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  شيخة سعد المزروعي ثـــــاسم الباح

  عالقته بسمات شخصية األبناءالتوافق الزواجي و ثــــعنوان البح
  عين شمس ةـــــــجامع

  اآلداب ةــــــــكلي
  علم النفس م ــــــــقس

  )م١٩٩٠(ماجستير  ةـــــــالدرج

  مستخلص البحث
  هدف الدراسة

  -:أن الهدف من الدراسة الحالية هو
التوصل إلى معرفة تأثير التوافق الزواجي على سمات شخصية          -١

مات مميزة يتميز بها أبناء المتوافقين زواجيا األبناء وهل هناك س
عن أبناء غير المتوافقين زواجيا؟ بمعنى هل هناك فروق بـين           
أبناء المتوافقين زواجيا وأبناء غير المتوافقين زواجيا في سمات         
الشخصية ؟ وما هي هذه السمات ؟ وإلى أي مستوى من الداللة            

عـن المجموعـة    يتميز بها مجموعة أبناء المتوافقين زواجيـا        
  األخرى؟

التوصل إلى معرفة تأثير التوافق الزواجي على االضـطرابات          -٢
الشخصية لألبناء، وهل هناك اضطرابات معينة تميز بين أبنـاء          
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ومـا هـذه    . المتوافقين زواجيا وأبناء غير المتوافقين زواجيـا      
دت؟ وإلى أي مستوى من الداللة تتميز بها        جاالضطرابات إن و  
  ؟ىوعة األخرمجموعة عن المجم

من النتائج التي سوف تسفر عنها الدراسة يمكن االستفادة منهـا            -٣
في رسم سياسات لبرامج إرشادية للمقبلين على الزواج أو الذين          

  .يعانون من سوء التوافق الزواجي أو المقبلين على الطالق
تساعد في الكشف عن أسباب االضـطرابات الشخـصية لـدى            -٤

  .األبناء
لمقياس التوافق الزواجـي فـي المجتمـع         ىوضع النواة األول   -٥

 .الكويتي

  منهج الدراسة
  :، وتم اختيار العينة التاليةةقامت الباحثة بدراسة تجريبي

  . زوجة٨٣ زوجا و٨٣مجموعة األبناء وتكونت من  -
  . ذكرا وأنثى٩٩مجموعة األبناء وتكونت من  -

   :األدوات
  :واستخدمت األدوات التالية

إلعدادية والثانوية ، وضع كاتل إعـداد       استفتاء الشخصية للمرحلة ا    -١
  .ر عبد الغفامسيد غنيم، عبد السال

اختبار الشخصية المتعدد األوجه، وضع ماكنلي، هاثـاوي، إعـداد           -٢
  .عطية هنا وعماد الدين إسماعيل، ولويس كامل مليكة
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 .مقياس التوافق الزواجي من تصميم الباحثة -٣

  :الوسائل اإلحصائية
ساليب اإلحصائية التي تتناسب مع فروض      كما استخدمت الباحثة األ   

  :الدراسة وهذه األساليب هي
حساب المؤشرات اإلحصائية لمجموعتي البحث وهذه المؤشرات هي  -١

  . المتوسط واالنحراف المعياري
 . لبيان الداللة اإلحصائية للفروق بين المتوسطاتT-test" ت"اختبار  -٢

 .معامل ارتباط بيرسون -٣

 .فيةمعامل جثمان للتجزئة النص -٤

  استنتاجات الدراسة
قد توصلت الدراسة التجريبية إلى نتائج يمكن تلخيصها في النقـاط           

  :التالية
  :أولًا فيما يختص بالفرض األول

  . بالنسبة لسمة الشيزوثيميا ضد السكلوثيميا-١
أظهرت نتائج الدراسة أن هنـاك فروقـا ذات داللـة إحـصائية بـين               

زواجيا وهذا يـدل علـى أن أبنـاء     المجموعتين لصالح أبناء المتوافقين     
 .المتوافقين زواجيا يميلون إلى االتصال بالناس والتعاون معهم

  ء بالنسبة لسمة الذكا-٢

 .لم تظهر النتائج فروقا لها داللة إحصائية بين المجموعتين

 . بالنسبة لسمة االتزان االنفعالي أو قوة األنا-٣
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لـة إحـصائية بـين      أظهرت نتائج الدراسة أن هنـاك فروقـا ذات دال         
المجموعتين لصالح أبناء المتوافقين زواجيا، وهذا يدل علـى أن أبنـاء            

  .المتوافقين زواجيا يتميزون باالتزان االنفعالي والنضج والواقعية
  . بالنسبة لسمة االستقرار المزاجي ضد االستثارة المزاجية-٤

أظهرت نتائج الدراسة أن هناك فروقا ذات داللـة إحـصائية بـين             
مجموعة أبناء المتوافقين زواجيا ومجموعة أبناء غير المتوافقين زواجيا         
لصالح المجموعة الثانية مما يعني أن أبناء غير المتوافقين زواجيا أكثر           

 .قابلية لالستثارة والقلق في الجانب المزاجي

 . بالنسبة لسمة الخضوع ضد السيطرة-٥

 . المجموعتين فروقا لها داللة إحصائية بينجلم تظهر النتائ

 . بالنسبة لسمة الجدية وعدم الجدية-٦

 .لم تظهر النتائج فروقا لها داللة إحصائية بين المجموعتين

 بالنسبة لسمة قوة األنا األعلى ضد ضعف األنا األعلـى وعـدم تقبـل               -٧
 .المعايير الخلقية للجماعة

أظهرت نتائج الدراسة أن هنـاك فروقـا ذات داللـة إحـصائية بـين               
عتين لصالح أبناء المتوافقين زواجيا، أي أنهم يميلون إلى المثابرة          المجمو

 .وضبط النفس ويهتمون بالناس والقانون

  بالنسبة لسمة الواقعية والرومانتيكية  -٨

 .لم تظهر النتائج فروقا لها داللة إحصائية بين المجموعتين

 .ة ضد الفردية المتعنت– بالنسبة لسمة حب العمل الجماعي -٩
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حت نتائج الدراسة أن هناك فروقـا ذات داللـة إحـصائية بـين              أوض
المجموعتين لصالح مجموعة أبناء غير المتوافقين زواجيا، أي أن أبنـاء           

 زواجيا يفضلون العمل الفـردي غيـر محبـوبين مـن            نغير المتوافقي 
  .زمالئهم

  . بالنسبة لسمة الثقة بالنفس ضد الشعور باإلثم-١٠
ناك فروقا ذات داللة بين المجموعتين لصالح       أظهرت نتائج الدراسة أن ه    

مجموعة أبناء غير المتوافقين أي أنهم يميلون إلى الشعور باإلثم وعـدم            
  .الثقة بالنفس

  . بالنسبة لسمة االعتماد على الجماعة ضد االكتفاء الذاتي-١١
أظهرت النتائج أن هناك فروقا ذات داللة إحصائية بـين المجمـوعتين            

أي أن أبناء غير المتوافقين زواجيا      . المتوافقين زواجيا لصالح أبناء غير    
  .لهم أفكارهم وآراءهم الخاصة

 ضد قوة التكـوين     – بالنسبة لسمة ضعف التكوين العاطفي نحو الذات         -١٢
  .العاطفي نحو الذات

أظهرت نتائج الدراسة أن هنـاك فروقـا ذات داللـة إحـصائية بـين               
فقين زواجيـا، أي أن أبنـاء       المجموعتين لصالح مجموعة أبناء المتـوا     

  .ة وقوة العزيمتالمتوافقين زواجيا يتمسكون بعاطفة اعتبار الذا
  . بالنسبة لسمة قوة التوتر الدافعي ضد ضعف التوتر الدافعي-١٣

  .لم تظهر النتائج فروقا لها داللة إحصائية بين المجموعتين
  . فيما يختص بالفرض الثاني:ثانيا



 
 
 

ر والدكتوراهيماجست اللمستخلصات رسائ  

  

 فريح العنزي. د.إعداد أ
٣٧٩ 

   بالنسبة لتوهم المرض -١
  .لم تظهر النتائج فروقا لها داللة إحصائية بين المجموعتين

   بالنسبة لالنقباض-٢
  .لم تظهر النتائج فروقا لها داللة إحصائية بين المجموعتين

   بالنسبة للهستيريا-٣
  .لم تظهر النتائج فروقا لها داللة إحصائية بين المجموعتين

   بالنسبة لالنحراف السيكوباتي -٤
راسة أن هناك فروقا ذات داللة إحصائية بـين         أظهرت نتائج الد  

المجموعتين لصالح أبناء غير المتوافقين أي أن أبناء غير المتوافقين          
 بالمعـايير االجتماعيـة والـشعور       ةلى عدم المباال  إزواجيا يميلون   

  .باالضطهاد
   بالنسبة للميول للذكورة أو األنوثة -٥

  .ين المجموعتينلم تظهر النتائج فروقا لها داللة إحصائية ب
   بالنسبة للبارانويا -٦

  .لم تظهر النتائج فروقا لها داللة إحصائية بين المجموعتين
   بالنسبة للسيكاثينيا-٧

  .لم تظهر النتائج فروقا لها داللة إحصائية بين المجموعتين
   بالنسبة للفصام-٨
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أظهرت نتائج الدراسة أن هناك فروقا ذات داللة إحـصائية بـين            
ن لصالح أبناء المتوافقين زواجيا، أي أن أبناء المتوافقين         المجموعتي

  زواجيا أقرب إلى البالدة االنفعالية
   بالنسبة للهوس-٩

  .لم تظهر النتائج فروقا لها داللة إحصائية بين المجموعتين
   بالنسبة لالنطواء-١٠

أظهرت نتائج الدراسة أن هناك فروقا ذات داللة إحـصائية بـين            
ح أبناء غير المتوافقين زواجيا، أي أن أبناء غير         المجموعتين لصال 

  .المتوافقين زواجيا يميلون إلى االنزواء من االتصال االجتماعي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


