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أثر العالقة بأهل الزوج في السعادة الزوجية.

(دراسة ميدانية يف األردن).

أ.د نسيمو داوود*

ملخص :ذ
ىػػد ا الدرا ػػة إلػػا حػ العالػػة بػػيو النجػػا ال وا ػ  ،والتنػػا ر ،والخػػاؼ مػػع أىػػج الػ و  .إذ
تفترض الدرا ة أف نوعية العالة بأىج ال و يمكو أف تتنبأ بنجا العالة ال و يػة بػيو الشػريكيو مسا ػة
بدر ػػة الر ػػا ،والس ػػعادل ال و ي ػػة لك ػػج منمم ػػا ،وبالمساب ػػج ػػاف التن ػػا ر م ػػع أى ػػج الػ ػ و ػػوؼ يخفػ ػ
اال تسرار ال وا  ،والر ا ال وا  ،وااللت اـ تجاه الحيال ال و ية.
ولتحسيق ىدؼ الدرا ة تم اختيار عينة متيسرل ػما  97زو ػا و  061زو ػة لػيس بيػنمم ػلة،
اختيروا بطريسة كرل الثلج بحيث تكوف لد مرت علا زوا الواحد منمم نتاف علا األلج بحيػث ال ت يػد
مػػدل ال ػ وا علػػا  61ػػنة ،ويكػػوف لػػدج ال ػ و طفػػج واحػػد علػػا األلػػج ،وأف يكػػوف والػػدا ال ػ و  ،أو
أحدىما علا ليد الحيال.
ا ػتخدما مجموعػة مػػو المسػاييس لسيػاس النجػػا ال وا ػ  ،والتنػػا ر مػع أىػج الػ و باف ػا ة إلػػا
مجموعة مو المتغيرات الديموغرا ية.
وأظمرت النتائج عالة ارتباط مو بة ودالة إحصائيا بيو النجػا ال وا ػ لكػج مػو الػوكور وافنػا
والسػػعادل بالعالػػة مػػع أىػػج ال ػ و ػ حػػيو ارتػػب النجػػا ال وا ػ ارتباطػػا ػػالبا ،وذا داللػػة مػػع كثػػرل
الخا ات مع أىج ال و  ،وكثػرل طلبػات أىػج الػ و  ،وأظمػر تحليػج االنحػدار المتعػدد أف الخا ػات مػع
وال ػػد ال و ػػة ،والتعل ػػق ا م ػػو ،وع ػػدد األطف ػػاؿ س ػػرت و  %0..9م ػػو التب ػػايو ػ ػ النج ػػا ال وا ػ ػ
للوكور ،و سر الخاؼ مع والدل ال و وحده  %09.0مو التبايو النجا ال وا لإلنا .
أمػػا العوامػػج الت ػ أ ػػمما ػ تفسػػير التبػػايو ػ التنػػا ر مػػع الحمػػال كانػػا طبيعػػة العالػػة مػػع
الحمػال ،و سػرت  %71.7مػو التبػايو بالنسػبة للػػوكور ،و  %21.9مػو التبػايو لإلنػا  ،والتوا ػق ػ
السيم ،و سرت  %6.2مو التبايو للوكور و  %6.7لإلنا .
أمػػا بالنسػػبة للتن ػا ر مػػع والػػد ال ػ و أو ال و ػػة فسػػرت طبيعػػة العالػػة معػػو  ،%.0.4والتوا ػػق ػ السػػيم
 %2.7مو التبايو للوكور ،حيو سر التوا ق السيم مع والد ال و وحده  %.0.4مو التبايو لإلنا .
 أعد ىوا البحث خاؿ نة التفرغ العلم الممنوحة للباحث مو الجامعة األردنية -ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
* كلية العلوـ التربوية ػ ػ الجامعة األردنية ػ ػ األردف.
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The impact of the relationship with the husband's family on
marital happiness. (A field study in Jordan).
Prof. Dr. Nusaima Daoud
College of Educational Sciences - University of Jordan - Jordan.

Abstract
The study aimed to examine the relationship between marital success,
disharmony, and disagreement with the in-laws. The study assumes that the
quality of the relationship with the husband’s family can predict the success
of the marital relationship between the two partners, measured by the degree
of satisfaction and marital happiness for each of them. In contrast,
disharmony with the husband’s family will reduce marital stability, marital
satisfaction, and commitment to married life.
To achieve the objective of the study, an accessible sample of 97 wives and
123 unrelated wives was selected. They were chosen by the snowball
method, so that at least two years had passed since the marriage of one of
them, so that the marriage period did not exceed 20 years, and the husband
had at least one child, and that The husband's parents, or one of them is
alive.
A set of scales were used to measure marital success, disharmony with the
in-laws, in addition to a set of demographic variables.
The results showed a positive and statistically significant correlation
between marital success for both males and females and happiness in the
relationship with the husband’s family, while marital success was negatively
and significant with the large number of disagreements with the husband’s
family, and the large number of requests by the husband’s family, and the
multiple regression analysis showed that the differences with the wife’s
father , secure attachment, and number of children explained 14.9% of the
variance in marital success for males, and disagreement with the husband's
mother alone explained 19.1% of the variance in marital success for
females.
As for the factors that contributed to explaining the dissonance with the
mother-in-law, they were the nature of the relationship with the mother-inlaw, and they explained 70.8% of the variance for males, and 60.9% of the
variance for females, and the agreement in values, and they explained 2.2%
of the variance for males and 2.8% for females.
As for the disharmony with the father-in-law or the wife, the nature of the
relationship with him explained 41.5%, and the compatibility in values 6.8%
of the variance for males, while the compatibility in values with the fatherin-law alone explained 41.5% of the variance for females.
Keywords: Marital happiness, husband's family, marital success

أثر العالة بأىج ال و

السعادل ال و ية......................................................أ  .د داوود

-1ذمقدمة:
تشػػير ىور ػػل ) , Horsley (7991ػ بحثمػػا المعنػػوف بػ ػ " أىػػج ال ػ و ج عػػا األ ػػرل
الممتدل" أنما عندما بدأت االىتماـ بمو وع العالة بأىج الػ و  Horsley (7991 ،و ػدت
شػحا شػديدا ػ المرا ػع ذات العالػػة بالمو ػوع ،إذ أنمػا لػم تجػػد إال ثػا درا ػات ػ ىػػوا
المجاؿ  .أولما درا ة لبير  -كروس و اكسو ) Breg-Cross & Jackson ( 7991تناولا
ا ػتخداـ نرريػػة العػا المعر ػ واال تمػػاع مػع أ ػػر أىػج الػ و  ،والثانيػػة درا ػة بيلو سػػك  ،و اشػػارو
) ،Bilofsky & Sacharow (7997والثالثػة كتػاد دو ػاؿ ) " Dovall (7991أىػج الػ و الحسػنات
والسيئات" ))In-Laws, Pros & Cons 7991
وإذا كاف األمر كولك األدد الغرب  ،اف الو ع أ وأ بكثير بالنسبة للدرا ات العربيػة ذات
العالػػة بالمو ػػوع .مػػع أىميػػة العالػػة بأىػػج ال ػ و ػ مجػػاؿ العالػػات األ ػػرية ،وأثرىػػا ػ حيػػال
ال و يو ،واألحفاد ،واأل داد ،إال أنما ولأل ف لم تلق اىتمامػا ػ الدرا ػات العربيػة ،إذ لػم تسػتطع
الباحثة الو وؿ إلا أية درا ات عربية ىوا المو وع السيم ،والشائك الولػا نفسػو .وغالبػا مػا
تجػد ػ أدبيػػات افرشػػاد األ ػػر  ،وال وا ػ  ،أف التعامػػج مػػع أىػػج الػ و مػػو أشػػد مصػػادر ال ػػغوط،
وأكبر مصدر للخاؼ بيو ال و يو ).(James, 7999; Chasin, et al 7991
إف مشكلة العالػة بأىػج الػ و ىػ مشػكلة متعػددل األو ػو ،وغالبػا مػا تػرتب بػالغيرل ،والتنػا س بػيو أحػد
ال و يو ،وأىج زو و علا ولا الػ و  ،وانتباىػو ،واىتمامػو ،وتعاطفػو ،وحتػا علػا دخلػو .الػو يحػرط كػج طػرؼ
علا ليحصػوؿ عليػو ،ػ حػيو يشػعر الطػرؼ ا خػر أنػو ىػو األولػا ،وانػو األحػق بػو )،(Chasin, et al. 7991
كما يمكو أف ينشأ الخاؼ مع أىج ال و  ،أو ال و ة بسبب إخفػاؽ الػ و يو ػ و ػع حػدود وا ػحة
بػػيو أ ػػرىم األ ػػلية ،وأ ػرتمم الناشػػئة ممػػا يسػػم ألىػػج أ منمم ػا التػػدخج ػ حيػػال األ ػػرل الجديػػدل
تػػدخا ي ػػعف الرابطػػة بػػيو الػ و يو ،وي ع ػ ع ا ػػتسرار األ ػػرل ،ويسػػاعد علػػا إزاحػػة مشػػاعر الػػر  ،أو
االن عا مو أىج ال و إلا الشريك نفسو .ولد يستخدـ أىج ال و أحيانا كوريعة لتجنب الحميمية بػيو
ال و يو.
لسػد و ػد مػاروت ) Martoz (7919ػ درا ػة مرا عػة ألدد المو ػوع ،أنػو ػ معرػم حػاالت
الخا ات ال و ية أف كػا الػ و يو يعتسػد أف أىػج الػ و ىػم مصػدر الخػاؼ ،و ػبب المشػاكج .كثيػرا
ما يشعر أىج ال و بعد زوا ابػنمم أنػو يبتعػد عػنمم أكثػر ػأكثر ،وي يػد التصػالو ب و تػو ،ولػوا يسػتجيب
معرممػػم لمػػوا بم يػػد مػػو التػػدخج مػػو ػػانبمم ػ حياتػػو ال و يػػة ػ محاولػػة ال ػػتر اعو وإلصػػائو عػػو
زو تو مما ي يد الخا ات ال و ية بينو ،وبيو زو تو ،وبيو زو تو ،وأىلو.
أما بالنسبة ألـ ال و تشػير الدرا ػات حػوؿ العالػة بأىػج الػ و ػ المجتمعػات الغربيػة إلػا أنمػا
األ ػػعب ػ التعامػػج مػػو بػػيو ميػػع أ ػراد أ ػػرل ال ػ و ) ،( Schlien, 7999العالػػة الت ػ تػرب أـ
الػ و ب و ػػة ابنمػػا ،وىػ الرابطػػة الوحيػػدل المشػػتركة بينممػػا ،ىػ العالػػة الحميمػػة التػ تػػرب كػػج منممػػا
بوات الشخ  ،االبػو بالنسػبة للحمػال ،والػ و بالنسػبة للكنػة ممػا يخلػق بينممػا حالػة مػو التنػا س علػا
عواطفو ،وخصو ا إذا شعرت األـ بأنما تفسد مكانتما الخا ة حيال ابنما لصال زو تو ،يمػا تحػاوؿ
ال و ػة اىػدل اال ػتئثار بػو ،وإلصػائو عػو أمػو) . (Marotz-Baden, &Cowan, 7991وبشػكج
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ع ػػاـ ينر ػػر األزوا إل ػػا أى ػػج الػ ػ و عل ػػا أنم ػػم ػػوليوف يت ػػدخلوف ػ ػ شػ ػ وف ا خ ػػريو ،وتس ػػلطيوف،
ور عيوف ،ومحا روف وباللغة العامية دلة لديمة) ،يساوموف التغيير ،ويحا روف علػا تساليػد مختلفػة عمػا
يريده األبناء .)Marotz- Baden, & Cowan, 7991
لسػػد لخصػػا ىور ػػل
ال و با ت ج

 Horsley (7991أ ػػباد المشػػكات المعتػػادل ،أو الشػػائعة مػػع أىػػج

 عدـ موا سة أىج ال و منو البداية علا زوا ابنمم ،أو ابنتمم. شػػكوج أىػػج ال ػ و مػػو ابتعػػاد ابػػنمم عػػنمم ،سػػد تشػػكو أـ ال ػ و  ،أو أختػػو أف ابػػنمم لػػم يعػػدي ورىم منو أف ت و  ،مو يس وزو تو معرم ولتمم مع أىج زو تو.
 مشػػكلة الػػوالء ،إذ تػػدرؾ أـ ال ػ و أف والء ابنمػػا أ ػػب ل و تػػو ،وأىلمػػا ،و ػ المسابػػج تػػدرؾال و ة أف والءىا يجب أف يرج أل رتما أ رل المنشأ) ،وليس ألىج زو ما.
 الشػػعور باال ػػتياء ،وحمػػج ال ػػغينة ،وعػػدـ نسػػياف اف ػػاءل الحسيسيػػة ،أو المتخيلػػة مػػو أحػػدالطر يو نحو ا خر كا تياء أـ ال و مو زو ػة ابنمػا ،أو ا ػتياء ال و ػة مػو أـ زو مػا ،أو مػو
أختو.
 االختاؼ تولعات كج طرؼ مو ا خر ،كتولع أىج ال و مو ابنمم ،وزو تو تسػديم الػدعمالماد  ،والرعاية الكبر ،أو المرض ،وتولػع زو ػة االبػو مػو أىػج زو مػا الحػب ،والتسبػج،
والدعم ،والمساعدل رعاية األطفاؿ ،وعدـ التدخج ش ونما ،وش وف زو ما ،وأ رتما.
 التػػوترات الناتجػػة عػػو ال ػػغوطات المرا سػػة ألحػػدا الحيػػال المامػػة ،مثػػج المػػياد ،والو ػػال،والتساعد ،وما إلا ذلك .سد تعان زو ة االبو مو اكتئاد والد زو ما بعد أف تو يا زو تو.
 الشعور بااللت اـ نحو ا باء ػ المنا ػبات اال تماعيػة ك ػرورل ل ػاء اف ػازات ،والعطػج واليما الدينية مع ا باء ،بحيث تتحوؿ اف ازل إلا عػبء ثسيػج إذا كانػا العالػة بػيو الطػر يو
متوترل.
 عدـ تحديد ،وو ػو األدوار بالنسػبة لطر ػ العالػة ،خا ػة األـ التػ أ ػبحا حمػال ل و ػةابنما ،أو ل و ابنتما.
ومػػع أف البػػاحثيو رك ػ وا بشػػكج عػػاـ علػػا المشػػاعر السػػلبية المتبادلػػة بػػيو ال و ػػة ،أو الػ و وأىػػج
ال و ة ،أو ال و إال أف بع مم أشار إلا وانب ايجابية ىوه العالػة  .)Cotterill,7999أىػج
ال و ليسوا دائما مشكلة ،كثيرا ما يسيموف مع زو ة االبو ،أو زو االبنة عالة إيجابية بحيػث يمثلػوف
لػػو أولمػػا أ ػػرل بديلػػة ذات خصػػائ إيجابيػػة لػػد ال تكػػوف متػػو رل ػ أ ػػرىم األ ػػلية .ولػػد يصػػج األمػػر
أحيانا أف يف ج أىج ال و الصمر ،أو الكنة علا ابنمم ،أو ابنتمم يثروف حياتمم ال و يػة ،ويسػدموف لمػم
الػدعم ،والمسػاعدل ،والصػدالة ،والتو يػو  )Silverstein, 7991 Lau, 7999كمػا يمكػو فخػول
ال و  ،أو ال و ة أف يشكلوا أ دلاء يُستمتع بصحبتمم .أ ف إلا ذلػك مػا يمكػو للشػخ أف يتعلمػو
مو أ رل ال و مو ليم ،وعادات ،وطرائق الحيػال الجديػدل ،لػد تحسػو الرابطػة ال و يػة بػيو الػ و يو
.)McGoldrick, 7991
أم ػػا بالنس ػػبة للتش ػػابو ػ ػ الس ػػيم بم ػػا أن ػػو ال يو ػػد شخص ػػاف متطابس ػػاف ،ك ػػولك ال تو ػػد أ ػ ػرتاف
متطابستػػاف تمامػػا ،لكػػج أ ػػرل معتسػػداتما وليممػػا ،وعاداتمػػا ،ومعاييرىػػا .ػػاف الخا ػػات تنػػتج أحيانػػا بػػيو
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أحد ال و يو ،وأىج ال و نتيجة االختاؼ ػ السػيم ،والعػادات ،والمعػايير ،أو حتػا ػ در ػة التػديو،
أو النررل العامة للحيال.
أمػا عػػو التعلػػق ا مػػو ،مػػو خا ػػية شخصػػية يمكػػو أف تػ ثر ػ العالػػة مػػع أىػػج الػ و  .بحسػػب
نررية التعلق لبولب ) Bowlby (7999ينشأ نم عالة الوات/ا خر) بيو الطفج ومو يعتن بػو ػ
مرحلة الر اعة ،ويشكج األ اس لعالات ىوا الطفج با خريو المستسبج .وعليػو يفتػرض أف العالػة
بأىج ال و وؼ تنشأ مو ياؽ مو التولعات المسبسة تعتمد إلا حد ما علا تػاري عالػة الشػخ
بوالديو .مو كاف تعلسو بوالديو مسدـ الرعاية ) الطفولة آمنا يكوف مو السمج عليػو ػ المسػتسبج
أف يسيم عالػات حميمػة مػع ا خػريو بمػا ػيمم أىػج الػ و دوف أف يشػعر بػالسلق ،أو التػوتر ،أو الخػوؼ
مو المجر.
أما بالنسبة لو ود األحفاد اف آثاره علػا العالػة بأىػج الػ و متنال ػة ،مػو ناحيػة يخفػ التػوتر
العالة بيو ال و ة ،وأىج ال و  ،ويسلج الخا ػات ،إذ إف عالػة األ ػداد باألحفػاد أ ػمج بكثيػر مػو
عالػػة األب ػويو باألبنػػاء ،وغالبػػا مػػا يسػػتمتع األ ػػداد بعالػػتمم بأحفػػادىم ممػػا يجعلمػػم ألطػػف ،وألػػرد ،وأكثػػر
ا تعدادا لمساعدل زو ة ابنمم ،أو زو ابنتمم بعد لدوـ األحفاد .وبالمسابج اف كثيرا مو الخا ػات لػد
تنشأ بيو ا بػاء واأل ػداد حػوؿ أ ػاليب التنشػئة .أو بسػبب محاولػة الجػديو ا ػتمالة الطفػج والحصػوؿ،
علػ ػػا محبتػ ػػو ،ووالئػ ػػو بالمػ ػػدايا ،والػ ػػدالؿ ال ائػ ػػد ممػ ػػا يثػ ػػر حفيرػ ػػة األبػ ػػويو ،ويشػ ػػعرىما بعػ ػػدـ االرتيػ ػػا
.)Fischer, 7991; Walsh, 7991
و حوؿ عالة النوع اال تماع  ،وأثره ػ العالػة بأىػج الػ و أشػارت الدرا ػات إلػا و ػود در ػة
أعلػا مػو الخػػاؼ ،والتنػا س بػيو الػ و  ،ووالػد زو تػو ،وال و ػػة ووالػدل زو مػا .ػػالخاؼ بػيو ال و ػػة،
وحماتما أكثر بكثير مما بينما وبيو حماىا والػد زو مػا) .وبالطريسػة نفسػما لػد يشػعر الػ و بتنػا س أكبػر
مع والد زو تو )) Willson, Shuey& Elder, 3111; Serovich & Price, 7991
ويبدو أف ىناؾ رلا كبيرا در ة التػدخج ػ شػ وف األبنػاء بػيو الر ػاؿ ،والنسػاء .النسػاء أكثػر
انخراطا باأل رل ،وارتباطا باألبناء .لوا نجد المرأل عندما تصب حمال ال يسج تدخلما شػ وف ابنمػا ،أو
ابنتما المت و ة ،مما يخلق بينمػا ،وبػيو زو ػة ابنمػا ،أو زو ابنتمػا مشػكات أكثػر ممػا يو ػد بػيو زو مػا
وزو ة ابنو ،أو زو ابنتو.
إف الخا ػػات مػػع أىػػج ال ػ و تكػػوف عػػادل علػػا أشػػدىا ػ بدايػػة ال ػ وا  ،ثػػم مػػا تلبػػث إف تسػػتسر،
لتعاود االشتداد حاالت التغيير الكبير ،كػوالدل طفػج ،أو مػوت أحػد األبػويو ،أو مػرض أحػد األبػويو،
أو التساعد ،أو حتا الطاؽ.

-2ذاإلطارذالنظري :ذ
ىنالك اتجاىات نررية عديدل تناولا مو وع العالة بأىج الػ و  ،وكيفيػة التعامػج مػع أىػج الػ و .
وربمػا كانػػا نرريػػة بػػويو  (7919 Bowenتمػػاي الػػوات  Differentiation of selfمػػو أبػػرز
النرريات الت تناولا العالة بأىج ال و  .والتماي بحسب بويو يعن لدرل الفػرد علػا التفػرد ،و التمػاي
عػ ػػو ا ػ ػػرتو علػ ػػا المسػ ػػتوج النفس ػ ػ  ،و العسل ػ ػ بحيػ ػػث يػ ػػوازف بػ ػػيو بعػ ػػدج الػ ػػوات ال ػ ػػمو نفس ػ ػ
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 Intrapsychicو العال ػػات  ،interpersonalو األش ػػخاط غي ػػر المتم ػػاي يو يج ػػدوف ػػعوبة ػ ػ
صػػج أنفسػػمم عػػو ا خػػريو ،و يميلػػوف الػػا الػػووباف ػ األنمػػاط االنفعاليػػة السػػائدل ػ العائلػػة .و لػػدج
ى الء األشخاط مستوج متدف مو اال ػتسالية ،يسػتجيبوف بانفعاليػة ،و لػيس لػديمم السػدرل علػا تحديػد
مػػولفمم مػػو الس ػػايا الت ػ تػػوا ممم .و تت ػػمو عمليػػة التفػػرد ،او التمػػاي حص ػوؿ الفػػرد علػػا احسػػاس
بالموية الواتية .و ترج نررية النرم األ رية أف علا الفػرد حتػا يكػوف ػ ػحة نفسػية يػدل أف يمتلػك
حػػس االنتمػػاء أل ػػرتو ،و ح ػس التمػػاي  ،او االنفصػػاؿ عنمػػا ػ الولػػا نفسػػو .ىػػوا االنفصػػاؿ عػػو ا ػػرل
المنشأ يتي للفرد اف يتسبج مسػ وليتو الواتيػة عػو أ كػاره ،و مشػاعره ،و إدراكاتػو ،و تصػر اتو ،و ا عالػو.
و إف مغػػادرل الشػػخ أل ػػرل المنشػػأ ال يعن ػ بال ػػرورل أف الشػػخ ل ػد تمػػاي عػػو أ ػػرتو .و التفػػرد أو
الن ج النفس ليس نماية ثابتة إذ يمكو للفرد ،أف يصلما ،و ينتم و إنمػا ىػ عمليػة نمػو تسػتمر مػدج
الحيال .وىناؾ لوتاف مت ادتاف ت ثراف الفرد ،التفرد " ،"Individualityو التجمػع و أف تكػوف مػع
ا خػػريو"  ." Togathernessو يختلػػف األ ػػراد عػادل ػ در ػػة تفػػرد الػػوات التػ يحسسونمػػا ػ أيػػة
لحرة مو حياتمم .ويسع مستوج التفرد علا متصج تسع اال تسالية أحد طر يو الو تشػير الػا لػدرل
الفػػرد علػػا التفكيػػر بو ػػو ػ مولػػف مػػا ،ويسػػع عػػدـ التمػػاي  ،أو االنصػػمار ػ الطػػرؼ ا خػػر الػػو
يت مو االعتماد العاطف للفرد علا أ راد أ رتو ،وإف كاف يعػي بعيػدا عنمػا .و ىنػاؾ أربعػة عوامػج تػ ثر
ػ مسػػتوج تمػػاي الفػػردج  )0ردود علػػو االنفعاليػػة )6 ،االنصػػمار مػػع ا خػػريو )1 ،الجفػػاء العػػاطف ،
 ).لدرتػو علػػا اتخػػاذ مولػػف "أنػػا" ) .(I-position) (Tuason & Friedlander, 3111وال
يعن التماي بيو ال و يو ا تسالية األ راد عو بع مم ،إنما يعنػ االعتمػاد المتبػادؿ علػا بع ػمم .ػاذا
لم يكو أحد ال و يو أو كاىمػا لػد حسػق در ػة منا ػبة مػو االنفصػاؿ عػو أ ػرتو األ ػلية بحيػث يكػوف
والؤه ما ي اؿ أل رتو األ ػلية ،وارتباطػو بمػا ألػوج مػو ارتباطػو ب و ػو أدج ذلػك إلػا خلػق الشػعور بػالغيرل لػدج
ال و ا خر .أمػا إذا نجػ ال و ػاف ػ و ػع حػدود بينممػا ،وبػيو آبائممػا بحيػث يشػكج الواحػد منممػا مػع زو ػو
وحػدل واحػػدل ،ويكػػوف والؤه أل ػرتو الناشػػئة ،وال يسػػم ألىلػػو بالتػػدخج ػ شػ وف ىػػوه األ ػػرل ػاف ىػػوا يخفػ
مو شعور ال و ا خر بالغيرل مو أىج زو و ،ويسلج مو خا و معمم .)Kerr & Bowen, 7999
إف االنفصاؿ الصح عو أ ػرل المنشػأ يعنػ التخلػ عػو الحا ػة الشػديدل لألىػج ،وتنميػة الشػعور
باال ػػتسالية ،واالعتمػػاد المتبػػادؿ بػػيو ال ػ و يو .كمػػا يعن ػ التخل ػ عػػو الشػػعور بالػػونب لتػػرؾ األبػػويو،
أ رل مستسلة عو أ رتمم ،وكولك التخل عو الشعور بالمس ولية الشػديدل المبػالف يمػا عػو
والعي
األىػج ،والحا ػة الشػديدل لر ػػاىم ،واىتمػاممم ،ومػوا ستمم علػػا كػج مػا يسػوـ بػػو .لتطػوير الثسػة بالػػوات،
وب و و ،وبأ رتو الجديدل.
إف االنفصاؿ عو أ رل المنشأ ال يعن االبتعاد ،أو الجفػاء العػاطف مػع األبػويو إنمػا يعنػ عالػات
ػحية أكثػػر مرونػػة ،وانفتاحػػا وطرائػق تفاعػج أ ػػج ،وتولعػػات أكثػر والعيػػة مػو الػػوات ومػػو أىػػج الػ و .
التولعػػات الوالعيػػة مػػو الػػوات ت يػػد الشػػعور بالكفايػة ،وتسلػػج الشػػعور بػػالغيرل ،والتنػػا س مػػع أىػػج الػ و ،
كما أف التولعػات الوالعيػة مػو أىػج الػ و تسلػج الشػعور بالغ ػب ،وخيبػة األمػج ،وبالتػال تسلػج الخػاؼ
بيو الطر يو .)Silverstein, 7991
إف ىوا المفموـ ليس ديدا ،سد أشارت دو ػاؿ ) Duvall (7991الػا أف زوا األبنػاء ػيكوف
أكثػػر تما ػػكا وا ػػتسرارا إذا كػػاف األبنػػاء أكثػػر ا ػػتسالية عػػو أبػػويمم ،وبيػػنمم وبػػيو أبػػويمم السليػػج مػػو
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الخا ػػات .وي ك ػػد ت ػػايمر ،و ي ػػروؼ ) Timmer & Veroff (3111أف مس ػػتوج منخف ػػا م ػػو
الخا ات مع أىج ال و يمكو أف يتنبأ بالسعادل ال و ية لكج مو ال و  ،وال و ة.

-3ذمشكلةذالدراسة:
يمثج أىج ال و ءا ال يتج أ مو الشبكة اال تماعيػة للفػرد ،ال يسػتطيع الفػرد االنفصػاؿ عػنمم
حتػػا لػػو أراد .مم ػا والػػدا زو ما/زو تػػو اللػػواف أو ػػاه /أو ػػاىا اب بممػػا خيػػرا حػػيو لػػاؿ " وو ػػينا
افنسػػاف بوالديػػو إحسػػانا" .ػػورل األحسػػاؼ ،آيػػة  )04ػػدؽ اب العرػػيم .ولمػػا كػػاف االنفصػػاؿ عػػو
األىػج شػبو مسػتحيج أ ػحا الخػاؼ بػيو الوالػديو و بػيو زو ػة ابػنمم ،أو زو ابنػتمم أمػرا حتميػا ،و
كلمػػا زاد ،أو اشػػتد ىػػوا الخػػاؼ أثػػر ػ الحيػػال ال و يػػة لل ػ و يو ،وو ػػع الواح ػد منممػػا ػ ػراع
نفسػ ال يسػػتطيع منػػو ػػرارا .امػػا أف ينحػػاز ل و تػػو /زو مػػا ،و يغ ػػب أىلػػو ،و يغ ػػب اب ،وإمػػا أف
يأخو انب أىلو ،و يغ ب زو تو  /زو ما ،و يحيج حياتو ال و ية ال ش ء ال يطاؽ.
و نررا ألىمية المو وع ،و ندرل الدرا ات حولو اءت ىػوه الدرا ػة لتلسػ ال ػوء علػا بعػ
وانب ىوه المع لة األزلية ،و ى العالة بأىػج الػ و  ،و اثرىػا ػ السػعادل ال و يػة للػ و يو ،ولػد
بالسواؿ الرئيس ا ت ج
يغا مشكلة الدرا ة ْ
ما أثر العالة بأىج ال و

السعادل ال و ية ؟

4ذ–ذأسىلةذالدراسة :ذ
حاولا الدرا ة اف ابة عو األ ئلة ا تيةج
-0-.

-6-.
-1-.
-.-.
-4-.

ىػػج ىنػػاؾ عالػػة ارتباطيػػو بػػيو عنا ػػر النجػػا ال وا ػ لل ػ و  /لل و ػػة السػػعادل مػػع
ال ػ و والر ػػا ال وا ػ  ،واال ػػتسرار ال وا ػ  ،وااللت ػ اـ ال وا ػ ) وعنا ػػر التنػػا ر مػػع
الحمػػال /الحم ػا عػػدـ السػػعادل مػػع الحمػػال /الحمػػا كثػػرل الخا ػػات مػػع الحمػػال /الحمػػا
وكثرل طلبات الحمال /الحما) ،والتوا ق السيم مع الحمال /الحما.
ما المتغيرات الت تسمم تفسير التبايو النجا ال وا لل و  ،وما مسػدار إ ػماـ
كج منما؟
مػػا المتغيػػرات الت ػ تسػػمم ػ تفسػػير التبػػايو ػ النجػػا ال وا ػ لل و ػػة ،ومػػا مسػػدار
إ ماـ كج منما؟
ما المتغيرات الت تسمم تفسير التبايو التنا ر مػع أـ الػ و  /ال و ػة ،ومػا مسػدار
إ ماـ كج منما؟
مػػا المتغيػػرات الت ػ تسػػمم ػ تفسػػير التبػػايو ػ التنػػا ر مػػع والػػد ال ػ و  /ال و ػػة ،ومػػا
مسدار إ ماـ كج منما؟

- 00 -

مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس.............المجلد الرابع عشر ػ ػ ػ العدد األوؿ ػ ػ ػ 6102

-5ذأهموةذالدراسة :ذ
تعد درا ػة العالػة بأىػج الػ و مػو الناحيػة النرريػة مممػة ػدا ألنمػا تمكننػا مػو تحديػد بعػ العوامػج
ذات األثػػر ػ حيػػال األ ػراد ،و ػ عالػػاتمم بأىػػج أزوا مػػم ىػػوه العالػػة التػ تنشػػأ ػ البدايػػة بشػػكج غيػػر
طػوع نتيجػة للػ وا  ،والمصػاىرل التػ يمكػو أف تنتمػ بػالطاؽ ،أو االنفصػاؿ  ،)Stein, 7993إال أف
نوعية ىوه العالة يمكو أف تسمم ،وبشكج كبير نجا ال وا  ،أو شلو.
أما مو الناحية العملية اف درا ة العالة بأىج ال و  In-Lawsوؼ تسػاعد ػ تو ػي اثػر
ىوه العالة علا احتماؿ تسػديم الخػدمات ،والػدعم المتبػادؿ بػيو الػ و  ،وأىػج زو ػو ػ المسػتسبج،
كرعاية األحفاد مو الجديو ،أو رعاية األبويو مو أبنائمم الراشديو ألف تسديم الرعاية للطفػج أ ػبحا
ل ية بالغة األىمية مع ت ايد خرو المػرأل للعمػج ،وكػولك ػاف عػدد المسػنيو ػ المجتمػع ػ ت ايػد
نر ػػرا لتحس ػػو التغوي ػػة ،والرعاي ػػة الص ػػحية التػ ػ يتلساى ػػا المس ػػو ،وتش ػػير افحص ػػائيات ػ ػ الوالي ػػات
المتحػػدل ،أف نسػػبة المسػػنيو ػ المجتمػػع تصػػب ػ عػػاـ  6111بحػػدود  %61مػػو السػػكاف
 .)Killian & Gangong 3113ومػػا ينطبػػق علػػا الواليػػات المتحػػدل إلػػا ينطبػػق علػػا غيرىػػا مػػو
المجتمعػػات بشػػكج ،أو بػػرخر .ومػػو المتولػػع أف ي يػػد العمػػر الو ػط للمجتمعػػات السػػكانية ممػػا يػ د إلػػا
انحراؼ نحو نسب متساربػة مػو المسػنيو ،والصػغار ممػا يسػم با ػتمرار العالػة بػيو األ يػاؿ ،ويحػتم علػا
األبناء الراشديو تسديم م يد مو الرعاية بائمم لفترل زمنية أطوؿ .)Riley & Bowen, 3119
كما أف تغيػر معػايير المجتمػع مثػج زيػادل نسػبة النسػاء العػامات ،وتػأخر ػو الػ وا  ،وافنجػاد ،وللػة عػدد
األطفاؿ األ رل الواحدل ،وارتفاع نسب الطاؽ ،كلما لد تػ د إلػا م يػد مػو الحا ػة ألف يسػوـ زو االبنػة ،أو
زو ة االبو برعاية والد ال و أو ال و ة ; .) Riley & Bowen 3119)Killian & Gangong 3113
وىػوا ي كػػد الحا ػة إلػػا م يػد مػػو البحػث ػ خصػػائ العالػة بأىػػج الػ و التػ لػد تسػػمم ػ
زيادل احتماؿ لياـ الصمر ،أو الكنو بتسديم الرعاية ألىج ال و  ،أو ال و ة.
وعليو سد اءت ىػوه الدرا ػة لتلسػ ال ػوء علػا العالػة الديناميػة بػيو ال و ػة  /الػ و  ،وأىػج
ال و ة ،أو ال و الت تم تجاىلما بشػكج وا ػع ػ أدد البحػث ،كمػا ػاءت لتو ػي العوامػج التػ
تسػمم ػ تنميػة العالػة افيجابيػة بأىػج الػ و كو ػػيلة ػرورية لرعايػة العػدد المت ايػد مػو كبػار السػػو،
واألطفاؿ المحتا يو إلا الرعاية غياد أمماتمم األلفية الجديدل.
إف الدرا ات الت تناولا العالة بأىج ال و محدودل ػدا ،ومػا ىػو مو ػود منمػا تنػاوؿ بشػكج
خػاط أثػر أىػج الػ و ػ الػ و يو المتػ و يو حػديثا .لمػوا كانػا ىنػاؾ حا ػة ف ػراء درا ػات حػػوؿ
أثر العالة بأىج الػ و علػا الػ و يو اللػويو مػر علػا زوا ممػا عػدد مػو السػنوات لمعر ػة مػا إذا كػاف
مازاؿ بامكاف أىج ال و التأثير العالة ال و ية بعد مرور ترل زمنية طويلة نسبيا علا ال وا .
وتناول ػػا الدرا ػػات السليل ػػة المت ػػو رل أث ػػر العال ػػة ب ػػأـ الػ ػ و  ،ول ػػم تحػ ػ العال ػػة بوال ػػد الػ ػ و
باالىتماـ نفسو .لوا حاولا ىوه الدرا ة م والد ال و ك يتسنا إ راء مسارنػات بػيو أثػر الخػاؼ
مع والدل ال و  ،ووالد ال و علا إدراؾ كج مو ال و وال و ة لنجا العالة ال و ية.
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-6ذالدراساتذالدابقة :ذ
إف الدرا ػػات التػ ػ تناولػػا مو ػػوع العالػػة بأى ػػج الػ ػ و  ،وأثرىػػا عل ػػا نوعيػػة العالػػة ال و يػػة
للشػػريكيو محػػدودل ػػدا ػ األدد الغربػ  ،وتكػػاد تكػػوف معدومػػة ػ األدد العرب ػ لػػوا ػػاف العػػدد
السليج الو يتم عر و ىو مو أدد البحث الغرب .
فػ درا ػة لمػاروت -بانػديو وكػواف ) Marotz – Banden & Cowan ( 7991علػا ..
حمال ،و  44زو ة ابو مو يليو مختلفيو و دا أف االخػتاؼ ػ األىػداؼ ،والسػيم ،واال تسػار إلػا
مم ػػارات التوا ػػج تش ػػكج مص ػػدرا متك ػػررا للمش ػػكات ب ػػيو الحم ػػال ،وزو ػػة االب ػػو ،وعل ػػا عك ػػس
التولعػات ػػاف العػي بسػػرد أىػج الػ و ال ي يػػد مػو مسػػتوج ال ػغوط لػػدج أ مػو مجمػػوعت النسػػاء
اللت ػيو شػػملتمما الدرا ػػة .ػ حػػيو أف تػػدخج الحمػػال ػ ش ػ وف زو ػػة االبػػو ي ػ ثر ػػلبا علػػا الر ػػا
ال وا  ،ومستوج التوتر لدج زو ة ابنما.
أما لفر تيو ) ، Silverstein (7991يشير درا ة لػو بعنػواف " المشػكات مػع أىػج الػ و "،
ب ػػأف مش ػػكلة أى ػػج الػ ػ و غالب ػػا م ػػا تػ ػرتب ب ػػالغيرل ،والتن ػػا س ،والتحوي ػػج ،وافزاح ػػة ،وع ػػدـ و ػػود ح ػػدود
تولعات الدور بيو طر العالة.
 ،)boundariesوالتنال
ولاما تيو ) Stein (7993بدرا ػة علػا عينػة مػو األزوا مػو طلبػة الجامعػة حػوؿ شػعورىم
بااللت اـ ،وتولعاتمم حوؿ السلوؾ المنا ب نحو الوالديو ،ووالد ال و ػ مجػاالت مثػج التوا ػج،
وتسديم المسػاعدل ،وتجنػب الخا ػات .ولػد أظمػرت النتػائج و ػود ػروؽ ػ الشػعور بػااللت اـ عائػدل
للجػػنس ،إذ أظمػػرت النسػػاء مسػػتوج أعلػػا مػػو الش ػػعور بػػااللت اـ نحػػو العائلػػة بشػػكج عػػاـ ،كمػػا أف
الشعور بااللت اـ يختلف باختاؼ طبيعػة العالػة يمػا إذا كانػا مػع الوالػديو أـ مػع أىػج الػ و  ،وىػج
ى مع األـ ،أـ مع األد.
و ػ درا ػػة لبراينػػا وكػػونجر )  )Bryant & Conger 7999حػػوؿ العالػػة بػػيو الػػدعم
اال تماع الو تسدمو الشػبكة اال تماعيػة للفػرد ،ونجػا العالػة ال و يػة علػا المػدج الطويػج لػدج
مجموعة مو األزوا الويو مر علا زوا مم  61ػنة و ػطيا .أظمػرت النتػائج أف للشػبكة اال تماعيػة
بشػػكج عػػاـ تػػأثيرا علػػا نجػػا العالػػة ال و يػػة علػػا المػػدج البعيػػد ،وأف دعػػم األىػػج للعالػػة ال و يػػة،
ومباركتمم لما يمكو أف يتنبأ بتحسو العالة ال و ية لكا ال و يو علا المدج الطويج.
و ػ درا ػػة لبراين ػا ،وكػػونجر وميمػػاف ))Bryant & Conger & Meehan 3117
لفحػ العالػػة بػػيو الخػػاؼ مػػع أىػػج ال ػ و  ،ونجػػا العالػػة ال و يػػة علػػا المػػدج الطويػػج لػػألزوا ،
وال و ات الويو م ػا علػا زوا مػم  61ػنة و ػطيا .أظمػرت نتػائج الدرا ػة أنػو حتػا ػ ال يجػات
المعمػرل ،ػػاف الخا ػػات مػػع أىػػج الػ و أف ت ػػعف ا ػػتسرار الػ وا  ،والشػػعور بالر ػػا ،وااللتػ اـ لػػدج
ال و يو مع مرور ال مو.
أما ل  ،و بيت  ،ولو اف ) Lee, Spitze, & Logan (3111سػد أ ػروا درا ػة مسارنػة بػيو
الر ػػاؿ ،والنسػػاء علػػا مجموعػػة مػػو المت ػ و يو مػػو متو ػػط األعمػػار يمػػا يتعلػػق باالتصػػاؿ ،وتسػػديم
المسػػاعدل للوال ػػديو ،ولوالػػد الػ ػ و المسػػنيو ،وأظم ػػرت النتػػائج أف النس ػػاء يسمػػو ب يػػارل والػػديمو،
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واالتصػػاؿ بمم ػا ىاتفيػػا أكثػػر ممػػا يفعػػج الر ػػاؿ ،بينمػػا يتصػػج الر ػػاؿ بوالػػد ال و ػػة أكثػػر ممػػا تفعػػج
النسػػاء .ولػػم تو ػػد ػػروؽ بػػيو الر ػػاؿ ،والنسػػاء يمػػا يتعلػػق بنػػوع المسػػاعدل المسدمػػة للوالػػديو ،أو
لوالد ال و  .وبشكج عاـ اف النساء يعطيو األولوية بشكج وا للعالة بوالديمو ػ حػيو يرمػر
الر اؿ انجوابا كا االتجاىيو إلا األىج وأىج ال و ة.
وأظمػػرت درا ػػة ويلسػػو ،وشػػو  ،و الػػدر  ،Willson, Shuey, & Elder (3111أف
األزوا عادل يتصلوف بأىج زو اتمم أكثر مما يتصػلوف بػأىلمم ،وبعػائاتمم .والعكػس ػحي بالنسػبة
لل و ات ،مػع أف النسػاء ،والر ػاؿ أشػاروا إلػا مسػتوج أعلػا مػو االلتػراد العػاطف مػع والػديمم ممػا
ىو مع والد ال و .
و ػ درا ػػة لتيرنػػر ويػػونج وبػػاؾ ) Turner, Young, & Black (3111حػػوؿ العالػػة
المعسدل الت ترب الكنػو بالحمػال) زو ػة االبػو بوالػدل الػ و  .شػملا الدرا ػة  61كنػو و  09حمػال
ال يرتبطو بصلة ،إذ تم تعرؼ كيفية إدراؾ كج منمما لدورىا كفرد العائلة.
وأظمرت النتػائج أف ىنػاؾ اختا ػا ػ افدراؾ بػيو الكنػو ،والحمػال ،وىػوا ي كػد الفكػرل النمطيػة
الشائعة حػوؿ النسػاء ػ ىػويو الػدوريو ،وأكػدت النتػائج إمكانيػة ا ػتفادل النسػاء مػو ميػع األعمػار
مػػو التوعيػػة حػػوؿ طبيعػػة العالػػة الحسا ػػة بػػيو زو ػػة االبػػو ،وأـ ال ػ و  ،وتطػػوير ممػػاراتمو ػ إدارل
الصراع الحتم المت مو ىوه العالة بطريسة منا بة ،وحكيمة.
أما انتوس ،وليفيا ) Santos & Levitt (3111أ ريا درا ة علا  071ر ا وامرأل مػو
المت و يو لمدل تراوحا بيو  04-6عاما ،وما زاؿ والدا الػ و علػا ليػد الحيػال .وتػم ػ المم حػوؿ
ما إذا كانوا يعدوف والد ال و  /ال و ة مو األ ػراد المسػربيو مػنمم ،والمممػيو لمػم .وأظمػرت النتػائج
أف عػػدىم كػػولك كػػاف يعتمػػد علػػا مػػدج تسػػديم الػػدعم مػػو أىػػج ال ػ و  ،وعػػدد مػػرات االتصػػاؿ بمػػم،
ونوعية العالة التػ تػربطمم بأىػج الػ و  ،وطػوؿ مػدل الػ وا  ،وتشػابو السػيم بػيو الػ و  /ال و ػة ،وأىػج
ال و  /ال و ة.

-7ذالطروقةذواإلجراءات ذ
1-7ذ-ذأفرادذالدراسة :ذ
ػػما عينػػة الدرا ػػة  661زو ػػا وزو ػػة مػػنمم  97زو ػػا و 061زو ػػة لػػيس بيػػنمم عالػػة ،ولػػد
اختيروا مو مدينة عماف بطريسة العينة المتيسرل علا أف تتو ر يمم الشروط ا تيةج
أف ال يكػوف لػد مػر علػا زوا الواحػػد مػنمم ألػج مػو ػنتيو ،أو أكثػػر مػو  61ػنة ،وممػو مػػا زاؿ
والدا ال و  ،أو أحدىما علا ليد الحيال وممو لمم طفج واحد علا األلج.
وللحصػوؿ علػا عػددكػاؼ مػو المشػاركيو ا ػتخدـ أ ػلودكػرل الػثلج .Snowball sampling technique

وإف البحػػث ال يسػػتدع معر ػػة أ ػػماء المسػػتجيبيو ،طلػػب الباحػػث إلػػا األزوا الػػويو يعػػر مم ،والػػويو
أ ابوا علا ا تبانة البحث ،أف يطلبوا إلا معار مم ممو تنطبق عليمم الشروط أف يسوموا بالمشاركة.
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وعليػػو سػػد وزعػػا  141ا ػتبانة ،ا ػػتر ع منمػػا  111بنسػػبة  ،%74وو ػػد بينمػػا  24ا ػػتبانة
أظم ػػرت أف أى ػػج الػ ػ و ل ػػد تو ػ ػوا ،و 04ا ػػتبانو أش ػػار أ ػػحابما إل ػػا ت ػػرل زوا أكث ػػر م ػػو  61ػػنة
ا ػتبعدت مػو عينػة البحػث .وعليػو أ ػب العػػدد النمػائ ف ػراد العينػة  661ػردا بنسػبة  %21تسريبػػا
مو األ راد الويو وزعا عليمم ا تبانو الدرا ة.

2-7ذ-ذوصفذأفرادذالعونة :ذ
ػػما عين ػػة ال ػػوكور  97زو ػػا تراوحػ ػا أعم ػػارىم ب ػػيو  .7-61عام ػػا ،بمتو ػ ػ  17.1ػػنة،
وانحػراؼ معيػار  2.07ػنة ،متو ػ عػدد ػنوات الػ و  01.7وانحػراؼ معيػار  ،4.91ومتو ػ
عػػدد األطفػػاؿ  ،1.1وبػػانحراؼ معيػػار  ،0.99وكػػاف  %21مػػنمم يعملػػوف ػ السطػػاع الحكػػوم  ،و
 %60ػ السطػػاع الخػػاط ،و  %01.4ػ أعمػػاؿ حػػرل وا خػػروف إمػػا عسػػكر وإمػػا عامػػج ،متو ػ
ال ػػدخج الش ػػمر ك ػػاف  2.1دين ػػارا ،أم ػػا مس ػػتوج التعل ػػيم ك ػػاف  %77م ػػنمم يحمل ػػوف مػ ػ ىا امعيػ ػا
ػػما  061زو ػػة بمتو ػ عمػػر ،11.9
و %06لػػديمم م ىػػج الثانويػػة العامػػة .أمػػا عينػػة افنػػا
وانحراؼ معيار  ،2ومتو عدد نوات ال وا  ،01.7وبانحراؼ معيػار  2ػنوات ،ومتو ػ عػدد
األطفػػاؿ  6.77طفػػا بػػانحراؼ معيػػار  ،0..7وكانػػا  %90مػػنمو يعمل ػو ػ السطػػاع الحكػػوم  ،و
 %9ربات بيوت ،ومتو الدخج الشمر  6..دينارا ،أما مستوج التعليم مػنمو  %71.7يحملػو
م ىا امعيا ،و %01لديمو م ىج الثانوية العامة ،و  % 1.1لديمو م ىج الدرا ة افعدادية.

3-7ذ-ذإجراءاتذالدراسة :ذ
أُعلم المشاركوف بأف المدؼ مو الدرا ة ىو زيادل المعر ة بالعوامػج التػ يمكػو أف تػ ثر مػو طبيعػة
العالة بيو ال و  ،أو ال و ة ،وأىج ال و أو ال و ة .وانو ال داع لوكر اال م ،واف ال و المشارؾ لػو
تكوف زو تو مشاركة ،والعكس ػحي  ،وكػاف الر ػاء أف تكػوف اف ابػة بصػدؽ .المعلومػات التػ ػيتم
الحصوؿ عليما ى ألغراض البحث حسب.

-4-7ذأداوتذالدراسة :ذ
ما أداوت الدرا ة المساييس ا تيةج
 البيانات الديموغرا ية ،وتتكوف موجالجنس ،عدد األبناء ،عدد نوات ال وا  ،التعلق ا مو.
 المتغيرات المتنبئة وتتكوف مو م شرات حوؿجالسػػرد المكػػان مػػو أىػػج ال ػ و  ،نوعيػػة العالػػة مػػع أىػػج ال ػ و  ،نوعيػػة التوا ػػج مػػع أىػػج ال ػ و ،
التوا ق السيم مع أىج ال و .
المتغير التابعج النجا ال وا
و يما يل و ف للمتغيرات الت شملتما اال تبانةج
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 -0-.-7التعلػػق ا مػػوج لسيػاس شػػعور المشػػارؾ بػػالتعلق ا مػػو طلػػب التأشػػير علػػا ػػلم مػػو 7
در ػػات لبيػػاف مػػدج موا ستػػو ،أو عػػدـ موا ستػػو علػػا أف م ػػموف الفسػػرل التاليػػة يصػػفو بشػػكج عػػاـ ػ
عالاتػػو مػػع ا خػػريو " أ ػػد أنػػو مػػو السػػمج نسػػبيا أف أتسػػرد مػػو ا خػػريو ،وأشػػعر باالرتيػػا لاعتمػػاد
عليمم ،و غالبا لسا للسا مو أف يمجرن أحد ،أو أف يتسرد من شخ ما.
بحيث  )0تعن ال أوا ق بشدل )7 ،تعن أوا ق بشدل.
 -6-.-7السرد المكان مو أىج ال و  ،ويساس مو خاؿ اؿ المستجيب عو مكػاف ػكو
أىج ال و ج  ) 0المبنػا نفسػو )6 ،الشػارع نفسػو لكػو ػ مبنػا آخػر )1 ،الحػ نفسػو لكػو ػ
شارع آخر ). ،المدينة نفسما لكو ح آخر )4 ،السطر نفسو لكو مدينة أخرج .ثػم عكسػا
األرلاـ بحيث يشير الرلم األعلا إلا لرد مكان أكثر.
 -1-.-7نوعيػػة العالػػة بأىػػج ال ػ و ج وليسػػا مػػو خػػاؿ إ ابػػة المفحػػوط علػػا ػػلم مػػو 4
در ات علا الفسرات ا تيةج
 كيف تصف عالتك بأـ زو تك حماتك ) بشكج عاـ )0ممتازل  )6يدل دا  )1يدل  ).محايدل و  )4ليسا يدل أبدا.
 كيف تصف عالتك بوالد زو تك حماؾ) بشكج عاـ)4 ). )1 )6 )0
ىوا ولد عُكسا الدر ات بحيث تعكس الدر ة األكبر عالة أ ج

 -.-.-7نوعيػػة التوا ػػج مػػع أىػػج الػ و ج وليسػػا مػػو خػػاؿ إ ابػػة المفحػػوط علػػا ػػلم مػػو
خمس در ات لفسرتيو ،أحداىما تتعلق بأـ ال و  ،واألخرج بوالد ال و
 )0كيف تصف لدرتك علا التوا ج مع والدل /والد زو تك
علما بػاف  )0تعنػ أشػعر بارتيػا شػديد للحػديث مػع أـ زو ت /والػد زو تػ  ،ويمكننػ أف ألػوؿ
لما/لو تسريبا أ ش .
و  )4وتعن أشعر بعدـ ارتيا شديد
دا يمكنن أف ألولما لما/لو.

الحديث مع أـ زو ت /والػد زو تػ وىنػاؾ أشػياء لليلػة

ىوا ولد ُعكسا الدر ات بحيث تعكس الدر ة األكبر توا ا أ ج.

الحمػال والحمػا )ج ا ػتُعيو بمسيػاس)Rossi & Rossi (0991

 -4-.-7التوا ق السيم مع أىج ال و
لسياس مدج التوا ق السيم بيو ال و /ال و ة ووالدل  /والد ال و  /ال و ة.

وذلػػك مػػو خػػاؿ مطالبػػة مػػو المشػػارؾ ػ افشػارل إلػػا مػػدج التوا ػػق ػ السػػيم بينػػو ،وبػػيو والػػدل
/والد زو تو علا لم مو  .در ػات بحيػث تشػير الدر ػة  ).إلػا و مػات نرػر متشػابمة ػدا ،و )1
إلا و مات نرر متشابمة ،و  )6إلا و مات نرر مختلفة و  )0إلا و مات نرر مختلفة دا مػع أىػج
ال ػ و حػػوؿ الس ػػايا ا تيػػةج  )0الػػديو  )6السيا ػػة  )1التصػػرؼ بػػالنسود  ).تربيػػة األطفػػاؿ )4
النررل العامة للحيال.
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ولػػد حسػػبا  άكمعامػػج ثبػػات علػػا عينػػة الدرا ػػة الكليػػة ،وكانػػا  ,76ألـ ال ػ و  ،و ,779
لوالد ال و ).
 -2-.-7التنػػا ر مػػع أىػػج الػ و ج ولسيػػاس التنػػا ر مػػع أىػػج الػ و طلػػب إلػػا المشػػارؾ اف ابػػة
عو الفسرات الثا ا تيةج مرل لوالدل ال و  ،ومرل لوالد ال و .
 كم أنا عيد بعالتك مع حماتك /حماؾ ؟لتكوف اف ابة علا لم رباع بحيث  ).تعن عيد دا )1 ،ػعيد  )6غيػر ػعيد،
 )0غير عيد إطالا.
 كم مو الخا ات ،والتوتر ،والصراع تشعر بو وده بينك ،وبيو حماتك/حماؾ؟لتكػوف اف ابػػة علػا ػػلم ربػاع بحيػػث  )0تعنػ كثيػػرل ػدا )6 ،كثيػػرل )1 ،متو ػػطة،
 ).لليلة.
 كم تشعر بأف حماتك/حماؾ تطلب منك طلبات كثيرل ؟لتكوف اف ابة علا لم رباع بحيث  )0تعن بدر ة كبيػرل )6 ،بدر ػة متو ػطة)1 ،
بدر ة لليلة ). ،ليس لما طلبات.
 -7-.-7النجا ال وا ج ولسياس النجا ال وا

ا تخدما المساييس الفرعية ا تيةج

 -0-7-.-7لسياس السعادل ،والر ا مع ال و طلب إلا المفحوط اف ابػة عػو الفسػرتيو
ا تيتيوج
 -بشكج عاـ ،وبغ

النرر عو الرروؼ كم أنا عيد بعالتك ال و ية؟.
عيد دا )1 ،ػعيد )6 ،غيػر

لتكوف اف ابة علا لم رباع بحيث  ).تعن
عيد )0 ،غير عيد إطالا.
 بشكج عاـ ،وبغ النرر عو الرروؼ كم أنا راض عو زوا ك؟لتكوف اف ابة علا لم ربػاع بحيػث  ).تعنػ راض ػدا )1 ،راض )6 ،غيػر
راض )0 ،غير راض أبدا.
ولد حسبا كرونباخ ألفا لماتيو الفسرتيو علا عينة الدرا ة الكلية كانا ,91
 -6-7-.-7ولسياس اال تسرار ال وا طلػب إلػا المفحػوط اف ابػة عػو خمػس سػرات
أماـ كج سرل علا لم رباع بحيػث  ).تعنػ ال لػيس ػ السػنة الما ػية،
 )0نعم خاؿ آخر  1أشمر.
 ىج كرت يوما الطاؽ ديا؟. ىج كرت يوما بأف زوا ك ممدد؟. ىج نالشا كرل الطاؽ ،أو االنفصاؿ مع لريب ،أو ديق حميم؟. ىج تحدثا عو ا تشارل ٍمحاـ حوؿ إمكانية الطاؽ ،أو االنفصاؿ؟.
 ىج خطر ببالك ولو مرل أف تحصج علا الطاؽ ،أو أف تنفصج عو زو ك؟كرونباخ ألفا للمسياس علا عينة الدرا ة الكلية .) .,96
- 44 -

مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس.............المجلد الرابع عشر ػ ػ ػ العدد األوؿ ػ ػ ػ 6102

 -1-7-.-7ولسيػػاس االلت ػ اـ بػػال وا  ،والرغبػػة با ػػتمراريتة طل ػب إلػػا المفحػػوط اف ابػػة
عو سرتيوج
 إلا أ مدج ترغب لعالتك ال و ية أف تنج واف تستمر؟لتك ػػوف اف اب ػػة عل ػػا ػػلم رب ػػاع بحي ػػث تش ػػير  )0إل ػػاجال أرغ ػػب لعالتن ػػا أف
تنج  ،وأف تستمر ). ،أرغب بشدل لعالتنا أف تنج  ،وأف تستمر.
 كم أنا مستعد لبوؿ ألصا مد ممكو فنجا زوا ك؟لتكوف اف ابة المفحوط علا لم رباع بحيػث  )0تعنػ غيػر مسػتعد لبػوؿ أ
مد فنجا ىوا ال وا  ). ،مستعد لبوؿ كج ما يل ـ فنجا ىوا ال وا .
كرونباخ ألفا علا عينة الدرا ة الكلية .) .,967
ولد حللا ا تجابات الوكور ،وافنا علا المسػاييس كػج علػا حػدل ،واألدد السػابق يشػير إلػا
أف ىناؾ رلا الشبكة اال تماعية لكج مو الر ج ،والمرأل مو حيػث التكػويو ،واألثػر علػا اتجاىػات
الفرد ،وانفعاالتو ،و لوكو ) .( Sprecher& Femlee, 7993
وتشػػير الدرا ػػات السػػابسة إلػػا أف النػػوع اال تمػػاع  ) genderيلعػػب دوراُ مممػػا ػ العالػػة مػػع أىػػج
ال و  ،لوا حللا النتائج لكج مو أـ ال و ووالد ال و كج علا حدل.)Serovich & Price, 7991 ،

-5-7ذكوفوةذبناءذاألداة،ذوذالًحققذمنذصدقها،ذوذثياتها :ذ
رج تعرؼ العوامج المتنبئة بطبيعة العالة مػع أىػج الػ و مػو خػاؿ مرا عػة مستفي ػة لمػا ىػو مو ػود ػ
األدد النرػػر حػػوؿ مو ػػوع الػػدعم اال تمػػاع  ،والعػػدد المحػػدود مػػو الدرا ػػات حػػوؿ العالػػة بأىػػج ال ػ و ،
وا تعيو ببع المساييس المتػو رل كمسيػاس رو ػ و رو ػ  Rossi & Rossi (0991) ،لسيػاس مػدج التوا ػق
ػ السػػيم بػػيو ال و /ال و ػػة ،ووالػػدل /والػػد ال و /ال و ػػة .باف ػػا ة إلػػا الخبػػرل الشخصػػية الحياتيػػة،
والعمليػػة للباحثػػة .بعػػد ػػياغة الفسػػرات حصػػا ػ درا ػػة ا ػػتطاعية ػػما عشػػر زو ػػات ،وعشػػرل
أزوا مو معارؼ الباحثة للتأكد مو مدج و و الفسرات ،ومدج ماءمتما لسياس ما و ػعا لسيا ػو ،و
بعد األخو بماحرات المشاركيو ،عر ا أدال الدرا ة ػ ػيغتما النمائيػة علػا خمسػة محكمػيو مػو
ذو الخبػػرل ػ مجػػاؿ افرشػػاد للتحسػػق مػػو ػػدلما ،ومػػو منا ػػبتما ،وبعػػد تعػػديج مػػا التػػر تعديلػػو
اعتمدت أدال الدرا ة بصورتما الت وزعا علا المشاركيو.
أما بالنسبة للثبات سد تم التحسق منػو بطػريستيو إعػادل االختبػار علػا عينػة مكونػة مػو  04ر ػا،
و  04امرأل بفا ج زمن مدتو أ ػبوعاف ،وكػأف معامػج الثبػات لػألدال ككػج  76ر ،.ولػد ُحسػب بطريسػة
كرونباخ الفا ،وعلا عينة الدرا ة كاف 96ر .و ىو معامج ثبات مسبوؿ ألغراض ىوه الدرا ة.
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-6-7ذالًحلولذاإلحصائي :ذ
لمػػا كانػػا الدرا ػػة الحاليػػة درا ػػة ارتباطيػػو حسػػبا معػػامات االرتبػػاط بػػيو متغي ػرات الدرا ػػة ،كػػولك
وأ ر تحليج االنحدار المتعدد ،والمتدر لحساد نسبة التبايو المشترؾ الو تفسره متغيرات الدرا ة.

-8ذنًائجذالدراسةذوذمناقشًها:
-1-8ذلإل اب ػػة ع ػػو ػ ػ اؿ الدرا ػػة األوؿ ح ػػددت مص ػػفو ة مع ػػامات االرتب ػػاط ب ػػيو عنا ػػر
النجػػا ال وا ػ ػ السػػعادل والر ػػا مػػع الػ ػ و  ،واال ػػتسرار ال وا ػ ػ  ،وااللت ػ اـ ال وا ػ ػ ) وعنا ػػر
التنا ر مػع أىػج الػ و انعػداـ السػعادل ،وكثػرل الخا ػات ،وكثػرل الطلبػات) ،والتوا ػق ػ السػيم لكػج
مو أـ ال و الحمال) ،ووالد ال و الحما).
والجػػدوؿ  )0يرمػػر ل ػيم واتجػػاه معػػامات االرتبػػاط لعينػػة الػػوكور ،كمػػا يرمػػر الجػػدوؿ ) 6
نتائج عينة افنا .
دوؿ )0
مصفو ة معامات االرتباط بيو عنا ر النجا ال وا لل و وعنا ر التنا ر مع أىج ال و ة

عنا ر النجا ال وا

التنا ر مع أىج ال و ة
السعادل مع أـ ال و ة
الخا ات مع أـ ال و ة
كثرل طلبات أـ ال و ة
التوا ق السيم مع أـ ال و ة
السعادل مع والد ال و ة
الخا ات مع والد ال و ة
كثرل طلبات والد ال و ة
التوا ق السيم مع والد ال و ة

السعادل والر ا مع
ال و ة
*,..
-*,16
-*,19
*,11
*,40
-*,11
-*,69
*,69

اال تسرار ال وا
*,67
-*,09
-*,11
*,07
*,1.
*,64
-*,10
*,07

االلت اـ ال وا
*,00
- ,0.
-*,11
,17
*,66
-*,17
-*,10
,11

* معامج االرتباط ذو داللة عند مستوج ألج مو ,14
يت ػ ػ م ػػو الج ػػدوؿ  ) 0أف عنا ػػر النج ػػا ال وا ػ ػ للػ ػ و الس ػػعادل والر ػػا م ػػع ال و ػ ػة،
واال تسرار ال وا  ،وااللت اـ ال وا ) ترتب ارتباطا مو با بمستوج ذ داللة مع السػعادل مػع الحمػال
أـ ال و ة) والحما والد ال و ة) ،والتوا ق السيم مع الحمال والحما ،حيو تػرتب ارتباطػا ػالبا
بمستوج ذ داللة مع الخا ات مع كج مو الحمال والحما ،وكثرل طلبػات الحمػال والحمػا .ولػد كانػا
أل ػػوج االرتباط ػػات ب ػػيو النج ػػا ال وا ػ ػ للػ ػ و م ػػع الس ػػعادل م ػػع الحم ػػال والحم ػػا بغػ ػ النر ػػر ع ػػو
الخا ات ،أو كثرل الطلبات.
أما بالنسبة لعينة افنا

الجدوؿ  ) 6يرمر نتائج التحليج
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دوؿ ) 6
مصفو ة معامات االرتباط بيو عنا ر النجا ال وا

عنا ر النجا ال وا

التنا ر مع أىج ال و
السعادل مع أـ ال و
الخا ات مع أـ ال و
كثرل طلبات أـ ال و
التوا ق السيم مع أـ ال و
السعادل مع والد ال و
الخا ات مع والد ال و
كثرل طلبات والد ال و
التوا ق السيم مع والد ال و

السعادل والر ا مع
ال و
*,..
-*,.2
-*,67
*,1.
*,12
-*,01
-*,07
*,66

لل و ة وعنا ر التنا ر مع أىج ال و

اال تسرار ال وا
*,.0
-*,46
-*,67
*,17
*,12
-*,01
-*,06
*,61

االلت اـ ال وا
*,60
- *,67
-,00
*,66
*,1.
-*,62
-,00
*,07

* معامج االرتباط ذو داللة عند مستوج ألج مو ,14
يت ػ ػ م ػػو الج ػػدوؿ  ) 6أف عنا ػػر النج ػػا ال وا ػ ػ لل و ػػة الس ػػعادل والر ػػا م ػػع الػ ػ و ،
واال ػػتسرار ال وا ػ  ،وااللت ػ اـ ال وا ػ ) تػػرتب ارتباطػػا مو بػػا وبمسػػتوج ذ داللػػة مػػع السػػعادل مػػع
الحمال والحما والتوا ق ػ السػيم مػع الحمػال والحمػا ،ػ حػيو تػرتب ارتباطػا ػالبا بمسػتوج ذ داللػة
مع الخا ات مع كج مو الحمال والحما ،وكثرل طلبات الحمال والحما.
ىػػوا ولػػد كػػاف ألػػوج ارتبػػاط بػػيو النجػػا ال وا ػ لل و ػػة والخا ػػات مػػع أـ ال ػ و وكػػاف االرتبػػاط
البا .أ كلما زادت الخا ات مع أـ ال و لج النجا ال وا لل و ة.
لسػػد أظمػػرت النت ػائج أف ىنػػاؾ معػػامات ارتبػػاط مو بػػة ،وذات داللػػة إحصػػائية بػػيو عنا ػػر النجػػا
السعادل والر ا ال وا  ،واال تسرار ال وا  ،وااللت اـ ال وا ) لدج ال و  ،والسػعادل مػع
ال وا
والد ،ووالدل ال و ة ،والتوا ق السيم مع والد ،ووالدل ال و ة .حيو ارتػب النجػا ال وا ػ للػ و
ارتباطػػا ػػالبا ذا داللػػة مػػع كثػػرل الخا ػػات ،وكثػػرل الطلبػػات لكػػج مػػو والػػد ،ووالػػدل ال و ػػة .وتبػػدو ىػػوه
النتيجػة منطسيػػة إذ أف السػػعادل مػػع أىػج ال و ػػة ،والتوا ػػق ػ السػػيم معمػم حػػوؿ ل ػػايا وىريػػة كالػػديو،
والسيا ػػة ،وتربيػػة األطفػػاؿ ،والتعامػػج مػػع المػػاؿ ،والنرػػرل العامػػة للحيػػال ،ال بػػد أف تػػنعكس ايجابيػػا علػػا
النجػػا ال وا ػ لل ػ و ممػػا ي يػػد مػػو شػػعوره بالسػػعادل والر ػػا مػػع زو تػػو ،وي يػػد مػػو ا ػػتسرار العالػػة
ال و ية ػ حػيو أف الخا ػات مػع أىػج ال و ػة ،وكثػرل طلبػاتمم تػ ثر ػلبا علػا النجػا ال وا ػ للػ و
وىػوا يتفػق مػع نتػائج درا ػات عديػػدل منمػا درا ػة ) ،Marotz-Baden & Cowan (7991التػ
تشػػير إلػػا أف األزوا ينرػػروف عػػادل إلػػا أىػػج ال ػ و بو ػػفمم عبئػػا ،يتػػدخلوف ػ ش ػ ونمم ،وأنمػػم ر عيػػوف،
ومتسػػلطوف ،ولمػػم معػػايير لديمػػة .ودرا ػػة ) Horsley ( 7991التػ تشػػير إلػػا كثػػرل الخا ػػات عػػادل بػػيو
زو ة االبو أو زو االبنة وأىج الػ و  .كمػا تتفػق مػع نتػائج درا ػة ) Cotterill (7999والتػ تشػير إلػا أف
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العالة مع أىج ال و ليسا بال ػرورل دائمػا ػيئة .ودرا ػة ) Silverstein (7991التػ تشػير إلػا أف
اختاؼ السيم يمكو أف تنتج عنو خا ات مع أىج ال و .
أما بالنسبة لعينة افنا سد ارتب النجا ال وا لل و ة ارتباطا مو با ذا داللػة مػع السػعادل مػع
أـ ال و ووالد ال و  ،والتوا ق السيم مع أـ ال و ووالد ال و  ،حيو ارتب ارتباطػا ػالبا مػع كثػرل
الخا ات ،وكثرل طلبات أـ ال و  .أما ارتباطو بكثرل الخا ات مع والد ال و  ،لم يكو ذا داللػة .لكػو
كثرل طلبات والد ال و ارتبطا ارتباطا البا مع السعادل مع الػ و  ،والر ػا ال وا ػ ػ حػيو أف أثرىػا
علا اال تسرار ال وا  ،وااللت اـ نحػو الػ وا لػم يكػو داال إحصػائيا وىػوا يتفػق مػع مػا ػاء ػ األدد
النرر مو أف خاؼ ال و ة مع حماتما أشد ،وأعمق أثرا مو خا ما مػع حميمػا ،وربمػا يعػود ذلػك إلػا
شػػدل التنػػا س بػػيو زو ػػة االبػػو ،وحماتمػػا علػػا ولػػا ،واىتمػػاـ زو مػػا ،وىػػوا مػػا أشػػارت إليػػو درا ػػات
) Marotz -baden & Cowan (7991ودرا ة ) Schlien (7999ودرا ة ).Horsley (7991
 -2-8أما بالنسبة للس اؿ الثان المتعلق بالمتغيرات التػ يمكػو أف تسػمم ػ تفسػير التبػايو ػ
النجػػا ال وا ػ كدر ػػة كليػػة) لل ػ و  ،ونسػػبة إ ػػماـ كػػج متغيػػر ،سػػد أ ػػر تحليػػج االنحػػدار المتعػػدد
المتدر لمجموعة المتغيرات المتنبئة وأظمر التحليج أف ىناؾ ثاثة متغيػرات سػرت مجتمعػة مػا مسػداره
 %0..9م ػػو التب ػػايو بمس ػػتوج ذ دالل ػػة ،كم ػػا س ػػر متغي ػػراف آخ ػػراف نح ػػو  %.م ػػو التب ػػايو ،إال أف
إ ماممما لم يكو داال إحصائيا ،والجدوؿ  ) 1يبيو نتائج ىوا التحليج.
دوؿ ) 1
تحليج االنحدار المتعدد للمتغيرات الت أ مما تفسير التبايو

المتغيرات المتنبئة

الخا ات مع والد ال و ة
التعلق ا مو
الخا ات مع والدل ال و ة
عدد نوات ال وا
عدد األطفاؿ

ليمة معامج
االرتباط R
,611
,67.
,119
,1.2
,.1.

النجا ال وا

مربع معامج التغير مربع
االرتباط  R6معامج االرتباط
,1.0
,1.0
,119
,171
,104
,192
,16.
,061
,129
,077

لل و .

ليمة
F
..174
..116
0.422
6.406
7.277

مستوج
الداللة
*,1.2
*,1.7
,60.
,002
*,117

يتب ػيو مػػو الجػػدوؿ  )1أف الخا ػػات مػػع والػػد ال و ػػة سػػرت مػػا نسػػبتو  %..0مػػو التبػػايو ػ
النجا ال وا لل و  ،وأف شعور ال و بالتعلق ا مو ،لػد سػر  %1.9مػو التبػايو ،كمػا أ ػاؼ عػدد
األطفاؿ مػا مسػداره  %2.9إلػا التبػايو المفسػر .ولػد كانػا نسػبة إ ػماـ ىػوه المتغيػرات دالػة إحصػائيا
عند مستوج داللة ألج مو  ،14ولد سر الخاؼ مع والدل ال و ػة  %0.4مػو التبػايو وعػدد ػنوات
ال وا  %6..مو التبايو إال أف إ ماـ ىويو المتغيريو لم يكو داال إحصائيا.
ىػػوا مػػع العلػػم بػػأف الخا ػػات مػػع والػػد ال و ػػة ،ووالػػدل ال و ػػة ارتبطػػا ارتباطػػا ػػالبا مػػع النجػػا
ال وا ػ للػ و ػ حػػيو ارتػػب التعلػػق ا مػػو ،وعػػدد ػػنوات الػ وا  ،وعػػدد األطفػػاؿ ارتباطػػا مو بػػا مػػع
النجػا ال وا ػ للػ و  .ويبػدو أف شػعور الشػخ بػػأف مػو السػمج عليػو التسػرد مػو ا خػريو ،والتعامػػج
معمم ببساطة ،وعدـ شػعوره بػالسلق ،أو الخػوؼ مػو التػراد ا خػريو منػو ،أو ىجػرىم لػو وىػو مػا يسيسػو
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التعلػػق ا مػػو ي يػػد مػػو إحسػػاس الفػػرد بنجػػا زوا ػػو ،وىػػو أكثػػر أىميػػة ػ تفسػػير التبػػايو ػ النجػػا
ال وا بالنسبة للوكور وىوا يتفق مع درا ة).Santoz & Levitt (3111
أما حوؿ رلة نسبة التبايو المفسر النجا ال وا بالخاؼ مع أىج ال و  ،ربمػا يعػ ج إلػا
أف إدراؾ الر ج لنجػا زوا ػو يعتمػد بالدر ػة األولػا علػا عالتػو المباشػرل ب و تػو ،ولػيس علػا عالتػو
بأىلما ،وىو مالم تتناولو الدرا ة.
-3-8ذأما بالنسبة للسػ اؿ الثالػث المتعلػق بػالمتغيرات التػ تسػمم ػ تفسػير التبػايو ػ النجػا
ال وا ػ لل و ػػة كدر ػػة كليػػة) ونسػػبة إ ػػماـ كػػج متغيػػر سػػد أظمػػر تحليػػج االنحػػدار المتعػػدد المتػػدر
لمجموعة المتغيرات المتنبئة ،أف المتغيرات الت دخلا معادلة االنحدار سػرت مجتمعػة مػا مسػداره
 %6..2مو التبايو النجا ال وا لل و ة والجدوؿ  ) .يرمر نتائج ىوا التحليج.
دوؿ ) .
تحليج االنحدار المتعدد للمتغيرات الت أ مما تفسير التبايو

المتغيرات المتنبئة

الخا ات مع أـ ال و
عدد نوات ال وا
الخا ات مع والد ال و

ليمة معامج
االرتباط R
,.17
,.29
,406

مربع معامج
االرتباط R6
,090
,661
,626

النجا ال وا

التغير مربع
معامج االرتباط
,090
,169
,162

لل و ة.

ليمة
F
67.47
..41
..19

مستوج
الداللة
,111
,11
,1.

يت مو الجدوؿ  ).أف الخا ات مع أـ ال و سرت وحدىا ما مسداره  %09.0مػو التبػايو
النجا ال وا لل و ة ،ثم أ اؼ عػدد ػنوات الػ وا  %6.9إلػا ىػوا التبػايو المفسػر ،وأ ػاؼ
الخػػاؼ مػػع والػػد ال ػ و  %6.2إلػػا التبػػايو المفسػػر .وبػػوا تكػػوف ىػػوه المتغيػػرات الثاث ػة لػػد سػػرت
مجتمعػػة  %6..2مػػو التبػػايو ػ النجػػا ال وا ػ لل و ػػة علمػػا بػػأف الخا ػػات مػػع أـ ال ػ و  ،ووالػػد
ال و ارتبطا لبيا مع النجا ال وا لل و ة.
ويبدو مما بق أف أكثر العوامج إ ماما تفسير التبايو النجػا ال وا ػ لانػا ج كػاف خا مػو مػع أـ
ال و الحمال ) ،إذ ُسر ىوا المتغير منفردا مػا مسػداره  %09.0مػو التبػايو ػ النجػا ال وا ػ لل و ػة .ولمػا
البا مػوا يعنػ أف كثػرل الخا ػات بػيو زو ػة االبػو ،والحمػال ػوؼ
كاف ارتباط ىوا المتغير مع النجا ال وا
تنعكس لبا علا النجا ال وا لل و ة ،وتبدو ىوه النتيجة منطسية خاؼ ال و ة مع أـ زو مػا كثيػرا مػا يػ د
إلا إزاحة مشاعرىا السلبية ،وتحويلما إلا زو ما ،وعالتما ال و ية كما أنما تشكج مصػدرا للخػاؼ ال ينتمػ مػع
زو ما الو ما زاؿ يديو بالوالء ألمو ،بسول عوامج الديو ،والسيم ،والمعايير اال تماعيػة تح ػو .و ػ الولػا نفسػو
يريد المحا رة علا عالة زو ية نا حة .إف حالة التنا س ىػوه تػوتر العالػة ال و يػة ،وتسلػج مػو ػعادل الػ و يو،
ور ػ ػػاىما عػ ػػو ال ػ ػ وا  .وتتفػ ػػق ىػ ػػوه النتيجػ ػػة مػ ػػع نتػ ػػائج درا ػ ػػات كػ ػػج مػ ػػو ) Horsely (7991ودرا ػ ػػة
) Schlien (7999ودرا ة ) Marotz-Baden & Cowan (7991ودرا ة ).Chasin, et al. (7991
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-4-8ذولإل ابة عو الس اؿ الرابع المتعلػق بػالمتغيرات التػ تسػمم ػ تفسػير التبػايو ػ التنػا ر
م ػع أـ ال و ػػة ،ومسػػدار إ ػػماـ كػػج منم ػا أ ػػر تحليػػج االنحػػدار المتعػػدد المتػػدر  ،وأظمػػرت النتػػائج أف
المتغيرات الت دخلا معادلة االنحدار سرت مجتمعة مػا مسػداره  %70.7مػو التبػايو ػ التنػا ر مػع
والدل ال و ة ،والجدوؿ  ) 4يرمر نتائج ىوا التحليج.
دوؿ ) 4
تحليج االنحدار المتعدد للمتغيرات الت تسمم تفسير التبايو

المتغيرات المتنبئة

العالة بأـ ال و ة
التوا ق السيم مع والد ال و ة
السرد المكان ألىج ال و ة
التوا ج مع أـ ال و ة
عدد نوات ال وا
التوا ج مع والد ال و ة

معامج
االرتباط
R
,7.0
,742
,770
,791
,91.
,901

التنا ر بيو ال و و أـ ال و ة.

مستوج
ليمة
مربع معامج التغير مربع
داللة
F
االرتباط  R6معامج االرتباط
التغير
,111 611.10.
,717
,717
,111
9.11.
,162
,711
,111 01.107
,111
,777
,111
9.611
,160
,797
,116
9.772
,161
,707
,1162 4.017
,101
,767

يتبيو مو الجدوؿ  )4أف ىناؾ تة متغيرات سرت مجتمعة ما مسداره  %70.7مػو التبػايو ػ
التنػػا ر مػػع أـ ال و ػػة ،وكانػػا العالػػة مػػع أـ ال و ػػة أكثرىػػا إ ػػماما .إذ سػػرت وحػػدىا  %71.7مػػو
التبايو حيو أ اؼ التوا ق ػ السػيم مػع والػد ال و ػة  %6.2إلػا التبػايو المفسػر ،وأ ػاؼ السػرد
المكػ ػػان ألىػ ػػج ال و ػ ػػة  ،%1.1والتوا ػ ػػج مػ ػػع أـ ال و ػ ػػة  ،%6.0وعػ ػػدد ػ ػػنوات ال ػ ػ وا ،%6
والتوا ج مع والد ال و ة .%0
ىػػوا ولػػد ارتبطػػا العالػػة بػػأـ ال و ػػة ،والتوا ػق ػ السػػيم مػػع والػػد ال و ػػة ،والتوا ػػج مػػع أـ
ال و ة ،والتوا ج مع والد ال و ة ارتباطا لبيا ذا داللػة مػع التنػا ر مػع أـ ال و ػة ،ػ حػيو ارتػب عػدد
نوات ال وا ارتباطا مو با وذا داللة مع التنا ر مع أـ ال و ة.
أمػػا بالنسػػبة لعينػػة افن ػػا  ،سػػد أظمػػر تحليػػج االنح ػػدار المتعػػدد المتػػدر أف المتغيػػرات التػ ػ
دخلا معادلة االنحػدار ،سػرت مجتمعػة مػا مسػداره  %29.6مػو التبػايو ػ التنػا ر مػع والػدل الػ و .
والجدوؿ  )2يرمر نتائج التحليج.
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دوؿ ) 2
تحليج االنحدار المتعدد للمتغيرات الت تسمم تفسير التبايو

المتغيرات المتنبئة

العالة بأـ ال و
التوا ق السيم مع أـ ال و
التوا ق السيم مع والد ال و
السرد المكان ألىج ال و
التوا ج مع أـ ال و

معامج
االرتباط R
,771
,797
,712
,76.
,716

التنا ر بيو ال و ة ،وأـ ال و .

مستوج
ليمة
مربع معامج التغير مربع
داللة التغير
F
االرتباط  R6معامج االرتباط
,111 077.404
,219
,219
,111
9.0.0
,167
,217
,111
..221
,10.
,241
,116
01.040
,167
,279
,111
..719
,101
,296

يتبيو مو الجدوؿ  )2أف ىناؾ خمسة متغيػرات سػرت مجتمعػة مػا مسػداره  %29.6مػو التبػايو
ػ التنػػا ر مػػع أـ الػ و  .سػػد سػػرت العالػػة مػػع أـ الػ و  %21.9مػػو التبػػايو ،وأ ػػاؼ التوا ػػق ػ
السيم مع أـ ال و ووالد ال و ما مجموعو  %..6إلا التبػايو المفسػر ،وأ ػاؼ السػرد المكػان ألىػج
ال و  ،%6.7وأخيرا أ اؼ التوا ج مع أـ ال و  %0.1إلا التبايو المفسر.
ىوا ولد ارتبطا العالة بأـ ال و  ،والتوا ق السيم مع أـ ال و  ،ووالػد الػ و  ،والتوا ػج مػع أـ
ال و ارتباطا البا ذا داللة مع التنا ر بيو ال و ة ،وأـ ال و .
أمػػا بالنسػػبة للمتغيػػرات الت ػ أ ػػمما ػ تفسػػير التبػػايو ػ التنػػا ر مػػع أـ ال و ػػة ،ػػأظمر تحليػػج
االنحدار أف العالة بأـ ال و ػة لػد سػرت وحػدىا  %71.7مػو التبػايو .بمعنػا أف العالػة السػيئة مػع
أـ ال و ة ى المس ولة بالدر ػة األولػا عػو التنػا ر بػيو الر ػج وحماتػو .ويبػدو ىػوا منطسيػا ،مػع أىميػة
عوامػػج أخػػرج كمس ػػببات للتنػػا ر كػػاختاؼ الس ػػيم ،والسػػرد المك ػػان مػػو أىػػج ال و ػػة ،والتوا ػػج مػػع
الحمػػال ،وعػػدد ػػنوات ال ػ وا  ،والتوا ػػج مػػع والػػد ال و ػػة ،إال أنمػػا ميعم ػا لػػم تفسػػر مػػو التبػػايو ػ
التنا ر مع أـ ال و ة أكثر مو  .%00وىوا يعن أف طبيعة العالة مػع أـ ال و ػة ىػ األكثػر أىميػة ػ
تحديد در ة التنا ر بيو الر ج ،وحماتو.
و يمػا يتعلػػق بالتنػػا ر مػػع والػػد ال و ػػة أظمػػر تحليػج االنحػػدار المتعػػدد أف العالػػة بوالػػد ال و ػػة لػػد
سػػر وحػػده  %.0.4مػػو التبػػايو ،يليػػو التوا ػػق ػ السػػيم مػػع والػػد ال و ػػة الػػو سػػر  %2.7مػػو
التبايو .أما السرد المكان مو أىػج ال و ػة سػد سػر  %4.7مػو التبػايو ،ثػم التوا ػج مػع أـ ال و ػة،
الػػو لػػم ي ػ ف إلػػا التبػػايو المفسػػر إال  .%6.4وىػػوا يعن ػ أف عالػػة ال ػ و بوالػػد زو تػػو ىػػو
العن صر الممم تحديد در ػة التنػا ر بػيو الػر ليو ،وأ ف اخػتاؼ السػيم ي يػد مػو التنػا ر ،كمػا أف
السػرد ال مكػان لػد ي يػد مػو التنػا ر بينممػػا بسػبب زيػادل االحتكػاؾ أحيانػا  ،أو كثػرل الطلبػات التػ
ت يد ب يادل السرد المكان  ،كما يمكو للسرد المكان أف يسم ألىج ال و ػة بم يػد مػو التػدخج
الحيال ال و ية البنػتمم ممػا ي يػد مػو التنػا ر بيػنمم وبػيو زو ابنػتمم وىػوه النتيجػة تتنػال مػع
نتػائج درا ػة ) Morotz-Baden & Cowan (7991التػ لػم تجػػد اثػرا للسػػرد المكػان ألىػػج
ال و علا در ة التنا ر بينمما.
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أما بالنسبة لعينة افنا سد أ ظمر تحليج االنحدا ر أف العالة بأـ ال و لد سرت وحدىا
 % 21.9مو التبايو التنا ر مع والدل ال و  .بمعنا أف العالة السيئة مع أـ ال و ى الت
تحدد مدج التنا ر مع أـ ال و  ،يليما ا الختاؼ السيم بيو االثنتػيو التػ سػرت مػو التبػايو
 .% 6.7ويبدو ىوا منطسيا إذ إ ف السيم ىنا ت ػم ل ػاي ا ذات عالػة بالػديو ،والسيا ػة ،وتربيػة
األطفاؿ ،والتصرؼ بالنسود  ،والنررل العامة للحيال اذا اختلفا و مات النرر بيو زو ة االبػو،
وحماتما حوؿ ىوه الس ػايا زادت الخا ػات بينممػا .وىػوا يتفػق مػع نتػائج درا ػات عػدل منمػاج
) .(Marotz –Baden & Cowan 0987 Limary 2112 ; Cotteril, 0989
 -4-7وبالنسبة للس اؿ الخامس المتعلق بالمتغيرات الت تسمم تفسير التبايو التنػا ر مػع
والػػد ال و ػػة ،ومػػدج إ ػػماـ كػػج متغيػػر أ ػػر تحليػػج االنحػػدار المتعػػدد المتػػدر  ،وأظمػػرت النتػػائج أف
المتغيرات الت دخلا معادلة االنحدار .لد سرت مجتمعة ما مسداره  %42.2مػو التبػايو ،والجػدوؿ
 ) 7يو نتائج ىوا التحليج.
دوؿ ) 7
تحليج االنحدار المتعدد للمتغيرات الت تسمم تفسير التبايو

المتغيرات المتنبئة

العالة بوالد ال و ة
التوا ق السيم مع والد ال و ة
السرد المكان ألىج ال و ة
التوا ج مع أـ ال و ة

معامج
االرتباط R
,2.4
,294
,717
,74.

مربع معامج
االرتباط R6
,.04
,.71
,4.1
,427

التنا ر بيو ال و ووالد ال و ة.

التغير مربع
معامج االرتباط
,.04
,127
,147
,164

مستوج داللة
ليمة
التغير
F
,111
27.409
,110
06.172
,110
00.409
,16.
4.6.6

يتبػػيو مػػو الجػػدوؿ  )7أف ىنػػاؾ أربع ػة متغيػػرات دخلػػا معادلػػة االنحػػدار ،و سػػرت مجتمعػػة مػػا
مسداره  %42.2مو التبايو التنا ر مع والد ال و ة ،إذ سػرت العالػة بوالػد ال و ػة  %.0.4مػو
التبػػايو ،ػ حػػيو سػػرت العوامػػج الثاث ػة األخػػرج مجتمعػػة التوا ػػق ػ السػػيم مػػع والػػد ال و ػػة ،والسػػرد
المكان ألىج ال و ة ،والتوا ج مع أـ ال و ة  %04.0مو التبايو.
ىوا ولد ارتبطػا العالػة بوالػد ال و ػة ،والتوا ػق ػ السػيم مػع والػد ال و ػة ارتباطػا ػالبا ذا داللػة
مع التنا ر مع والد ال و ة.
أمػػا بالنسػػبة لعينػػة افنػػا  ،ػػأظمر تحليػػج االنحػػدار المتعػػدد المتػػدر أف ىنػػاؾ متغيػرا واحػػدا ،كػػاف
إ مامو تفسير التبػايو ػ التنػا ر مػع والػد الػ و ذا داللػة ،وىػو التوا ػق ػ السػيم مػع والػد الػ و إذ
سر ما مسداره  %40..مو التبايو .علما بأف ارتباطو بالتنا ر مع والد ال و كاف البا.
ىػػوا ولػػد أ ػػمما مجموعػػة مػػو المتغيػػرات ى ػ ج العالػػة بوالػػد ال ػ و  ،والػػدخج ،وعػػدد ػػنوات
تفسير  %1.2مو التبايو لكو إ ماـ أ منما لم يكو ذا داللة.
ال وا  ،والتوا ج مع والد ال و
والجدوؿ  )7يرمر نتائج تحليج االنحدار
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دوؿ ) 7
تحليج االنحدار المتعدد للمتغيرات الت تسمم تفسير التبايو

معامج االرتباط
المتغيرات
R
المتنبئة
,707
التوا ػػق ػ السػػيم
مع والد ال و

مربع معامج االرتباط
R6
,40.

التنا ر بيو ال و ة ووالد ال و

مستوج
ليمة F
التغير مربع
داللة التغير
معامج االرتباط
,111 067.941
,40.

و يما يتعلق بالتنا ر مع والد ال و أظمر تحليػج االنحػدار المتعػدد أف المتغيػر الوحيػد الػو أ ػمم
ػ تفسػػير التبػػايو ى ػو التوا ػػق ػ السػػيم مػػع والػػد ال ػ و الػػو سػػر وحػػده مػػا مسػػداره  %40..مػػو
التبػػايو .وى ػ نسػػبة ال بػػأس بمػػا ،وىػػوا يعن ػ أف عػػدـ التوا ػػق ػ السػػيم مػػع والػػد ال ػ و لػػد يكػػوف ىػػو
المتغير األكثر أىمية خلق حالة التنا ر بيو ال و ة ،ووالد زو ما ،أف التوا ق السػيم يعنػ و مػات
نرػػر متشػػابمو حػػوؿ ل ػػايا وىريػػة مثػػجج الػػديو ،والسيا ػػة ،وتربيػػة األطفػػاؿ ،وافنفػػاؽ ،والنرػػرل العامػػة
للحيال ،وكلما ل ايا يجدىا الناس عامػة ،والر ػاؿ خا ػة مممػة ػدا ،و وىريػة ػالخاؼ حولمػا يسػبب
التنا ر بيو الناس عامة ،وبيو ال و ة أو ال و  ،وأىج ال و ة ،أو ال و خا ة.
ىػػوا ولػػم تجػػد الدرا ػػة أثػػرا لمتغيػرات الػػدخج ،أو عػػدد األطفػػاؿ ،أو مسػػتوج التعلػػيم علػػا النجػػا
ال وا  ،أو التنا ر مػع أىػج الػ و أل مػو الػوكور ،أو افنػا  .إف شػعور الفػرد بػأف زوا ػو نػا أو ال
اليعتمد علا أ مو المتغيرات السابسة كمػا أف تنػا ره مػع أىػج زو تػو ال يتػأثر بمػوه المتغيػرات ،وىػو مػا
ينسجم مع كثير مو الدرا ات السابسة.

9ذ-ذاملقرتحات :ذ
وء نتائج الدرا ة يستر الباحث ا ت ج
 -0-9إ راء م يد مو الدرا ات حوؿ مو وع العالة بأىج الػ و  ،و أثرىػا ػ متغيػرات أخػرج
كالتكيف النفس لل و يو ،و التكيف النفس لألحفاد ،و الطاؽ ،و عالػة الػ و بأىلػو و
عالة ال و ة بأىلما.
 -6-9إعػداد بػرامج توعيػة يمكػو مػو خالمػا تميئػة ال و ػة ،و أـ الػ و لسيػاـ كػج منممػا بػػدورىا
الجديد بألج لدر مو الخا ات.
 -1-9إعداد برامج لتوعيػة كػج مػو الػ و  ،و ال و ػة بػالحسوؽ والوا بػات تجػاه زو ػو ،و أىلػو،
وأىج زو و بحيث يسوـ كج منمما بأدواره بعيدا عو التنال .
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