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  المستخلص

مدرسات المتزوجات من زوج غير متعلم، معرفة مستوى درجة الصحة النفسية لل إلىتھدف ھذه الدراسة 
في الصحة النفسية بين المتزوج9ات م9ن زوج  ا8حصائية الد5لةمعرفة الفروق ذات  إلىوكذلك تھدف الدراسة 

  .غير متعلم، وزوج متعلم
للصحة النفسية وكان مطبقا في دراسات ثC9ث )  G.H.Q( غكولد برمقياس  أو5الدراسة فكانت  أداتا أما

الباح9ث بنفس9ه وبالنس9بة ال9ى عين9ة  أع9دھاالثانية فكانت المقابلة المعمق9ة، والت9ي  اJداة أماعراقيين،  من باحثين
متزوج9ات م9ن زوج م9تعلم، ) ٣٠(متزوجات م9ن زوج غي9ر م9تعلم ) ٣٠(مدرسة ) ٦٠(البحث فقد تكونت من 

اح9دة لتع9رف مس9توى درج9ة وعن9د تحلي9ل البيان9ات اس9تعمل ا5ختب9ار الت9ائي لعين9ة و. اختيروا بطريقة مقصودة
ان مستوى درجة الص9حة النفس9ية عن9دھن  النتيجةالصحة النفسية عند المتزوجات من زوج غير متعلم، وبينت 

، وق9د تطابق9ت ) 0,05( عن9د مس9توى إحصائيةمنخفض فھو اقل من المتوسط النظري للمقياس بفارق ذو د5لة 
الباحث9ان ف9ي الدراس9ة الحالي9ة م9ع خم9س م9ن  أجراھ9االت9ي  نتيج9ة المقابل9ة المعمق9ة أظھرت9هھذه النتيج9ة م9ع م9ا 

فق9د اس9تعمل لتحقيق9ه ا5ختب9ار الت9ائي لعينت9ين  ا]خ9رالمدرسات المتزوج9ات م9ن زوج غي9ر م9تعلم، أم9ا الھ9دف 
م9ن زوج غي9ر م9تعلم، وزوج م9تعلم، وأظھ9رت مستقلتين لمعرفة الفروق في الص9حة النفس9ية ب9ين المتزوج9ات 

لدال كان لصالح المتزوجات من زوج متعلم فكن يتمتعن بصحة نفسية جيدة، بع9د ذل9ك ثبت9ت النتيجة أن الفرق ا
  .الباحثان بعض التوصيات والمقترحات لبحوث مستقبلية

  
Study in the mental health of the phenomenon of  
 marriage of woman teachers of uneducated men  

 
Abstract 

This is study aims to determine the level of the degree of the mental health of 
teachers are married to an uneducated man as well as the study aims to know the 
statistical significance of differences in mental health between the married pair 
learner . 

The tools in the study was the  first measure klodberg Mental health and was 
applied in studies of three of the Iraq researchers while second tool was the dgoth  
interview and prepard by the student researchers qaisi himself and in relation to the 
researchers sample consisted of(60) teachers : (30) married to indicted man  and 
(30) married to erected man where chosen intentionally . in analyzing the data I use 
the test altaua for one simple to know the level of degree of the mental health when 
women married to a undcted man and showed the result that the level of the degree 
mental health overnight with allow is less then the awerage theoretical scale 



  ٣٢١  يةمجلة جامعة ا�نبار للعلوم ا�نسان
 ٢٠١١ -ول كانون أ – رابعالعدد ال

  دراسة في الصحة النفسية لظاھرة زواج المدرسات من شخص غير متعلم

 منى رحمن عبدا ;. م.م             طالب ناصر القيسي. د.م.أ

difference statically singificent at a level (5.05) has matched this result with the 
result of the depth interview conducted by the researchers in the current  study with 
fife of the teachers are married to an undated man .the other objective as been used 
to achieve the test altava for tow independent samples to determine differences in 
mental health between the married by undated man and pair of Learner and result 
showed that the result is that the difference signifier was or the married pair learner 
be healthy good psychological after that the researchers found some the 
recommendation and proposals for independent research..  

  المقدمة
  مشكلة البحث 

عادة يعيش المرء قبل الزواج حياة مس9تقلة رغ9م تواج9ده ف9ي أس9رة، ولك9ن بع9د ال9زواج يك9ون ن9واة Jس9رة 
ولھ9ذا ال9زواج دع9ائم ورك9ائز ي9ركن إليھ9ا، ويفت9رض أن تك9ون س9ببا ف9ي اس9تمرار ھ9ذا ال9زواج . جديدة بزواجه

لحا وخي99را 8م99داد المجتم99ع بم99ا ي99دعو إل99ى رقي99ه وديمومت99ه، ف99أن حص99ل التك99افؤ ب99ين الط99رفين ك99ان نتاج99ه ص99ا
وان حصل العكس وتناقض الطرفان نشأة البغضاء وحل الخCف، وكث9رة المش9اكل وازداد التباع9د، . وازدھاره

وحل ا5نھيار في العCقة الزوجية، وتصدعت فيكون أثرھ9ا واض9حا وس9لبا عل9ى الص9حة النفس9ية وعل9ى البن9اء 
  .النفسي لكC الطرفين

ا5رتباط  إلىو تنظيما للعCقات الجنسية بين الرجل والمرأة فحسب بل يتعدى ذلك لزواج ليس اتحادا أا أن
الثق9افي، وا5جتم99اعي، والعلم99ي، وھ9ذا ھ99و ا5رتب99اط الحقيق9ي ال99ذي يجع99ل ال9زوجين يتمتع99ان بالص99حة النفس99ية 

ليھم9ا عوام9ل الج9ذب والقب9ول الجيدة، ويعيشان مشاعر تغمرھا المحبة والحنان والدفء، والس9رور وتض9في ع
  )٣٩،ص٢٠٠١ا5ميني، ( وا8حساس بالسعادة وھذا أسمى ھدف يعيشه المرء او يحاول الوصول أليه

 المتك99افئال99زواج غي99ر (دراس99ة لن99وع م99ن ال99زواج متواج99د ف99ي مجتمعن99ا  أ5مش99كلة بحثن99ا ھ99ذا م99ا ھ99ي  أن
 ان على ھ9ذه الظ9اھرة، والباحث9 إجابةنلتمس  أنونحاول في ھذه الدراسة ) لخريجة جامعية من زوج غير متعلم

المقابل9ة دراسة البنيان النفسي من خCل معرفة الص9حة النفس9ية ع9ن طري9ق  إلى ا8جابةا لھذه متوجھا في طلبھ
دراس9ة ھ9ذا البني9ان إجاب9ة عل9ى إقب9ال ھ9ؤ5ء  علھ9ا تج9د ع9ن طري9ق المعمقة والقياس النفسي للزوج9ة الخريج9ة

ج غير المتكافئ، والبحث سوف يلقي الضوء على العامل النفسي المسبب لھذا الزواج الزوجات على ھذا الزوا
او بسبب دور العامل ا5قتص9ادي ف9ي دف9ع الفت9اة إل9ى التغاض9ي ) العنوسه(ھل ھو خشية الوقوع في سن الطھر 

  -:ھما، ا]خركما انه في نفس الوقت سوف يلقى اJضواء على أمرين يكمل كل منھما . عن ھذا التكافىء
دور التكوين النفسي الذي يدفع الفتاة عندما تتعرض لqحباط داخل أسرتھا ومحيطھا إلى التنازل ع9ن ھ9ذا 

وإظھ9ار ھ9ذا التك9وين التكافىء، والى الدور الذي يؤدي إليه عدم التك9افؤ م9ن حي9ث تفجي9ر الص9راعات النفس9ية 
حتفاظ بالنوع عن طريق الحصول عل9ى ش9ريك ي الذي يتمثل في طلب ا8شباع، أو على حتمية ا5النفسي البدائ

  .للحياة حتى وان كان غير متكافئ مع الخصائص ا5جتماعية والعلمية
و5 يتوقف اJم9ر عل9ى م9ا ت9م ذك9ره فالدراس9ة تبح9ث ع9ن إجاب9ة لتع9رف الف9روق ف9ي الص9حة النفس9ية ب9ين 

 .ج متعلمالزوجات الخريجات المتزوجات من زوج غير متعلم وقريناتھن المتزوجات من زو
  

  مبررات اختيار موضوع البحث
عدد من المتزوج9ات ، نتيج9ة  من واقع كون الباحثان يعمCن في كلية التربية للبنات المتواجد فيھا -١

كونھ9ا ھ9ي أيض9ا م9ن المتزوج9ات ولع9ل م9ا لف9ت المشتركة بھذا البحث  لما يدور من طرح المشاكل مع الباحثة
ض99وع بال99ذات ھ9و ان العدي99د م99ن ھ99ذه المش9اكل كان99ت ناتج99ة ع99ن زواج إل99ى اختي9ار ھ99ذا المو دف99عَّ ونظرھ9ا ھن99ا 

الجامعية من زوج غير م9تعلم س9واء اختارت9ه بمح9ض أرادتھ9ا أو بفع9ل عوام9ل أخ9رى، لھ9ذا لج9أ الباحث9ان ال9ى 
اختيار ھذا الموضوع لمزيد من البحث والتقصي حول ھذا ا5ختيار غير المتكافئ والكشف عن البنيان النفس9ي 

  .الصحة النفسية لھؤ5ء الزوجاتومعرفة 
 الCتي يعملنَّ ف9ي الت9دريس الباحثان أن تكون عينة البحث من خريجات الجامعة المتزوجات تئاار -٢

 .وذلك لضمان الحصول على العدد المطلوب من عينة ھذه الدراسة
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الت9ي من خCل اطCع الباحثان على البحوث والرسائل وا5طاريح المتواجدة في مكتب9ات الكلي9ات  -٣
ھ9ذه  أن، م9ع العل9م ام9أي بحث عراقي تناول ھ9ذه الظ9اھرة بح9دود اطCعھ اجديتتعلق بتخصص علم النفس، لم 

 .أخرىمتغيرات  تناولھا الباحثون في  إذ) مصر(رست في بعض الدول العربية وبالذات الدراسة قد دُ 
التك9افؤ أو التق9ارب ف9ي ھذه الظاھرة في رأي الباحثان مجافيه لما اعتاده المجتم9ع م9ن مراع9اة  أن -٤

 أو ألزوجهمستواه التعليمي من  في أعلىالمستوى التعليمي من مجال الزواج، فالمجتمع اعتاد ان يكون الزوج 
في حين ك9ان ال9زوج  )المدرسات( متقاربا منھا، لكن في ھذا البحث انصبت الدراسة على الزوجات الخريجات

 .سة الحاليةفي الدرا اJساسيغير متعلم وھذا ھو المحور 
  :أھمية البحث

ال99زواج أس99مى وأعم99ق العCق99ات ا8نس99انية الت99ي تجم99ع الرج99ل والم99رأة ، وجھ99ي الوج99ود ا8نس99اني وھ99و 
الدعام99ة الكب99رى الت99ي يق99وم عليھ99ا بن99اء اJس99رة ف99ي المجتم99ع وھ99و وح99ده ال99ذي يكف99ل الت99راحم والتع99اون ب99ين 

كن99ف  ف99يض99ل وس99يلة لخل99ق أجي99ال ص99الحة تنش99أ ال99زوجين، ومت99ى قام99ت الحي99اة عل99ى ھ99ذه المش99اعر كان99ت أف
وم9ن " وقد أكد ھ9ذا اJم9ر الق9رآن الك9ريم ) ١٣،ص١٩٦٢الشھاوي، (الفضيلة، وحنان اJمومة ورعاية اJبوة 

  "آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا أليھا وجعل بينكم مودة، ورحمة ان في ذلك ]يات لقوم يتفكرون
بيول9وجي، والث9اني اجتم9اعي يتمث9ل ف9ي التنظ9يم الت9اريخي للعCق9ة  اJولنبين ،ان الزواج ينطوي على جا

في9ه،فمتى ك9ان  أساس9يةوا5ختيار من الزواج يمثل ركي9زة . البيولوجية، وھذا التنظيم يختلف باختCف العصور
ك9ن س9ليما س9اد ل9م ي وإذاتحقيق توافق زواجي تسوده المحبة والس9كينة والتف9اھم وا5نس9جام،  إلىسليما أدى ذلك 

وا5ختيار من الزواج حق يشترك فيه الفتى والفتاة لھذا . تفصم عرى الحياة الزوجية وأحيانا اJلفةالتوتر وعدم 
 ا8سC9مية، ولم تكتف الشريعة أكراه أويكون الرضا الكامل الذاتي من الطرفين دون ضغط  أن ا8سCميقضي 

الموافقة الص9ريحة م9ن جان9ب الرج9ل والم9رأة عل9ى ال9زواج  ضرورة أوجبتبالتعرف وا5ختيار المسبق لكنھا 
  ).٥٣،ص١٩٨١السمالوطي، (

5 تزوج ا5يم حتى تس9تأ م9ر و5 البك9ر حت9ى " وفي ھذا الصدد يقول الرسول الكريم صلى هللا عليه وسلم 
سCم ان ويوصي ا8) ١٩٧٣،٧٧شلبي،(الثيب أحق بنفسھا من وليھا والبكر تستأذن في نفسھا " وقال " تستأذن

يكون معيار ا5ختيار ھو الدين، ويحذر من الركون إلى معايير الجمال أو الحس9ب أو الم9ال وح9دھا كم9ا يظھ9ر 
  "تنكح المرأة لثCث أما لجمالھا أو مالھا أو لدينھا فاظفر بذات الدين تربت يداك" ذلك الحديث الشريف 

بھا ففشل الزوج أو ألزوجه من اختيار شريك  ويعد قرار ا5ختيار للزواج من اخطر ا5ختيارات التي تقوم
الحياة يعني فشC إنسانيا وانھيارا لمؤسسة اجتماعية كان قوامھا ا5ستمرار وا5ستقرار ورعاية اJبن9اء، فثم9رة 
ا5ختيار الفاشل يمثل شقاءا يقع بالزوجين وأبنائھما على حد الس9واء، ويص9احب ذل9ك كثي9را م9ن ا5ض9طرابات 

  .)١٣،ص١٩٨١الساعاتي، (  ة واقل ما يقال عنه انه يسبب ضررا دائم في الصحة النفسية واJمراض النفسي
والحل الحقيقي لمشاكل الزواج ولضمان حياة زوجي9ة س9عيدة كم9ا ي9رى ال9بعض يب9دأ م9ن ا5ختي9ار وھن9اك 

) ٤(الخاطب99ة، ) ٣(اJس99لوب الشخص99ي، ) ٢(اJس99لوب ألوال99دي، ) ١(ع99دة أس99اليب لCختي99ار ف99ي ال99زواج منھ99ا
  .إعCنات الزواج، واJخير ليس متواجد في مجتمعنا

واJسلوب الشخصي ھو اJسلوب الذي اتبعته مفحوصات ھذه الدراسة وفيه ي9تم الترش9يح م9ن قب9ل المقب9ل 
 أوعلى الزواج لشريكه، وھذا اJسلوب في ا5ختيار ليس أسلوبا ذاتيا خالص9ا بمع9زل ع9ن آي9ة ت9دخCت أس9رية 

ومبادئ تتعلق بالتنشئة ا5جتماعية ومحصلة أيضا لرغب9ات المجتم9ع وأوام9ره  Jفكارة اجتماعية بل ھو محصل
ھ9ذا الق9رار م9ن الناحي9ة الش9كلية  أنيه، والفرد في لحظة اختياره يدمج ك9ل ھ9ؤ5ء بداخل9ه وان ك9ان يب9دو ھونوا

  . )١،ص١٩٨٣حبيب،(قرار شخصي مستقبلي عن أي ضغوط 
، فالن9اس كم9ا ي9رى ]خ9ر، وم9ن مجتم9ع أخ9ر إل9ىل9ف م9ن ش9خص تخت ومتداخل9ةا5ختي9ار عدي9دة  وأسباب

 اJم9انالح9ب، : ، ھ9ياJس9بابوتل9ك  أكث9ر أولسبب  أومجتمعه  اJسبابيتزوجون لعديد من )  henry(ھنري 
الع9اطفي، تحقي9ق رغب9ة الوال9دين الھ9روب م9ن الوح9دة ،  اJم9ان، واJو5دا5قتصادي، الرغبة في حياة المنزل 

، ألص99حبهالم99ال، وج99ود  إغ99راءات، اJس99رةغي99ر مرغ99وب فيھ99ا ف99ي من99زل  أوض99اعب م99ن المش99اركة، الھ99رو
  ) Henry,1971,p28(والحماية، وتحقيق مركز اجتماعي معين والمغامرة  والصداقة

في خمس9ة  Jندصنفھا دور  ا8فرادوللزواج كما يشير الرخاوي مستويات عديدة تختلف باختCف مستوى 
  :ھي أنواع
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يعوق9ه، وھ9و  أووفيه يأخذ كل طرف احتياجه من ا]خر دون أن يضر با]خر  :مليا�رتباط التكا -١
اطمأن ك9ل منھم9ا عل9ى  أذاحتى . أكثر أنواع الزواج نجاحا اذ تبدأ المشاركة بتأكيد انوثه المرأة ورجولة الرجل

  .كل منھما أنسابيةاكتمال  إلىكمال فعله وأصالة كينونته انفتح الطريق 
ض99رر  ب99أدنى5 يص99اب  ا]خ9روفي99ه يك9ون اح99د الط99رفين عال9ة عل99ى وج99ود  :قGGيا�رتبGاط ا�رتزا -٢
ومثال ذلك ما نجده في زواج العباقرة وبعض الميسورين ماديا . نسمي ھذا الزواج بالزواج السطحي أنويمكن 

 .أنسانييعشن حياتھن من ترف دون تطور  أنوثتھن أ5من نساء ليس لديھن 
رتب9اط ال9زوجين ارتباط9ا يفي9د اح9دھما عل9ى حس9اب ا]خ9ر بحي9ث وھنا يك9ون ا :ا�رتباط الطفيلي -٣

 ).المتضرر(ضارة بالعائل ) المستفيد( تكون حياة الطفيلي 
وھنا يلحق الض9رر اح9د الط9رفين فيص9اب ب9اJذى حت9ى الم9وت، م9وت ا5نوث9ه  :ا�رتباط السلبي -٤

 .ا النوع بمرور الزمنمثC او موت ا8نسان فيھا، وغالبا ما يتطور ا5رتباط ا5رتزاقي إلى ھذ
ونج9د ذل99ك ف99ي ) الت99دھور(ويك99ون ا5رتب9اط ض99ارا ب99الطرفين حت9ى الم99وت  :ا�رتبGاط التحطيمGGي  -٥

) ١٦٢-١٥٧، ص ١٩٧٥الرخ99اوي،( .ال99زواج الفاش99ل، وال99ذي 5 يتحق99ق في99ه رجول99ة الرج99ل و5 أنوث99ة الم99رأة
  ).٧٩١،ص١٩٩٠رزق،(

ختيار في الزواج من أثار سلبية على ص9حة الزوج9ة أن أھمية ھذا البحث تظھر من خCل ما يترك ھذا ا5
باعتبارھا ھي الطرف المضحي او ھي الطرف الذي أبدى تناز5 آذ أن الحياة الزوجية عندما تكون بC انسجام 
وبC9 م99ودة وح99ب واس99تلطاف عن9دھا س99تكون العCق99ة جاف99ة مبني99ة عل9ى الخCف99ات المس99تمرة، وان حال99ة الرض99ا 

الزوج9ة وتش9تد ح9دتھا، وق9د  إل9ىالنفس9ية  اJم9راضقد الصحة النفس9ية وس9وف تتس9لل مفقودة وعندھا سوف تفت
  .جسمية ولكنھا ذات منشأ نفسي أمراض إلىتتحول 

ان من بين ما تعنيه الصحة النفسية ھي الق9درة عل9ى تحقي9ق التواف9ق والتكام9ل ب9ين طاق9ات الف9رد المختلف9ة 
  .بما يحقق الوجود ا5يجابي للفرد معينة أوقاتمعينة في  أھدافوتوجيھھا نحو تحقيق 

جوانبھ9ا المختلف9ة وھ9و يم9ارس دوره ف9ي الحي9اة،  صورة م9ن أفضلبھذا الشكل يستثمر الفرد طاقاته على 
  )٦،ص٢٠٠٩نمر، (  فالزوجين 5 يمكن أداء دورھما على وفق ما ھو مطلوب ما لم يتمتعا بالصحة النفسية 

يتعرض لqحباط وان يعاني من اJلم، ولك9ن علي9ه ان يحص9ل نس يرى أن ا8نسان 5 بد أن رورغم أن تو
على اللذة ويكون ھذا عندما يتخطى ا8حباط ويتخلص من اJلم فيحصل حينھا عل9ى الس9عادة والرض9ا واJم9ان 

  .والطمأنينة التي تجعله على قدر من السوية صحيح البدن سليم النفس
ا5جتم9اعي الس9وي وم9ن ث9م س9وف يتمت9ع بالثب9ات وله ق9درة عل9ى مواجھ9ة مش9كCت الحي9اة، وعل9ى النم9و 

ا5نفعالي والھ9دوء ف9ي تص9رفاته، وبھ9ذا تك9ون أھمي9ة الص9حة النفس9ية مأمن9ا م9ن الض9ياع، وس9ندا ف9ي مواص9لة 
  ).١٣،ص٢٠٠٩نفس المصدر،(مشوار الحياة بنجاح بعيدا عن ا8حساس باليأس والكآبة 

  :أھداف البحث
  سات المتزوجات من زوج غير متعلمتعرف مستوى الصحة النفسية لدى المدر -١
تعرف الفروق ذات الد5لة ا8حصائية ف9ي الص9حة النفس9ية ب9ين المدرس9ات المتزوج9ات م9ن زوج  -٢

 .غير متعلم ، وقريناتھن المتزوجات من زوج متعلم
  

  مصطلحات البحث
   (Mental health)الصحة النفسية  

فيھا الف9رد متوافق9ا نفس9يا، شخص9يا ، وانفعالي9ا،  عرف زھران الصحة النفسية بأنھا حالة دائمة نسبيا يكون
واجتماعيا، مع بيئته، ويشعر فيھا بالسعادة مع نفسه ومع ا]خ9رين، ويك9ون ق9ادرا عل9ى تحقي9ق ذات9ه واس9تغCل 
قدراته وإمكانياته الى أقصى حد ممكن، ويكون قادرا على مواجھ9ة مطال9ب الحي9اة، وتك9ون شخص9يته متكامل9ة 

  ).٩،ص١٩٧٧زھران،(وسCم سوية ويعيش في أمن 
وعرفتھ99ا نم99ر بأنھ99ا حال99ة م99ن ا5ت99زان النفس99ي تتجل99ى ف99ي شخص99ية الطال99ب والتخط99يط لمس99تقبله وح99ل 
مشكCته، والشعور بالرضا والسعادة والقدرة على موازنة امور حياته وإشباع حاجاته وتحقيق طموحاته واعيا 

ت99وھم الم9رض والتواف99ق م9ع الواق99ع وم9ا في99ه م9ن مع99ايير بإمكانيات9ه الحقيقي9ة، ويش99عر با5رتي9اح وا5بتع99اد ع9ن 
  ).٢٥،ص٢٠٠٩نمر،(اجتماعية، وا8سھام في بناء المجتمع وتقدمه 
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قدرة الشخص على العمل بكل طاقاته ويستفيد م9ن  بأنھا ١٩٦٦عام )  Rogers(في حين عرفھا روجرز 
إل9ى تط9وير نفس9ه وتنميتھ9ا ويق9ول م9ا  كل إمكانياته مقبل على الحياة متفتح الذھن، راض عما في حيات9ه يس9عى

  )١٠٣،ص١٩٨٨المذكور في مرسي،(يعتقد انه صواب 
فك99ان تعريف99ه الم99ذكور ف99ي ال99داھري يش99ير ال99ى ان الص99حة النفس99ية حال99ة تتس99م بالثب99ات  ش99حاتةأم99ا محم99د 

مس99توى م99ن النس99بي، يك99ون فيھ99ا الف99رد متمتع99ا ب99التكيف م99ع ال99نفس والبيئ99ة، ومتس99ما ب99ا5تزان ا5نفع99الي ولدي99ه 
ف9ي امث9ل ص9ورة ممكن9ه  ا8مكاني9اتواس9تعداداته ويك9ون ق9ادرا عل9ى اس9تثمار ھ9ذه  إمكانيات9هالطموح يتفق م9ع 

  ).٢٧،ص٢٠٠٥ الداھري،(
أنھا حالة افتراضية من السواء يكون الفرد فيھا منس9جما " تبنى الباحثان تعريف كولدبرغ للصحة النفسية 

ا على أداء الوظائف السوية وتتدرج الحالة النفسية على محور يتراوح ما مع نفسه ومع البيئة المحيطة به، قادر
بين السواء ا5فتراضي الذي تتوافر فيه طاق9ة ص9حية ايجابي9ة تمك9ن الف9رد م9ن التفاع9ل م9ع المواق9ف المختلف9ة، 
وا5ض9طرابات الح9ادة حي9ث تظھ99ر اJع9راض أو يش9عر بھ99ا الف9رد وتوج9د بينھ9ا درج99ات متقارب9ة م9ن الص99حة 

  ). Goldberg.1972.P1-4(نفسية ال
  ) equivatent marriage-Un(الزواج غير المتكافئ  - ١

س9لبا عل9ى  أث9ارهعدم التماثل بين الزوجين في النواحي التعليمية والذي تنعكس "ويعرفه الباحثان على انه 
  ."تجافيا وابتعادا عن بعضھما أكثرالصحة النفسية للزوجين فيكونان 

  الزوج غير المتعلم  - ٢
  ."و الشخص الذي لم يحصل على أي تعليم نھائيا او الذي لم يحصل على شھادة الدراسة ا5بتدائيةھ"
  الزوج المتعلم - ٣
  ".ھو الشخص الذي يحصل على شھادة الدراسة ا8عدادية فما فوق"
  

  ا�طار النظري
وفلس99فة  كثي99رة ھ99ي ا]راء وا5تجاھ99ات الت99ي تح99دثت ع99ن الص99حة النفس99ية، فف99يھم م99ن اتف99ق عل99ى أس99بابھا

نشوئھا ومنھم من اختلف، وسوف نعرض بعض من ھذه ا]راء التي فسرت ھ9ذا المفھ9وم النفس9ي، وم9ن بي9نھم 
ا5تجاه الوجودي الذي ركز على جوھر الفرد، وعلى الخبرات الشخصية، ومن ثم قدموا أص9حاب ھ9ذا ا5تج9اه 

لوجودي9ة المتعلق9ة بطبيع9ة ا8نس9ان، ما يسمى بنمط الشخص اJصيل ال9ذي ي9درك الف9رد في9ه تمام9ا اJساس9يات ا
وھم يؤكدون على حرية ا8رادة ، خلف المعنى واJھداف، التي تدفع الى أجراء التجربة الشخصية التي تس9مح 
للفرد بشكل كبير أن يعبر عن ذاته بشكل حر، بھذا الشكل يكون الفرد على قدر عال من السوية، أما أذا عوقت 

  ).٣٠،ص٢٠٠٩.نعم(والتفاھة انتابه قلق وجودي يؤدي إلى مرضه النفسي أرادته وشعر بالعجز والفراغ 
ويرى أصحاب ھذا ا5تجاه أن الفرد بحاجة دائمة إلى ديناميات عالي9ة أو راقي9ة وھ9ذه ب9دورھا تخل9ق حال9ة 
من التوتر المطلوب آو المCئم وھو الذي يؤدي حالة التوازن التي تجعل لوجود الشخص معنى Jن9ه يواج9ه أي 

ق9999ف يمك9999ن ان يك9999ون ل9999ه إش9999كالية ويحل9999ه معرفي9999ا س9999وف يجعل9999ه أعل9999ى درج9999ة ف9999ي الص9999حة النفس9999ية مو
  )٤٣٨ص:١٩٧٨سيفرين،(

ھ9و ان يع9يش ا8نس9ان وج9وده وان ي9درك معن9ى : ل ما يعتقد به أصحاب ھذا ا5تجاه با5تيمويمكن ان نج
يحجم بمحض أرادته بمعن9ى  أوحم ھذا الوجود، ان يدرك إمكانياته وقدراته، ان يكون مسؤو5 عن قراراته، يقت

يكون ح9را ف9ي تحقي9ق م9ا يري9د الوص9ول ألي9ه وباJس9لوب ال9ذي يخت9اره، وان ي9درك خ9واص قوت9ه وض9عفه  أن
ويتقبلھا، وان يكون مدركا لطبيعة ھذه الحياة بما فيھ9ا م9ن نج9اح وفش9ل، وان يعل9م ب9ان الفش9ل ھ9و البواب9ة الت9ي 

  ).٣١،ص٢٠٠٩نمر، ( )١٨٥،ص١٩٧٦الخولي،( يدخل منھا الفرد إلى سوء الصحة النفسية
كثي9رة منھ9ا  أب9وابالص9حة النفس9ية ونقيض9ھا م9ن  إل9ىمدرس9ة التحلي9ل النفس9ي فھ9م ينظ9رون  أصحاب أما
  .ن والCشعور، والجنس، والصراعات والقلق، ويعللون أسبابھا من الغرائز وخبرات الطفولة الكبت

ال9ذي يع9د مؤس9س التحلي9ل ) Freud(بھ9ذا ا5تج9اه فروي9د  ومن بين أھم الذين أسھموا في معرفتھم العلمي9ة
)  Id(واع99د اJول )  Id,Ego, Superego(النفس9ي وال99ذي أك9د عل99ى مكون9ات الشخص99ية الثCث9ة المتمثل99ة ب9ـ 

)  Ego(مبدأ اللذة، والثاني9ة إلىمصدرا للطاقة الغريزية، ومخزن اJفكار والدوافع الغير مقبولة، والتي تخضع 
مب99دأ الواق99ع وتعم99ل بش9كل عقCن99ي واع99ي تح99اول دائم99ا ك9بح ان99دفاعات المك99ون اJول، وھن99ا ينش99أ والت9ي تمث99ل 
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وعند ذلك سوف تتحقق الصحة النفس9ية الجي9دة، وأم9ا أن تفش9ل ف9ي ك9بح )  Ego(الصراع فأما أن ينتصر اJنا 
ھ9و الس9اعي ال9ى أم9ا المك9ون الثال9ث ف. ا5ندفاعات الغريزي9ة وبھ9ذا س9وف تنش9ط ا5ض9طرابات ويح9ل الم9رض

  )١٤،ص٢٠٠٢اسعد،(ألھو وأحيانا مع اJنا  عالحا5ت المثالية من قيم وأخCق، وھو أيضا أحيانا في صراع م
الصحة النفسية تضطرب بوجود ثCث  أنعلى  أكدفرويد  أنعلم النفس  أساسياتوتذكر الرحو في كتابھا 

ھذا الص9راع يول9د  أن) اJنا(عن  الناشئع شروط تعمل على خلق العصاب وھي الحرمان، والتثبيت، والصرا
) دف9اع آلي9ات( لqش9باع أخ9رىط9رق  أيج9ادالحرمان وخاصة عندما تتناقض الرغبات فيحاول اللبيدو عند ذل9ك 

م99ع الواق99ع الم99ادي لتص99ريف الطاق99ة النفس99ية بس99بب المح99ددات  ي99تCءمخارجي99ا  إش99باعافالش99خص ال99ذي 5 يج99د 
ع9ن طري9ق ا5عتم9اد عل9ى الخي9ال، وف9ي كلت9ا الح9التين ق9د تص9ل  تحريرھ9ا أوكبتھا  إلىا5جتماعية سوف يلجأ 

بالفرد إلى حد اJزمات التي تسقطه رھينة المرض النفسي، أما أذا تخلى اJنا عن سيطرته على اندفاعات ألھو 
  ).٣٥٥،ص٢٠٠٥الرحو،(يحصل ھنا ا5ضطراب الذي يتميز بالطابع الجنسي 

الخل99و م9ن العص9اب يع99د مؤش9را عل9ى التمت99ع بالص9حة النفس99ية آذ أن " وتش9ير نم9ر ف99ي أطروحتھ9ا إل9ى أن
الصحة النفسية م9ن وجھ9ة نظ9ر فروي9د تت9ألف م9ن الق9درة عل9ى الح9ب، والعم9ل المثم9ر، والتح9رر م9ن الش9عور 
با8ثم واللوم ا5جتماعي، وا5نسجام بين مكونات الشخصية الثCثة التي تحقق التوازن وتجنب اJلم عبر الواقع 

  )٣٤،ص٢٠٠٩نمر،(جتماعي ا5
                  أدل9ر أمث9الم9ن ع9الم  أكث9ر5 يتوقف تفسير ھذا المفھوم عند رائد التحلي9ل النفس9ي فحس9ب ب9ل تح9دث عن9ه 

)Adler ( على الشعور بالنقص الذي يعاني منه الفرد أي كان أكدالذي.  
الفرويديون الج9دد أ5 أنن9ا ھن9ا س9وف وھناك علماء آخرين تحدثوا عن مفھوم الصحة النفسية أمثال يونج و

  نكتفي بما عرضناه من أراء لفرويد في ھذا ا5تجاه
أما أصحاب ا5تجاه السلوكي فھم يرون على ان الصحة النفسية من انعدامھا ما ھي أ5 ن9اتج ع9ن ظ9روف 

ك ما يقوي ھذه التعلم الصادرة عن دوافع لمثيرات تتبعھا استجابات وكلما تكررت أصبحت عادة إلزامية، وھنا
وھن99ا ي99رى س99كنر أن أ5 عص99بة النفس99ية تح99دث اس99تجابات متعلم99ة للمنبھ99ات البيئي99ة . ا5رتباط99ات أو يض99عفھا

المزعجة فتسبب حالة من انعدام اJمن النفسي وعن ھذا ينتج القلق العصابي ويرى أن أعراض العصاب تنش9أ 
  )٤٢،ص٢٠٠٩نفس المصدر السابق ،(  كزيبسبب اضطراب عمليتي ا5ستثارة والكف للنظام العصبي المر

فق9د رك9ز عل9ى مفھ9وم ال9ذات باعتب9اره ھ9و المح9دد  ٠) Rogersروج9رز (أما صاحب ا5تجاه الظاھراتي 
يتوق99ف معن99ى  أذنلشخص99ية الف99رد فكلم99ا كان99ت فكرتن99ا ع99ن ذواتن99ا حس99نه كلم99ا كان99ت الص99حة النفس99ية جي99دة، 

 إل9ىفع9دم التط9ابق ب9ين خب9رات الف9رد وفھ9م ال9ذات ي9ؤدي  الشخصية على الص9ورة الت9ي ي9درك بھ9ا الف9رد نفس9ه
   )٣٢٤،ص٢٠٠٥الرحو،(العصاب وا5ضطراب 

ھم كول99دبرغ أن م99ا يجع99ل الن99اس تض99طرب ھ99ي اJفك99ار نح99ى المعرف99ي وم99نف99ي ح99ين ي99رى أص99حاب الم
عCق99ة 5 اJح99داث وھن9ا يؤك99دون عل9ى الفك99ر وا5نفع9ال وال، والمع9ارف الت99ي يس9تقيھا والت99ي تح9دد نم99ط س9لوكه

ص الت9ي تك9ون ملح9ة بدرج9ة م9ا مم9ا يجع9ل الف9رد ئالمتبادلة بينھما وھذا يعني أننا نشكل أنفسنا عن طريق النق9ا
و مضطربا أما أن يكون مقھورا وعدوانيا آو يكون منصورا مسالما مع ذاته ومع ا]خرين ويكون عل9ى أسليما 

  ). Eli,1999:p4(وعي من ذلك 
بالجان99ب  المتمثل99ة لqنس99انالخمس99ة  اJبع99ادة تتكام99ل عن99دما تتفاع99ل الص99حة النفس99ي أنوھن99اك م99ن ي99رى 

البايولوجي، والعقلي، وا5جتماعي، والسلوكي، والنفس9ي وان طبيع9ة التفاع9ل ھ9ي الت9ي تح9دد الس9لوك اي9ا ك9ان 
  .سويا ام غير سوي

لمح99ن أن الض99غوط النفس99ية والتع99رض لCزم99ات وا)  Amold(ھ99ذا ا5تج99اه وم99نھم ارنول99د  أص99حابوان 
تعم99ل عل99ى ت99دمير الت99وازن ال99داخلي وعن99دھا يك99ون الف99رد بحاج99ة ال99ى المس99اندة والرعاي99ة 8ع99ادة الت99وازن 

  ).٥٣،ص٢٠٠٩نمر،(
وعلى الرغم من تعدد ا5تجاھات التي فسرت الصحة النفسية ويصعب على أية باحث أن يحيد عن أي من 

إلى ھذه العملية من  عة العلمية ل�سباب التي أدتھذه ا5تجاھات لما تحمل من عقCنية وطرح مبنى على المتاب
سوء او صحة الحالة النفسية ل�فراد، أ5 أن الباحثان اعتمدا ا5تجاه المعرفي ال9ذي يمثل9ه كول9دبرغ وال9ذي اع9د 

  .ه المقياس الذي استعمله الباحثان في قياس أداتھائفي ضو
  



  ٣٢٦  يةمجلة جامعة ا�نبار للعلوم ا�نسان
 ٢٠١١ -ول كانون أ – رابعالعدد ال

  دراسة في الصحة النفسية لظاھرة زواج المدرسات من شخص غير متعلم

 منى رحمن عبدا ;. م.م             طالب ناصر القيسي. د.م.أ

  :الدراسات السابقة
دف منھا ھو الكشف عن مدى انطباق الصورة الوالدية على الزوج كان الھ ١٩٧٦نا دراسة عام بأجرت أل

 زوج9ه م9ن الش9ريحة ا5قتص9ادية) ٥٠(وتألفت عين9ة البح9ث م9ن . وعCقتھا بالتوافق الزواجي، واختيار القرين
وا5جتماعية، الوسطى من مدينة القاھرة ممن انھين دراستھن العالية ويعملن جميعا خارج المنزل في مھن9ة او 

  .سنوات) ١٠-٣(ة وممن مضى على زواجھن وظيف
أم99ا أدوات الدراس99ة فتكون99ت أو5 م99ن مقي99اس المش99اعر واJحاس99يس للتواف99ق الزواج99ي وبع99ض البطاق99ات 
المختارة من اختيار تفھم الموض9وع با8ض9افة إل9ى المقابل9ة المقنن9ة، وق9د أش9ارت النت9ائج إل9ى ارتب9اط الجوان9ب 

المرأة بالصورة الوالدية، كما أشارت إلى وجود عCق9ة س9البة ب9ين الص9ورة  ا5نفعالية والعاطفية والجنسية لدى
  .)٦-٥،ص١٩٧٦ألبنا،(                                 الوالدية وبين حرية اختيار القرين

والت9ي كان9ت تھ9دف إل9ى تع9رف الحاج9ات النفس9ية  ١٩٨٦انتھت من أجراء دراستھا ع9ام أما الدسوقي فقد 
والعوام99ل ا5جتماعي99ة لل99زوجين كم99ا ھ99دفت إل99ى تع99رف ال99دوافع الCش99عورية للح99ا5ت وس99مات الشخص99ية، 

عمل برنامج إرشادي مقترح على ضوء ما تسفر عنه النتائج تمثلت العينة طرفة للتوافق الزواجي ، والقيام بالمت
بانه التواف9ق زوجا وزوجة من العاملين في المؤسسات الحكومية من محافظة الشرقية، طبقت عل9يھم اس9ت) ٩٠(

ار تفھ9م الموض9وع، وعن9د ب9ختأختب9ار عوام9ل الشخص9ية للراش9دين وأالزواجي ومقياس التفضيل الشخص9ي، و
تحلي99ل البيان99ات أش99ارت النت99ائج ال99ى ان99ه 5 يوج99د اخ99تCف ب99ين المجموع99ة ذات المس99توى العلم99ي المتوس99ط 

ل99ة إحص99ائية ب99ين المت99وافقين وغي99ر والمس99توى العلم99ي الع99الي، كم99ا أش99ارت النت99ائج إل99ى وج99ود ف99روق ذات د5
  .)،ص١٩٨٦دسوقي،(المتوافقين في سمات الشخصية ولصالح المتوافقين 

كانت تھ9دف ال9ى معرف9ة اث9ر درج9ة التعل9يم عل9ى أس9س  ١٩٨٨وفي دراسة أخرى آجرتھا نادية قاسم عام 
نت الفتي9ات متجانس9ات فتيات، وكا) ١٠(ا5ختيار للزواج لدى عينة مكونة من مجموعتين كل منھما تتألف من 

طالب9ات أع9دادي م9نھنَّ في العمر والذكاء والحالة ا5قتصادية وا5جتماعية، ومختلف9ات ف9ي درج9ة التعل9يم، قس9م 
  .والقسم ا]خر طالبات جامعة

اختي9ار وكس9لر يلفي99و ل9ذكاء الراش9دين، والم9راھقين، المقابل9ة ا8كلينيكي99ة : اJدوات ا]تي9ة ت الباحث9ةاعتم9د
  .، استمارة تحديد المستوى ا5جتماعي وا5قتصاديإسقاطيختبار المنظمة، ا

 وأيض9اا5ختيار المتص9لة ب9الزواج ف9ي المجم9وعتين  بأساليبالنتائج عدم وجود فروق فيما يتعلق  أظھرت
ف99ي موق99ف اختي99ار لل99زواج  فيم99ا يتعل99ق بص99فات ش99ريك الحي99اة كم99ا ان ت99أثير درج99ة التعل99يم ل99م يك99ن لھ99ا اث99ر

   ).،ص١٩٨٨قاسم،(
، كان الھ9دف منھ9ا ھ9و التع9رف عل9ى أھ9م ١٩٨٨وفي دراسة أنجزت من قبل عبد الرحمن، ودسوقي عام 

زوجا وزوجة ) ١٦٨(العوامل قبل الزواج وبعده التي تسھم في تحقيق لكC الجنسين، تكونت عينة الدراسة من 
التنب99ؤ ب99التوافق  إن99اث، م99ن مس99توى اقتص99ادي واجتم99اعي متوس99ط، طب99ق عل99يھم مقياس99ي) ٨٦(ذك99ورا، ) ٨٢(

  .الصورة القصيرة، وھذان المقياسان ھما من أعداد الباحثان(ألزواجي، ومقياس التوافق ألزواجي 
أوضحت نت9ائج الدراس9ة ع9ن وج9ود ف9روق د5ل9ة إحص9ائية ب9ين المت9وافقين زواجي9ا وغي9ر المت9وافقين ف9ي 

  )١٩٨٨عبد الرحمن، ودسوقي،(عوامل ما قبل الزواج ومنھا المستوى التعليمي 
زوج غي9ر  تبحث عن الزواج غير المتكافئ لظاھرة زواج الجامعية م9ن ١٩٩٠وأجرت رزق دراسة عام 

م99تعلم، وكان99ت تھ99دف ال99ى ال99رد لم99اذا تقب99ل الجامعي99ة ال99زواج غي99ر المتك99افئ، وم99ا ال99ذي ي99دفعھا إل99ى قب99ول ھ99ذا 
  الزواج؟

من جامعة المنصورة متزوجات م9ن طالبات جامعيات بطريقة قصديه ) ٥(ولتحقيق ھذا الھدف تم اختيار 
  -:أزواج غير متعلمين، وقد طبقت مجموعة من اJدوات على ھؤ5ء الطالبات الخمس، والمقاييس ھي 

  المقابلة المعمقة -١
 مقياس وكسلر بلفيو للذكاء -٢
 اختبار رسم المنزل والشجرة -٣
 اختبار تفھم الموضوع -٤
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الظ9اھرة وتوص9لت إل9ى انحس9ار ال9ذات تباع9د ع9ن وقد استخدمت الباحثة المنھج ا8كلينيكي في تحليل ھذه 
الواقع، أزمات انفعالية مع اضطرابات نفسية، وأزمات ناتجة عن حدة الصراع بين مكونات الشخصية المتمثلة 

  ).٧٨٩،ص١٩٩٠رزق،) (ألھو، اJنا، اJنا اJعلى(بـ 
بع9اد العاطف9ة، والمكان9ة من بين الدراسات اJجنبية التي ھ9دفت إل9ى معرف9ة أ)  Beth(ث وكانت دراسة بي

على التوافق ألزواجي، وقد تألفت عين9ة الدراس9ة عش9رة أزواج وزوج9ات مت9وافقين، وعش9رة أزواج وزوج9ات 
غير متوافقين طبقت عليھم مجموعة من المحددات السلوكية كنظام 8ظھ9ار نم9ط مع9ين م9ن الس9لوك الت9وافقي، 

  .أن تحققت خصائصه السيبكومترية من صدق وثبات فضC عن تطبيق مقياس العاطفة الذي أعده الباحث بعد
 وق99د أوض99حت نت99ائج الدراس99ة أن المجموع99ات المتوافق99ة ل99ديھن عاطف99ة أكث99ر وانقي99اد ك99ل م99ن ال99زوجين

  عضھما ا]خر أكثر من الزيجات الغير متوافقة، وأظھرت النتائج أن المجموعة اJولى كانوا أكثر توافقا ووداً لب
  ). Beth.1976,p.57(بعضھما ل محا وعطاءً في عCقتھما، وأكثر تسا

  
  :تعقيب على الدراسات السابقة ومناقشتھا

  :من خCل عرضنا للدراسات السابقة نستطيع استخCص ما يلي
اغل99ب ھ99ذه الدراس99ات ق99د أج99رى عل99ى موض99وعات ا5ختي99ار والتواف99ق ألزواج99ي ، الرض99ا ألزواج99ي،  -١

  .الخCفات الزواجية
معرف99ة التق99ارب والتكام99ل ف99ي التك99وين اJس99اس لشخص99ية ال99زوجين،  اغل99ب اJھ99داف كان99ت تبح99ث ع99ن -٢

ومعرفة التطور النفسي والجنسي والتفاعل بين الزوجين، أما الدراسة الحالية فكانت تھدف إلى تعرف مس9توى 
 .نلزوجياالصحة النفسية، ومعرفة دور المستوى التعليمي بين 

 .صورة الزوج يبين التوافق في اختيار الزوج وجود عCقة بين مدى انطباق الصورة الوالدية على -٣
 .لزواجياأشارت الدراسات إلى قيمة التعليم في تحقيق التوافق  -٤
 .لك في الدراسة الحاليةجراء المقابCت المقننة ، وقد تم ذاغلب الدراسات اعتمدت على أدوات القياس وأ -٥
لدراس99ة الحالي99ة ك99ان ع99دد ف99ي اوف99رد ) ٥٠-١٠(معظ99م الدراس99ات اعتم99دت عين99ات ص99غيرة تت99راوح م99ن  -٦

زوج99ة متزوج99ة م99ن زوج ) ٣٠(، و زوج99ة متعلم99ة متزوج99ة م99ن زوج غي99ر م99تعلم) ٣٠(5 يزي99د ع99ن  اJف99راد
 .متعلم

  
  :إجراءات البحث

  :مجتمع البحث - ١
يتضمن مجتمع البحث جمي9ع المدرس9ات الحاصC9ت عل9ى ش9ھادة البك9الوريوس ف9ي مختل9ف التخصص9ات 

  .بغداد -اJولىلتربية الكرخ  إعداديةمدرسة ) ٤٨(المتزوجات من زوج غير متعلم، ومتعلم، المتواجدات في 
 ا8حص9اءعبة ف9ي ش9 ا8حص9ائية5 تت9وفر مث9ل ھ9ذه  آذلھ9ن،  إحص9ائيةولم يتوفق الباحثان بالحصول على 

محاول99ة  أن آذ، وإعدادي99ةمدرس99ة ثانوي99ة ) ٤٨(، والب99الغ ع99ددھا ع99دد الم99دارس بإحص99ائيةلھ99ذه التربي99ة فكتف99ي 
  .البحث Jجراءطويلة تتحقق لمن لدية مدة زمنية  أنيحتاج الى وقت طويل يمكن  ا8حصائيةھذه  أجراء
  
  :عينة البحث - ٢

وم9ن ھ9ذه %) ١٣(مدرس9ة وبنس9بة ) ٤٨(يطة م9ن أص9ل مدارس بالطريق9ة العش9وائية البس9) ٦(تم اختيار 
المدارس الس9تة ت9م اختي9ار المدرس9ات المتزوج9ات م9ن زوج غي9ر م9تعلم، وبص9ورة مقص9ودة، والب9الغ ع9ددھن 

مدرس9ة وم9ن ذات الم9دارس ) ٣٠(مدرسة، وبالطريقة ذاتھا المتزوجات من زوج متعلم والب9الغ ع9ددھن ) ٣٠(
مدرس99ة، ) ٦٠(وج99ات م99ن زوج غي99ر م99تعلم، وب99ذلك بلغ99ت حج99م العين99ة الت99ي اختي99رت منھ99ا المدرس99ات المتز

  .يوضح ذلك) ١(والجدول 
مدرسات من كانت لديھن الرغبة ) ٥(ومن عدد المدرسات المتزوجات من زوج غير متعلم تم اختياره 

  .و5 يمانعن من أجراء المقابلة المعمقة لغرض تحقيق الھدف اJول
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  المختارة ومواقعھا  يبين أسماء المدارس )١(جدول 
  مع بيان عدد المدرسات المتزوجات من زوج متعلم وغير متعلم

أسماء   ت
  المدارس

عدد   الموقع
المدرسات 
المتزوجات 
من زوج 
  غير متعلم

عدد 
المدرسات 
 المتزوجات
من زوج 

  متعلم

  المجموع

 إعدادي999999ة  ١
الخل999999999ود 

  للبنات

ح9999999999999ي 
  العدل

٧  ٣  ٤  

ثانوي9999999999ة   ٢
  الجامعة

ح9999999999999ي 
  الجامعة

٧  ٤  ٣  

 إعدادي999999ة  ٣
  الفاروق

حي 
 ةالشرط
  اJولى

٨  ٤  ٤  

إعدادي999999ة   ٤
  اليرموك

  ١١  ٥  ٦  اليرموك

ثانوي9999999999ة   ٥
  الحارثية

  ١١  ٦  ٥  الحارثية

ثانوي9999999999ة   ٦
  النبوغ

  ١٦  ٨  ٨  القادسية

  ٦٠  ٣٠  ٣٠    ٦  المجموع

  
  :أداتا البحث -٣

ى ذل9ك فق9د اعتم9د ، وبن9اء عل9لقي9اس الص9حة النفس9ية أداةمن اجل تحقيق ھ9دفي البح9ث 5 ب9د م9ن اس9تعمال 
بع9اد المقي9اس الس9بعة فق9رة موزع9ة عل9ى أ) ٦٠(ال9ذي يتك9ون م9ن )  G.H.Q(الباحثان عل9ى مقي9اس كول9دبرغ 

فقرات ، وبعد أعراض السلوك المCحظ والس9لوك  ١٠بعد أعراض النوم واليقظة (ساوية وھي بصورة غير مت
ات، وبعد أع9راض المش9اعر الذاتي9ة ع9دم فقر ٤فقرات، وبعد أعراض السلوك المCحظ المتعلقة  ١٠الشخصي 

فق9رة، وبع9د  ١٢فقرة، وبعد أعراض المشاعر الذاتي9ة الخاص9ة ب9القلق وا5كتئ9اب  ١٤الكفاية، التوتر، والمزاج 
المقي9اس ذا ت9درج ) فق9رات ٣فق9رات، وبع9د اJع9راض السيكوس9وماتية  ٧أعراض الجھ9از العص9بي المرك9زي 

  .رباعي
حي9ث اس9تخرجت ص9دقة وثبات9ه م9رة ثاني9ة  ٢٠٠٢العراقية من قب9ل الع9امود  البيئة علىوقد طبق المقياس 

  .اللغة العربية بعد عرضه على خبير مختص إلىوقد ترجمت العامود المقياس 
المقياس بصورته اJصلية يتمتع بصدق محكي، وصدق بن9اء أم9ا الثب9ات فق9د اس9تخرج ب9أكثر م9ن   

ك عن طريق الفاكرونباخ ومع ذلك فان الباحثان ف9ي الدراس9ة طريقة، اJولى عن طريق التجزئة النصفية وكذل
الحالي99ة اس99تخرجا ص99دقه وثبات99ه م99رة أخ99رى فق99د اس99تخرجا ص99دقه الظ99اھري بع99د عرض99ه عل99ى مجموع99ة م99ن 

  . من ذوي ا5ختصاص للحكم على صCحية الفقرات وفيما أذا كانت تمثل اJبعاد السبعة أم 5 *الخبراء
فق9رات ) ٤(من موافقة الخبراء عل9ى صC9حية الفق9رة، وبھ9ذا اس9تبعدت %) ٨٠(نسبة  انوقد اعتمد الباحث

  ).١(وعدلت بعض من فقرات المقياس انظر ملحق 
مدرسة متزوجة، وقد ت9م أع9ادة ) ٣٠(أما الثبات فقد استعملت طريقة أعادة ا5ختيار آذ طبق المقياس على 

اJول، واس99تعمل معام99ل ارتب99اط بيرس99ون ب99ين  تطبي99ق ا5ختب99ار عل99ى نف99س العين99ة بع99د أس99بوعين م99ن التطبي99ق
وبھ9ذا أص9بح المقي9اس ج9اھز للتطبي9ق النھ9ائي لتحقي9ق أھ9داف البح9ث ) ٠.٧٩(التطبيقين فبلغت قيم9ة ا5رتب9اط 

  .)٢(انظر الملحق 
  المقابلة المعمقة -ب
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كل خاص، وھي تمثل المقابلة القاسم المشترك بين أدوات البحث في العلوم ا8نسانية عامة وعلم النفس بش
لقاء يتم بين اJخص9ائي النفس9ي او الق9ائم بالبح9ث والف9رد موض9وع البح9ث، وم9ن ھ9ذا اللق9اء ي9تم تب9ادل الح9ديث 
بينھما وقبل ذلك يتم تھيئة المكان المCئم الذي 5 يتواجد فيه غير الباحث والمفحوص، وتقع على عاتق الباحث 

دم99ة الغ99رض م99ن المقابل99ة والمتمث99ل ف99ي تق99دير اس99تعدادات مھم99ة توجي99ه الح99ديث وقي99ادة المقابل99ة بحي99ث ي99تم خ
وخصائص شخصية ونفسية معينة يھتم الباحث بتقديرھا في المفحوصين الذين يقوم بمقابلتھم والمقابلة المعمقة 

أن يكون قادر على استخدامھا، وقبل أجراء ھ9ذه المقابل9ة  ي العلوم النفسية وعلى كل باحث كفئتعد أداة ھامة ف
ھ9ذا البح9ث حت9ى الباح9ث ا]خ9ر المش9ترك ف9ي ت9دريبات ع9دة م9ن قب9ل المشتركة ف9ي ھ9ذا البح9ث لباحثة آخذت ا

  .أصبحت إلى حد ما قادرة على إجرائھا
المقابل9ة احت9وت عل9ى مجموع9ة م9ن اJس99ئلة ت9م تكوينھ9ا با5عتم9اد عل9ى م99ا ذك9ر م9ن أس9باب ع9دم التواف99ق 

الباحث99ان م99ن خب99رة  م99ا ثبتن99اه م99ن أس99ئلة مس99تقاتفضC99 ع ألزواج99ي الم99ذكور ف99ي بع99ض الكت99ب وا5ط99اريح
  ).٣(ھذا البحث انظر ملحق في  المشتركان

  :الوسائل ا�حصائية
استعمال ا5ختبار التائي لعينة واحدة لتعرف مستوى الص9حة النفس9ية للمدرس9ات المتزوج9ات م9ن  -١

  .زوج غير متعلم
 .ة ا5ختبارلمعرفة الثبات بطريقة أعاد) بيرسون(استعمال معامل ا5رتباط  -٢
ي لعينتين مس9تقلتين، لتع9رف الف9روق ف9ي الص9حة النفس9ية ب9ين مجم9وعتين استعمال ا5ختبار التائ -٣

 .المدرسات المتزوجات من زوج غير متعلم وزوج متعلم
  عرض النتائج ومناقشتھا

ف9ي  يتضمن ھذا الفصل عرضا للنتائج التي توصل أليھا ھذا البحث، على وفق ھدفيه، وتفسير تلك النت9ائج
ضوء اJدبيات من أطار نظري ودراسات مسابقة، ومن ثم الخروج ببعض التوص9يات والمقترح9ات الت9ي تفي9د 

  .من يعمل بھذا ا5تجاه
لما كان الھدف اJول يرمي إلى تعرف مستوى الصحة النفسية لدى المدرسات المتزوجات من زوج غي9ر 

لت9ائي لعين9ة واح9دة، وأظھ9رت نتيج9ة التحلي9ل أن القيم9ة متعلم، ولتحقيق ھذا الھدف استعمل الباحث9ان ا5ختب9ار ا
وھ9ذا يعن9ي أن ھن9اك ف9رق ذا ) ١,٦٩(وھ9ي اكب9ر م9ن القيم9ة الجدولي9ة البالغ9ة ) ٥.٧٤(التائية المحسوبة بلغت 

  .يوضح ذلك) ٢(والجدول ) ٢٩(وبدرجة حرية ) ٠.٠٥(د5لة إحصائية عند مستوى 
  
  

  والمتوسط الفرضييبين المتوسط الحسابي للعينة  )٢(جدول 
  وا�نحراف المعياري والقيمة التائية المحسوبة 
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ت من زوج غير متعلم 5 يتمتعن بصحة نفسية جيدة آذ يتبين من نتيجة ھذا الھدف آن المدرسات المتزوجا

أن متوسط درج9اتھن عل9ى مقي9اس الص9حة النفس9ية ك9ان اق9ل م9ن المتوس9ط النظ9ري للمقي9اس وبف9ارق ذو د5ل9ة 
  .إحصائية ولصالح المتوسط النظري للمقياس

لط9رفين تختل9ف، آذ ويمكن تفسير ذلك إلى أن حالة التباعد الفكري بين الزوجين يجعل اJنم9اط الس9لوكية ل
أن الزوجة تحتاج إلى من يفھم مشاعرھا ويحترمھا ويقدرھا كإنسانة لھا كيان شانھا شان الرج9ل، وربم9ا يع9ود 
 السبب أيضا إلى طبيعة التفاعل، والتواصل المتواترة في اللقاءات اJسرية ومع المحيط الذي ھ9و ف9ي مس9تواھا
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نتيج9ة  ا]خ9رين5 يس9تطيع ال9زوج التواص9ل ف9ي الح9وار م9ع العلمي وا5جتماعي مم9ا يش9عرھا بالخج9ل عن9دما 
 ياةلزوجة ويمكن عزز اJمر إلى كثير من مفردات الحاوحتى عندما يكون النقاش مع ضعف البعد الثقافي لديه 

ة مغمورة بالحزن الناتجة Cفات واضحة مما يجعل حياة الزوجالفوارق وا5خت االتي يعيشونھا والتي تظھر فيھ
لتف99اھم، وبھ99ذا تص99بح الص99ورة لل99زوج باھت99ه س99لبية للغاي99ة فالزوج99ة  ت99رى ان تفكي99ر ال99زوج يتس99م ع99ن س99وء ا

بالسطحية وعدم النضج، وھذا اJمر يجعلھا تفقد العCق9ة بالموض9وع 5ن العCق9ة كم9ا تراھ9ا تك9ون قائم9ة عل9ى 
خالي99ة م99ن التن99اغم ) لوجي99ةديناميكي99ة بايو(فق99د عCق99ة ام99تCك  اJخ99ذنرجس99ية ال99زوج غي99ر الم99تعلم، قائم99ة عل99ى 

العاطفي نواتھا الخواء الوجداني، وھذا ما يزيد الزوجة بؤسا خاصة عندما ينتھي اللقاء بانتھاء ا8فضاء المادي 
الذي يحافظ على النوع، وھنا تظھر عCمات القلق وا5نقباض والصراع وتحصل ا5نكس9ارات عل9ى المس9توى 

لھا تمثل صعوبات في العCقات مع اJشخاص ا]خ9رين، وم9ع ال9ذات الشعوري، او فيما يتصل بالخيال وھذه ك
ً يمما يجعل شخصية الزوجة متوترة مھزوزة، ومضطربة نفس   ).٨٠٣،ص١٩٩٠رزق،( ا

ع9ام  م9ا تيس9ر م9ن دراس9ات نج9د ان نتيج9ة ھ9ذه الدراس9ة ق9د تش9ابھت م9ع دراس9ة قاس9م  إلىوعند الرجوع 
لتان بيننا ان المستوى التعليمي للزوج قد اث9ر عل9ى التواف9ق ال ١٩٨٨، ودراسة عبد الرحمن، والدسوقي ١٩٨٨

أن مس9توى  ١٩٩٠ألزواجي ومن ثم اثر على الصحة النفس9ية لل9زوجين س9لبا، وك9ذلك بين9ت دراس9ة رزق ع9ام 
    .البناء النفسي لزوجات غير متعلمين مضطرب جدا

قابلة المعمقة التي يكون فيھا الحوار ولم يكتفي الباحثان على إجراءات القياس النفسي إذ اعتمدا أسلوب الم
مفتوح9ا م9ن خC9ل المواجھ99ة وط9رح اJس9ئلة المتسلس9لة وم99ن ث9م البح9ث ع9ن أس99باب المش9كلة الت9ي تتعل9ق بك99ل 
تساؤل يطرح على المفحوصة، مما يعطي الباحث9ا مس9احة أوس9ع للبح9ث والتنقي9ب ع9ن حيثي9ات اJم9ور، وبن9اء 

-٥٠(ت ذات أزواج غير متعلمين Jجراء المقابلة التي تراوحت من خمس مدرسا نعلى ذلك فقد اختار الباحثا
س99نة وأجري99ت ) ١٥-٤(س99نة، وم99دة ال99زواج م99ن ) ٣٤-٢٧(دقيق99ة، أم99ا أعم99ارھن فكان99ت محص99ورة ب99ين ) ٦٠

  .المقابلة بشكل فردي، ويمكن ان نستخلص ا]تي من استجابات المدرسات
  .ول بشكل عامللزوجات قبل الزواج مقب اJسرةتبين ان مستوى دخل  -١
 .إرادتھنان الزواج تم بمحض  -٢
 مطلقات أمھاتكانت اغلب الزوجات من  -٣
 .قبول الزواج خشية الوحدة من المستقبل إلى أدىوالدي الزوجات بشكل عام كبار السن، مما  -٤
اغل99ب المفحوص99ات غي99ر ق99ادرات عل99ى التواص99ل الوج99داني م99ع ال99زوج 5ن لغ99ة الح99وار مفق99ودة  -٥

حت9ى ف9ي  أناني9ة5 يب9ادلھن المش9اعر، م9ع  أنھم إذته الغير متوقعه، بخCف طبائعھن بسبب مزاجيته، وانفعا5
 .أصواتھم أ5يملنون ما يريدون و5 يسمعون  أنھم آذسير النقاش 

جمي99ع المفحوص99ات يع99انين م99ن ص99راعات داخلي99ة وت99وتر وقل99ق وانقب99اض نفس99ي وبعض99ھن فك99ر  -٦
 .با5نفصال أكثر من مرة

 لخيال ويعيشن حالة ارتداد وحنين إلى الماضي وعمر الصغركثيرات منھن يسرحن في ا -٧
اغلب المفحوصات يش9عرن ب9نقص بالكف9اءة ف9ي العم9ل وع9دم الرغب9ة ف9ي أج9راء أي نش9اط فس9مه  -٨

 .الخمول وعدم الرضا قائمة عندھن
ان اللقاءات الجنسية مع الزوج ھي واجب مفروض عليھن مجبرات عل9ى أداءه، ول9ديھن كراھي9ة  -٩
 .له

المفحوصات ثورات انفعالية غير مبررة بسبب الضيق والمعان9ات الناتج9ة ع9ن ع9دم  تنتاب بعض -١٠
 .التوافق بين الزوجين

ان اغلب المفحوصات يحلمن في الخيال ويعدونه مص9در م9ن مص9ادر ا8ش9باع ال9ذي يبع9ث عل9ى  -١١
 .اليعشن السعادة من كل جوانبھ ابدأالراحة، فيحلمن بحياة غير حياتھن وبعالم 5 يشبه عالمھن 

العCقة باJزواج سطحية نتيجة ا5ختCف الدائم بك9ل ش9يء وبس9بب الف9ارق ف9ي المس9توى الثق9افي  -١٢
والعلمي ولغCظه اJزواج وخشونتھم التي تجعلھم ض9عيفي المش9اعر، فط9رازھم غي9ر ط9راز الزوج9ات ول9و5 

 .وجود اJبناء بينھم لحصل ا5نفصال منذ مدة
 .عات انطوائية قويةنزعة إلى الوحدة والى ا5نزواء ، ونز -١٣
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عبي99ر عنھ99ا خيالي99ا آو تاض99طراب ف99ي ال99دور الجنس99ي، ص99راع ب99ين ض99بط الح99وافز الجنس99ية، وال -١٤
بالموافقة والتردد بإجرائھا مع ا]خر، مع حدوث ھزات نفسية بين العفة والسقوط ف9ي الخطيئ9ة، وھك9ذا تس9تمر 

ال9ذي ھ9و مس9تودع  Idص9راع محت9دم ب9ين الصراعات المتناقضة فيما يتصل باJمور الجنسية، وھنا يب9دو أن ال
 .الطاقة الغريزية، وا5نا الذي يعمل على كبح ھذه ا5ندفاعات

 .المفحوصات يشعرن بالتحديد البيئي بين البيت والمدرسة -١٥
ف99ي ا5س99تجابات نج99د رغب99ة ش99ديدة ف99ي الش99عور بال99دفء والحاج99ة إل99ى الحن99ان، وھن99اك نك99وص  -١٦

فس9ي ، وتثبي9ت عل9ى ص9ورة اJم واJب والتعل9ق الش9ديد بھ9ا باعتبارھ9ا وارتداد إلى مراحل سابقة م9ن النم9و الن
 .مصدر العطاء الوحيد لھن

تيسر لھن ) المدرسات الخمس(ويتضح مما عرضناه من نقاط في المقابلة أن التكوين النفسي للمفحوصات 
فيھ9ا ف9ي المس9تقبل،  ا5نز5ق إلى زواج يقوم على اعتبارات نفسية ھو الھروب من الوحدة التي يمك9ن ان يقع9ن

فضC عن التخلص من ا5ندفاعات الغريزية لزوج اJم لبعضھن، مع اعتبارات مادية اقتصادية خالصة بمعنى 
ان الزوج ھنا أصبح بنك ممول للمال فقط، وقد ترتب على ھذا الزواج خلق مناخ9ا عام9ا م9ن ا8حب9اط أدى إل9ى 

ابطة أدت إل9ى تك9وين نفس9ي داخل9ي دف9ع الفت9اة ال9ى ھ9ذا بعث الصراعات الطفلية وتفاقمھا، نحن بصدد حركة ھ
النوع من الزواج الذي أدى إلى تردي الصحة النفسية، وھذا ما أكد تطابق نتيجة ھذه المقابل9ة م9ع واق9ع القي9اس 

  .النفسي الذي تحدثنا عنه في بداية تحليل ھذا الھدف
د5لة ا8حصائية ف9ي الص9حة النفس9ية ب9ين وتحقيقا للھدف الثاني الذي كان يرمي إلى تعرف الفروق ذات ال

ختب99ار اJالمدرس99ات المتزوج99ات م99ن زوج غي99ر م99تعلم، والمتزوج99ات م99ن زوج م99تعلم، وق99د اس99تعمل الباحث99ان 
ائي9ة المحس9وبة دال إحص9ائيا إذ أن القيم9ة الت نأن الف9رق بينھم9ا ك9ا النتيج9ة التائي لعينتين مستقلتين ، وأظھ9رت

) ٥٨(وبدرج99ة حري99ة) ٠.٠٥(عن99د مس99توى ) ١.٩٦(القيم99ة الجدولي99ة البالغ99ة كب99ر م99ن وھ99ي أ) ١٢‘٥٧(بلغ99ت 
  .يوضح ذلك) ٣(والجدول 

  يبين حجم العينتين والمتوسطات الحسابية )٣(جدول 
  وا�نحراف المعياري والقيمة التائية المتحققة 
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ان الفرق في الصحة النفسية ك9ان لص9الح زوج9ات المتعلم9ين، وھ9ذا م9ا ي9دلل ان ) ٣(ويتضح من الجدول 

الزوج99ات المرتبط9ات ب99أزواج غي99ر للجان9ب العلم99ي اث9ر فاع99ل ف9ي تش99كيل شخص9ية اJف99راد بش9كل ع99ام وعل9ى 
متعلمين بشكل خاص، آذ أن عدم التكافؤ في ھذه الخاصية بين الزوجين يظھر الفارق ف9ي الطب9اع، والس9مات ، 
واJحاسيس، وا5تجاھات في التعامل مع ا]خر، ومما 5 شك فيه ان للعامل العلمي اثر في تھذيب الفرد ورقي9ه 

م99ع ا]خ99رين وم99ع المواق99ف الض99اغطة بعقCني99ة فتك99ون ل99ه س99يطرة عل99ى ونض99جه العقل99ي ال99ذي يجعل99ه يتفاع99ل 
فيم9ا ) الزوج9ة(ا5ندفاعات ا5نفعالية كونه يقدر ما ستؤول أليه ھذه ا5نفعا5ت من جرح وإيC9م وأذي9ة  المقاب9ل 

 ئجأذا لم تحجم أو تحدد وھذه كلھا أسباب تؤدي إلى اضطراب وسوء في الصحة النفسية وعند الرجوع إل9ى نت9ا
، فق9د بين9ت بعض الدراسات الت9ي أھتم9ت بھ9ذا الجان9ب نج9دھا ق9د أتفق9ت م9ع ماأظھرت9ه ھ9ذه الدراس9ة م9ن نت9ائج

ان اJزواج المتوافقين لديھم عاطفة أكثر، وانقياد كل من الزوجين ل�خ9ر أكث9ر م9ن الزيج9ات )  Bath(دراسة 
ال9زوجين، وأظھ99رت ھ9ذه الدراس99ة أن غي9ر المتوافق99ة، وبخاص9ة عن99دما يك9ون ف99ي الجان9ب التعليم99ي ف9ارق ب99ين 

اJزواج المتوافقين يظھرون خضوع كل منھما ل�خر أكثر من سيادة ك9ل منھم9ا عل9ى ا]خ9ر، وھ9م ف9ي ص9حة 
وك999ذلك بين999ت دراس999ة ماركري999ت  )Bath.1976,:pM 57(نفس999ية أعل999ى م999ن الزوج999ات الغي999ر متوافق999ات 
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)Margaret  (99ي المس99توى التعليم99ي كبي99رة ومتك99ررة وان أن الص99راعات الزوجي99ة كان99ت ب99ين المتب99اينين ف
ا5تھامات كانت موجھة إلى الزوج كمتسبب فيھا، على عكس الذين بينھم توافق سواء في المستوى التعليمي أو 

  ). Margaret:1981:p.73(المھني فھؤ5ء يتمتعون بصحة نفسية أكثر من غير المتوافقين في الزواج 
  

  التوصيات
ه نفسي للمقبلين على اختيار شريك الحي9اة م9ن الجنس9ين، وي9تم أج9راءه عمل برنامج إرشاد وتوجي .١

  .في المحاكم قبل تسجيل عقد الزواج من قبل أشخاص من ذوي الخبرة
توعية الشباب من كC الجنسين عن طريق وسائل اJعCم وا5بتعاد عن ا5رتباط ألزواجي عندما  .٢

ن التوعي9ة منص9به عل9ى بي9ان ا]ث9ار الس9لبية ألواقع9ه عل9ى يكون الف9ارق بينھم9ا كبي9ر م9ن الناحي9ة العلمي9ة وتك9و
  .الصحة النفسية للزوجين

حث وسائل اJعCم التركيز على بيان أساسيات نجاح الزواج وما ينتج عنه م9ن انس9جام وت9وازن  .٣
Jبناء الذين يعيشون في كنف مثل ھذه اJقة الزوجية وما يتبعه من أثار ايجابية تقع على نفسية اCسرفي الع.  

  
  المقترحات

  .جراء دراسة في الصحة النفسية ل�زواج المرتبطين بزوجات أعلى منھم في المستوى العلميإ -١
بين الزوجين على الصحة ثر اختCل التوازن ا5جتماعي وا5قتصادي أجراء دراسة تكشف من أ  -٢
  .النفسية
  

  المصادر
  دمشق - منشورات وزارة الثقافة ، سوريا ١ط ،)األھو، ا`نا، ا`نا العلي(مراجع الشخصية ) ٢٠٠٢(اسعد وجيه  -١
مدى انطباق الصورة الو الدية على الزواج وعcقتھا بالتوافق ألزواجي، واختيار القرينة ) ١٩٧٦(البناء نادية إميل  -٢

 .جامعة عين شمس -كلية البنات) رسالة ماجستير غير منشورة(
في العcقات الزوجية المتوترة، دراسة فينومولوجيه  ا�دراك المتبادل للزوجين) ١٩٨٣(حبيب، ماري عبد هللا  -٣

 جامعة عين شمس - رسالة دكتوراه غير منشورة كلية البنات - واكلينكية
 .، ا8سكندرية، دار المعارف الجامعيةالزواج والعcقات ا`سرية) ١٩٨٢(، سناء الخولي -٤
 .للنشر والتوزيع، عمان، دار وائل ١، طمبادئ الصحة النفسية) ٢٠٠٥(الداھري صالح حسن  -٥
 .، رسالة دكتوراه غير منشورة كلية ا]داب، جامعة الزقازيقالتوافق ألزواجي) ١٩٨٦(الدسوقي، راوية  -٦
 .، لبنان بيروت، الدار العربية للعلوم١،طأساسيات في علم النفس) ٢٠٠٥(الرحو، جنان سعيد  -٧
، المركز القومي للبحوث ا5جتماعية  معوتحرير المرأة وتطور المجت -نظرة بايولوجية) ١٩٧٥(الرخاوي، يحيى   -٨

 .١٢والجنائية، العدد الثالث، مجلد 
الجمعية  دراسة استطcعية معمقه لظاھرة زواج الجامعية من زوج غير متعلم،) ١٩٩٠(كوثر إبراھيم  رزق، -٩

 .المصرية للدراسات النفسية بحوث المؤتمر السنوي السادس لعلم النفس، الجزء الثاني
 .، عالم الكتب٢ط ،الصحة النفسية والعcج النفسي) ١٩٧٧(بد السCم زھران، حامد ع -١٠
 .بيروت، دار النھضة العربية ،ا�ختيار للزواج والتغير ا�جتماعي) ١٩٨١(الساعاتي، سامية حسن  -١١
 .، القاھرة، دار الشروق١، طبناء المجتمع ا�سcمي ونظمه) ١٩٨١(السمالوطي، نبيل  -١٢
 .، القاھرة، مكتبة ا5نجلو المصريةوآخرين، ترجمة طلعت منصور ا�نسانيفس علم الن) ١٩٧٨(سيغرين فرانك  -١٣
 .دار القلم ، القاھرة،ا`سرة في المجتمع العربي بين الشريعة ا�سcمية والقانونالشھاوي، محمد عبد الفتاح   -١٤
 .المصرية ، القاھرة، مكتبة النھضة ٢ط ،الحياة ا�جتماعية في التفكير ا�سcمي) ١٩٧٣(شلبي، احمد  -١٥
المسؤولية الوطنية وعcقتھا بالصحة النفسية لدى العراقيين العائدين من ) ٢٠٠٢(العامود، سلمى سامح ناصر  -١٦

 .، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، ابن رشد، جامعة بغدادا`سر
لبشرية والمعلومات، بحوث ، مركز التنمية االتنبؤ بالتوافق ألزواجي) ١٩٨٨(عبد الرحمن محمد، وراوية الدسوقي  -١٧

 .المؤتمر الرابع لعلم النفس في مصر
جامعة  -، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية ا]دابأسس الزواج لدى الطالبات الجامعيات) ١٩٨٨(قاسم، نادية  -١٨

 .عين شمس
 ن الكويت، دار القلم١، طالمدخل إلى علم الصحة النفسية) ١٩٨٨(مرسي كمال إبراھيم  -١٩
، مقياس الصحة النفسية وعcقته بسمات الشخصية لدى طلبة المرحلة ا�عدادية) ٢٠٠٩(ظم نمر ، سھام كا -٢٠

  .أطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية للبنات، جامعة بغداد
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  الفقرات المحذوفة والفقرات المعدلة من قبل لجنة الخبراء)١(ملحق 

   المحذوفةالفقرات 

  الفقرات المحذوفة  - أ
 تشعرين بحاجة إلى مقويات -١
  تأرقين في الليل  -٢
  .تجدين صعوبة في العودة إلى النوم عند استيقاظك لسبب ما -٣
   تشعرين بأنك منفعلة دائما ٤

  الفقرات المعدلة  -ب
  الفقرات بعد التعديل   الفقرات قبل التعديل  ت

  وصحة جيدة رتياحباأشعر   تام وصحة جيدة بارتياحتشعرين   ١

٢
-  

  اشعر بضعف التركيز بالعمل الذي أقوم به   قادرة على أن تركزين فيما تقومين به

٣
-   

أصاب بنوبات من الحرارة والبرودة بين   تصابين بنوبات من الحرارة والبرودة
  الحين والحين واJخر

٤
-  

  م ثانية بعدما استيقظيتعذر على النو  5 تتمكنين من النوم ثانية بعد استيقاظك ا5عتيادي

٥
-  

  اعمل على نحو جيد بشكل عام  تؤدين إعمالك على نحو جيد بشكل عام

٦
-  

  احتاج إلى وقت أطول لقضاء أعمالي  تأخذين وقتا أطول مما تعودت لقضاء أعمالك

٧
-  

  ليس لي الرغبة في أداء نشاطاتي اليومية  تفقدين الرغبة بأداء نشاطاتك اليومية

٨
-  

  ابذل جھد حينما انتقي مCبسي  د انتقاء مCبسك كالسابقتبذلين جھد عن

٩
-  

تخافين أن تخبري الناس عن اJخطاء التي 
  وقعت فيھا 

  أحاول أخفاء أخطائي عن ا]خرين

١
٠-  

اشعر بالعجز حيال التغلب على   5 تستطيعين التغلب على مشكCتك
  مشكCتي

١
١-  

  عصبية ومتوترة أحس باني  تحسين بأنك عصبية ومتوترة على الدوام

١
٢-  

5 تستطيعين في بعض اJحيان عمل أي 
  شيء 5ن أعصابك متعبة جدا

اجد صعوبة في عمل أي شيء 5ن 
  أعصابي متعبة

  
  حسب اللقب العلمي وحروف الھجاء سماء الخبراءرتب ا  •

  جامعة بغداد -كلية التربية للبنات    حسين نوري الياسري. د.أ -١
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  جامعة بغداد -كلية التربية للبنات    يسميرة موسى ألبدر. د.أ -٢
  جامعة بغداد= كلية التربية للبنات      شاكر مبدر جاسم. د.أ -٣
  جامعة بغداد -كلية التربية للبنات      إسماعيل طه عبد. د.م.أ -٤
  جامعة بغداد -كلية التربية للبنات    بشرى احمد جاسم. د.م.أ -٥
  جامعة بغداد -ناتكلية التربية للب    شروق كاظم سلمان. د.م.أ -٦
  جامعة بغداد -كلية التربية للبنات  عبد الزھرة باقر عبد الرضا. د.م.أ -٧
  جامعة بغداد -كلية التربية للبنات    عبد الغفار عبد الجبار. د.م.أ -٨
  جامعة بغداد -كلية التربية للبنات    ليلى يوسف الحاج ناجي. د.م.أ -٩

  
  )٢(ملحق 

  مقياس الصحة النفسية لكولدبرغ
  بسم هللا الرحمن الرحيم

  جامعة بغداد
  كلية التربية للبنات

  قسم التربية وعلم النفس 
  ......عزيزتي المدرسة

  .تحية طيبة
بين يديك فق9رات موض9وعة Jغ9راض علمي9ة تس9تھدف التع9رف عل9ى جوان9ب الص9حة النفس9ية وعلي9ه يرج9و الباحث9ان م9نكم 

، وما عليك سوى اختيار البديل المناسب لك م9ن ب9ين الب9دائل اJربع9ة ، وال9ذي ا8جابة على فقرات المقياس بعد قراءتھا بدقه وتأن
  .يمثل موقفك الشخصي إزاء تلك المواقف، علما أن ا8جابة لن يطلع عليھا احد، و5 داعي لكتابة اسمك على الورقة

  .أرجو تدوين المعلومات ا]تية: مCحظة
  

  :مدة الزواج  :مدة الخدمة      :الشھادة                  :العمر
  :مدة الخدمة اذا كان موظفا    :مھنة الزوج        :عمر الزوج

  :يقرأ ويكتب      :أمي      :المستوى التعليمي للزوج
  :خريج إعدادية    :خريج متوسطة        :خريج ابتدائية
  :خريج كلية        :خريج معھد

  
  مع جزيل الشكر والتقدير لحسن تعاونكم

  

د  أنني في ا�ونه ا`خيرةت
  ائما

ك
  ثيرا

ق
cلي  

�
 

تنطبق 
على 
  ابدا

          اشعر بارتياح وصحة جيدة  ١
          وإرھاقاشعر بتوعك   ٢
          اشعر بأنني مريضه   ٣
          اشعر بصداع  ٤
          اشعر بالشد والضغط في راسي  ٥
          اشعر بضعف التركيز بالعمل الذي اقوم به  ٦
          أخشى با8صابة با5نھيار في مكان عام  ٧
          ت من الحرارة والبرودة بين الحين وا]خرأصاب بنوبا  ٨
          يتعذر علي النوم ثانية بعدما استيقظ  ٩
          أتعرق بغزارة  ١٠
          )غير مرتاحة( انھض من نومي غير نشطة   ١١
          )قوتي(اشعر باني في كامل طاقتي   ١٢
          اشعر بنشاط ذھني ويقظة تامة  ١٣
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اس999تطيع أن  اش999عر بالتع999ب إل999ى درج999ة ب999اني 5  ١٤
  أتناول طعامي

        

          افقد الكثير من ساعات نومي بسبب التفكير الزائد  ١٥
          أعاني صعوبة في البدء بالنوم  ١٦
          احلم أحCما مزعجة  ١٧
          أتمكن من جعل نفسي مندمجة أو منشغلة بعمل ما  ١٨
          أتمكن من أن افعل ما يفعله الناس الذين في نفس ظروفي  ١٩
          اعمل على نحو جيد بشكل عام  ٢٠
          راضية عن اJسلوب الذي أنجز به مھماتي  ٢١
          احتاج إلى وقت أطول لقضاء أعمالي  ٢٢
          اتاخر في البدء باJعمال المطلوبة مني  ٢٣

          ليس لي رغبة في أداء نشاطاتي اليومية  ٢٤
          افقد ا5ھتمام بمظھري الشخصي  ٢٥
          ينما انتقي مCبسيابذل جھد ح  ٢٦
          اشعر بالعCقة الحميمة والمودة نحو المقربين إلي  ٢٧
          انسجم مع ا]خرين بسھولة  ٢٨
          اقضي وقتا ممتعا في التحدث مع ا]خرين  ٢٩
          أحاول أخفاء أخطائي عن ا]خرين  ٣٠
          أقوم بدور مفيد في تعاملي مع ا]خرين   ٣١
          تخاذ القرارات بشأن اJمور التي تواجھنيلي القدرة على ا  ٣٢
          ليس لي القدرة على البدء باي عمل  ٣٣
          اشعر بالرھبة عندما اعمل كل شيء  ٣٤
          انفعل واغضب بسرعة  ٣٥
          اشعر وكان الناس يراقبوني  ٣٦
          اشعر بالعجز حيال التغلب على مشكCتي  ٣٧
          عاشعر أن الحياة عبارة عن صرا  ٣٨
          استمتع بنشاطاتي ا5عتيادية اليومية  ٣٩
          اخذ اJمور بجدية  ٤٠
          أصاب بالخوف الشديد والرعب دون سبب واضح  ٤١
          لي القدرة على مواجھة مشكCتي  ٤٢
          اشعر بان كل اJشياء متراكمة على رأسي  ٤٣
          اشعر بالتعاسة وا5كتئاب  ٤٤
          نفسياشعر بضعف الثقة ب  ٤٥
          اشعر باني شخص 5 قيمة له  ٤٦
          اشعر بان الحياة ميؤوس منھا  ٤٧
          أحس باJمل حول مستقبلي  ٤٨
          اشعر بالسعادة الكافية بصورة عامة  ٤٩
          أحس باني عصبية ومتوترة  ٥٠
          اشعر بان الحياة 5 تستحق العيش  ٥١
          أفكر في ا8قدام على ا5نتحار  ٥٢
          أتمنى الموت والھرب من الحياة تماما  ٥٣
          أفكر في التخلص من حياتي  ٥٤

          أجد صعوبة في عمل أي شيء 5ن أعصابي متعبة  ٥٥

          استطيع الخروج من البيت كالمعتاد  ٥٦
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  أسئلة المقابلة المعمقة)٣(ملحق 
  :العمر -١
 :تاريخ الزواج -٢
 :فترة الزواج -٣
 :عدد إفراد اJسرة -٤
٥- Jب لديه أكثر من زوجه؟ھل ا 
 :التسلسل في اJسرة -٦
   رديء       وسط       جيد       فوق الجيد      :مستوى الدخل -٧
 ھل الوج كبير في السن؟ -٨
 :وضع الزوج المادي -٩

 ھل الزوج ضعيف الشخصية؟ -١٠
 بمحض ا8رادة؟) الزوج(ھل ا5ختيار  -١١
 ھل ھناك فارق في السن؟ -١٢
 الزوج؟ ولماذا؟ ھل أنت غير قادرة على التواصل الوجداني مع -١٣
 ھل تحبين معاشرة الناس اجتماعيا ام انك انسحابية؟ -١٤
 ما ھو اللون الذي تحبينه؟ -١٥
 أي اJوقات تكونين فيھا منبسطة وأي اJوقات تكرھين؟ -١٦
 ھل تشعرين بعدم اJمان؟ وإذا كان الجواب نعم من ماذا؟ -١٧
 ھل لديك صراعات داخلية، ما ھي؟ -١٨
 ھل تشعرين بالقلق، لماذا؟ -١٩
 في الخيال كثيرا اذ كان الجواب بنعم ما ھي خيا5تك؟ھل تسرحين  -٢٠
 ھل تشعرين بانقباض، وھل يتكرر، وھل لھذا ا8حساس مصدر؟ -٢١
 ھل تشعرين بنقص في الكفاءة؟ -٢٢
 ھل تشعرين بالعجز عن التفاعل مع ا]خرين؟ -٢٣
 ھل تشعرين باضطراب في الدور الجنسي، وكراھية في أداءه مع الشريك؟ -٢٤
 ة غير مبررة؟ھل تنتابك ثورات انفعالي -٢٥
 ھل حاولتي تكوين صداقات مع الجنس ا]خر؟ -٢٦
 ھل تشعرين بعدم الرضا؟ -٢٧
 ھل تشعرين با5نھيار النفسي؟ -٢٨
 ؟)جنسية(ھل لديك اندفاعات غريزية  -٢٩
 ھل تشعرين في صعوبة ضبط الذات اذا كان الجواب نعم في أي المواقف واJشياء؟ -٣٠
 كان الجواب نعم ما ھي خيا5تك؟ وإذا، ا8شباعھل تفكرين كثيرا في الخيال وتعدينه كمصدر من مصادر  -٣١
 كان الجواب نعم من ماذا تخافين؟ أذاھل تشعرين بخوف من المستقبل؟ وھل يتكرر ھذا الشعور؟  -٣٢
 كان الجواب بنعم وضحي إلى أي شيء تعودين؟ أذامراحل سابقة من حياتك؟  إلىھل ھناك ارتداد  -٣٣
 ماذا؟كان الجواب نعم ل أذاھل عCقتك بزوجك سطحية  -٣٤
 ھل تشعرين ان دورك في البيت تقليدي لتربية اJبناء وتعشين من ذلك فقط؟ -٣٥
 ھل تشعرين بخواء عاطفي وكف في العCقة الزوجية؟ -٣٦
 ھل يغازلك زوجك و5 تستحبين له؟ -٣٧
 ھل تحبين الحياة وإذا كان الجواب بC لماذا؟ -٣٨
 ھل أنت  سعيدة أذا كان الجواب بك� اذكري اJسباب؟ -٣٩
 في اختيارك لھذا الزواج؟ ھل أنت مظلومة -٤٠
 ھل تشعرين بالغيرة عندما تشاھدين أزواج متحابين؟ -٤١
 ھل تشعرين بحزن شديد؟ -٤٢
 ھل فكرتي في ا5نتحار ولماذا؟ -٤٣
 ھل حاولتي ا5نفصال من زوجك؟ -٤٤
 ھل لديك طموح في الحياة -٤٥
 ھل أنت واثقة بقدراتك؟ -٤٦
 ؟ وأخيرا من أنت -٤٧


