�2 :�x 3	F@ر
  ا(;� &3ة ا�?�Fد�� �3ون �%ر��

 (ــــــــــــ$ ا�4"��ـــــــــا���ا�
Gottman john and Nan silver 1994 why 
marriages succeed or fail Simon &Schuster USA  

Strean Herbert 1985 resolving marital 
conflicts psychodynamics perspective john 
&sons New York USA 

Halford w .Kim, Adrian Kelley and Howard 
markman 1997 the concept of a healthy 
marriage in clinical hand book of marriage 
and couples interventions Ed Kim Harford and 
Howard markman john Wiley &sons ltd 

Hudson Walter w 1982 the clinical measurement 
package a field manual Chicago Dorsey press    

Kelly Lowell James Conley 1987 personality 
and compatibility: analysis of marital 
stability and marital sat isfaction journal of 
personality and social psychology vol, 52, 
n1, 27 40 

Kurdeck Lawrence 1991 predictors of increases 
in marital distress in newlywed couples a 
three year prospective longitudinal study 
.developmental psychology vol.27.n4 .627.636 

Myres david 1999 social psychology 6 th  ed mc 
raw hill college usa 

Philipchalk ronald 1995 invitation to social 
psychology houert brace &company library of 
congress usa 

النفسية لألبناء من جهة كما تشير من جهة أخرى إلى تحقق صحة فرضية  
البحث من جهة أخرى  حيث كانت الفروق ذات داللة إحصائية بالنسبة 

  :للعوامل التالية

  العالقات الجيدة بين أفراد األسرة
  العالقة الجيدة بين الوالدين
  العالقة الجيدة  مع الوالدين

  :اللة إحصائية بالنسبة للعوامل  التاليةبينما لم تكن الفروق ذات د 
  الجنس

  نالمستوى التعليمي للوالدي 
  وظيفة الوالدين 

  نوعية السكن
  المستوى االقتصادي

  نوعية األسرة ممتدة أو نووية

و تعزز هذه النتائج أهمية االستقرار األسري في تحقيق الصحة النفسية  
خصوص فقد اثبت الباحثون في لألبناء و تتفق مع الدراسات النفسية في هذا ال

أن اإلنسان ينمو  1970و بولبي  1945علم النفس بداية من فرويد ثم سبيتز 
جسديا و نفسيا بشكل أفضل حين تتم رعايته بواسطة شخص يمنحه الحب و 

 .اآلمان و ال يتم إشباع هذه الحاجات إال في وسط اسري مستقر

الخالفات المستمرة  فحرمان الطفل من إشباع حاجاته األساسية بسبب
و انشغال الوالدين بمشاكلهما الخاصة ينعكس بالضرورة على مفهوم الطفل 

  .لذاته بل وشعوره في كثير من األحيان بعدم استحقاقه للرعاية

حيث تخلق الصراعات األسرية جوا متوترا و تدعم المناقشات الحامية 
عر الطفل الذي المستمرة بين الوالدين أحاسيس الطفل بعدم اآلمان و يش

قدرة اقل في التعامل مع المخاوف بتسود في أسرته مشكالت زواجيه 
الطفولية العادية و يشعر بالعبء النفسي بسبب هذه المشكالت مما ينعكس 
على مفهومه لذاته فيتبني مفهوما سلبيا عن نفسه كما بينت ذلك دراسة هانم 

  .إبراهيم الشربيني و دراسة شيخ المزروعي

  $ـــــــــــا���ا�
ا'"�
�ار ا�oوا&S دار اr#  2006آ��Fم ����FGب

�CاoYا 
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  .2 -u -�?&%2	F;رة &e$ ��2% �� ا�
%ه�ة

 SM�)3 ا.$ ^�M@2 N?� و e?� دF�w راو�� SAF"د
3� ��3
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�@2 Lز�%Aoو ا'آ��%ب &%��2 ا� L�
  ا��ات و ا�

 �F%ء ا�	دار  1989" ���C%ة ا��%�rة و ا�"�ا
  ا(�%رف اY%���2 اH"/	3ر�� 

ا�@�� ا�	�?�� و  �1997%32 $.3 ا�?5م زه�ان 
  ا��5ج ا�	�?a%$ S ا�/�W ا�
%ه�ة
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�Bـ[ــــــــــــــــــــــــــا��  
 

 
��Bـ(ــــــــــــــــا���  

  كل عبارةة مام ضع عالمة  في الخانة المناسبة  أ.ليست هناك اجوبة صحيحة او خاطئة . امامك مجموعة من العبارات تصف شعورك نحو عائلتك 
 

 دا���Z �J!� أ+���� ��درا أ�Lا ا��!�رات
1-%��� UG��� S$ا�� <�C%$ أ��اد      
2-��Cرا  <�C%$ 3 أن
      ا$�
3-�
�
�  <�C%$      
4-<�C%�� 5�� �      أ2 %4?���
5-<�C%$ ^�$ %د�5 ا'$��� ��M�"ا      
6-<�C%$ �      ' �G�� أن أآFن  2
7-��C%ا�� >�V S��4ا Nأآ a �4أ F�  �nأ      
8-<�C%$ �2 Uأ4%  &3 ��2%ه      
9-<�C%$ ا أ��اد-Oآ �A%	��      

10-<�C%$ 0 �����rد (��  اF&و '      
11-<�C%$ 0 W��u �4آ� ��mا      
12-��G�� ' <�C%$      
13-<�C%$ 0 ا�/�اه�� N2 -O3 آ&F�      
3 2� ���UG ا�.��-14�& :/;� <�C%$ 2: أ��اد%���      
      $%C�N2 �2�w 3& <  ��ف �2%ر�	%-15
16-<�C%$ 0 ة-O%ك ا�5�9%ت آ	3و أن ه.�      
17-<�C%$ 0 Wrا N2 -O/3 ا�&F�      
18- UG��� �2 3�&  :/;�  <�C%$ أ��اد Uه%���

 .ا�.��
     

19-%$ �� $�2F%ا���� 2�� -u <�C      
20-S�2@3ر "�%د Sه <�C%$      
21-<�C%�� �I��%� ��mا      
22-<�C%$ N2 % %�� �O�9ى أآ�      �.3و ا��%5Cت ا

% 2@3ر را�� �%�	?.� �-23� Sه <�C%$      
24-<�C%$ N2 ذF.	2 �4أ ��mا      
25-�?��� <�C%$        
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