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 .السعادة الزوجية فيأثر العالقة بأهل الزوج 
 .(دراسة ميدانية يف األردن)

 
 *نسيمو داوود أ.د

ذ:ملخص

 إذوالخػػاؼ مػػع أىػػج الػػ و .  ،والتنػػا ر ،ىػػد ا الدرا ػػة إلػػا  حػػ  العالػػة بػػيو النجػػا  ال وا ػػ 
 ة بػيو الشػريكيو مسا ػةعالة ال و يػتفترض الدرا ة أف نوعية العالة بأىج ال و  يمكو أف تتنبأ بنجا  ال

والسػػػعادل ال و يػػػة لكػػػج منممػػػا، وبالمسابػػػج  ػػػاف التنػػػا ر مػػػع أىػػػج الػػػ و   ػػػوؼ يخفػػػ   ،بدر ػػػة الر ػػػا
 وااللت اـ تجاه الحيال ال و ية. ،والر ا ال وا   ، اال تسرار ال وا 

، زو ػة لػيس بيػنمم  ػلة 061زو ػا  و  97 ػما  ؼ الدرا ة تم اختيار عينة متيسرلولتحسيق ىد
 نتاف علا األلج بحيػث ال ت يػد علا زوا  الواحد منمم  تكوف لد مر بحيث ت الثلجبطريسة كرل  يروااخت

أو  ،وأف يكػػػوف والػػػدا الػػػ و  ،طفػػج واحػػػد علػػػا األلػػج ويكػػػوف لػػػدج الػػػ و  ػػنة،  61مػػدل الػػػ وا  علػػػا 
 أحدىما علا ليد الحيال.

أىػج الػػ و  باف ػا ة إلػػا  والتنػػا ر مػع ،مجموعػة مػػو المسػاييس لسيػاس النجػػا  ال وا ػ  اما ػتخد
 مجموعة مو المتغيرات الديموغرا ية.

أظمرت النتائج عالة ارتباط مو بة ودالة إحصائيا بيو النجػا  ال وا ػ  لكػج مػو الػوكور وافنػا  و 
وذا داللػػة مػػع كثػػرل  ،والسػػعادل بالعالػػة مػػع أىػػج الػػ و   ػػ  حػػيو ارتػػب  النجػػا  ال وا ػػ  ارتباطػػا   ػػالبا  

أظمػر تحليػج االنحػدار المتعػدد أف الخا ػات مػع ، وكثػرل طلبػات أىػج الػ و ، و ال و  الخا ات مع أىج
% مػػػو التبػػػايو  ػػػ  النجػػػا  ال وا ػػػ  9..0 ووعػػػدد األطفػػػاؿ  سػػػرت  ،والتعلػػػق ا مػػػو ،والػػػد ال و ػػػة

 % مو التبايو    النجا  ال وا   لإلنا .09.0وحده و سر الخاؼ مع والدل ال و  للوكور، 
 كانػػػا طبيعػػة العالػػة مػػػع  و  ػػػ  التنػػا ر مػػع الحمػػال  أ ػػػمما  ػػ  تفسػػير التبػػايأمػػا العوامػػج التػػ

% مػو التبػايو لإلنػا ، والتوا ػق  ػػ  21.9و  ،% مػو التبػايو بالنسػبة للػػوكور71.7الحمػال، و سػرت 
 % لإلنا .6.7% مو التبايو للوكور و 6.2و سرت  ،السيم

والتوا ػػق  ػػ  السػػيم  ،%0.4.طبيعػػة العالػػة معػػو فسػػرت  ا ر مػػع والػػد الػػ و  أو ال و ػػة أمػػا بالنسػػبة للتنػػ
 % مو التبايو لإلنا .0.4.وحده التوا ق    السيم مع والد ال و  % مو التبايو للوكور،    حيو  سر 2.7

 -أعد ىوا البحث خاؿ  نة التفرغ العلم  الممنوحة للباحث مو الجامعة األردنية  -
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 * كلية العلـو التربوية ػػػػ الجامعة األردنية ػػػػ األردف.
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 :مقدمةذ-1
أىػػج الػػ و ج عػػا  األ ػػرل "   ػػ  بحثمػػا المعنػػوف بػػػ , Horsley (7991)تشػػير ىور ػػل 

و ػدت  Horsley (7991أنما عندما بدأت االىتماـ بمو وع العالة بأىج الػ و ،   الممتدل"
 ػ  ىػػوا أنمػا لػم تجػػد إال ثػا  درا ػات  إذشػحا  شػديدا  ػ  المرا ػع ذات العالػػة بالمو ػوع، 

 تناولا Breg-Cross & Jackson (7991)  كروس و اكسو  -. أولما درا ة لبير المجاؿ
 و اشػػارو ،والثانيػػة درا ػة بيلو سػػك  ،ا ػتخداـ نرريػػة العػا  المعر ػػ  واال تمػػاع  مػع أ ػػر أىػج الػػ و 

Bilofsky & Sacharow (7997)، والثالثػة كتػاد دو ػاؿ Dovall (7991)  أىػج الػ و  الحسػنات "
 ((In-Laws, Pros & Cons 7991 والسيئات"

يػة ذات  اف الو ع أ وأ بكثير بالنسبة للدرا ات العربوإذا كاف األمر كولك    األدد الغرب ، 
حيػػال   ػػ وأثرىػػا  ،أىميػػة العالػػة بأىػػج الػػ و   ػػ  مجػػاؿ العالػػات األ ػػرية العالػػة بالمو ػػوع.  مػػع

لػم تسػتطع  إذ ػ  الدرا ػات العربيػة،  لم تلق اىتمامػا  واأل داد، إال أنما ولأل ف  ،واألحفاد ،ال و يو
غالبػا  مػا و . ونفسػ الولػا والشائك    ،را ات عربية    ىوا المو وع السيمالباحثة الو وؿ إلا أية د

وال وا ػػ ، أف التعامػػج مػػع أىػػج الػػ و  مػػو أشػػد مصػػادر ال ػػغوط،  ،تجػد  ػػ  أدبيػػات افرشػػاد األ ػػر 
 .(James, 7999; Chasin, et al 7991)وأكبر مصدر للخاؼ بيو ال و يو 

والتنػا س بػيو أحػد  ،تعػددل األو ػو، وغالبػا  مػا تػرتب  بػالغيرلإف مشكلة العالػة بأىػج الػ و  ىػ  مشػكلة م
حتػا علػا دخلػو. الػو  يحػرط كػج طػرؼ و وتعاطفػو،  ،واىتمامػو ،وانتباىػو ،وأىج زو و علا ولا الػ و  ،ال و يو

 ،(Chasin, et al. 7991)وانػو األحػق بػو  ،األولػا ىػو نػور أحصػوؿ عليػو،  ػ  حػيو يشػعر الطػرؼ ا خػيلعلا 
 ػ  و ػع حػدود وا ػحة  الػ و يو إخفػاؽأو ال و ة بسبب  ،ينشأ الخاؼ مع أىج ال و  كما يمكو أف

ا التػػدخج  ػػ  حيػػال األ ػػرل الجديػػدل وأ ػػرتمم الناشػػئة ممػػا يسػػم  ألىػػج أ  منممػػ ،بػػيو أ ػػرىم األ ػػلية
أو  ،ي ػػعف الرابطػػة بػػيو الػػ و يو، وي عػػ ع ا ػػتسرار األ ػػرل، ويسػػاعد علػػا إزاحػػة مشػػاعر الػػر   تػػدخا  

عا  مو أىج ال و  إلا الشريك نفسو. ولد يستخدـ أىج ال و  أحيانا كوريعة لتجنب الحميمية بػيو االن  
 ال و يو.

المو ػوع، أنػو  ػ  معرػم حػاالت  ألدد  ػ  درا ػة مرا عػة Martoz (7919)لسػد و ػد مػاروت  
كثيػرا    المشػاكج.و ػبب  ،أف أىػج الػ و  ىػم مصػدر الخػاؼ أف كػا الػ و يو يعتسػد الخا ات ال و ية

أنػو يبتعػد عػنمم أكثػر  ػأكثر، وي يػد التصػالو ب و تػو، ولػوا يسػتجيب يشعر أىج ال و  بعد زوا  ابػنمم ما 
 ػػ  محاولػػة ال ػػتر اعو وإلصػػائو عػػو  تػػدخج مػػو  ػػانبمم  ػػ  حياتػػو ال و يػػةمعرممػػم لمػػوا بم يػػد مػػو ال

 وأىلو. ،وبيو زو تو ،وبيو زو تو ،مما ي يد الخا ات ال و ية بينو زو تو
أما بالنسبة ألـ ال و   تشػير الدرا ػات حػوؿ العالػة بأىػج الػ و   ػ  المجتمعػات الغربيػة إلػا أنمػا 

،  العالػػة التػػ  تػػرب  أـ ) (Schlien, 7999 األ ػػعب  ػػ  التعامػػج مػػو بػػيو  ميػػع أ ػػراد أ ػػرل الػػ و 
تػػرب  كػػج منممػػا  الػػ و  ب و ػػة ابنمػػا، وىػػ  الرابطػػة الوحيػػدل المشػػتركة بينممػػا، ىػػ  العالػػة الحميمػػة التػػ 

ممػا يخلػق بينممػا حالػة مػو التنػا س علػا  ، والػ و  بالنسػبة للكنػةبوات الشخ ، االبػو بالنسػبة للحمػال
خصو ا  إذا شعرت األـ بأنما تفسد مكانتما الخا ة    حيال ابنما لصال  زو تو،  يمػا تحػاوؿ و عواطفو، 

وبشػكج  .(Marotz-Baden, &Cowan, 7991) وإلصػائو عػو أمػو ،ال و ػة  اىػدل اال ػتئثار بػو
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تسػػػلطيوف، و أنمػػػم   ػػػوليوف يتػػػدخلوف  ػػػ  شػػػ وف ا خػػػريو، عػػػاـ ينرػػػر األزوا  إلػػػا أىػػػج الػػػ و  علػػػا 
يحا روف علػا تساليػد مختلفػة عمػا و محا روف وباللغة العامية   دلة لديمة(، يساوموف التغيير، و ر عيوف، و 

 (.Marotz- Baden, & Cowan, 7991يريده األبناء   
و الشػػائعة مػػع أىػػج أ ،أ ػػباد المشػػكات المعتػػادل Horsley (7991ىور ػػل    لسػػد لخصػػا

 ج  با ت ال و  
 ابنتمم.أو  ،عدـ موا سة أىج ال و  منو البداية علا زوا  ابنمم -
أو أختػػو أف ابػػنمم لػػم يعػػد  ،شػػكوج أىػػج الػػ و  مػػو ابتعػػاد ابػػنمم عػػنمم،  سػػد تشػػكو أـ الػػ و  -

 معرم ولتمم مع أىج زو تو. ي ورىم منو أف ت و ،  مو يس   وزو تو
و ػػ  المسابػػج تػػدرؾ  ،وأىلمػػا ،تػػدرؾ أـ الػػ و  أف والء ابنمػػا أ ػػب  ل و تػػو إذمشػػكلة الػػوالء،  -

 وليس ألىج زو ما. ،ال و ة أف والءىا يجب أف يرج أل رتما  أ رل المنشأ(
 أحػػػدمػػػو أو المتخيلػػػة  ،الحسيسيػػػةوعػػػدـ نسػػػياف اف ػػػاءل  ،وحمػػػج ال ػػػغينة ،الشػػػعور باال ػػػتياء -

 مػو أو ،أو ا ػتياء ال و ػة مػو أـ زو مػا ،كا تياء أـ ال و  مو زو ػة ابنمػا  الطر يو نحو ا خر
 أختو.

وزو تو تسػديم الػدعم  ،االختاؼ    تولعات كج طرؼ مو ا خر، كتولع أىج ال و  مو ابنمم -
والتسبػج،  ،أو المرض، وتولػع زو ػة االبػو مػو أىػج زو مػا الحػب ،والرعاية    الكبر ،الماد 
 .وأ رتما ،وش وف زو ما ،والمساعدل    رعاية األطفاؿ، وعدـ التدخج    ش ونما ،والدعم

 ،والو ػػػال ،حػػػدا  الحيػػػال المامػػػة، مثػػػج المػػػيادألالتػػػوترات الناتجػػػة عػػػو ال ػػػغوطات المرا سػػػة  -
 .والد زو ما بعد أف تو يا زو تو سد تعان  زو ة االبو مو اكتئاد  .وما إلا ذلك ،والتساعد

وال والعطػج  ،االلت اـ نحو ا باء  ػ  المنا ػبات اال تماعيػة ك ػرورل ل ػاء اف ػازاتالشعور ب -
بحيث تتحوؿ اف ازل إلا عػبء ثسيػج إذا كانػا العالػة بػيو الطػر يو  ،الدينية مع ا باء  يما

 .متوترل
 األـ التػ  أ ػبحا حمػال ل و ػة وو ػو  األدوار بالنسػبة لطر ػ  العالػة، خا ػة ،عدـ تحديد -

 أو ل و  ابنتما. ،ابنما
أو الػػ و  وأىػػج  ،ومػػع أف البػػاحثيو ركػػ وا بشػػكج عػػاـ علػػا المشػػاعر السػػلبية المتبادلػػة بػػيو ال و ػػة

(.  أىػج Cotterill,7999إال أف بع مم أشار إلا  وانب ايجابية    ىوه العالػة   ، أو ال و ال و ة
 يجابية بحيػث يمثلػوفزو  االبنة عالة إ ، أوال و  ليسوا دائما  مشكلة،  كثيرا  ما يسيموف مع زو ة االبو

لػػد يصػػج األمػػر و يجابيػػة لػػد ال تكػػوف متػػو رل  ػػ  أ ػػرىم األ ػػلية. لػػو أولمػػا أ ػػرل بديلػػة ذات خصػػائ  إ
يثروف حياتمم ال و يػة، ويسػدموف لمػم  ، أو ابنتممعلا ابنمم الكنةأو  ،أحيانا  أف يف ج أىج ال و  الصمر

كمػا يمكػو فخػول ( Silverstein, 7991  Lau, 7999   يػووالتو  ،والصػدالة ،والمسػاعدل ،الػدعم
أ ف إلا ذلػك مػا يمكػو للشػخ  أف يتعلمػو  بصحبتمم.ف يشكلوا أ دلاء ُيستمتع أو ال و ة أ ،ال و 

جديػدل، لػد تحسػو الرابطػة ال و يػة بػيو الػ و يو الحيػال    الق ائوطر  ،وعادات ،مو أ رل ال و  مو ليم
 McGoldrick, 7991.) 

نػػػو ال يو ػػػد شخصػػػاف متطابسػػػاف، كػػػولك ال تو ػػػد أ ػػػرتاف أ  بمػػػا نسػػػبة للتشػػػابو  ػػػ  السػػػيمأمػػػا بال
تنػػتج أحيانػػا  بػػيو  الخا ػػات  ػػافرىػػا. يومعاي ،وعاداتمػػا ،متطابستػػاف تمامػػا ،  لكػػج أ ػػرل معتسػػداتما وليممػػا
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 ،التػديو در ػة  ػ  أو حتػا ،والمعػايير ،والعػادات ،وأىج ال و  نتيجة االختاؼ  ػ  السػيم ،حد ال و يوأ
 أو النررل العامة للحيال.

 بحسػػب  . مػػو خا ػػية شخصػػية يمكػػو أف تػػ ثر  ػػ  العالػػة مػػع أىػػج الػػ و  ،أمػا عػػو التعلػػق ا مػػو
ج ومو يعتن  بػو  ػ  ا خر( بيو الطف/نم  عالة   الوات ينشأ Bowlby (7999)نررية التعلق لبولب  

ف العالػة أ. وعليػو يفتػرض ريو    المستسبجىوا الطفج با خ يشكج األ اس لعالات، و مرحلة الر اعة
ا علا تػاري  عالػة الشػخ  بأىج ال و   وؼ تنشأ  مو  ياؽ مو التولعات المسبسة تعتمد إلا حد م

.  مو كاف تعلسو بوالديو   مسدـ الرعاية (    الطفولة آمنا   يكوف مو السمج عليػو  ػ  المسػتسبج بوالديو
أو الخػوؼ  ،أو التػوتر ،سلقبمػا  ػيمم أىػج الػ و  دوف أف يشػعر بػالأف يسيم عالػات حميمػة مػع ا خػريو 

 .مو المجر
ف آثاره علػا العالػة بأىػج الػ و  متنال ػة،  مػو ناحيػة يخفػ  التػوتر أما بالنسبة لو ود األحفاد  ا

ف عالػة األ ػداد باألحفػاد أ ػمج بكثيػر مػو إذ إوأىج ال و ، ويسلج الخا ػات،  ،   العالة بيو ال و ة
وأكثػػر  ،وألػػرد ،األبػػويو باألبنػػاء، وغالبػػا  مػػا يسػػتمتع األ ػػداد بعالػػتمم بأحفػػادىم ممػػا يجعلمػػم ألطػػفلػػة عا

مو الخا ػات لػد  ا  ف كثير م بعد لدـو األحفاد. وبالمسابج  اأو زو  ابنتم ،ا تعدادا  لمساعدل زو ة ابنمم
 ،الطفػج والحصػوؿ ا ػتمالة يود  حػوؿ أ ػاليب التنشػئة. أو بسػبب محاولػة الجػ تنشأ بيو ا بػاء واأل ػداد

ويشػػػػعرىما بعػػػػدـ االرتيػػػػا   ،والػػػػدالؿ ال ائػػػػد ممػػػػا يثػػػػر حفيرػػػػة األبػػػػويو ،ووالئػػػػو بالمػػػػدايا ،علػػػػا محبتػػػػو
 Fischer, 7991; Walsh, 7991.) 

أشػارت الدرا ػات إلػا و ػود در ػة  الػ و العالػة بأىػج   ػ  وأثره ،و حوؿ عالة النوع اال تماع 
 ،ووالػد زو تػو، وال و ػػة ووالػدل زو مػا.  ػػالخاؼ بػيو ال و ػػة ،س بػيو الػػ و والتنػا  ،أعلػا مػو الخػػاؼ

كبػر نفسػما لػد يشػعر الػ و  بتنػا س أ الطريسػةا وبيو حماىا والػد زو مػا(. وبوحماتما أكثر بكثير مما بينم
 (  (Willson, Shuey& Elder, 3111; Serovich & Price, 7991 مع والد زو تو

 النسػاء أكثػر  .والنسػاء ،   در ة التػدخج  ػ  شػ وف األبنػاء بػيو الر ػاؿ ا  ر كبي  ا  ويبدو أف ىناؾ  رل
أو  ،وارتباطا  باألبناء. لوا نجد المرأل عندما تصب  حمال ال يسج تدخلما    شػ وف ابنمػا ،انخراطا  باأل رل

يو زو مػا أو زو  ابنتمػا مشػكات أكثػر ممػا يو ػد بػ ،وبػيو زو ػة ابنمػا ،ابنتما المت و ة، مما يخلق بينمػا
 أو زو  ابنتو. ،وزو ة ابنو

 ،ثػػم مػػا تلبػػث إف تسػػتسر ،الػػ وا  بدايػػة إف الخا ػػات مػػع أىػػج الػػ و  تكػػوف عػػادل علػػا أشػػدىا  ػػ 
 ،ألبػويوأو مػرض أحػد ا ،أحػد األبػويوأو مػوت  ،كػوالدل طفػج  ،لتعاود االشتداد    حاالت التغيير الكبير

 .أو حتا الطاؽ ،أو التساعد
ذ:اإلطارذالنظريذ-2

وكيفيػة التعامػج مػع أىػج الػ و .  ،ىنالك اتجاىات نررية عديدل تناولا مو وع العالة بأىج الػ و 
 أبػػرزمػػو  Differentiation of self  تمػػاي  الػػواتBowen 7919) وربمػا كانػػا نرريػػة بػػويو  

و التمػاي   ،بحسب بويو يعن  لدرل الفػرد علػا التفػرد العالة بأىج ال و . والتماي  النرريات الت  تناولا
و العسلػػػػػ  بحيػػػػػث يػػػػػوازف بػػػػػيو بعػػػػػدج الػػػػػوات ال ػػػػػمو نفسػػػػػ   ،علػػػػػا المسػػػػػتوج النفسػػػػػ  عػػػػػو ا ػػػػػرتو
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Intrapsychic  و العالػػػات interpersonal،   و األشػػػخاط غيػػػر المتمػػػاي يو يجػػػدوف  ػػػعوبة  ػػػ
 . و لػػدجو يميلػػوف الػػا الػػووباف  ػػ  األنمػػاط االنفعاليػػة السػػائدل  ػػ  العائلػػة ، صػػج أنفسػػمم عػػو ا خػػريو

و لػيس لػديمم السػدرل علػا تحديػد  ،يسػتجيبوف بانفعاليػة ،متدف مو اال ػتسالية جى الء األشخاط مستو 
ؿ الفػػرد علػػا احسػػاس و حصػػ، او التمػػاي  و تت ػػمو عمليػػة التفػػرد .مػػولفمم مػػو الس ػػايا التػػ  تػػوا ممم

أف يمتلػك يػدل  رية أف علا الفػرد حتػا يكػوف  ػ   ػحة نفسػية  و ترج نررية النرم األ .الواتية بالموية
ىػػوا االنفصػػاؿ عػػو ا ػػرل  .نفسػػو او االنفصػػاؿ عنمػػا  ػػ  الولػػا ،س التمػػاي و حػػ ، ػػرتوحػػس االنتمػػاء أل

، و ا عالػو. و تصػر اتو ،دراكاتػو، و إو مشػاعره ،المنشأ يتي  للفرد اف يتسبج مسػ وليتو الواتيػة عػو أ كػاره
. و التفػػرد أو د تمػػاي  عػػو أ ػػرتوبال ػػرورل أف الشػػخ  لػػ ف مغػػادرل الشػػخ  أل ػػرل المنشػػأ ال يعنػػ و إ

ا ىػ  عمليػة نمػو تسػتمر مػدج نمػ، و ينتم  و إأف يصلما ،يمكو للفرد إذالن ج النفس  ليس نماية ثابتة 
ف تكػوف مػع و التجمػع و أ ،""Individualityالتفرد     الفرد،ىناؾ لوتاف مت ادتاف ت ثراف و . الحيال

يحسسونمػػا  ػػ  أيػػة  ادل  ػػ  در ػػة تفػػرد الػػوات التػػ عػػو يختلػػف األ ػػراد  .Togatherness " "خػػريو ا
تشػير الػا لػدرل  علا متصج تسع اال تسالية    أحد طر يو الو مستوج التفرد  يسع. و لحرة مو حياتمم

، أو االنصػػمار  ػػ  الطػػرؼ ا خػػر الػػو  عػػدـ التمػػاي  يسػػعو  ،الفػػرد علػػا التفكيػػر بو ػػو   ػػ  مولػػف مػػا
و ىنػاؾ أربعػة عوامػج تػ ثر  .عنمػا كاف يعػي  بعيػدا    وإف ، رتوراد أعتماد العاطف  للفرد علا أ ت مو االي

 ،( الجفػػاء العػػاطف 1  ،( االنصػػمار مػػع ا خػػريو6  ،( ردود  علػػو االنفعاليػػة0 ػ  مسػػتوج تمػػاي  الفػػردج  
ال و  .(Tuason & Friedlander, 3111) (I-position)( لدرتػو علػػا اتخػػاذ مولػػف "أنػػا" . 

 ػاذا . إنما يعنػ  االعتمػاد المتبػادؿ علػا بع ػمما تسالية األ راد عو بع مم،  بيو ال و يو التماي  يعن 
يكػوف بحيػث  بة مػو االنفصػاؿ عػو أ ػرتو األ ػليةحد ال و يو أو كاىمػا لػد حسػق در ػة منا ػلم يكو أ

لػدج خلػق الشػعور بػالغيرل أدج ذلػك إلػا بمػا ألػوج مػو ارتباطػو ب و ػو  وارتباطػو ، اؿ أل رتو األ ػليةيما ه والؤ 
مػع زو ػو  ابحيػث يشػكج الواحػد منممػ ابائممػآوبػيو  ،او ػع حػدود بينممػ ال و  ا خر. أمػا إذا نجػ  ال و ػاف  ػ 

ف ىػػوا يخفػػ  اال يسػػم  ألىلػػو بالتػػدخج  ػػ  شػػ وف ىػػوه األ ػػرل  ػػو والؤه أل ػػرتو الناشػػئة،  ويكػػوف ،وحػدل واحػػدل
 (.Kerr & Bowen, 7999  خا و معمميسلج مو و  ،بالغيرل مو أىج زو و ا خر مو شعور ال و 

إف االنفصاؿ الصح  عو أ ػرل المنشػأ يعنػ  التخلػ  عػو الحا ػة الشػديدل لألىػج، وتنميػة الشػعور 
 ،باال ػػتسالية، واالعتمػػاد المتبػػادؿ بػػيو الػػ و يو. كمػػا يعنػػ  التخلػػ  عػػو الشػػعور بالػػونب لتػػرؾ األبػػويو

مػا عػو الشػديدل المبػالف  ي بالمس وليةكولك التخل  عو الشعور و والعي     أ رل مستسلة عو أ رتمم، 
 ،تطػوير الثسػة بالػػواتلومػوا ستمم علػػا كػج مػا يسػـو بػػو.  ،واىتمػاممم ،األىػج، والحا ػة الشػديدل لر ػػاىم

 وبأ رتو الجديدل. ،وب و و
، أو الجفػاء العػاطف  مػع األبػويو إنمػا يعنػ  عالػات إف االنفصاؿ عو أ رل المنشأ ال يعن  االبتعاد

 ر والعيػػة مػو الػػوات ومػػو أىػػج الػػ و .ق تفاعػج أ  ػػج، وتولعػػات أكثػػائػػوانفتاحػػا  وطر  ،نػػةأكثػػر مرو   ػحية
والتنػػا س مػػع أىػػج الػػ و ،   ،وتسلػػج الشػػعور بػػالغيرل ،ةعيػػة مػػو الػػوات ت يػػد الشػػعور بالكفايػػ التولعػػات الوال

الخػاؼ  وبالتػال  تسلػج ،وخيبػة األمػج ،كما أف التولعػات الوالعيػة مػو أىػج الػ و  تسلػج الشػعور بالغ ػب
 .(Silverstein, 7991بيو الطر يو  

أف زوا  األبنػاء  ػيكوف الػا  Duvall (7991)إف ىوا المفمـو ليس  ديدا ،  سد أشارت دو ػاؿ 
وبيػػػنمم وبػػػيو أبػػػويمم السليػػػج مػػػو  ،أكثػػػر تما ػػػكا  وا ػػػتسرارا  إذا كػػػاف األبنػػػاء أكثػػػر ا ػػػتسالية عػػػو أبػػػويمم
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مػػػو  ا  أف مسػػػتوج منخف ػػػ Timmer & Veroff (3111)و يػػػروؼ  ،الخا ػػػات. وي كػػػد تػػػايمر
 وال و ة. ،الخا ات مع أىج ال و  يمكو أف يتنبأ بالسعادل ال و ية لكج مو ال و 

 :مشكلةذالدراسةذ-3
الفػرد االنفصػاؿ عػنمم  ال يسػتطيع ،مو الشبكة اال تماعيػة للفػرد ال يتج أ ا  يمثج أىج ال و    ء

وو ػػينا  " و ػػاىا اب بممػػا خيػػرا حػػيو لػػاؿلػػواف أو ػػاه /أوالػػدا زو ما/زو تػػو ال ا ممػػ حتػػا لػػو أراد.
العرػػػيم. ولمػػا كػػػاف االنفصػػاؿ عػػػو  ػػدؽ اب  (04آيػػة  ،  ػػورل األحسػػػاؼ".حسػػػاناافنسػػاف بوالديػػو إ

، و  ا  حتميػ ا  أو زو  ابنػتمم أمػر  ،و بػيو زو ػة ابػنمم األىػج شػبو مسػتحيج أ ػحا الخػاؼ بػيو الوالػديو
راع منممػػا  ػػ   ػػ دوو ػػع الواحػػ ،الحيػػال ال و يػػة للػػ و يو  ػػ ثػػر أ، أو اشػػتد ىػػوا الخػػاؼ كلمػػا زاد

وإمػػا أف ، ، و يغ ػػب ابو يغ ػػب أىلػػو ،ف ينحػػاز ل و تػػو /زو مػػانفسػػ  ال يسػػتطيع منػػو  ػػرارا.  امػػا أ
 .ال يطاؽ ءو يحيج حياتو ال و ية ال  ش  ،و يغ ب زو تو / زو ما ،يأخو  انب أىلو

 اءت ىػوه الدرا ػة لتلسػ  ال ػوء علػا بعػ    ات حولو، و ندرل الدراو نررا ألىمية المو وع
ولػد  ،و اثرىػا  ػ  السػعادل ال و يػة للػ و يو ،و ى  العالة بأىػج الػ و  ،ألزلية وانب ىوه المع لة ا

 جا ت  يغا مشكلة الدرا ة بالسْواؿ الرئيس 
 العالة بأىج ال و     السعادل ال و ية ؟ ما أثر

ذ:أسىلةذالدراسةذ–ذ4

 جا تيةاأل ئلة  عوا ة اف ابة حاولا الدر 
ىػػج ىنػػاؾ عالػػة ارتباطيػػو بػػيو عنا ػػر النجػػا  ال وا ػػ  للػػ و  / لل و ػػة  السػػعادل مػػع  -0-.

وااللتػػ اـ ال وا ػػ ( وعنا ػػر التنػػا ر مػػػع  ،واال ػػتسرار ال وا ػػ  ،الػػ و  والر ػػا ال وا ػػ 
لحمػػا عػػدـ السػػعادل مػػع الحمػػال /الحمػػا كثػػرل الخا ػػات مػػع الحمػػال /ا  االحمػػال/ الحم ػػ

 .لتوا ق    السيم مع الحمال /الحماوا ،(وكثرل طلبات الحمال /الحما
وما مسػدار إ ػماـ   ،ما المتغيرات الت  تسمم    تفسير التبايو    النجا  ال وا   لل و  -6-.

 كج منما؟
ومػػا مسػػدار  ،مػػا المتغيػػرات التػػ  تسػػمم  ػػ  تفسػػير التبػػايو  ػػ  النجػػا  ال وا ػػ  لل و ػػة -1-.

 إ ماـ كج منما؟
ومػا مسػدار  ،تغيرات الت  تسمم    تفسير التبايو    التنا ر مػع أـ الػ و  / ال و ػةما الم -.-.

 إ ماـ كج منما؟
ومػػا  ،مػػا المتغيػػرات التػػ  تسػػمم  ػػ  تفسػػير التبػػايو  ػػ  التنػػا ر مػػع والػػد الػػ و  / ال و ػػة -4-.

 مسدار إ ماـ كج منما؟
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ذ:أهموةذالدراسةذ-5

نمػا تمكننػا مػو تحديػد بعػ  العوامػج أليػة مممػة  ػدا  درا ػة العالػة بأىػج الػ و  مػو الناحيػة النرر  تعد
بشػػكج غيػػر  تنشػػأ  ػػ  البدايػػة ىػػوه العالػػة التػػ   ػػراد، و ػػ  عالػػاتمم بأىػػج أزوا مػػمذات األثػػر  ػػ  حيػػال األ

إال أف  ،(Stein, 7993أو االنفصػاؿ   ،لطاؽبػاالتػػ  يمكػو أف تنتمػػ  ، والمصػاىرل نتيجػة للػػ وا طػوع  
 أو  شلو. ،وبشكج كبير    نجا  ال وا  ،أف تسممنوعية ىوه العالة يمكو 

 وؼ تسػاعد  ػ  تو ػي  اثػر  In-Lawsأما مو الناحية العملية  اف درا ة العالة بأىج ال و  
وأىػج زو ػو  ػ  المسػتسبج،   ،والػدعم المتبػادؿ بػيو الػ و  ،ىوه العالة علا احتماؿ تسػديم الخػدمات

ف تسديم الرعاية للطفػج أ ػبحا ألويو مو أبنائمم الراشديو أو رعاية األبيو، كرعاية األحفاد مو الجد  
 عػدد المسػنيو  ػ  المجتمػع  ػ  ت ايػدكػولك  ػاف و  ،مع ت ايد خرو  المػرأل للعمػجل ية بالغة األىمية 

تشػػػير افحصػػػائيات  ػػػ  الواليػػػات و والرعايػػػة الصػػػحية التػػػ  يتلساىػػػا المسػػػو،  ،نرػػػرا  لتحسػػػو التغويػػػة
       % مػػػو السػػػكاف61بحػػػدود  6111المجتمػػػع  تصػػػب   ػػػ  عػػػاـ  المتحػػػدل، أف نسػػػبة المسػػػنيو  ػػػ 

  Killian & Gangong 3113ينطبػػق علػػا غيرىػػا مػػو  إلػػا (. ومػػا ينطبػػق علػػا الواليػػات المتحػػدل
ط  للمجتمعػػات السػػكانية ممػػا يػػ د  إلػػا العمػػر الو ػػ مػػو المتولػػع أف ي يػػدو أو بػػرخر.  ،المجتمعػػات بشػػكج

ممػا يسػم  با ػتمرار العالػة بػيو األ يػاؿ، ويحػتم علػا  ، والصػغاروانحراؼ نحو نسب متساربػة مػو المسػني
 .(Riley & Bowen, 3119األبناء الراشديو تسديم م يد مو الرعاية  بائمم لفترل زمنية أطوؿ  
وافنجػاد، وللػة عػدد  ،وتػأخر  ػو الػ وا  ،كما أف تغيػر معػايير المجتمػع مثػج زيػادل نسػبة النسػاء العػامات

أو  ،وارتفاع نسب الطاؽ، كلما لد تػ د  إلػا م يػد مػو الحا ػة ألف يسػـو زو  االبنػة ، رل الواحدلاألطفاؿ    األ
 .(; Riley & Bowen 3119)Killian & Gangong 3113  زو ة االبو برعاية والد  ال و  أو ال و ة

م يػد مػػو البحػث  ػػ  خصػػائ  العالػة بأىػػج الػ و  التػػ  لػد تسػػمم  ػػ   إلػػاىػوا ي كػػد الحا ػة و 
 .ال و ةأو  ،أو الكنو بتسديم الرعاية ألىج ال و  ،ـ الصمريايادل احتماؿ لز 

وأىػج  ،وعليو  سد  اءت ىػوه الدرا ػة لتلسػ  ال ػوء علػا العالػة الديناميػة بػيو ال و ػة / الػ و 
لتو ػي  العوامػج التػ  الت  تم تجاىلما بشػكج وا ػع  ػ  أدد البحػث، كمػا  ػاءت ، أو ال و  ال و ة

، ر السػػواالعالػة افيجابيػة بأىػج الػ و  كو ػػيلة  ػرورية لرعايػة العػدد المت ايػد مػو كبػ تسػمم  ػ  تنميػة
 لرعاية    غياد أمماتمم    األلفية الجديدل.واألطفاؿ المحتا يو إلا ا

ومػا ىػو مو ػود منمػا تنػاوؿ بشػكج  ،إف الدرا ات الت  تناولا العالة بأىج ال و  محدودل  ػدا  
ىنػاؾ حا ػة ف ػراء درا ػات حػػوؿ  المػوا كانػ و يو المتػ و يو حػديثا . ػ  الػ  خػاط أثػر أىػج الػ و  

لمعر ػة مػا إذا كػاف  و مػر علػا زوا ممػا عػدد مػو السػنواتويلػأثر العالة بأىج الػ و  علػا الػ و يو ال
 العالة ال و ية بعد مرور  ترل زمنية طويلة نسبيا  علا ال وا .   مازاؿ بامكاف أىج ال و  التأثير 

درا ػػػات السليلػػػة المتػػػو رل أثػػػر العالػػػة بػػػأـ الػػػ و ، ولػػػم تحػػػ  العالػػػة بوالػػػد الػػػ و  تناولػػػا الو 
. لوا حاولا ىوه الدرا ة  م والد ال و  ك  يتسنا إ راء مسارنػات بػيو أثػر الخػاؼ نفسو االىتماـب

 ووالد ال و  علا إدراؾ كج مو ال و  وال و ة لنجا  العالة ال و ية. ،مع والدل ال و 
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ذ:تذالدابقةالدراساذ-6

نوعيػػػة العالػػػة ال و يػػػة  وأثرىػػػا علػػػا ،إف الدرا ػػػات التػػػ  تناولػػػا مو ػػػوع العالػػػة بأىػػػج الػػػ و 
لػػوا  ػػاف العػػدد  كػػاد تكػػوف معدومػػة  ػػ  األدد العربػػ وت ،محػػدودل  ػػدا   ػػ  األدد الغربػػ  للشػػريكيو

 السليج الو   يتم عر و ىو مو أدد البحث الغرب .
 ..علػا  Marotz – Banden & Cowan ( 7991) بانػديو وكػواف- فػ  درا ػة لمػاروت 

والسػيم، واال تسػار إلػا  ،و دا أف االخػتاؼ  ػ  األىػداؼ زو ة ابو مو  يليو مختلفيو 44، و حمال
وعلػػػا عكػػػس  ، وزو ػػػة االبػػػو،ممػػػارات التوا ػػػج تشػػػكج مصػػػدرا  متكػػػررا للمشػػػكات بػػػيو الحمػػػال

غوط لػػدج أ  مػو مجمػػوعت  النسػػاء ال ػالتولعػات  ػػاف العػي  بسػػرد أىػج الػػ و  ال ي يػػد مػو مسػػتوج 
يو شػػملتمما الدرا ػػة.  ػػ  حػػيو أف تػػدخج الحمػػال  ػػ  شػػ وف زو ػػة االبػػو يػػ ثر  ػػلبا  علػػا الر ػػا تػػلال

 ومستوج التوتر لدج زو ة ابنما. ،ال وا  
 ، يشير    درا ة لػو بعنػواف " المشػكات مػع أىػج الػ و " ،Silverstein (7991)  أما  لفر تيو
وعػػػدـ و ػػػود حػػػدود    ،وافزاحػػػة ،والتحويػػػج ،والتنػػػا س ،الػػػ و  غالبػػػا  مػػػا تػػػرتب  بػػػالغيرلبػػػأف مشػػػكلة أىػػػج 

boundaries)، .والتنال     تولعات الدور بيو طر   العالة 
حػوؿ شػعورىم  عينػة مػو األزوا  مػو طلبػة الجامعػةبدرا ػة علػا  Stein (7993) لاما  تيوو 

 ، ػ  مجػاالت مثػج التوا ػج ، ووالد  ال و الوالديوبااللت اـ، وتولعاتمم حوؿ السلوؾ المنا ب نحو 
وتجنػب الخا ػات. ولػد أظمػرت النتػائج و ػود  ػروؽ  ػ  الشػعور بػااللت اـ عائػدل  ،وتسديم المسػاعدل

أظمػػػرت النسػػػاء مسػػػتوج أعلػػػا مػػػو الشػػػعور بػػػااللت اـ نحػػػو العائلػػػة بشػػػكج عػػػاـ، كمػػػا أف  إذ ،للجػػػنس
مػع الوالػديو أـ مػع أىػج الػ و ، وىػج   يمػا إذا كانػا الػة اـ يختلف باختاؼ طبيعػة العالشعور بااللت
 أـ مع األد. ،ى  مع األـ

( حػػوؿ العالػػة بػػيو الػػدعم ( Bryant & Conger 7999و ػػ  درا ػػة لبراينػػا وكػػونجر 
لػدج  لعالػة ال و يػة علػا المػدج الطويػجونجػا  ا ،اال تماع  الو  تسدمو الشػبكة اال تماعيػة للفػرد

. أظمػرت النتػائج أف للشػبكة اال تماعيػة و ػطيا    ػنة 61ويو مر علا زوا مم مجموعة مو األزوا  ال
للعالػػة ال و يػػة،  عػػاـ تػػأثيرا  علػػا نجػػا  العالػػة ال و يػػة علػػا المػػدج البعيػػد، وأف دعػػم األىػػج جبشػػك

 يمكو أف يتنبأ بتحسو العالة ال و ية لكا ال و يو علا المدج الطويج. ومباركتمم لما
 ( (Bryant & Conger & Meehan 3117وكػػونجر وميمػػاف  ،او ػػ  درا ػػة لبراينػػ

 ،ونجػػا  العالػػة ال و يػػة علػػا المػػدج الطويػػج لػػألزوا  ،لفحػػ  العالػػة بػػيو الخػػاؼ مػػع أىػػج الػػ و 
أظمػرت نتػائج الدرا ػة أنػو حتػا  ػ  ال يجػات  .و ػطيا   ػنة  61وال و ات الويو م ػا علػا زوا مػم 

وااللتػػ اـ لػػدج  ،والشػػعور بالر ػػا ،ف ت ػػعف ا ػػتسرار الػػ وا المعمػرل،  ػػاف الخا ػػات مػػع أىػػج الػػ و  أ
 ال و يو مع مرور ال مو.

 ػروا درا ػة مسارنػة بػيو  سػد أ Lee, Spitze, & Logan (3111)ولو اف  ،و  بيت  ،أما ل 
وتسػػديم  ، يمػػا يتعلػػق باالتصػػاؿ مػػو المتػػ و يو مػػو متو ػػط  األعمػػار والنسػػاء علػػا مجموعػػة ،الر ػػاؿ

 ،ئج أف النسػػػاء يسمػػػو ب يػػػارل والػػػديموأظمػػػرت النتػػػاو  ، ولوالػػػد  الػػػ و  المسػػػنيو،يوالمسػػػاعدل للوالػػػد
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أكثػػر ممػػا يفعػػج الر ػػاؿ، بينمػػا يتصػػج الر ػػاؿ بوالػػد  ال و ػػة أكثػػر ممػػا تفعػػج  ىاتفيػػا   اواالتصػػاؿ بممػػ
أو  ،والنسػػػاء  يمػػػا يتعلػػػق بنػػػوع المسػػػاعدل المسدمػػػة للوالػػػديو ،لػػػم تو ػػػد  ػػػروؽ بػػػيو الر ػػػاؿو النسػػػاء. 

 ػ  حػيو يرمػر  عاـ  اف النساء يعطيو األولوية بشكج وا   للعالة بوالديمو   ال و . وبشكجلوالد
 األىج وأىج ال و ة. إلا الر اؿ انجوابا     كا االتجاىيو

، أف Willson, Shuey, & Elder (3111  و الػػدر ،وشػػو  ،درا ػػة ويلسػػو أظمػػرتو 
وبعػائاتمم. والعكػس  ػحي  بالنسػبة  ،بػأىلمم يتصػلوفبأىج زو اتمم أكثر مما  يتصلوفاألزوا  عادل 

والر ػاؿ أشػاروا إلػا مسػتوج أعلػا مػو االلتػراد العػاطف  مػع والػديمم ممػا  ،أف النسػاء مػعلل و ات، 
 ىو مع والد  ال و .

حػػوؿ العالػػة  Turner, Young, & Black (3111)و ػػ  درا ػػة لتيرنػػر ويػػونج وبػػاؾ 
حمػال  09كنػو و   61ة االبػو بوالػدل الػ و . شػملا الدرا ػة بالحمػال( زو ػ الكنػوالمعسدل الت  ترب   

 تعرؼ كيفية إدراؾ كج منمما لدورىا كفرد    العائلة. إذ تم بصلة،  ويرتبطال 
ي كػد الفكػرل النمطيػة وىػوا والحمػال،  ،الكنػو ػ  افدراؾ بػيو  ا  أظمرت النتػائج أف ىنػاؾ اختا ػو 

األعمػار   ميػع لنتػائج إمكانيػة ا ػتفادل النسػاء مػوأكػدت او  ،الشائعة حػوؿ النسػاء  ػ  ىػويو الػدوريو
تمو  ػػ  إدارل اوأـ الػػ و ، وتطػػوير ممػػار  ،مػػو التوعيػػة حػػوؿ طبيعػػة العالػػة الحسا ػػة بػػيو زو ػػة االبػػو

 وحكيمة. ،الصراع الحتم  المت مو    ىوه العالة بطريسة منا بة
ر ا  وامرأل مػو  071 ريا درا ة علا  أ Santos & Levitt (3111)وليفيا  ،أما  انتوس
تػم  ػ المم حػوؿ و عاما ، وما زاؿ والدا الػ و  علػا ليػد الحيػال.  04-6بيو تراوحا المت و يو لمدل 

أظمػرت النتػائج و والمممػيو لمػم.  ،والد  ال و / ال و ة مو األ ػراد المسػربيو مػنمم يعدوفما إذا كانوا 
 ،وعػػدد مػػرات االتصػػاؿ بمػػم ،كػػولك كػػاف يعتمػػد علػػا مػػدج تسػػديم الػػدعم مػػو أىػػج الػػ و   عػػدىمأف 

وأىػج  ،ونوعية العالة التػ  تػربطمم بأىػج الػ و ، وطػوؿ مػدل الػ وا ، وتشػابو السػيم بػيو الػ و / ال و ػة
 ال و / ال و ة.

ذالطروقةذواإلجراءاتذ-7

ذ:أفرادذالدراسةذ-ذ7-1

ولػػد زو ػػة لػػيس بيػػنمم عالػػة،  061زو ػػا  و 97زو ػػا  وزو ػػة مػػنمم  661 ػػما عينػػة الدرا ػػة 
 جا تيةمو مدينة عماف بطريسة العينة المتيسرل علا أف تتو ر  يمم الشروط  تيروااخ

 ػنة، وممػو مػػا زاؿ  61أو أكثػػر مػو  ،لػج مػو  ػنتيوكػوف لػد مػر علػا زوا  الواحػػد مػنمم أأف ال ي
 علا ليد الحيال وممو لمم طفج واحد علا األلج. أحدىماأو  ،ال و  اوالد

ـ أ ػلود كػرل الػثلج وللحصػوؿ علػا عػدد كػاؼ مػو المشػارك  .Snowball sampling techniqueيو ا ػتخد
والػػويو  ،األزوا  الػػويو يعػػر مم إلػػاف البحػػث ال يسػػتدع  معر ػػة أ ػػماء المسػػتجيبيو، طلػػب الباحػػث وإ

 .ليمم الشروط أف يسوموا بالمشاركةمعار مم ممو تنطبق ع إلا، أف يطلبوا البحث أ ابوا علا ا تبانة
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ا ػػػتبانة  24و ػػػد بينمػػػا و  ،%74بنسػػػبة  111ا ػػػتر ع منمػػػا  ،تبانةا ػػػ 141 وزعػػػاوعليػػػو  سػػػد 
 ػػػنة  61ا ػػػتبانو أشػػػار أ ػػػحابما إلػػػا  تػػػرل زوا  أكثػػػر مػػػو  04، وواأظمػػػرت أف أىػػػج الػػػ و  لػػػد تو ػػػ

% تسريبػػا 21 ػردا  بنسػبة  661. وعليػو أ ػب  العػػدد النمػائ  ف ػراد العينػة مػو عينػة البحػث  ا ػتبعدت
 .ا تبانو الدرا ة مو األ راد الويو وزعا عليمم

ذ:وصفذأفرادذالعونةذ-ذ7-2

،  ػػػنة 17.1بمتو ػػػ  ، عامػػػا   7.-61أعمػػػارىم بػػػيو  اتراوحػػػزو ػػػا   97 ػػػما عينػػػة الػػػوكور 
متو ػ  و ، 4.91وانحػراؼ معيػار   01.7متو ػ  عػدد  ػنوات الػ و    ػنة، 2.07وانحػراؼ معيػار  

و  ، ػػ  السطػػاع الحكػػوم % مػػنمم يعملػػوف 21 وكػػاف ،0.99وبػػانحراؼ معيػػار   ،1.1عػػدد األطفػػاؿ 
متو ػػ   ،عامػػج وإمػػاعسػػكر   وا خػػروف إمػػاأعمػػاؿ حػػرل  ػػ  % 01.4و  ،%  ػػ  السطػػاع الخػػاط60

 ا   امعيػػػ % مػػػنمم يحملػػػوف مػػػ ىا  77كػػػاف أمػػػا مسػػػتوج التعلػػػيم   ،دينػػػارا   2.1 كػػػاف  الػػػدخج الشػػػمر 
، 11.9 زو ػػػة بمتو ػػػ  عمػػػر 061    ػػػما م ىػػػج الثانويػػػة العامػػػة. أمػػػا عينػػػة افنػػػالػػػديمم % 06و

 ػنوات، ومتو ػ  عػدد  2، وبانحراؼ معيػار  01.7ومتو   عدد  نوات ال وا   ،2وانحراؼ معيار 
و  ،و  ػػ  السطػػاع الحكػػوم % مػػنمو يعملػػ90كانػػا و ، 7..0طفػػا  بػػانحراؼ معيػػار   6.77األطفػػاؿ 

% يحملػو 71.7 مػنمو ، أما مستوج التعليم دينارا   ..6الشمر  متو   الدخج و  ،% ربات بيوت9
 .الدرا ة افعداديةم ىج لديمو %  1.1و  ،ة العامةثانويالم ىج لديمو % 01و ،ا   امعي  ىا  م
ذ:إجراءاتذالدراسةذ-ذ7-3

طبيعػة  مػوتػ ثر  أفبالعوامػج التػ  يمكػو  المعر ةبأف المدؼ مو الدرا ة ىو زيادل  ُأعلم المشاركوف
واف ال و  المشارؾ لػو  اال م،ال داع  لوكر . وانو ال و ة أوال و   وأىج ،ال و ة أو ،العالة بيو ال و 

مػات التػ   ػيتم .  المعلو بصػدؽ اف ابػة وكػاف الر ػاء أف تكػوف ،والعكس  ػحي  مشاركة، زو توتكوف 
 . حسبغراض البحث الحصوؿ عليما ى  أل

ذ:الدراسةذوتأداذ-7-4

 جا تيةساييس موت الدرا ة ال ما أدا
  ج، وتتكوف موالديموغرا ية البيانات -

 ا مو.نس، عدد األبناء، عدد  نوات ال وا ، التعلق الج
 حوؿجوتتكوف مو م شرات  متنبئةالمتغيرات ال -

أىػػج الػػ و ، نوعيػػة العالػػة مػػع أىػػج الػػ و ، نوعيػػة التوا ػػج مػػع أىػػج الػػ و ، السػػرد المكػػان  مػػو 
 التوا ق    السيم مع أىج ال و .

 النجا  ال وا    جالمتغير التابع
 جيرات الت  شملتما اال تبانةو يما يل  و ف للمتغ
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 7التأشػػير علػػا  ػػلم مػػو طلػػب اس شػػعور المشػػارؾ بػػالتعلق ا مػػو لسيػػج التعلػػق ا مػػو -0-.-7
أو عػػػدـ موا ستػػػو علػػػا أف م ػػػموف الفسػػػرل التاليػػػة يصػػػفو بشػػػكج عػػػاـ  ػػػ   ،مػػػدج موا ستػػػو لبيػػػاف در ػػات

شػػعر باالرتيػػا  لاعتمػػاد ، وأج نسػػبيا  أف أتسػػرد مػػو ا خػػريونػػو مػػو السػػم" أ ػػد أ عالاتػػو مػػع ا خػػريو
 أو أف يتسرد من  شخ  ما. ،حدو غالبا لسا للسا مو أف يمجرن  أ عليمم،
 ( تعن  أوا ق بشدل.7  بشدل،( تعن  ال أوا ق 0حيث  ب

المستجيب عو مكػاف  ػكو  مو خاؿ   اؿ ويساس ،السرد المكان  مو أىج ال و  -6-.-7
لكػو  ػ  نفسػو  ( الحػ 1لكػو  ػ  مبنػا آخػر،  نفسػو  شػارع( ال6،  نفسػو (    المبنػا 0ج  أىج ال و 

 ام عكسػثػ لكو    مدينة أخرج.نفسو  لسطر( ا4  ،  آخرلكو    حنفسما ( المدينة .  شارع آخر،
 .األرلاـ بحيث يشير الرلم األعلا إلا لرد مكان  أكثر

 4مػػو خػػاؿ إ ابػػة المفحػػوط علػػا  ػػلم مػػو  وليسػػا جنوعيػػة العالػػة بأىػػج الػػ و  -1-.-7
   جا تيةدر ات علا الفسرات 

 كيف تصف عالتك بأـ زو تك  حماتك ( بشكج عاـ  -                  
 ( ليسا  يدل أبدا.4و    ( محايدل.     (  يدل1    (  يدل  دا6    ( ممتازل0            

 كيف تصف عالتك بوالد زو تك  حماؾ( بشكج عاـ -                  
          0)    6)   1)   .)   4  ) 
 الدر ات بحيث تعكس الدر ة األكبر عالة أ  ج اكسىوا ولد عُ               

مػػو خػػاؿ إ ابػػة المفحػػوط علػػا  ػػلم مػػو  وليسػػاج نوعيػػة التوا ػػج مػػع أىػػج الػػ و  -.-.-7
 واألخرج بوالد ال و  ،أحداىما تتعلق بأـ ال و  ،خمس در ات لفسرتيو

 والدل /والد زو تككيف تصف لدرتك علا التوا ج مع   (0 
ويمكننػ  أف ألػوؿ  ،شػعر بارتيػا  شػديد للحػديث مػع أـ زو ت /والػد زو تػ ( تعنػ  أ0علما بػاف  

 لما/لو تسريبا أ  ش .
شعر بعدـ ارتيا  شديد    الحديث مع أـ زو ت /والػد زو تػ  وىنػاؾ أشػياء لليلػة   أ( وتعن4  و

  دا يمكنن  أف ألولما لما/لو.
 .أ  ج الدر ات بحيث تعكس الدر ة األكبر توا ا   اكسعُ ىوا ولد             

 Rossi & Rossi (0991)بمسيػاس ا ػتُعيو جمع أىج ال و    الحمػال والحمػا ( السيم    التوا ق -4-.-7
 مدج التوا ق    السيم بيو ال و /ال و ة ووالدل / والد ال و  / ال و ة. لسياس
وبػػيو والػػدل  ،ارل إلػػا مػػدج التوا ػػق  ػػ  السػػيم بينػػوافشػػ  ػػ  مػػو المشػػارؾ مػػو خػػاؿ مطالبػػةوذلػػك  

( 1 و ، ػدا   ( إلػا و مػات نرػر متشػابمة.الدر ػة  در ػات بحيػث تشػير  ./والد زو تو علا  لم مو 
ع أىػج مػ و مات نرر مختلفة  دا  إلا ( 0 وو مات نرر مختلفة إلا ( 6 و إلا و مات نرر متشابمة،

( 4  طفػػػاؿ( تربيػػػة األ.  ( التصػػػرؼ بػػػالنسود1  ( السيا ػػػة6   ( الػػػديو0ج  ا تيػػػةالػػػ و  حػػػوؿ الس ػػػايا 
 .النررل العامة للحيال
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 ,779و  ،ـ الػػػ و أل ,76وكانػػا  ،علػػػا عينػػة الدرا ػػة الكليػػػة كمعامػػػج ثبػػات  άحسػػبا   ولػػد 
 لوالد ال و (.

المشػػارؾ اف ابػػة  إلػػا سيػػاس التنػػا ر مػػع أىػػج الػػ و  طلػػبلو  جالتنػػا ر مػػع أىػػج الػػ و   -2-.-7
 ومرل لوالد ال و . ،مرل لوالدل ال و  ا تيةجالفسرات الثا   عو

 كم أنا  عيد بعالتك مع حماتك /حماؾ ؟ -
 ،( غيػر  ػعيد6(  ػعيد  1  ،( تعن   عيد  دا  .حيث  بعلا  لم رباع   لتكوف اف ابة     
   .( غير  عيد إطالا  0 

 حماتك/حماؾ؟ وبيو ،بينك بو ودهوالصراع تشعر  ،والتوتر ،كم مو الخا ات -
 ،( متو ػػطة1  ،( كثيػػرل6  ،كثيػػرل  ػدا  تعنػ   ( 0حيػػث  بعلػا  ػػلم ربػاع   لتكػوف اف ابػػة     
 ( لليلة. . 

 ف حماتك/حماؾ تطلب منك طلبات كثيرل ؟كم تشعر بأ -
( 1  ،( بدر ػة متو ػطة6  ،بدر ة كبيػرلتعن  ( 0حيث  بعلا  لم رباع   لتكوف اف ابة     

 لما طلبات.( ليس .  ،بدر ة لليلة
 جا تيةولسياس النجا  ال وا   ا تخدما المساييس الفرعية  جالنجا  ال وا   -7-.-7

الفسػرتيو  عػوالمفحوط اف ابػة  إلاوالر ا مع ال و  طلب  ،لسياس السعادل -7-0-.-7
 جا تيتيو

 .؟روؼ كم أنا  عيد بعالتك ال و يةوبغ  النرر عو الر ،بشكج عاـ -
( غيػر 6  ،(  ػعيد1  ، عيد  دا  تعن   (.حيث  ب ابة علا  لم رباع  اف لتكوف           

 .( غير  عيد إطالا  0  ، عيد
  ؟وبغ  النرر عو الرروؼ كم أنا راض عو زوا ك ،بشكج عاـ  -

( غيػر 6  ،( راض1  ،راض  ػدا  تعنػ  ( .حيػث  باف ابة علا  لم ربػاع   لتكوف           
 .( غير راض أبدا  0  ،راض

 ,91 كانا  علا عينة الدرا ة الكلية كرونباخ ألفا لماتيو الفسرتيو  ولد حسبا
خمػس  سػرات  عػوالمفحػوط اف ابػة  إلػاولسياس اال تسرار ال وا   طلػب  -7-6-.-7

 ا ػية،تعنػ  ال لػيس  ػ  السػنة الم (.حيػث  ب لم رباع  علا أماـ كج  سرل 
 .أشمر 1( نعم خاؿ آخر 0 

 .؟ ديا      الطاؽ ىج  كرت يوما   -
 .؟ممددف زوا ك بأ ىج  كرت يوما   -
 .؟أو  ديق حميم ،أو االنفصاؿ مع لريب ،ىج نالشا  كرل الطاؽ -
 .؟أو االنفصاؿ ،ىج تحدثا عو ا تشارل محاـٍ حوؿ إمكانية الطاؽ -
  ؟أو أف تنفصج عو زو ك ،ىج خطر ببالك ولو مرل أف تحصج علا الطاؽ -

 .( .,96 كليةعلا عينة الدرا ة ال   كرونباخ ألفا للمسياس
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المفحػػوط اف ابػػة  إلػػاب والرغبػػة با ػػتمراريتة طلػػ ،ولسيػػاس االلتػػ اـ بػػال وا  -7-1-.-7
 ج سرتيو عو

 ؟التك ال و ية أف تنج  واف تستمرإلا أ  مدج ترغب لع -
رغػػػب لعالتنػػػا أف ( إلػػػاجال أ0بحيػػػث تشػػػير  علػػػا  ػػػلم ربػػػاع   لتكػػػوف اف ابػػػة            

 ف تستمر.، وأبشدل لعالتنا أف تنج  رغب( أ.  ف تستمر،، وأتنج 
 ؟لبوؿ ألصا  مد ممكو فنجا  زوا ككم أنا مستعد  -

يػر مسػتعد لبػوؿ أ  غتعنػ  ( 0المفحوط علا  لم رباع  بحيػث   لتكوف اف ابة
 .وؿ كج ما يلـ  فنجا  ىوا ال وا ( مستعد لب.،   مد فنجا  ىوا ال وا 

 .( .,967ة علا عينة الدرا ة الكلي  كرونباخ ألفا   
األدد السػابق يشػير إلػا و  ،وافنا  علا المسػاييس كػج علػا حػدل ،ا تجابات الوكور ولد حللا

واألثػر علػا اتجاىػات  ،والمرأل مو حيػث التكػويو ،   الشبكة اال تماعية لكج مو الر ج ا  أف ىناؾ  رل
 .( Sprecher& Femlee, 7993 ) و لوكو ،وانفعاالتو ،الفرد

( يلعػػػب دوراُ مممػػا   ػػػ  العالػػة مػػػع أىػػػج  genderسػػابسة إلػػػا أف النػػوع اال تمػػػاع   تشػػير الدرا ػػػات الو 
 (.  Serovich & Price, 7991  ،أـ ال و  ووالد ال و  كج علا حدلالنتائج لكج مو  حللالوا  ،ال و 
ذ:وذثياتهاذ،وذالًحققذمنذصدقهاذ،األداةذءكوفوةذبناذ-7-5

مستفي ػة لمػا ىػو مو ػود  ػ   ة مػع أىػج الػ و  مػو خػاؿ مرا عػةالعوامج المتنبئة بطبيعة العال  رج تعرؼ
 ،الدرا ػػات حػػوؿ العالػػة بأىػػج الػػ و د مػػو و والعػػدد المحػػد ،حػػوؿ مو ػػوع الػػدعم اال تمػػاع األدد النرػػر  

لسيػاس مػدج التوا ػق  Rossi & Rossi (0991) ،ببع  المساييس المتػو رل كمسيػاس رو ػ  و رو ػ  وا تعيو
 ،شخصػػػية الحياتيػػػةباف ػػػا ة إلػػػا الخبػػػرل ال .والػػػد ال و /ال و ػػػة ووالػػػدل/ ، و ػػػة ػػػ  السػػػيم بػػػيو ال و /ال

وعشػػرل  ،زو ػػات  ػػ  درا ػػة ا ػػتطاعية  ػػما عشػػر  حصػػا بعػػد  ػػياغة الفسػػرات  .والعمليػػة للباحثػػة
و  ،متما لسياس ما و ػعا لسيا ػو، ومدج ماءللتأكد مو مدج و و  الفسرات ةأزوا  مو معارؼ الباحث

أدال الدرا ة  ػ   ػيغتما النمائيػة علػا خمسػة محكمػيو مػو  اعر  ،حرات المشاركيوبعد األخو بما
وبعػػػد تعػػػديج مػػػا التػػػر  تعديلػػػو  ،ومػػػو منا ػػػبتما ،رشػػػاد للتحسػػػق مػػػو  ػػػدلماذو  الخبػػػرل  ػػػ  مجػػػاؿ اف

 .بصورتما الت  وزعا علا المشاركيوالدرا ة  أدالاعتمدت 
، ر ػا 04عػادل االختبػار علػا عينػة مكونػة مػو إ بات  سد تم التحسق منػو بطػريستيو أما بالنسبة للث

بطريسػة  ُحسػب ولػد ،ر. 76ف معامػج الثبػات لػألدال ككػج وكػأ ػبوعاف، امرأل بفا ج زمن  مدتو أ 04و 
 .ر. و ىو معامج ثبات مسبوؿ ألغراض ىوه الدرا ة96وعلا عينة الدرا ة  كاف  ،كرونباخ الفا
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ذ:الًحلولذاإلحصائيذ-7-6

كػػولك  ،بػػيو متغيػػرات الدرا ػػةمعػػامات االرتبػػاط  حسػػباالحاليػػة درا ػػة ارتباطيػػو الدرا ػػة  لمػػا كانػػا
 .والمتدر  لحساد نسبة التبايو المشترؾ الو  تفسره متغيرات الدرا ة ،تحليج االنحدار المتعدد وأ ر 

 :نًائجذالدراسةذوذمناقشًهاذ-8
ط بػػػيو عنا ػػػر مصػػػفو ة معػػػامات االرتبػػػا حػػػددت ػػػ اؿ الدرا ػػػة األوؿ  عػػػولإل ابػػػة ذ-8-1

عنا ػػػر و وااللتػػػ اـ ال وا ػػػ  (  ،واال ػػػتسرار ال وا ػػػ  ،النجػػػا  ال وا ػػػ    السػػػعادل والر ػػػا مػػػع الػػػ و 
والتوا ػق  ػ  السػيم لكػج  ،وكثػرل الطلبػات( ،وكثػرل الخا ػات ،التنا ر مػع أىػج الػ و    انعػداـ السػعادل

 (.، ووالد ال و   الحمامو أـ ال و    الحمال(
(  6يم واتجػػاه معػػامات االرتبػػاط لعينػػة الػػوكور، كمػػا يرمػػر الجػػدوؿ   ( يرمػػر لػػ0والجػػدوؿ  

 نتائج عينة افنا .
 (0 دوؿ  

 وعنا ر التنا ر مع أىج ال و ة لل و  مصفو ة معامات االرتباط بيو عنا ر النجا  ال وا  
 عنا ر النجا  ال وا           

 
 التنا ر مع أىج ال و ة

السعادل والر ا مع 
 ال و ة

 االلت اـ ال وا   ال تسرار ال وا  ا

 *,00 *,67 *,.. السعادل مع أـ ال و ة
 - ,.0 -*,09 -*,16 الخا ات مع أـ ال و ة
 -*,11 -*,11 -*,19 كثرل طلبات أـ ال و ة

 ,17 *,07 *,11 التوا ق    السيم مع أـ ال و ة
 *,66 *,.1 *,40 السعادل مع والد ال و ة

 -*,17 *,64 -*,11  و ةالخا ات مع والد ال
 -*,10 -*,10 -*,69 كثرل طلبات والد ال و ة

 ,11 *,07 *,69 التوا ق    السيم مع والد ال و ة
 ,14* معامج االرتباط ذو داللة عند مستوج ألج مو 

 ،ة( أف عنا ػػػر النجػػػا  ال وا ػػػ  للػػػ و    السػػػعادل والر ػػػا مػػػع ال و ػػػ 0يت ػػػ  مػػػو الجػػػدوؿ   
دل مػع الحمػال بمستوج ذ  داللة مع السػعا مو با  وااللت اـ ال وا   ( ترتب  ارتباطا   ،واال تسرار ال وا  

    حيو تػرتب  ارتباطػا   ػالبا   ،حماوالتوا ق    السيم مع الحمال وال ،(ة  والد ال و    أـ ال و ة( والحما
حمػا. ولػد كانػا وكثرل طلبػات الحمػال وال ،والحمابمستوج ذ  داللة مع الخا ات مع كج مو الحمال 

ألػػػوج االرتباطػػػات بػػػيو النجػػػا  ال وا ػػػ  للػػػ و  مػػػػع السػػػعادل مػػػع الحمػػػال والحمػػػا بغػػػ  النرػػػر عػػػػو 
 أو كثرل الطلبات. ،الخا ات

      ( يرمر نتائج التحليج 6 أما بالنسبة لعينة افنا   الجدوؿ  
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 ( 6 دوؿ   
  ر التنا ر مع أىج ال و وعنا لل و ة مصفو ة معامات االرتباط بيو عنا ر النجا  ال وا  

 عنا ر النجا  ال وا           
 

 التنا ر مع أىج ال و 
السعادل والر ا مع 

 االلت اـ ال وا   اال تسرار ال وا   ال و 

 *,60 *,0. *,.. السعادل مع أـ ال و 
 -* ,67 -*,46 -*,2. الخا ات مع أـ ال و 
 -,00 -*,67 -*,67 كثرل طلبات أـ ال و 

 *,66 *,17 *,.1 ا ق    السيم مع أـ ال و التو 
 *,.1 *,12 *,12 السعادل مع والد ال و 

 -*,62 -*,01 -*,01 الخا ات مع والد ال و 
 -,00 -*,06 -*,07 كثرل طلبات والد ال و 

 *,07 *,61 *,66 التوا ق    السيم مع والد ال و 
 ,14* معامج االرتباط ذو داللة عند مستوج ألج مو 

 ،  السػػػعادل والر ػػػا مػػػع الػػػ و  ( أف عنا ػػػر النجػػػا  ال وا ػػػ  لل و ػػػة 6  يت ػػػ  مػػػو الجػػػدوؿ 
دل مػػػع وبمسػػػتوج ذ  داللػػػة مػػػع السػػػعا ارتباطػػػا  مو بػػػا  وااللتػػػ اـ ال وا ػػػ  ( تػػػرتب   ،واال ػػػتسرار ال وا ػػػ 

ج ذ  داللػة بمسػتو  ،  ػ  حػيو تػرتب  ارتباطػا   ػالبا  الحمػاوالتوا ق  ػ  السػيم مػع الحمػال و  والحما الحمال
 . اوكثرل طلبات الحمال والحم ،امع الخا ات مع كج مو الحمال والحم

كػػاف االرتبػػاط و ىػػوا ولػػد كػػاف ألػػوج ارتبػػاط بػػيو النجػػا  ال وا ػػ  لل و ػػة والخا ػػات مػػع أـ الػػ و  
 كلما زادت الخا ات مع أـ ال و  لج النجا  ال وا   لل و ة.  أ  . البا  

بػػيو عنا ػػر النجػػا   عػػامات ارتبػػاط مو بػػة، وذات داللػػة إحصػػائيةائج أف ىنػػاؾ ملسػػد أظمػػرت النتػػ
السػعادل مػع و وااللت اـ ال وا   ( لدج ال و ،  ،واال تسرار ال وا   ،ال وا     السعادل والر ا ال وا  

ووالدل ال و ة.    حيو ارتػب  النجػا  ال وا ػ  للػ و   ،ووالدل ال و ة، والتوا ق    السيم مع والد ،والد
ل و ػػة. وتبػػدو ىػػوه ووالػػدل ا ،مػػع كثػػرل الخا ػػات، وكثػػرل الطلبػػات لكػػج مػػو والػػدذا داللػػة   ػػالبا   طػػا  ارتبا

 ،والتوا ػػق  ػػ  السػػيم معمػم حػػوؿ ل ػػايا  وىريػػة كالػػديو ،إذ أف السػػعادل مػػع أىػج ال و ػػة النتيجػة منطسيػػة
يجابيػػا علػػا أف تػػنعكس اوالنرػػرل العامػػة للحيػػال، ال بػػد  ،والتعامػػج مػػع المػػاؿ ،وتربيػػة األطفػػاؿ ،والسيا ػػة

ي يػػد مػػو ا ػػتسرار العالػػة و  ،ممػػا ي يػػد مػػو شػػعوره بالسػػعادل والر ػػا مػػع زو تػػو النجػػا  ال وا ػػ  للػػ و 
  ػلبا  علػا النجػا  ال وا ػ  للػ و  تػ ثر لبػاتمموكثػرل ط ، ػ  حػيو أف الخا ػات مػع أىػج ال و ػة ال و ية

التػػ   ،Marotz-Baden & Cowan (7991)وىػوا يتفػق مػع نتػائج درا ػات عديػػدل منمػا درا ػة 
 ،يتػػدخلوف  ػػ  شػػ ونمم، وأنمػػم ر عيػػوف ،عبئػػا   بو ػػفممتشػػير إلػػا أف األزوا  ينرػػروف عػػادل إلػػا أىػػج الػػ و  

كثػػرل الخا ػػات عػػادل بػػيو التػػ  تشػػير إلػػا  Horsley ( 7991)معػػايير لديمػػة. ودرا ػػة  ومتسػػلطوف، ولمػػم
والتػ  تشػير إلػا أف   Cotterill (7999) تػائج درا ػةزو ة االبو أو زو  االبنة وأىج الػ و . كمػا تتفػق مػع ن
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التػ  تشػير إلػا أف  Silverstein (7991) العالة مع أىج ال و  ليسا بال ػرورل دائمػا   ػيئة. ودرا ػة
 نتج عنو خا ات مع أىج ال و .م يمكو أف تاختاؼ السي

ذا داللػة مػع السػعادل مػع و با  ال وا   لل و ة ارتباطا  مأما بالنسبة لعينة افنا   سد ارتب  النجا  
أـ ال و  ووالد ال و ، والتوا ق    السيم مع أـ ال و  ووالد ال و ،    حيو ارتب  ارتباطػا   ػالبا  مػع كثػرل 

  لكػوداللػة.   لم يكو ذا ،و بكثرل الخا ات مع والد ال و أما ارتباط أـ ال و . طلبات، وكثرل الخا ات
والر ػا ال وا ػ   ػ  حػيو أف أثرىػا  ،ارتباطا   البا  مع السعادل مع الػ و ال و  ارتبطا  والدكثرل طلبات 

وىػوا يتفػق مػع مػا  ػاء  ػ  األدد  ، وااللت اـ نحػو الػ وا  لػم يكػو داال  إحصػائيا  علا اال تسرار ال وا  
مػا، وربمػا يعػود ذلػك إلػا ، وأعمق أثرا مو خا ما مػع حميشدر  مو أف خاؼ ال و ة مع حماتما أالنر

 وىػػوا مػػا أشػػارت إليػػو درا ػػات ،واىتمػػاـ زو مػػا ،وحماتمػػا علػػا ولػػا ،التنػػا س بػػيو زو ػػة االبػػو شػػدل
Marotz -baden & Cowan (7991)  ودرا ةSchlien (7999)  ودرا ةHorsley (7991). 

المتعلق بالمتغيرات التػ  يمكػو أف تسػمم  ػ  تفسػير التبػايو  ػ  أما بالنسبة للس اؿ الثان   -8-2
تحليػػج االنحػػدار المتعػػدد  أ ػػر  سػػد  ،ونسػػبة إ ػػماـ كػػج متغيػػر ،ا ػػ    كدر ػػة كليػػة( للػػ و النجػػا  ال و 

معػة مػا مسػداره متغيػرات  سػرت مجت ةظمر التحليج أف ىناؾ ثاثوأة بئنتالمتدر  لمجموعة المتغيرات الم
إال أف  ،% مػػػو التبػػػايو. نحػػػوكمػػػا  سػػػر متغيػػػراف آخػػػراف   ،داللػػػة  بمسػػػتوج ذ% مػػػو التبػػػايو 9..0

 ( يبيو نتائج ىوا التحليج. 1والجدوؿ    ،يكو داال إحصائيا   ماممما لمإ 
 ( 1 دوؿ   

 تحليج االنحدار المتعدد للمتغيرات الت  أ مما    تفسير التبايو    النجا  ال وا   لل و .
ليمة معامج  المتغيرات المتنبئة

 Rاالرتباط 
معامج  مربع

 R6االرتباط 
التغير    مربع 

 طمعامج االرتبا
 ليمة
F 

مستوج 
 الداللة

 *,1.2 174.. ,1.0 ,1.0 ,611 الخا ات مع والد ال و ة
 *,1.7 116.. ,119 ,171 ,.67 التعلق ا مو

 ,.60 0.422 ,104 ,192 ,119 مع والدل ال و ة اتالخا 
 ,002 6.406 ,.16 ,061 ,1.2 عدد  نوات ال وا 

 *,117 7.277 ,129 ,077 ,.1. عدد األطفاؿ
% مػػو التبػػايو  ػػ  0.. تونسػػب ت مػػا( أف الخا ػػات مػػع والػػد ال و ػػة  سػػر 1يو مػػو الجػػدوؿ  يتبػػ

كمػا أ ػاؼ عػدد   ،% مػو التبػايو1.9لػد  سػر  ،وأف شعور ال و  بالتعلق ا مو ،النجا  ال وا   لل و 
ولػد كانػا نسػبة إ ػماـ ىػوه المتغيػرات دالػة إحصػائيا  .% إلػا التبػايو المفسػر2.9األطفاؿ مػا مسػداره 

% مػو التبػايو وعػدد  ػنوات 0.4ولد  سر الخاؼ مع والدل ال و ػة ، 14ألج مو  داللةعند مستوج 
 % مو التبايو إال أف إ ماـ ىويو المتغيريو لم يكو داال  إحصائيا...6ال وا  

مػػع النجػػا  ارتباطػػا   ػػالبا  ووالػػدل ال و ػػة ارتبطػػا  ،بػػأف الخا ػػات مػػع والػػد ال و ػػة ىػػوا مػػع العلػػم
مػػع  ارتباطػػا  مو بػػا  وعػػدد األطفػػاؿ  ،وعػػدد  ػػنوات الػػ وا  ، ػػ  حػػيو ارتػػب  التعلػػق ا مػػو لػػ و ال وا ػػ  ل

والتعامػػج  ،مػو السػمج عليػو التسػرد مػو ا خػريو   بػػأفويبػدو أف شػعور الشػخ النجػا  ال وا ػ  للػ و .
يسػو ، أو ىجػرىم لػو وىػو مػا يسأو الخػوؼ مػو التػراد ا خػريو منػو ،وعدـ شػعوره بػالسلق ،معمم ببساطة
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لنجػػا  ي يػػد مػػو إحسػػاس الفػػرد بنجػػا  زوا ػػو، وىػػو أكثػػر أىميػػة  ػػ  تفسػػير التبػػايو  ػػ  ا التعلػػق ا مػػو
 .Santoz & Levitt (3111)يتفق مع درا ة ال وا   بالنسبة للوكور وىوا

أما حوؿ  رلة نسبة التبايو المفسر    النجا  ال وا   بالخاؼ مع أىج ال و ،  ربمػا يعػ ج إلػا 
ر ج لنجػا  زوا ػو يعتمػد بالدر ػة األولػا علػا عالتػو المباشػرل ب و تػو، ولػيس علػا عالتػو أف إدراؾ ال

 بأىلما، وىو مالم تتناولو الدرا ة.

المتعلػق بػالمتغيرات التػ  تسػمم  ػ  تفسػير التبػايو  ػ  النجػا  أما بالنسبة للسػ اؿ الثالػث ذ-8-3
االنحػػدار المتعػػدد المتػػدر   ظمػػر تحليػػج سػػد أ ونسػػبة إ ػػماـ كػػج متغيػػر (كدر ػػة كليػػة ال وا ػػ  لل و ػػة 

مجتمعػة مػا مسػداره   سػرت   معادلة االنحدار  الت  دخلا المتغيرات فأ، ةنبئتلمجموعة المتغيرات الم
 ( يرمر نتائج ىوا التحليج. .% مو التبايو    النجا  ال وا   لل و ة والجدوؿ   2..6

 ( . دوؿ   
 .أ مما    تفسير التبايو    النجا  ال وا   لل و ةتحليج االنحدار المتعدد للمتغيرات الت  

ليمة معامج  المتغيرات المتنبئة
 Rاالرتباط 

معامج مربع 
 R6االرتباط 

التغير    مربع 
 معامج االرتباط

 ليمة
F 

مستوج 
 الداللة

 ,111 67.47 ,090 ,090 ,17. الخا ات مع أـ ال و 
 ,11 41.. ,169 ,661 ,29. عدد  نوات ال وا 

 ,.1 19.. ,162 ,626 ,406 مع والد ال و  اتلخا ا
% مػو التبػايو 09.0( أف الخا ات مع أـ ال و   سرت وحدىا ما مسداره .يت   مو الجدوؿ  

أ ػاؼ و  ،% إلػا ىػوا التبػايو المفسػر6.9ثم أ اؼ عػدد  ػنوات الػ وا  ،  و ةل   النجا  ال وا   ل
لػػد  سػػرت  ةوبػػوا تكػػوف ىػػوه المتغيػػرات الثاثػػ .سػػر% إلػػا التبػػايو المف6.2الخػػاؼ مػػع والػػد الػػ و  

ووالػػد  ،علمػػا  بػػأف الخا ػػات مػػع أـ الػػ و  % مػػو التبػػايو  ػػ  النجػػا  ال وا ػػ  لل و ػػة2..6مجتمعػػة 
 ال و  ارتبطا  لبيا مع النجا  ال وا   لل و ة.

كػاف خا مػو مػع أـ يبدو مما  بق أف أكثر العوامج إ ماما    تفسير التبايو    النجػا  ال وا ػ  لانػا ج  و 
% مػو التبػايو  ػ  النجػا  ال وا ػ  لل و ػة. ولمػا  09.0سر ىوا المتغير منفردا مػا مسػداره  ُ  إذال و    الحمال (، 

والحمػال  ػوؼ  ،كاف ارتباط ىوا المتغير مع النجا  ال وا    البا   مػوا يعنػ  أف كثػرل الخا ػات بػيو زو ػة االبػو
 خاؼ ال و ة مع أـ زو مػا كثيػرا مػا يػ د  وتبدو ىوه النتيجة منطسية  ، ة و تنعكس  لبا  علا النجا  ال وا   لل

مصػدرا  للخػاؼ ال ينتمػ  مػع كما أنما تشكج   ، وعالتما ال و يةوتحويلما إلا زو ما ،إلا إزاحة مشاعرىا السلبية
 نفسػو . و ػ  الولػاتح ػوة والمعايير اال تماعيػ ،والسيم ،الديو بسول عوامجالو  ما زاؿ يديو بالوالء ألمو،  زو ما

 ،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
          ودرا ػػػػة Horsely (7991)ور ػػػػاىما عػػػػو الػػػػ وا . وتتفػػػػق ىػػػػوه النتيجػػػػة مػػػػع نتػػػػائج درا ػػػػات كػػػػج مػػػػو 

Schlien (7999) ودرا ة   Marotz-Baden & Cowan (7991) ودرا ة Chasin, et al. (7991). 
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التػ  تسػمم  ػ  تفسػير التبػايو  ػ  التنػا ر  بػالمتغيراتالمتعلػق عو الس اؿ الرابع ولإل ابة ذ-8-4
أظمػػرت النتػػائج أف و  ،تحليػػج االنحػػدار المتعػػدد المتػػدر أ ػػر  ا ومسػػدار إ ػػماـ كػػج منمػػ ،ع أـ ال و ػػةمػػ

% مػو التبػايو  ػ  التنػا ر مػع 70.7مػا مسػداره  المتغيرات الت  دخلا معادلة االنحدار  سرت مجتمعة
 ( يرمر نتائج ىوا التحليج. 4والجدوؿ    ،والدل ال و ة

 ( 4 دوؿ   
 أـ ال و ة. بيو ال و  وتحليج االنحدار المتعدد للمتغيرات الت  تسمم    تفسير التبايو    التنا ر 

معامج  المتغيرات المتنبئة
االرتباط 

R 

مربع معامج 
 R6االرتباط 

التغير    مربع 
 معامج االرتباط

 ليمة
F 

مستوج 
داللة 
 التغير

 ,111 .611.10 ,717 ,717 ,7.0 العالة بأـ ال و ة
 ,111 .9.11 ,162 ,711 ,742 التوا ق    السيم مع والد ال و ة

 ,111 01.107 ,111 ,777 ,770 السرد المكان  ألىج ال و ة
 ,111 9.611 ,160 ,797 ,791 التوا ج مع أـ ال و ة

 ,116 9.772 ,161 ,707 ,.91 عدد  نوات ال وا 
 ,1162 4.017 ,101 ,767 ,901 التوا ج مع والد ال و ة

% مػو التبػايو  ػ  70.7( أف ىناؾ  تة متغيرات  سرت مجتمعة ما مسداره 4يتبيو مو الجدوؿ  
% مػػو 71.7وحػػدىا  سػػرت  . إذال و ػػة أكثرىػػا إ ػػماما   ـوكانػػا العالػػة مػػع أ ،التنػػا ر مػػع أـ ال و ػػة

% إلػا التبػايو المفسػر، وأ ػاؼ السػرد 6.2التبايو    حيو أ اؼ التوا ق  ػ  السػيم مػع والػد ال و ػة 
 ،%6وعػػػػدد  ػػػػنوات الػػػػ وا   ،%6.0والتوا ػػػػج مػػػػع أـ ال و ػػػػة  ،%1.1المكػػػػان  ألىػػػػج ال و ػػػػة 

 %.0والتوا ج مع والد ال و ة 
والتوا ػػج مػػع أـ  ،ق  ػػ  السػػيم مػػع والػػد ال و ػػةوالتوا ػػ ،ىػػوا ولػػد ارتبطػػا العالػػة بػػأـ ال و ػػة

 ػ  حػيو ارتػب  عػدد  ،داللػة مػع التنػا ر مػع أـ ال و ػة اذة ارتباطا   لبيا  والتوا ج مع والد ال و  ،ال و ة
 داللة مع التنا ر مع أـ ال و ة. ا نوات ال وا  ارتباطا  مو با  وذ

لمتعػػػدد المتػػػدر  أف المتغيػػػرات التػػػ  ظمػػػر تحليػػػج االنحػػػدار ا سػػػد أ ،أمػػػا بالنسػػػبة لعينػػػة افنػػػا 
 .% مػو التبػايو  ػ  التنػا ر مػع والػدل الػ و 29.6 سػرت مجتمعػة مػا مسػداره  ،دخلا معادلة االنحػدار

 ( يرمر نتائج التحليج.2والجدوؿ  
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 ( 2 دوؿ   
  .ال و  وأـ ،بيو ال و ةتحليج االنحدار المتعدد للمتغيرات الت  تسمم    تفسير التبايو    التنا ر 

معامج  المتغيرات المتنبئة
 Rاالرتباط 

مربع معامج 
 R6االرتباط 

التغير    مربع 
 معامج االرتباط

 ليمة
F 

مستوج 
 داللة التغير

 ,111 077.404 ,219 ,219 ,771 العالة بأـ ال و 
 ,111 9.0.0 ,167 ,217 ,797 التوا ق    السيم مع أـ ال و 

 ,111 221.. ,.10 ,241 ,712 التوا ق    السيم مع والد ال و  
 ,116 01.040 ,167 ,279 ,.76 السرد المكان  ألىج ال و 

 ,111 719.. ,101 ,296 ,716 ال و  أـالتوا ج مع 
% مػو التبػايو 29.6( أف ىناؾ خمسة متغيػرات  سػرت مجتمعػة مػا مسػداره 2يتبيو مو الجدوؿ  
وأ ػػاؼ التوا ػػق  ػػ   ،% مػػو التبػػايو21.9   سػػد  سػػرت العالػػة مػػع أـ الػػ و  . ػػ  التنػػا ر مػػع أـ الػػ و 

ؼ السػرد المكػان  ألىػج أ ػاو % إلا التبػايو المفسػر، 6..السيم مع أـ ال و  ووالد ال و  ما مجموعو 
 % إلا التبايو المفسر.0.1وأخيرا أ اؼ التوا ج مع أـ ال و   ،%6.7ال و  

توا ػج مػع أـ وال ،ووالػد الػ و  ، و والتوا ق    السيم مع أـ ال ،ىوا ولد ارتبطا العالة بأـ ال و 
 . وأـ ال و  ،التنا ر بيو ال و ةداللة مع  اذ ال و  ارتباطا   البا  

ظمر تحليػػج  ػػأ ،أمػػا بالنسػػبة للمتغيػػرات التػػ  أ ػػمما  ػػ  تفسػػير التبػػايو  ػػ  التنػػا ر مػػع أـ ال و ػػة
لػة السػيئة مػع ف العابمعنػا أ .% مػو التبػايو71.7االنحدار أف العالة بأـ ال و ػة لػد  سػرت وحػدىا 

أىميػة   مػعولة بالدر ػة األولػا عػو التنػا ر بػيو الر ػج وحماتػو. ويبػدو ىػوا منطسيػا ، أـ ال و ة ى  المس  
والتوا ػػػج مػػػع  ،عوامػػػج أخػػػرج كمسػػػببات للتنػػػا ر كػػػاختاؼ السػػػيم، والسػػػرد المكػػػان  مػػػو أىػػػج ال و ػػػة

ا لػػم تفسػػر مػػو التبػػايو  ػػ  مػػنمػػا  ميعوالتوا ػػج مػػع والػػد ال و ػػة، إال أ ،وعػػدد  ػػنوات الػػ وا  ،الحمػػال
يعن  أف طبيعة العالة مػع أـ ال و ػة ىػ  األكثػر أىميػة  ػ   وىوا%. 00التنا ر مع أـ ال و ة أكثر مو 
 وحماتو. ،تحديد در ة التنا ر بيو الر ج

العالػػة بوالػػد ال و ػػة لػػد ظمػػر تحليػج االنحػػدار المتعػػدد أف أو يمػا يتعلػػق بالتنػػا ر مػػع والػػد ال و ػػة 
% مػػو 2.7 ػػ  السػػيم مػػع والػػد ال و ػػة الػػو   سػػر  % مػػو التبػػايو، يليػػو التوا ػػق0.4. سػػر وحػػده 

% مػو التبػايو، ثػم التوا ػج مػع أـ ال و ػة، 4.7ل و ػة  سػد  سػر أما السرد المكان  مو أىػج ا التبايو.
يعنػػ  أف عالػػة الػػ و  بوالػػد زو تػػو ىػػو  وىػػوا .%6.4ف إلػػا التبػػايو المفسػػر إال الػػو  لػػم ي ػػ

ف اخػتاؼ السػيم ي يػد مػو التنػا ر، كمػا أف الػر ليو، وأصر الممم    تحديد در ػة التنػا ر بػيو العن
أو كثػرل الطلبػات التػػ   أحيانػا ، بسػبب زيػادل االحتكػاؾ مكػان  لػد ي يػد مػو التنػا ر بينممػػاالسػرد ال

تػدخج لت يد ب يادل السرد المكان ، كما يمكو للسرد المكان  أف يسم  ألىج ال و ػة بم يػد مػو ا
وىػوه النتيجػة تتنػال  مػع  التنػا ر بيػنمم وبػيو زو  ابنػتمم ممػا ي يػد مػو    الحيال ال و ية البنػتمم

التػػ  لػم تجػػد اثػرا  للسػػرد المكػان  ألىػػج  Morotz-Baden & Cowan (7991) نتػائج درا ػة
 ال و  علا در ة التنا ر بينمما.
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وحدىا العالة بأـ ال و  لد  سرت ر أف ظمر تحليج االنحداأما بالنسبة لعينة افنا   سد أ
% مو التبايو    التنا ر مع والدل ال و . بمعنا أف العالة السيئة مع أـ ال و  ى  الت  21.9

التػ   سػرت مػو التبػايو الختاؼ    السيم بيو االثنتػيو تحدد مدج التنا ر مع أـ ال و ، يليما ا
وتربيػة  ،والسيا ػة ،ا ذات عالػة بالػديوف السيم ىنا ت ػم ل ػايإذ إ%. ويبدو ىوا منطسيا  6.7

 ، اذا اختلفا و مات النرر بيو زو ة االبػو ، والنررل العامة للحيالوالتصرؼ بالنسود ،األطفاؿ
 درا ػات عػدل منمػاجوحماتما حوؿ ىوه الس ػايا زادت الخا ػات بينممػا. وىػوا يتفػق مػع نتػائج 

Limary 2112; Cotteril, 0989) (Marotz –Baden & Cowan 0987. 
المتعلق بالمتغيرات الت  تسمم    تفسير التبايو    التنػا ر مػع  خامسوبالنسبة للس اؿ ال -7-4

أظمػػرت النتػػائج أف و  ،تحليػػج االنحػػدار المتعػػدد المتػػدر  أ ػػر والػػد ال و ػػة، ومػػدج إ ػػماـ كػػج متغيػػر 
التبػايو، والجػدوؿ % مػو 42.2لد  سرت مجتمعة ما مسداره  .المتغيرات الت  دخلا معادلة االنحدار

 ( يو   نتائج ىوا التحليج. 7  
 ( 7 دوؿ   

 ال و ة.والد بيو ال و  و تحليج االنحدار المتعدد للمتغيرات الت  تسمم    تفسير التبايو    التنا ر 
معامج  المتغيرات المتنبئة

 Rاالرتباط 
مربع معامج 

 R6االرتباط 
التغير    مربع 
 معامج االرتباط

 ليمة
F 

اللة مستوج د
 التغير

 ,111 27.409 ,04. ,04. ,2.4 العالة بوالد ال و ة
 ,110 06.172 ,127 ,71. ,294 التوا ق    السيم مع والد ال و ة

 ,110 00.409 ,147 ,4.1 ,717 السرد المكان  ألىج ال و ة
 ,.16 4.6.6 ,164 ,427 ,.74 التوا ج مع أـ ال و ة

و سػػرت مجتمعػػة مػػػا  ،ة متغيػػرات دخلػػا معادلػػة االنحػػدار( أف ىنػػاؾ أربعػػ7يتبػػيو مػػو الجػػدوؿ  
% مػو 0.4. سػرت العالػة بوالػد ال و ػة  إذ% مو التبايو    التنا ر مع والد ال و ة، 42.2مسداره 
والسػػرد  ،األخػػرج مجتمعػػة التوا ػػق  ػػ  السػػيم مػػع والػػد ال و ػػة ة ػػ  حػػيو  سػػرت العوامػػج الثاثػػ ،التبػػايو

 .% مو التبايو04.0ج مع أـ ال و ة والتوا  ،المكان  ألىج ال و ة
ذا داللػة مػع والػد ال و ػة ارتباطػا   ػالبا  والتوا ػق  ػ  السػيم  ،ىوا ولد ارتبطػا العالػة بوالػد ال و ػة

 .مع التنا ر مع والد ال و ة
كػػاف   ،ظمر تحليػػج االنحػػدار المتعػػدد المتػػدر  أف ىنػػاؾ متغيػػرا واحػػدا ػػأ ،أمػػا بالنسػػبة لعينػػة افنػػا 

 إذق  ػ  السػيم مػع والػد الػ و  وىػو التوا ػ ،داللػة اسير التبػايو  ػ  التنػا ر مػع والػد الػ و  ذإ مامو    تف
 علما  بأف ارتباطو بالتنا ر مع والد ال و  كاف  البا . .% مو التبايو..40مسداره   سر ما

وعػػدد  ػػػنوات  ،والػػػدخج ،العالػػػة بوالػػد الػػ و  جىػػوا ولػػد أ ػػػمما مجموعػػة مػػو المتغيػػػرات ىػػ 
 داللة. لكو إ ماـ أ  منما لم يكو ذا% مو التبايو 1.2والتوا ج مع والد ال و     تفسير  ،ال وا 

 ( يرمر نتائج تحليج االنحدار7والجدوؿ  
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 ( 7 دوؿ   
 والد ال و بيو ال و ة و تحليج االنحدار المتعدد للمتغيرات الت  تسمم    تفسير التبايو    التنا ر 

المتغيرات 
 المتنبئة

 تباطمعامج االر 
R 

 مربع معامج االرتباط
R6 

التغير    مربع 
 معامج االرتباط

مستوج  Fليمة 
 داللة التغير

التوا ػػق  ػػ  السػػيم 
 مع والد ال و 

707, 40., 40., 067.941 111, 

ظمر تحليػج االنحػدار المتعػدد أف المتغيػر الوحيػد الػو  أ ػمم أو يما يتعلق بالتنا ر مع والد ال و  
% مػػو ..40 سػػر وحػػده مػػا مسػػداره  الػػو و التوا ػػق  ػػ  السػػيم مػػع والػػد الػػ و   ػػ  تفسػػير التبػػايو ىػػ

يعنػػ  أف عػػدـ التوا ػػق  ػػ  السػػيم مػػع والػػد الػػ و  لػػد يكػػوف ىػػو  وىػػواالتبػػايو. وىػػ  نسػػبة ال بػػأس بمػػا، 
السػيم يعنػ  و مػات  أف التوا ق    ، ووالد زو ما،المتغير األكثر أىمية    خلق حالة التنا ر بيو ال و ة

والنرػػرل العامػػة  ،وافنفػػاؽ ،وتربيػػة األطفػػاؿ ،والسيا ػػة ،الػػديو جمتشػػابمو حػػوؿ ل ػػايا  وىريػػة مثػػجنرػػر 
 ػالخاؼ حولمػا يسػبب  ، و وىريػةوالر ػاؿ خا ػة مممػة  ػدا   ،للحيال، وكلما ل ايا يجدىا الناس عامػة

 .أو ال و  خا ة ،وأىج ال و ة ،وبيو ال و ة أو ال و  ،التنا ر بيو الناس عامة
أو مسػػتوج التعلػػيم علػػا النجػػا   ،أو عػػدد األطفػػاؿ ،لػػم تجػػد الدرا ػػة أثػػرا لمتغيػػرات الػػدخجىػػوا و 

 أو افنػا . إف شػعور الفػرد بػأف زوا ػو نػا   أو ال ،أو التنا ر مػع أىػج الػ و  أل  مػو الػوكور ،ال وا  
يػرات، وىػو مػا يعتمد علا أ  مو المتغيرات السابسة كمػا أف تنػا ره مػع أىػج زو تػو ال يتػأثر بمػوه المتغال

 .الدرا ات السابسة موينسجم مع كثير 

ذ:املقرتحاتذ-ذ9

 جا ت     وء نتائج الدرا ة يستر  الباحث 
خػرج ، و أثرىػا  ػ  متغيػرات أ راء م يد مو الدرا ات حوؿ مو وع العالة بأىج الػ و إ  -9-0

 و  بأىلػو و و عالػة الػ ،، و الطاؽس  لألحفادو التكيف النف ،كالتكيف النفس  لل و يو
 .عالة ال و ة بأىلما

و أـ الػ و  لسيػاـ كػج منممػا بػػدورىا  ،يمكػو مػو خالمػا تميئػة ال و ػةعػداد بػرامج توعيػة إ  -9-6
 .الجديد بألج لدر مو الخا ات

، لػوو أى ،تجػاه زو ػو الوا بػاتو  بػالحسوؽو ال و ػة  ،توعيػة كػج مػو الػ و عداد برامج لإ  -9-1
   .تنال ال بعيدا  عونمما بأدواره يسـو كج مأىج زو و بحيث و 
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