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 :  الملخص

هدفت الدراسة إلى تحديد العالقةة ية ك  ةن دةك ِراةةع الةمزا ال  ااةا         
وِراة الغضب وأسال ب التعادةن دعةب يةالتمافل ال وااةا  وتحديةد البةنو  ية ك        
الةةو مر وااثةةا  فةةا توةةل العمادةةن   ةةولل تحديةةد العمادةةن ال عدلةةة لوعالقةةة يةة ك      

( دةك ازووا  يةال مت     330يوغت ز نةة الدراسةة    الغضب والتمافل ال وااا  
ال صةةن   ي لتوةةم ال اةةتميال التعو   ةةة وال اةةتميال اوقتصةةاِية  واسةةتلددت  
الباحثةةة دا اس ةةا لوتمافةةل ال وااةةا  ودا ةةالم الةةمزا ال  ااةةا  ودا ةةالم الغضةةب 
وأسال ب التعادن دعب. وأشارل النتائج إلى أن هناك فنوق ا ي ك المنا ك فا توةل  

ل تغ نال  وأن هناك فنوق ا ِالة ي ك ال نتبع ك وال نلبض ك فا ِراةة التمافةل   ا
ِل دةةك ال تغ ةةنال وأيعةةاِ الةةمزا ال  ااةةا وِراةةة الغضةةب          ال وااةةا فةةا زةةد
وأسال ب التعادةن دعةب  و ةان دتغ ةن الةمزا ال  ااةا دنبل ةا يةالتمافل ال وااةا           

لى أن أ ثن العمادن و ولل يعض أسال ب التعادن د  الغضب  وأشارل النتائج إ
تعةةديو ا لوعالقةةة يةة ك التمافةةل ال وااةةا والغضةةب  هةةا ِراةةة الةةمزا ال  ااةةا     
وأسومب الحةدي  الةمِ  زنةد التعادةن دة  الغضةب  وثمقتةت النتةائج فةا  ةم            

 النظنيال والدراسال الااياة.
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 مقدمة:

اهةةةةتم زو ةةةةا  الةةةةنبو يدراسةةةةة التمافةةةةل ال وااةةةةا يصةةةةبتب أحةةةةد أهةةةةم     
نبغةةا إلاةةا  الضةةم  زو اةةا  ل ةةا لةةب دةةك تبعةةال زوةةى أفةةناِ     ال م ةةمزال التةةا ي

ازسنة  والويك هم أسةال ال مت ة  يتةكن  وةا  ويعةد التمافةل ال وااةا الاةب ن         
إلى تحا ل اوستانار النباا واوات ازا لكال ال وا ك  وخول ام يا ح يالن م 

 النباا الام  لألينا .

لةةة واداث ةةة تعكةةو دةةا وقةةد أشةةار البةةاحثمن إلةةى أن التمافةةل ال وااةةا حا
يمده ال واان دك إشباع فكن  وق  ا وواةداثا واناةا  دةا ينةتج زنةب شةعمر       

(. و  ةا أشةاروا أيضةا إلةى أن     2006يالن ا ال وااا لدى الطةنف ك  رسةالن    
الح اة ال وا ة ُتبنى زوى زالقال أساس ة دناةا العةايبا واوات ةازا والمناةا     

ل يةة ك الةة وا ك ينةتج زنةةب ح ةةاة ووا ةةة  وال ةاِ   وأن التمافةةل فةةا توةل العالقةةا  
(  إذ و تماد زالقة فا الا ا  اوات ازا دثن ال وا  و 1999ثااحة  خو ن  

ت ن يحاول دك اوختالفال فا تول المماثب  فإثب دك ال ام أن ثعا ددى تةثي ن  
الةمزا يالةةوال اوثبعال ةةة فةةا التمافةل ال وااةةا يةة ك الةة وا ك  فكو ةةا واِ إِراك   

 عاثا الحب والاعاِة ال وا ة ي يد وز ب يالوال اوثبعال ة  دا يؤِ  إلى البنِ ل
 (.2004وياِة التمافل ال وااا لديب  الت اان  

وقةةد أشةةارل الدراسةةال إلةةى أن التعب ةةنال اوثبعال ةةة التةةا ت ةةن يالح ةةاة     
ال وا ةةة دثةةن الغضةةب والحةة ن تةةؤين فةةا ازِا  ال وااةةا   ةةولل تةةؤين يعةةض     

 ة فا ال وا  دثن   ب ة فام ازووا  ل تازن الطةن  اخخةن.   ال تغ نال ال عنف
وزن التبازالل ال واا ة الاةوب ة دةك شةثثاا أن تةؤين فةا داةتابن الة وا   وأن        
التلط ط ال عنفا از ثن اتااز ا ي كك أن يكمن دنشد ا ودنظ  ا لةألِا  ال وااةا   

لماداث ة وال ااثدة ويحال التمافل ال وااا  والو  يعت د زوى ال عنفة والحالة ا
اوات از ةةة واللصةةائش التلصةة ة واللوب ةةة ازسةةنية واوات از ةةة لةةدى  ةةال       

 (.Bradbury,2000 ;Nemecheck &Oleson  1999الطنف ك  

ولاةةةد واِل فةةةا اخوثةةةة ازخ ةةةنة ازيحةةةا  التةةةا اهت ةةةت يةةةنيط الحالةةةة  
يلاصةةة اوثبعال ةةة يةةازِا  التلصةةا لألفةةناِ فةةا سةة ا  العالقةةال اوات از ةةة و   

التمافةةل ال وااةةا  واهت ةةت البحةةم  يدراسةةة اوثبعةةاول   ؤشةةنال فاةةم اتلةةاذ   
الانارال النااحة أو ازحكام التا    ة الصاِقة وأه  تاا فا تعةدين سةومك البةنِ    
ورفاه تب اوثبعال ة  زَثب يع ن زوى تمص ن دعومدال دا ة زك الوال فا إيار 

-Fernandesالبمةةةةنِ وأفعالةةةةب  الاةةةة ا  اوات ةةةةازا  دةةةةا يةةةةؤين فةةةةا دعةةةةار  

Berrocal &Extremere  2008.) 
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ويعةةد الةةمزا ياوثبعةةاول الُ لتوبةةة والةةتحكم ياةةا أحةةد دكمثةةال الةةو ا         
الماداثا لألفناِ  وقد أشارل الدراسال إلةى أن الةو ا  اوثبعةالا يتنبةث يةالتك م      

( ويدراةةةةة الصةةةةحة النباةةةة ة لألفةةةةناِ Mayer et al  .2008ااثاةةةةاثا  
 Martins, Randho, Marin, 2010 ا يتنبث ي اتميال زال ة دك الاعاِة   )

( ويتنبث يالن ا فا العالقةال الب نتلصة ة   Gignac  2006والانا  التلصا  
(Tricky ,Farhall ,Werthein ,Hinch &Ong,2011   ولاةةةد زةةةَن .)

وودالؤه المزا ال  ااا أَثب أفكار ودتازن زةك اوثبعةاول    Hoovenهمف ك 
او  دما ورا  ال عنفة  وي كك أن ثطول زو ب اوثبعاول زك اوثبعاول  ولاد يم

ريط العو ا  ي ك امِة التبازن ال وااا والن ا ال وااا واوستانار ال وااةا  
دة  دتغ ةةنال دةا ورا  اوثبعةةاول فةةا الحةاول ال  اا ةةة ال لتوبةة دةةك الغضةةب     

 (.2015والح ن.  أيمب  

الاةوم  ال ال واا ةة التةةا تتصةم ياوثاةةحاب     وأشةار البةاحثمن إلةةى أنَ  
والغضب ورِوِ ازفعةا  تمةاه توةل اوثبعةاول الاةوب ة الصةاِرة زةك الناةن أو         
ال نأة فا العالقة ال وا ة  دك العمادن ازساس ة لنتةم  اوخةتالول ال واا ةة     
و ولل يتبايك ث ط التبازالل ية ك الة وا ك  إذ يالحةن أن الناةا  أ ثةن احت ال ةا       
لالثاةةحاب دةةك العالقةةال ال واا ةةة فةةا لحظةةال الغضةةب داارثةةة يالناةةا   ي ن مةةا   
ت  ةةن الناةةا  فةةا توةةل ال ماقةةم إلةةى التعب ةةن زةةك الغضةةب يال ماااةةة التةةبمية       
وتتضةةح توةةل ازفعةةا  فةةا دةةنور الةة وا ك يحالةةة تعب ةةن اثبعةةالا سةةوبا فةةا  ةةن   

اح وتمايعاةةا الضةةغم   إذ يظاةةن الناةةاُ  قةةدر ا  ب ةةن ا دةةك دتةةازن زةةدم اورت ةة     
البا ملما ة وي  ومن إلى اوثاحاب  ي ن ا ت  ن ال واةال إلةى ال الحاةة  ثظةن ا     

& Chalmersزن ازووا  لديام قةدرة أ بةن زوةى  بةت اوثبعةاول وتماهواةا        

Milan  2006.) 

( أن أحةد أهةم أسةباب ثمةاح     Hendrick et al., 1988وذ ن هنةدريل   
بةايك فةا وااةال النظةن  ودحاولةة حةن توةل        التةا و تلوةم دةك ت   -الح اة ال وا ةة 

تناة  إلةى   ب ةة التعادةن دة  أشةكا        -اللالفال لالست نار فةا اسةتانارا ازسةنة   
اوختالفةةال سةةما   يالتبةةاول أو الحةةمار وال ناقتةةة وفاةةم اخخةةن ووااةةة ثظةةنه    

 وتباِ  ازفكار و واا تع و التبازن ي ك ال وا ك. 

العالقة ي ك ِراة دا ياَ ى يالمزا ال  ااا  ملوا تاتم الدراسة الناهنة يتحديدرث
لألفةةناِ   تغ ةةن دعةةد  لوعالقةةة يةة ك الغضةةب والتمافةةل ال وااةةا لاةةم  إذ يعةةن    
الةةمزا ال  ااةةا يثَثةةب تدةةا يةةنتبط يةةالمزا يازفكةةار وال تةةازن والعمايةةم التةةا  
تماةةد ورا  ال ةة ا  ودةةا ينافاةةب دةةك و ةةمح لو تةةازن والاةةدرة زوةةى تحاةة ك         
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( 2010( أَدا التمافل ال وااةا فعنفتةب   ةنِ     2016وخنيبة   ال  ا ت  أح د
أَثب تشعمر الة و  وال واةة ي ةؤاورة وداةاثدة الطةن  اخخةن فةا دماااةة أ          
دتكوة أو أودال تعتنل ح اتا ا وحاك ال عادوة والتاادح والصبح واوثامام 
العةةايبا وتوب ةةة الحااةةال دةةك حنةةم وزطةةم وِ   وقدسةة ة العالقةةة اللاصةةة        

حتنام ال تازن والنأ  اخخن وتاارب وااةال النظةن فةا أدةمر الح ةاةت. فعةا       وا
ح ك يعن  الغضب يثَثب تحالة اثبعال ة ثبا ة ي ملما ة أو  ن  يت    ي تازن 
ذات ة تتنمع فا الكثافة دك اث زا  دعتد  إلى غ ن شديد  وتتغ ن  ثافة الغضةب  

عدالةةة أو سةةم  ال عادوةةة أو  حالةةة ي ةةنور المقةةت دةةك خةةال  إِراك البةةنِ لعةةدم ال 
ااحبا  الناتج زك ال ع اال لواومك ال ماب ثحم هد  دا  اللمالدة  واناِال  

(. لةةوا تاةةتم الدراسةةة الناهنةةة يتحديةةد ِور  ةةن دةةك أسةةال ب التعادةةن دةة        2014
الغضب والمزا ال  ااا فا تحديد العالقة ي ك الغضب والتمافل ال وااا وهم 

 ال ة دك البح .دا ثم حب فا ازا ا  الت

 مشكلة الدراسة:

يتتنك النال فةا  ث ةنل دةك ال تةازن والعمايةم التةا يعبةنون ياةا زَ ةا يمةم            
يةةداخوام زةةك ازحةةدا  فةةا ح ةةاتام  ويعبةةنون ياةةا زَ ةةا يمةةم  يةةداخوام ثحةةم           
اخخةةنيك  ولكةةنام يلتوبةةمن فةةا ال تةةازن دةةك ح ةة  الاةةمة فةةا التعب ةةن وينياةةة     

اثاان دتبا  ا وددر  ا لعمايبةب ودتةازنه ياةتط      التعب ن زناا  وزنددا يكمن ا
أن يتبنى الاومك ال الئةم الاةو م وفا ةا لو ماقةم التةا يتعةنل لاةا  وتصةبح لديةب          
الادرة زوى دماااة الغضب والح ن والاول الناشئ زناا  والادرة زوى دالحظة 
زمايةةةم ودتةةةازن اخخةةةنيك التةةةا تاةةةازد البةةةنِ زوةةةى تباةةةم اخخةةةنيك يصةةةمر 

و  ة  دا ياازد زوى إقادة زالقال سو  ة وقمية د  اخخنيك. ف ةاذا  صح حة وس
لم لم يعد البنِ قاِر ا زوى تن  ة زمايبب  وو التعب ن العايبا زناا وو ياتط   
التحكم ف اا و  م يؤِ  إلى خوةنل فةا زالقةال البةنِ دة  اخخةنيك دةا يةؤين فةا          

سةة الناهنةة فةا التاةاؤول     التمافل ال وااا لوبنِ  دةك هنةا تتبوةمر دتةكوة الدرا    
 اخت ة:

دمةةا ِراةةة الةةمزا ال  ااةةا والتةةعمر يالغضةةب وأسةةال ب التعادةةن دةة         
 الغضب والتمافل ال وااا لدى أفناِ ز نة الدراسة؟ 

هن هناك فنو  ي ك المنا ك فا  ن دك ِراة المزا ال  ااا وِراة  
 الغضب وأسال ب التعادن د  الغضب وِراة التمافل ال وااا؟
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ك فةةةةنو  يةةةة ك ال ةةةةنتبع ك فةةةةا ِراةةةةة التمافةةةةل ال وااةةةةا    هةةةةن هنةةةةا 
وال نلبض ك فا التمافل ال وااا  فا  ةن دةك ِراةة الةمزا ال  ااةا      

 وِراة الغضب وأسال ب التعادن د  الغضب؟ 

دا ِراةة إسةاام  ةن دةك الةمزا ال  ااةا والتةعمر يالغضةب وأسةال ب           
نا   ودةدة  التعادن دعب والع ن  وال اتمى التعو  ا لو وا ك  ووامِ أي

ال وا   والدخن التان  فا التنبؤ يدراة التمافل ال وااا وأيعاِه لدى 
 أفناِ ز نة الدراسة فا  م  التبايك فا المنو؟

هةن يةؤِ  دتغ ةةن الةمزا ال  ااةا وأسةةال ب التعادةن دة  الغضةةب ِور ا        
 دعِدل ا فا العالقة ي ك ِراة الغضب وِراة التمافل ال وااا؟

 أهمية الدراسة: 

المقةةةم  زوةةةى يب عةةةة دباةةةمم التمافةةةل ال وااةةةا  دةةةك ح ةةة  دعنفةةةة  إن 
ال حدِال اوثبعال ة وال عنف ة والاوم  ة والدي ماناف ة  التا تاةام فةا تتةك ن    
هوا الاومك ي اد الطنيل ل ا ي كك أن ياتنح دك دحاوول لتن  ة تول الظةاهنة   

ِ وال مت ة  زوةى   وتاو ن أخطار اوختالول ال وا ة وآيارهةا الاةوب ة فةا ازفةنا    
حدل سما . وي كك أن تتبومر أه  ة ِراسة دبامم التمافل ال وااا لدى ز نة دةك  
ال مت   ال صن  فا دم مزة دك اوزتبارال النظنية والتطب ا ة  والتا ي كك 

 أن ثم واا فا التالا:

 األهمية النظرية: -

من لةب  تاتم الدراسة الناهنة ي بامم دام فا استانار ال مت ة   وأهةم دكة    
وهةةا ازسةةنة  فةةا  ةةن ارتبةةاع دعةةدول الطةةال  فةةا ال مت ةة   والةةو      
يحد  ثت مة ثاش ادتالك ال وا ك ل اارال واداث ة ودعنف ة ياتط عما 

 دعاما الحباظ زوى الك ان ازسن  لا ا.

تنطوةةل ِراسةةتنا الناهنةةة وفاةةا لتمااةةال زوةةم الةةنبو اايمةةايا  إذ تتةة ن    
غ ةنال اايماي ةة فةا تحا ةل التمافةل      الدراسة إلى تحديةد ِور يعةض ال ت  

ال وااا  وها المزا ال  ااا  وأسةال ب التعادةن دة  الغضةب  وهةا      
دتغ نال تؤِ  إلى استانارا ال وا  وح اية ازووا  دك المقمع فنياة 

 لوصناع.

ثةةةدرة الدراسةةةال العني ةةةة وازانب ةةةة التةةةا اهت ةةةت يتحديةةةد ِور توةةةل          
 زوى حد زوم الباحثة.–اال تغ نال فا التنبؤ يالتمافل ال واا
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تاتم الدراسة ي باه م اديةدة ثاةب  ا فةا الدراسةال النباة ة  وهةا الةمزا         
ال  ااةةةا وأسةةةال ب التعادةةةن دةةة  الغضةةةب  وثثدةةةن أن ثضةةة م ل يةةةار  

 النظن  ال بان لوعالقال ف  ا ي ناا وي ك التمافل ال وااا.

 األهمية التطبيقية:

ابوة ك زوةةى ازووا  يثه  ةةة  ويةاِة وزةةا الاةةائ  ك زوةى يةةنادج تثه ةةن ال    
العمادةةن ال  اا ةةة فةةا ثمةةاح العالقةةال ال واا ةةة وتعةةدين الاةةومك لةةدى    

 ازفناِ.

تب ةةد ثتةةةائج توةةةل الدراسةةة فةةةا إزةةةداِ يةةنادج لتن  ةةةة الةةةمزا ال  ااةةةا      
واستنات م ال إِارة الغضب لدى ازووا  وال ابو ك زوى ال وا  ياد  

 تحا ك ِراة التمافل ال وااا لام.

أِوال لا ال يعض ال باه م النبا ة داننة زوى فلال دك ال مت   تمف ن  
ال صن  تب د فا تطمين البحم  فا هوا ال ما   وخاصة لو باه م التا 
و يتمفن لاا دااي و ساياة  دثن: المزا ال  ااا وأسةال ب التعادةن دة     
الغضةةةب  وتحةةةدي  ل ةةةا هةةةم دماةةةمِ دةةةك اختبةةةارال لا ةةةال التمافةةةل       

 ال وااا.

ائج البحةة  الةةناهك فةةا تحديةةد البلةةال از ثةةن اسةةتاداف ا لالثبصةةا  تب ةةد ثتةة 
ال وااا واوختالول ال وا ةة  وتحديةد ال تغ ةنال التةا قةد تتنبةث يتوةل        
الظاهنة  والتا إذا ُتحِكمم ف اا يتكن فعا  ي كك لو المل ك يال مت   دن  

 تول الظاهنة يبازو ة.

 مفاهيم البحث:

 التوافق الزواجي:

( تيثَثب دحصوة ال تار ة فا اللبنال 163 1999وزبد اهلل  زنفب فن  
واوهت ادال والا م واحتنام أهدا  الطن  اخخةن وحاااتةب ود ااةب  والتعب ةن     
التواةةائا زةةك ال تةةازن  وتم ةة ح ازِوار وال اةةلمل ال  والتعةةاون فةةا صةةن         

 .الانار  وحن ال تكالل وتني ة ازينا  وااشباع المناا ال تباِ ت

ب الكنةةةد  زوةةةى أَثةةةب تال  ةةةن النباةةةا ال صةةةحمب يةةةال مِة واوتبةةةا   زنفةةة
(  وأشةار إل ةةب شة ك وودةةالؤه   2005والعالقةة الحاةنة يةة ك الة وا كت  الكنةةد      

 Chen, Tanaka, Masyo, 2007  23     زوى أثةب تحالةة التك ةم واوثاةمام )
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يةةة ك الةةة و  وال واةةةة  تاةةة ح لا ةةةا يتماهةةةن الن ازةةةال أو حواةةةا يتةةةكن  ادةةةن  
 فاا ا د  اخخنيك وال مت  ت.وتما

( فعنفب يثَثب تددى الن ا والتابةن والباةم وال تةار ة    2009أَدا العن    
يةةةة ك الةةةة وا ك فةةةةا المماثةةةةب التلصةةةة ة والعايب ةةةةة والثااف ةةةةة واوات از ةةةةة    
والتنظ   ة  ي ا يحال ازهدا  ال تتن ة دةك اسةت نار العالقةة ال وا ةة يدراةة      

 .كالل والعابال ال لتوبةزال ة دك الثبال أدام ال ت

( أن Ortese &Tor-Anyiin  2008  113وأ ةةةةد اوتةةةة و وتةةةةمريك  
التمافةةل ال وااةةا يت ثةةن فةةا سواةةوة دةةك الاةةوم  ال ال ع ةةم  ياةةا لوتعادةةن دةة       

 الضغم  التا ت ارل زوى زالقة ال وا ك وينتج زنا ا فام لم عا ات.

دى تابةن العالقةة   ( يثَثب تحالة واداث ة تت ن إلةى دة  2003وزنفب شحاتة  
ال وا ة لدى الطنف ك  وهم دحصوة التبازالل ال تباِلة ية ك الة وا ك فةا زةدة     
اماثب دناا التعب ن الماداثا لوطةن  اخخةن  احتةنام اخخةن والثاةة يةب  وإيةدا         
الحةةنع زوةةى اسةةت نار العالقةةة دعةةب  والتتةةايب فةةا الاةة م وازفكةةار والعةةاِال       

 نا   وااثبا  دك ال   اث ة وااشباع المناا.واوتبا  زوى أسال ب تني ة ازي

ِل  ب ةةنل دعةةك العمادةةن التةةا تةةؤين فةةا التمافةةل    وأشةةارل الدراسةةال إلةةى زةةد
ال وااا   ان دك أه اا النضةج اوثبعةالا لكةال الة وا ك  وهةم دؤشةن اِراك       
البنِ الصح ح لواتب ولآلخنيك ي م مز ة  فالتلش النا ج يا م سةوم ب زوةى   

يالح اة اوات از ة   الحب وال وا  وتح ةن ال اةلمل ال واتلةاذ    تماون ودعنفة 
(. و ةةولل أشةةارل يعةةض الدراسةةال إلةةى أن أسةةال ب    2012الاةةنارال  يول ةةن   

التماصن ي ك ال وا ك دا ة فةا تحا ةل التمافةل ال وااةا  و ةولل ِراسةة  أيةم        
وواةة   136( التا ُأانيت زوى ز نة دةك  1987  وزبد النح ك  2007الع   
ث ةةة  وأ ةةدل أن أسةةال ب التعادةةن ال واا ةةة التةةا تتاةةم يةةال مِة هةةا أسةةال        أرِ

التمافل ال وااا  دما يةؤِ  إلةى ويةاِة داةتمى الصةحة النباة ة لةديام والاةالدة         
العادة والتبازن اايمايا ية ك الة وا ك. وقةد تمصةوت ِراسةة  الصةبمة وأدة ك         

إلةةةى فتةةةن  ( أن أهةةةم أسةةةباب اوثبصةةةا  العةةةايبا يةةة ك الةةة وا ك يناةةة   2014
الة وا ك فةا التماصةن اايمةايا ثظةةن ا لوباةم اللةايئ لآلخةن  وتم  ةد ال ناقتةةة         
والحةةمار ي ةةنام  دةةا ي يةةد دةةك النتايةةة  وينتةةث زنةةب الناةةد الااسةةا ي ةةنام  وابةةا    
التعب نال العايب ة ال تباِلة  وثبمر ال وا ك دك يعضا ا واتباةت دعاةا ِراسةة    

ى إلى أه  ةة اوثاةمام ية ك الة وا ك     (. وأشارل ِراسال أخن2007 أيم الع  
فا ِراة الثاة ال تباِلة ي نا ا  وِراة التديك   ؤشن لوتمافل ال وااةا  الاة د    

( فثشار إلى أن التاارب اوات ازا واوقتصاِ  2004(  أدا  الع ام   2015
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والبكن  ي ك ال وا ك يعد زادو ا دا  ا لتحا ل التمافل ي نا ةا. أَدةا ِراسةة  فةن      
( أ دل العالقة ي ك تم  د الوال لدى ال وا ك وِراة تمافاام  1999زبد اهلل  و

وأن تما ب الناد لوتنيل تنبثل ياثلبال التمافل ال وااا لدى ازفةناِ والعكةو   
صةةح ح  فإيةةدا  اازمةةاب ُدنبةةئ ا ةةد يةةالتمافل ال وااةةا. وفةةا ِراسةةة  الاةة د      

 ةةة ال نتبطةةة يةةاوختالول  ( أ ةةدل أن أهةةم ال تغ ةةنال النباةة ة واوات از 2004
ال واا ةةة  اثةةت إه ةةا  شةةنيل الح ةةاة واززبةةا  ازسةةنية  وأهةةم أسةةباب التمافةةل   
 اثةةةت ال اةةةاثدة اوات از ةةةة وتلب ةةةم ال عاثةةةاة زةةةك شةةةنيل الح ةةةاة. وِراسةةةة       

( التا أ دل أن النمع وداتمى التعو م وددة ال وا  ووامِ أينةا   2010 خو بة 
ا د ا يالتمافل ال وااا. وي كك أن ثم ن دا اتبات واوثتظام فا الصالة يتنبؤون 

 زو ب الدراسال دك زمادن دحدِة لوتمافل ال وااا فا الم   التالا.

 العوامل المؤثرة في التوافق الزواجي:

وال ماصمِ ياا س ال شلص ة  ن دك ال وا ك والتا  عوامل شخصية: 
  واوتبةا   تعكو يدراة  ب نة ياافة ال مت   الةو  ينت ةا لةب  ةن دنا ةا     

فةةةا المماثةةةب الثااف ةةةة  والتةةةا تعةةةد دنبل ةةةا ا ةةةد ا يةةةالتمافل اوات ةةةازا      
(  وأشةةارل الدراسةةال  1982  اللةةملا  2004 الصةة اِ  ودلاِدةةة   

إلةةةى أن ِراةةةة العصةةةاب والاوةةةل و ةةةعم الاةةة طنة زوةةةى النةةة وال       
ودتازن الناش اوات ازا لدى ازفناِ دنبةئ سةوبا يةالتمافل ال وااةا     

 Bouchared ,Lussier &Sabourin  1999  Nemechek &

Oleson  1999  ِالتةةةا أ ةةةدل العالقةةةة 2006 (  وِراسةةةة  دح ةةةم )
الاةةوب ة يةة ك التمافةةل ال وااةةا والعصةةاي ة واوثباةةاي ة والط بةةة وياظةةة  

 الض  ن.

ي عنةى أن التةلش ياةتط   أن يةماون ية ك اثبعاوتةب        النضج االنفعالي: 
ولديةةةةب إِراك ا ةةةةد لواتةةةةب ويةةةتبام دتةةةةازنه ودتةةةةازن شةةةةنيل ح اتةةةب    

واخخنيك ي نتاى ال م مز ة وي    ية ك الحا اةة واللةداع  الع اةم       
2004 .) 

إذ أشةةةارل الدراسةةةال إلةةةى أن واةةةمِ ازيبةةةا  يحاةةةل    وجووووأل األءنوووا : 
التاارب ي ك ال وا ك وي يُد دعك استانار الح اة ال وا ةة  ويلاصةة  فعةا    

 (.2007صالح  حالة التطايل فا أسال ب التني ة لألينا   

وهم دعك أهم وأصعب دمةاول التمافةل  ثظةن ا لتةثينه      اإلشباع الجنسي: 
يعدة زمادن دناا الح م  والنباا واوات ازا  ودا لب دك آيار إيماي ة 
فا ال اتمى اوثبعالا لدى ال وا ك  وقد تلول لدى البنِ التعمر يالووة 
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اِ  وازدةةةةةك النباةةةةةا لكمثةةةةةب دحبمي ةةةةةا دةةةةةك شةةةةةنيل ح اتةةةةةب  الصةةةةة     
 (1988  الاباثا 2004ودلاِدة 

ويعةد التتةايب فةا اولتة ام الةدينا زادو ةا دةؤين ا إيماي  ةا فةا ِزةم            التدين: 
 (.2004التمافل ال وااا ي ك ال وا ك  الت اان  

ي عنةةةى التةةةموان يةةة ك ازثتةةةطة العائو ةةةة التةةةا ي ارسةةةاا  ةةةال     التكامووول: 
أز ةةا  ال نةة    الطةةنف ك  وقضةةا  أوقةةال البةةناو دع ةةا  وال تةةار ة فةةا  

ودتار ة العاِال واوهت ادال وال  م  ي ك الة وا ك   واةا تةؤِ  إلةى     
 (.2004التمافل ال وااا اززوى  ال غنيا  

ف تةةعن  ةةن دةةنام يباةةم زمايةةم اخخةةن ويتبةةاِ  دعةةب ال ةةمِة      العاطفووة: 
 (.2004واوحتنام  ويااثده فا ا    حاوتب العايب ة   ارلامن  

أن الةة وا ك قةةاِران زوةةى اوتبةةا  فةةا ا  ةة         يعنةةا  األمووور الماأليووة:   
أدمرهم ال اِية  وأسال ب ااثبا   والن ا زَ ا لديا ا وتلط ط أسةال ب  

 (.2005لتحا ك دع تتام وإشباع حاااتام  سو  ان  

وأن أحد أهم س ال النان فةا   Landisوتتبل د  دا أشارل إل ب ِراسة 
تعاوث ا ودموونم اوتماهال ثحم الناا   زالقتب ي واتب أن يكمن سمي ا اثبعال  ا ود

ول و يل و ا وغ ن دنطمل ودةتح ال لو اةلمل ة وغ ةن داةن  داِي ةا وسةو م اناة   ا        
 (.2016واات از   ا  البن   

 مفهوم الوعي المزاجي: -

تعةةدِل ال اةة  ال التةةا أيوااةةا البةةاحثمن زوةةى هةةوا ال صةةطوح ازانبةةا   
والةبعض اخخةن أسة اه د تةا دة ا  أو       ف نام دك أيوةل زو ةب  دةا ورا  العايبةة     

خبنال دةا ورا  ال ة ا  أو داةتمى دةا ورا  اللبةنة ال  اا ةة وخبةنة دةا ورا          
ال  ا  والمزا يال  ا  والمزا ياللبنة التعمرية  واتباما ا  ع ا زوةى تعنيبةب   
يثَثب تالمزا يالعمايم وال تازن واوثبعاول  وياةتلدم ل شةارة إلةى دةا ينةتج      

م ز و ال التثدةن  والتنظة م الةواتا لوعمايةم وال تةازن واوثبعةاول       زك استلدا
 .(325  2008وازفكار ال نتبطة يا ات  التمياا  

( يثَثةب تثة وع التةلش ثاةب   ا لوتثدةن فةا       36  2010وزَنفب  الدواش  
ال تازن وازفكار التا تام ورا  د ااب  دةك خةال  اثتبةاه التةلش ل تةازنه       

ن يالناةبة لةب  ودةا يعتاةده يتةثن د ااةب الاةا  أو دحاولةة         وو مح هوه ال تاز
 دناقبة د ااب الحاكت.
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( 1995ويةةدأل ِراسةةال هةةوا ال باةةمم زوةةى يةةد سةةالمفا وودالئةةب زةةام   
 Salovey ,Mayer ,Goldman ,Turvey &Palfai  1995   فعةةةا  ةةةم )

ا (  ذلل الن مذ  الو  ُياازد فTEIث مذ  الو ا  الماداثا  ا ة ول و قدرة  
فاةةم البةةنو  البنِيةةة فةةا رِوِ ازفعةةا  لألفةةناِ تمةةاه التغ  ةةنال فةةا دتةةازنهم    
وحاوتام ال  اا ة    ا يم نحنما استبصار ا زك اورتبةا  ية ك الع و ةال اوثبعال ةة     
والع و ةةال اُزخةةنى لةةدى ااثاةةان  ويعةةد ال ا ةةال اسةةتب اث ا ذاتةةا التاةةدين لا ةةال    

 ,Vergara, Alberca)بةةنِ اوثبعال ةةةالع و ةةال ال ةةاورا  دعنف ةةة لاةةدرال ال 

Juan, Aldas & Vozmedians, 2015 .) 

وتتكةةمن خبةةنة ال ةة ا  دةةك زنصةةنيك أساسةة  ك ه مةةا اللبةةنة الُ باشةةنة     
وداتمى المزا ياللبنة زك تول ال تازن وازفكار زك ال  ا  والمزا دمعنف   ةا  

ياا  ويتض ك ي ثن دم مزة دك ال كمثال ال عنف ة التا يكمن البنِ زوى وزا 
خبةةنال دلتوطةةة يةة ك ال عنفةةة والماةةدان  فانةةاك تبازةةنا دتبةةاِ ا يةة ك ال عنفةةة        
والماةةدان  وأن البةةنِ الةةمازا ل  ااةةب يتضةة ك وز ةةب يةةاللبنة ال باشةةنة  وتوةةل  
تاتث ن لدى البنِ وز  ا ل ا ورا  ال  ا  يتثن دتةازنه وأفكةاره التةا ثتةث زناةا      

  Bigelow( وِراسةةةةة ي موةةةةم  2006اللبةةةةنة ال  اا ةةةةة   بةةةةافا والةةةةدواش  
( توةةةل العالقةةةة يةةة ك اللبةةةنة  Mayer  2001(  وأ ةةةدل ِراسةةةة دةةةاين   2012

 ال  اا ة والمزا ياللبنة ال  اا ة  والو  يعد وقمِ هوه اللبنة.

وقد و   الباحثمن دا اس ا لا ال المزا ال  ااةا تضة ك فةا صةمرتب     
عنةا اوثتبةاه ال ماةب لوحالةة     ازصو ة دك يالية أيعةاِ لا ةال اوثتبةاه لو تةازن  وي    

ال  اا ة لوبنِ  وها أولى خطمال المزا ال  ااا وازسال لوع و ال الالحاةة  
ِ ا لا ةال الم ةمح           لبام ال تازن وأخ ةنا تعةديواا. أَدةا البعةد الثةاثا ف تضة ك ينةم
اوثبعالا ي عنى ددى فام اللبنة اوثبعال ة لدى البنِ  وتبام ددى تعاد ال تازن 

اوتاا ال لتوبة  ودا ينتج زناا دك أحدا  وحاة. ويمعنةا البعةد الثالة     وأسباب ح
تعدين اوثبعاول الاوب ة لدى البنِ لتنظ م الحالةة اوثبعال ةة سةما   اثةت إيماي ةة      
أو سةةوب ة  وتوةةل ازيعةةاِ تدريم ةةة اورتبةةا  يعضةةاا يةةبعض    ةةا أ ةةدل ِراسةةة    

 (.Trickey et al., 2011 تنيكا وودالئب 

لعمكو د ا ذ نه سالمفا وودالؤه يتثن دكمثال هوا ال ا ال ذ ةن  زبةد   وزوى ا
 ( أَثب خ اة دكمثال  ها:2015النح ك ويتارة  

ُيعةةةد  ةةةبط ال تةةةازن داايةةةن زةةةدم  ةةةبطاا  وتمعنةةةا الةةةتحكم يال تةةةازن   
 واوثبعاول دااين اورتباك فا ال تازن.
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زنةةد ُيعةةد و ةةمح ال تةةازن داايةةن غ م ةةاا  وتعنةةا الةةمزا يال تةةازن   
دماااة دمقمل دما  وااحاةال يالم ةمح تمةاه اللبةنة اوثبعال ةة داايةن       

 زدم البام تماه دمقم دا.

يعةةد قبةةم  ال ةة ا  داايةةن رفضةةب  وتتةة ن إلةةى ِراةةة ر ةةا البةةنِ زةةك       
دتازنه وحالتب ال  اا ة والتعب ن ال عوك زناا  داايةن التةعمر ياللمةن    

 والض ل وزدم التعب ن زناا لكمثاا غ ن دابملة.

ُيعةةد ال ةة ا  الاةةم  داايةةن ال ةة ا  غ ةةن الاةةم   ويعنةةا التةةعمر يةةثن       
 ال تازن سمية وإيماي ة دااين شعمر اخخنيك يثَثاا دتازن غ ن سمية.

ُيعد يبال الحالة ال  اا ةة ُداايةن تغ ةن الحالةة ال  اا ةة  والةو  يتضة ك         
التبةةاؤ  تمةةاه ال تةةازن وأن الحالةةة ال  اا ةةة ي كةةك تغ  نهةةا يماسةةطة         

بك ةةن يثشةة ا  إيماي ةةة  والبعةةد زةةك ال تةةازن الاةة لة داايةةن التةةةعمر         الت
 يالتتاؤم وال  ا  الاا . 

وحاةة ت زةةدة ِراسةةال دكمثةةال ال باةةمم لةةثال  أيعةةاِ فنز ةةة فاةةط دا ةةا         
 ;Palmer et al.,2003اختوبةةت الع نةةال التةةا شةةار ت فةةا توةةل البحةةم     

Selguero  2011 )  اينةةةةةت (. وتب2016  أح ةةةةةد وخنيبةةةةةة  2008 حاةةةةة ك
الدراسال فةا تحديةد البةنو  ية ك المناة ك فةا ذلةل الةمزا ال  ااةا  فثشةارل           

( إلةةى أن الةةو مر أزوةةى فةةا الةةمزا ال  ااةةا داارثةةة      2011ِراسةةة  شةةحاتة   
( Salguero et al.,2010يااثةا   ي ن ةا أشةارل ِراسةة سة وم نو وودالئةب        

 مر. لعكو ذلل فكاثت ااثا  أزوى فا المزا ال  ااا داارثة يالو 

وي كننما النظن إلةى توةل ازيعةاِ فةا  ةم  ارتباياةا يالع و ةال ال اورائ ةة         
ال عنف ة  الم ائم التنب وية( فنمد أَثاا دتضة نة لاةا يتةكن أو يةفخن فةا الةمزا       
ال  ااةةا زَثةةب يتضةة ك ال ناقبةةة  والتا ةة م البعةةا  لولبةةنة اوثبعال ةةة والتنظةة م         

ل ةةة ال الئ ةةة  وأ ةةدل توةةل البكةةنة ِراسةةة   والتعةةدين لومصةةم  إلةةى الحالةةة اوثبعا 
( زك إِارة اوثبعاول والتةا ذ ةن أَثةب يتضة ك إِارة ال تةازن      2011 العومان  

الوات ةةة ودتةةازن اخخةةنيك  و ةةبط ال تةةازن الاةةوب ة  وويةةاِة ال تةةازن الاةةارة   
ِوث ةةةا  بةةةت أو تبةةةنيط  وأن توةةةل الع و ةةةة تتضةةة ك اوثبتةةةاح زوةةةى ال تةةةازن        

 اا لتتم   الن م اوثبعالا والعاوةا  ي عنةى أن دةا ي ةن يلبةنة      ودناقبتاا  وتنظ 
البةةنِ دةةك دتةةازن واثبعةةاول يةةؤين فةةا حالتةةب ال  اا ةةة  وي كةةك الةةتحكم ف اةةا       
وإِارتاا دك خةال  ال ناقبةة والتنظة م والتاةميم وهةا دكمثةال دةا ورا  ال ة ا .         

الانةةا  فةةتعوم إِارة اوثبعةةاول ينفةة  سةة ة الةةمزا ال  ااةةا وي يةةد دةةك ِراةةة       
( 335( التةةا أانيةةت زوةةى  2015التلصةةا لوبةةنِ. وأشةةارل ِراسةةة  زنتةةن   
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يالبم ِراسال زو ا  ُيبَل زو ام ينثادج لتن  ة إِارة التبك ن فةم  ال عنفةا إلةى    
 ارتباع المزا ال  ااا لديام وتحا ك ِراة الاعاِة النبا ة لديام.

دعب البحم  فةا   و  ا ذ نثا سايا ا دك أن دبامم المزا ال  ااا تعادوت
 ةةم   مثةةب يعةةد ا فنز  ةةا دةةك الةةو ا  الماةةداثا  إذ يتضةة ك الةةمزا يال تةةازن         
وتثي نها فا المماثب ال عنف ة ي عنى قدرة التلش زوى التعن  زوى دتازنه 
واثبعاوتةةب والت   ةة  ي ناةةا  والتعادةةن دةة  ال تةةازن الاةةوب ة  التةةعمر يالغضةةب      

ي كنةب دةك اسةتلدام وتم  ةم دتةازنه      وااحبا   وتنا م  غم  الح ةاة  دةا و   
(  توةل الدراسةال أشةارل فةا     2006لومصم  إلى قةنارال ح ات ةة دا ةة  يةب      

ثتائماا إلى أن الو ا  الماداثا داما لتحا ل التماصن البعةا  ية ك الة وا ك زَثةب     
يعت د زوى استلدام ددخالل واداث ة فا الحكم زوى ازشة ا  واتلةاذ الاةنارال     

عب ةن زةك اوثبعةاول  وأَن اسةت نار التمافةل ية ك الة وا ك يتمقةم         والدقة فا الت
زوى فام وإِراك  ن دنا ةا ل تةازن اخخةن والاةدرة زوةى التعب ةن زةك دتةازنه         

 (2010  زبد النح ك  Carusa, 2003  2004لوطن  اخخن  إس از ن  

وي كةةك أن ثم ةةةن دلناةةال البحةةةم  فةةةا دمةةا  أيةةةن اوثبعةةاول فةةةا التمافةةةل     
 ( ها:2010فاد تن  ل فا يالية أثماع أساس ة   ا ذ ن  خو بة   ال وااا

ِراسةةةال اهت ةةةت يمااةةةة اوسةةةتماية اوثبعال ةةةة وشةةةدتاا فةةةا العالقةةةال    
ال وا ةةة  وريطةةت ثتائماةةا يةة ك التةةعمر يالتعاسةةة والتماصةةن الماةةداثا  
الاةةوبا  دمةةا يعنةةا أن دةةك يتةةعنون يةةالتمافل ويظاةةن ذلةةل فةةا شةةعمرهم  

ن قةةدرة زوةةى التماصةةن الماةةداثا دةة  شةةنيل الح ةةاة  يالانةةا  يكمثةةمن أ ثةة
 (.Gottman  1999ويتكن أ ثن فازو ة  

وِراسةةةال يحثةةةت العالقةةةة يةةة ك اوثبعةةةاول ال ضةةةطنية ويةةة ك الصةةةحة   
ال واا ة  وأ دل العالقة الامية ي ك ِراة الاول واو تلاب فةا التةعمر   

 (.Beach  2001يالتعاسة ال وا ة  

  الاةةائم زوةى التعادةن دةة  اوثبعةاول فةةا    وِراسةال اهت ةت يةةدور العةال    
زال  الصنازال ال واا ةة  وواةدل أن التنبة و اوثبعةالا فةا العةال        

 ي ان التعمر يال مِة ويحن الصناع ي ك ازووا .

وتماةةةد ثةةةدرةا فةةةا الدراسةةةال التةةةا تاةةةتم يةةةدور اوثبعةةةاول فةةةا التمافةةةل   
لتةا أ ةةدل أن  ( اGottman et al  .1997ال وااةا  فنمةد ِراسةة امت ةان      

وزا الناةا  والناةا  ياثبعةاوتام سةما  الح ينةة أو الغا ةبة تةنتبط ي ؤشةنال         
 الن ا ال وااا.
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( ووا ةةا 650( التةةا أانيةةت زوةةى   Alcorn  1982وِراسةةة ألكةةمرن  
ووواةةة لتحديةةد اورتبةةا  اايمةةايا يةة ك ال ةةمِة يةة ك الةة وا ك وِراةةة الن ةةا       

فا الصحة ال واا ةة  وأن ال  ايوةة فةا    ال وااا  وأن ال اارال اوثبعال ة تؤين 
اوثبعاول تاازد البنِ زوى تعدين الاومك الاا  لتنيل الح ةاة  زَثاةا تاةازده    
فا  بط اثبعاوتب  والتعادن يكبا ة د  ااسةا ة اوثبعال ةة  وأن التماصةن الم ةد     
لالثبعاول ال لتوبة ي ك ال وا ك ي ان التمافةل ال وااةا. وأ ةدل ِراسةة  زبةد      

( ووا ةةا ووواةةة ي ةةدى ز ةةن  دةةك   96( التةةا أانيةةت زوةةى   1987الةةنح ك  
( زاد ا أه  ة النضج اوثبعالا فا التمافل ال وااا  فكو ةا أِرك البةنِ   24-55 

ثباب وشنيكب فا الح اة زوى أَثةب ثا ةج اثبعال  ةا واِل ِراةة التمافةل ال وااةا       
 (.2004ي نا ا  فا إس از ن  

( أن هنةاك فنوق ةا ية ك    Carpenter  2000    ا أ ةدل ِراسةة  ةارينت ن   
الناةا  والناةةا  فةةا الةو ا  الماةةداثا والتمافةةل ال وااةةا زنةد ز نةةة دكمثةةة دةةك    

( وو ل وواةةة  واةةةدل أن ااثةةةا  أزوةةةى فةةا الةةةمزا اوثبعةةةالا الةةةواتا    500 
والتم  ديةة والتعةةايم والتبةاؤ  والةةو ا  الب نتلصةا  وأن ااثةةا  أ ثةن تعايبةةا     

أزوةى فةةا الةو ا  الماةةداثا داارثةةة يالةو مر    ةةا أَثاةك أزوةةى فةةا     وأ ثةن تك ب ةةا و 
الادرة زوى التعب ن زك الحب والغضب والاعاِة والح ن  فا ح ك  ان الناا  
أزوةةى فةةا ال  ايوةةة والتماصةةن اوثبعةةالا. توةةل البكةةنة أ ةةدها أيضةةا امل ةةان زةةام  

اايةن العةايبا     إذ أ د أن ااثا  يلتوبك زك الو مر فا ثظن  ن دنام لو 2000
الو  ينتظنه دك اخخن  فالناا  يندفعك لوتمار زتبب ازسباب وأغوباةا اثبعال ةة    

 ي ن ا و يكتن  ازووا  لتول ازسباب وو يتتاانون يابباا.

( التا هدفت إلةى تحديةد العالقةة    Sachwab  2001وفعا ِراسة شماب  
انل الباحثة داايوة لا ةال  التنبل ة ي ك دا ورا  اوثبعاول والن ا ال وااا  وأ

( ووا ةا  168المزا اوثبعالا ودا ال الن ا ال وااا زوةى ز نةة دكمثةة دةك      
ووواة  أ اةنل النتةائج اورتبةا  الةدا  الاةم  ية ك قبةم  البةنِ لغضةب اخخةن           
وح ثةةب ويةة ك الن ةةا ال وااةةا    ةةا أ اةةنل النتةةائج أن الةةمزا اوثبعةةالا يتنبةةث  

 %.80يدراة ِقة يدراة  ب نة يالن ا ال وااا 

( التةةةةا ِرسةةةةت ِور الةةةةو ا    Grieco  2001وفةةةةا ِراسةةةةة انيكةةةةم    
الماداثا وال ااثدة اوات از ة فا التنبؤ يالن ا ال وااا لدى ز نة دكمثة دةك  

( ووا ا ووواة  أشارل النتائج إلى الدور ال ام لوو ا  الماةداثا ال ت ثةن   126 
اات از ةةة فةةا تحديةةد دةةدى فةةا  ةةبط الةةنبو  والةةمزا يالةةوال  وإقادةةة زالقةةال  

 شعمر البنِ يالن ا زك ووااب.
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( التةا حاولةت التعةن  زوةى زالقةة التمافةل       2006وفا ِراسة  دح ةمِ  
( دةك  324ال وااا يبعض زمادن التلص ة والو ا  اوثبعالا لةدى ز نةة دةك     

ال ت وا ك  وأ انل النتائج أن هناك زالقة سوب ة ية ك التمافةل ال وااةا ويعةد     
وزالقةةة إيماي ةةة دةة  أيعةةاِ اوثباةةا  والط بةةة والضةة  ن  وأن هنةةاك     العصةةاي ة  

ارتباي ةةةا ِال ةةةا قمي ةةةا يةةة ك الةةةو ا  الماةةةداثا والتمافةةةل ال وااةةةا  وأن تم  ةةةم       
 اوثبعاول أ ثن إسااد ا فعا التنبؤ يالتمافل ال وااا.

( والتةةا هةةدفت إلةةى تحديةةد    2010وفةةا ِراسةةة أاناهةةا  زبةةد الةةنح ك     
فا ك وواا   ةةا وغ ةةن ال تةةمافا ك وواا   ةةا فةةا داةةارال الةةو ا     البةةنو  يةة ك ال تةةما 

( ووا ا ووواة ي دى ز ن  دك 50الماداثا  وأانيت زوى ز نة دكمثة دك  
( زاد ةةةا  واسةةةُتلدم دا ةةةال الةةةو ا  الماةةةداثا ال تضةةة ك لبعةةةد الةةةو ا      30-50 

 -تاةدين الةوال   -التم  ديةة  –التلصا  ويتض ك أيعاِ فنز ة ها المزا يالوال 
واوستاالل ة (  ويعد الو ا  اوات ةازا ويتضة ك  أيعةاِ فنز ةة      –تحا ل الوال 
العالقال اوات از ة (  ويعد الادرة زوى  –ال المل ة اوات از ة  -ها التعايم

وال نوثةة وحةن ال تةكالل(      -التك م ويتض ك  أيعاِ فنز ة هةا إِراك الماقة   
والضةبط   -ها تح ن الضةغم  ويعد التحكم فا الضغم  ويتض ك  أيعاِ فنز ة 

 -اوثدفازا (  ويعد الحالة ال  اا ة العادةة ويتضة ك أيعةاِ فنز ةة هةا  التبةاؤ       
الاعاِة(  واسةتلدم أيضةا دا ةال التمافةل ال وااةا دةك إزةداِ  فةن  وزبةد اهلل           

ُيعد ا  وأ انل النتائج زدم وامِ فةنو  ية ك الةو مر     12( وال كمن دك 1999
وااةةا يثيعةةاِه وفةةا الةةو ا  الماةةداثا أيضةةا  وأ اةةنل  وااثةةا  فةةا التمافةةل ال 

النتائج وامِ زالقة ارتباي ة ِالة إيماي ة إحصائ  ا ي ك الو ا  الماداثا والتمافل 
 ال وااا. 

( التةةةا هةةةدفت إلةةةى تحديةةةد العالقةةةة يةةة ك الةةةو ا    2010وِراسةةةة  خو بةةةة 
 ةةن دةةك  الماةةداثا والتمافةةل ال وااةةا والعمادةةن التةةا تنتظ اةةا  ةةن دنا ةةا وِور

المنو وال اتمى التعو  ا وفتنة ال وا  ووامِ أينا  واوثتظام فا الصالة فةا  
( 152التنبؤ يالتمافل ال وااا والةو ا  الماةداثا  وتضة نت ز نةة دكمثةة دةك        

( 65-21( زاد ةةا  ودةةدى ز ةةن  دةةك  37.4ووا ةةا ووواةةة  ي تمسةةط ز ةةن   
(  ودا ةةال التمافةةل  2005زاد ةةا  واسةةتلدم دا ةةال الةةو ا  الماةةداثا  الديةةد      

(  وأشارل النتائج إلةى أن هنةاك فنوق ةا فةا الدراةة      1987ال وااا  الببالو   
الكو ة لوو ا  الماداثا والتمافل ال وااا لصالح ازووا  داايةن ال واةال  وأن   
هناك زالقة إيماي ة ي ك الو ا  الماداثا والتمافل ال وااا فا ا    أيعاِه زدا 

 ة  وتنبثل زمادن المنو وال اتمى التعو  ا وفتنة ال وا  يعد الدافع ة التلص
 ووامِ أينا  واوثتظام فا الصالة يالو ا  الماداثا والتمافل ال وااا. 
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& Vergara, Alberca ,Juan, Aldesوفا ِراسة ف نا نا وودالئب  

Vozmediaro  2015   التةةةا هةةةدفت إلةةةى تحديةةةد العالقةةةال ال باشةةةنة وغ ةةةن )
و ا  اوثبعالا ال درك  المزا ال  ااا( والانا  التلصا  ثحد ال باشنة ي ك ال

( ددرسة  15( دعو ة دك  423أيعاِ التمافل ال وااا البنز ة  وأانيت زوى  
واسةةتلددت دا ةةال الةةمزا ال  ااةةا  ودا ةةال ال تةةازن الاةةوب ة واايماي ةةة         

ن هنةةاك ودا ةال الن ةا زةةك الح ةاة  ودا ةةال البازو ةة الوات ةة  وأ ةةدل النتةائج أ      
زالقةةة تتايع ةةة يةة ك أيعةةاِ دا ةةال الةةمزا ال  ااةةا يالانةةا  التلصةةا  وأشةةارل   
الدراسال إلى العالقة ي ك التعمر يالانا  التلصا وي ك التمافل ال وااا    ا 

( التا راحت وامِ زالقة ية ك الةمزا   Jai Sri &Joseph,2014فا ِراسة  
( التا أانيت زوى 2015ال  ااا والتمافل ال وااا. وأشارل ِراسة  زنتن  

( فا ينثادج الدراسال الُعو ا  ويبل ف اا الباح  330ز نة دك يالب المادعة  
ينثادم ةةةا لتن  ةةةة التبك ةةةن دةةةا ورا  ال عنفةةةا زوةةةى الةةةمزا ال  ااةةةا والتةةةعمر   
يالاعاِة  وأ ةدل  النتةائج العالقةة اايماي ةة ية ك إِارة التبك ةن والةمزا ال  ااةا         

لل ية ك الةمزا ال م ااةا والتةعمر يالاةعاِة. واتباةت دة         والاعاِة النبا ة  و ةو 
( أن هنةةاك زالقةةة يةة ك الةةمزا Hyporn  2010توةةل النت مةةة ِراسةةة ه بةةمرن  

 ,Mercerال  ااا والتعمر يالاعاِة لدى البنِ. أَدا ِراسة د نسار وودالئب  
Douglass& Link  2009    ا والتةةا أ ةةدل   635( التةةا ُأانيةةت زوةةى ِ ( فةةن
لعكا ة ي ك المزا ال  ااا و ن دك او تلاب والغضب والعدوان. تول العالقة ا

النتائج تمحا يدور فازن لومزا ال  ااا يالتمافل ال وااا والعالقة الاوب ة ي ك 
اوثبعاول  الغضب والح ن واو تلةاب دة   ةن دةك الةمزا ال  ااةا والتمافةل        

 (. Extremere, Rey& Pena, 2011ال وااا  

 :مفهوم الغضب -

يظاةةن الغضةةب فةةا زةةدة سةة اقال ح ات ةةة لوبةةنِ سةةما  ِاخةةن ازسةةنة أو    
الع ن  ويؤين يتكن  ب ن فا حالتب النبا ة والصح ة  وزَنفب الباحثمن أَثب حالة 
دةةةك ال تةةةازن الاةةةوب ة تتنةةةمع فةةةا ِراتاةةةا واسةةةت ناريتاا  ويةةةنتبط يالتةةةعمر     

وِ أفعةا  اثبعال ةة   ياوستثارة اوثبعال ة والتعنل لاومك خايئ    ا يةنتبط يةنِ  
 (.Das& Avci  2015لوضغم  الح ات ة التديدة فا ي لة البنِ  

( يثَثةب اثبعةا  يتضة ك إحباي ةا أو اسةتب او ا      1993وزنفب  زبد اللالل  
  ااهاثة أو اوحتاار(  ويعتاد التلش يضنورة إيةوا  دةك تاةبب لةب فةا حالةة       

 ى البنِ.الغضب  فتحد  استثارة لومااو العصبا التواائا لد
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( يثَثةةب زنصةةنان إَدةةا حالةةة أو سةة ة وتاةةتم      1999وزنفةةب سةةبوب نان   
 الدراسة الحال ة يالغضب  حالة وتعنا:

تحالة اثبعال ة ثبا ة ي ملما ة أو  ن  يت    ي تازن ذات ةة تتنةمع فةا    
الكثافة دك اث زا  دعتد  إلى غ ن شديد  وتتغ ةن  ثافةة الغضةب  حالةة ي ةنور      

اك البنِ لعدم العدالة أو سم  ال عادوة أو ااحبا  الناتج زك المقت دك خال  إِر
 (. 135 2014ال ع اال لواومك ال ماب ثحم هد  دا  اللمالدة  واناِال 

ووفا ا لونظنيال الاوم  ة ال عنف ة يعن  الغضب يثَثب اثبعةا  ينتةث دةك    
( أن هةةةوا Beck  1999ز و ةةة دعنف ةةة دع نةةةة ينةةتج زنةةةب العنةةم  وأ ةةةد ي ةةل      

تعمر ينتج دك ااِرا ال اللايلةة ال عنف ةة أينةا  دمقةم صةناع يتعةنل لةب        ال
 البنِ  دا يؤِ  إلى  امر الاومك العن م.

ولاةةد أشةةارل الدراسةةال إلةةى أَن الغضةةب يظاةةن فةةا زةةدة أيعةةاِ وهةةا        
ال ظةةةةةةاهن الباةةةةةة ملما ة  والتتةةةةةةمهال ال عنف ةةةةةةة والاةةةةةةوم  ة تالعةةةةةةدوانت      

 Digiuseppe& Tafrate, 2007.) 

ياليةة أثةماع  الغضةب الصةنيح الةو  يدر ةب ااثاةان ويكةمن          ولوغضةب 
 ةةاهن ا لآلخةةنيك  والغضةةب الكةةادك الةةو  يكبتةةب ااثاةةان وو يدر ةةب اخخةةنون     
ويؤِ  إلى ااحبا   والغضب ال  دك  الو  يعد دن    ا وهم فةا الغالةب غ ةن    

 ,Digiuseppe&,Tafrateزاالثةا  زَثةب يةنتبط يةن ط أفكةار غ ةن زاالث ةة         
2007) 

وو ياةةةبب الغضةةةب تغ ةةةنال ااةةة  ة وواداث ةةةة فاةةةط  ولكنةةةب يةةةنتبط     
يتتةةمهال إِرا  ةةة دعنف ةةة  ف اةة م ازفةةناِ ال ماقةةم التةةا ي ةةنون ياةةا لةة و وفاةةا  
ل عط ال ال مقةم البعو ةة لكةك لولوب ةة ال ناع ةة لةدى البةنِ  دةا يؤ ةد فكةنة أن           

اِرا ا يةؤِ   الغضب هم تبازن ي ك ازفكار وال تازن والاومك  وأن التتمه ا
إلى سوم  ال غ ةن فعالةة دةا يةؤين سةوب ا فةا زالقةال البةنِ يةاخخنيك فةا سة اقب            

 (.Martins et al .2010اوات ازا  

ويلتوم ازفناِ فا أسال ب تعب نهم زك غضةبام  فانةاك ازفةناِ الةويك     
ينكةةنون الغضةةب  ويكبتمثةةب ويحةةاولمن إقنةةاع اخخةةنيك يةةثن ح ةةاتام تلوةةم دةةك      

 صةةةبح التةةةلش زن ةةةة لال تلةةةاب وال ةةةنل النباةةةا. وهنةةةاك  ال ضةةةاياال  ف
اوثاحاي من الو  يعبنون زك غضبام يع   أثباام واوثاحاب دك التبةازالل  
اوات از ة  أو الومم  إلى اوستمايال الاوب ة. فا حة ك يتصةم الةبعض يصةبة     
الومام وهم التلش الو  يع و ِائ  ا الغضب إلى اخخنيك. وذلل يالتن    زوى 
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 ل يالة  واويتعةاِ زةك ال تةكوة ازساسة ة. وهنةاك ثةمع دةك ازفةناِ يتصةم           ين
يالتصةةن  اوثبمةةار   وهةةم الةةو  ياةةتلدم العنةةم والعةةدوان فةةا التعب ةةن زةةك       
غضبب وقد يوحل ازذى ينباب أو ياخخنيك. والنمع ازخ ةن  يتصةم يثَثةب حةال      

غضةبب  ويعبةن   ال تا ن وهم الو  ياتلدم أسال ب حن ال تكوة فا التعب ةن زةك   
زةةك دتةةازنه واثبعاوتةةب يطنائةةل دالئ ةةة وصةةنيحة وإيماي ةةة  وهةةوا النةةمع دةةك  
أفضةةن أسةةال ب التعادةةن دةة  الغضةةب والتعب ةةن زنةةب  ودةةك إيماي اتةةب أَثةةب ياةةم        

 (.2007العالقال اوات از ة ويع ن زوى تحا ك تادين الوال  حا ك  

& Eckhart  Norlander  ةةةةةةةةا صةةةةةةةةنم إ اةةةةةةةةارل وِيبنبةةةةةةةةاخن  

Deffenbacher  2004   أسةةةال ب تعب ةةةن ازفةةةناِ زةةةك الغضةةةب فةةةا التعب ةةةن )
اللةةاراا زةةك الغضةةب  ويكةةمن يتةةكن سةةوبا  أو التعب ةةن الةةداخوا زنةةب و بةةت     
ال تازن  وري ا يكتبا البنِ يالبكا  تعب ن ا زك انح دتازنه  وأسال ب الةتحكم  

دئةةة فةةا الغضةةب ف حةةاو  البةةنِ التعادةةن ي اةةارة دةة  الغضةةب  دةةا يةةؤِ  إلةةى تا   
الغضةةب لةةةديام وحبةةةض اوسةةةتثارة دثةةةن اوثاةةحاب ال ؤقةةةت دةةةك ال مقةةةم  يةةةم   
ازسةةةومب النتةةةط لوتعب ةةةن زةةةك الغضةةةب  وتتةةةت تب دثةةةن التبةةةاول دةةة  اخخةةةن     

 والتم  دية وحن ال تكالل. 

( أن ينائل التعب ن زةك الغضةب   2014  ا ذ ن  التطا  واايناه م  
والصةح ة واوقتصةاِية  دةةا    تتبةاول يتبةاول الاةك والمةنو والحالةةة اوات از ةة     

( أن أشةد  1995يمعن ازفناِ دتباوت ك فا ِراة الغضب. وذ ن الانينةا زةام    
أثماع التعب ن زك الغضب هم ق   الغضب  الو  يؤِ  إلى  اةمر ا ةطنايال   
س كمسةةمدات ة وقةةد تةةمِ  يالتةةلش إلةةى ال ةةمل  والطنياةةة الثاث ةةة لوتعب ةةن زةةك   

زةةدة أفعةةا  دناةةا الصةةنا   ودناةةا   الغضةةب هةةم الغضةةب اللةةاراا وتظاةةن فةةا  
الضنب  ودناا تكا ن ازش ا   ودناا الانوب دةك ال مقةم فةا دحاولةة لوةتحكم      
فةةا الغضةةب وللبةةض اوثبعةةا   ودناةةا ااثكةةار لوحةةد  الةةو  أِى إلةةى الغضةةب   
للبض آياره فةا البةنِ  والتعب ةن زةك الغضةب يةالكالم البةو   والاةب والتةتم           

 ش الو  أغضبب. ودناا التاديد والمز د لوتل

أن أسال ب التعادةن دة  الغضةب يكةمن زوةى ياليةة         Ellise وذ ن أل و
أشكا  هةا الا ة  أو التعب ةن ال باشةن زةك الغضةب دةك ِون تا  ةد والتعب ةن زةك           
الغضب يتكن دنضبط  وذ ن أن الغضب لب و  بة إيماي ة زَثب يح ةا ااثاةان   

ك غضةبب يتةكن دبةن     دةك العةالم العةدائا  ولكةك إذا غضةب التةلش وزبةن زة        
س نع   زنب اخخنون وري ا يباِلمثب العدا   أَدا دك يا   غضبب فإَثب يا  تحت 
سةةة طنة اخخةةةنيك ف تعةةةنل وسةةةتغال  اخخةةةنيك لةةةب  ويظاةةةن او ةةةطنايال      
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البا ملما ة واوثبعال ة زو ب  أَدا دك يعبنون زك غضبام  يحنية دنضةبطة دةا   
م يتبازومن د  التلش ويات عمن لب ويغ نون يؤين إيمايَ ا فا اخخنيك ويمعوا

(. وهةةا ازسةةال ب ثباةةاا التةةا  2005اتماهةةاتام ثحةةمه ل يماي ةةة  زبةةد الكةةنيم   
 تتبناها الدراسة الناهنة لا ال ينائل التعادن د  الغضب.

( التةا سةعت   2007وفا ِراسة أاناها  ةن دةك يةارون وآخةنيك زةام       
والتاةدينال ال صةاحبة لوعالقةة والتغ ةن      إلى تحديد العالقة ي ك العدائ ة والغضةب 

( ووا ةةةا 122شةةةان ا لةةةدى ز نةةةة دكمثةةةة دةةةك   18فةةا التمافةةةل ال وااةةةا زبةةةن  
ووواة  أشارل النتائج إلى ارتبا  العدائ ة والغضب لةدى الة وا ك زكاة  ا دة      
ِراةةة التمافةةل ال وااةةا  وإيماي  ةةا دةة  الصةةناع ي ةةنام  وأن التغ ةةن فةةا ِراةةة     

بؤ يةب يلاصةة لةدى الناةا  وفا ةا لتةعمرهك يالغضةب والعدائ ةة         التمافل ي كك التن
 Baron ,Smith ,Bunter ,Moore ,Hawkins &Uchino  2007.) 

  Renshaw ,Blais& Smithوِراسةةةةةة رينتةةةةةم ويو ةةةةة  وسةةةةة  و  
( زةةك زالقةةة دكمثةةال اوثبعةةاول الاةةوب ة يالن ةةا ال وااةةا  وقةةد ِرل   2010

لعدائ ةةة واو تلةةاب فةةا اةةمِة العالقةةة   البةةاحثمن أيةةن  ةةن دةةك الغضةةب والاوةةل وا  
( وو ل ووواةةة  وأشةةارل ثتةةائج تحو ةةن  301ال وا ةةة زوةةى ز نةةة دكمثةةة دةةك    

ال اار إلى أن او تلاب والغضب  ان لا ا إين سوبا فةا الن ةا ال وااةا لةدى     
البةةنِ ذاتةةب  ي ن ةةا  ةةان الغضةةب يةةؤين يتةةكن ِا  أ ثةةن فةةا إِراك شةةنيل الح ةةاة   

 الباحثمن أن الغضب سبب رئ و لالثبصا  ال وااا.لوتمافل ال وااا. وأ د 

( دةةناها ك ويةةالب  203( فكاثةةت زوةةى   2010أَدةةا ِراسةةة الةةدواش    
اادعةةةة حاولةةةت تحديةةةد العالقةةةة يةةة ك الغضةةةب اا و ن كةةةا والةةةمزا ال  ااةةةا     
وأ اةةنل النتةةائج أن هنةةاك فنق ةةا ِال ةةا إحصةةائ  ا يةة ك دنتبعةةا الةةمزا ال  ااةةا       

فةا ِراةة الغضةب اا و ن كةا  وأن هنةاك ارتباي ةا       ودنلبضا المزا ال  ااةا  
ِال ا سةوب  ا ية ك الةمزا ال  ااةا والغضةب  وأَثةب  ةا ثنفة  الاةدرة زوةى دااودةة            

 الغضب لدى ازفناِ يمنبغا رف   با ة المزا ال  ااا لديام.

 االتجاهات النظرية المفسرة للتوافق الزواجي:

وات ةةاع زوةةى تباةة ن ر ةة ل النظنيةةال الكبةةنى فةةا زوةةم الةةنبو وزوةةم ا
سةةم  التمافةةل ال وااةةا  واةةا ل أه اةةا النظنيةةة البنائ ةةة والتحو و ةةة البنويديةةة      
والاةةوم  ة وثظنيةةة الةةتعوم اوات ةةازا  واتباةةةما ا  ع ةةا زوةةى تباةة ن الصةةةناع        
ال واةةا  اسةةتماية لوعمادةةن اوات از ةةة والنباةة ة التةةا ي ةةن ياةةا شةةنيكا الح ةةاة     

 (.2013ك اويالع زوى ِراسال  فني ة  ال وا ة  ل  يد دك التباص ن ي ك
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 ونستعرض هنا أهم النظريات التي رءطت االنفعاالت ءالتوافق الزواجي، وهي:

 نظرية الحاجات التكميلية:-1

ِ ا زموى دك ذ ن دك ياحث ك Winch  1963أو  دك و عاا وث ش  ( ر
نِ أن الت اين فا الحااال ها ازسال لوتمافل ال وااةا  وأ ةد وثة ش أن  ةن فة     

و يبح  ز ك يطاياب فا الحااال ين يبح  ز ك يوبا لديب احت اااتب  والنغبة 
( Geoff &Garten  1997فةةةةةا التكادةةةةةن هةةةةةم الةةةةةداف  ازساسةةةةةا لوةةةةة وا   

 والحااال هنا تتض ك حااال فا ملما ة واثبعال ة وثبا ة.

 : نظرية الدور-2

ف ةب  ةن   تنى أن التمافل ية ك الة وا ك يحةد  وفا ةا لواة ا  الةو  يةؤِ         
دنا ا ِوره  وإن زوم  ةن دنا ةا دتطوبةال ِوره فةا سة ا  ازسةنة وثبةوها وفاةا         
لتمقعال اخخن لب ولودور ال نم  تثِيتب  وفا ا ل ا يدر ب  ن دنام دك أِا  اخخن 
وتوب تةةب لتوةةل التمقعةةال  ي عنةةى أَثةةب إذا تطاياةةت التمقعةةال دةة  الاةةومك البعوةةا        

ى دةةك التمافةةل يةة ك الةة وا ك  اللتةةاب   لوتةةنيل فةةا الح ةةاة تةةمفنل ِراةةة أزوةة 
(. وي كك أيضا النظن إلى المزا لدور اخخن والمزا ياثبعاوتب  ودا هم 1993

دتمق  دنب دةك اثبعةاول تمةاه اخخةن فةا  ةم  توةل النظنيةة ي يةد دةك التمافةل            
 (2015ال وااا  ال ت لا  

 :نمو الزواج ثظنية-3

اقتةنح الباحثةان    Kullbergوفاا لنظنيةة تطةمر الن ةم اللواةا لكةملبن       
( ي ةةان دناحةةن لن ةةم الةة وا  ت ايةةن دناحةةن الن ةةم     2005 دنسةةا وال غنيةةا   

 اللواا و اثت:

أول ا: دنحوة ااحاال يالثاة إذ ين م ياا ااحاال يالثاة وفام حااال  ن دنام  
يةاخخن والتماصةةن الماةةداثا والبكةةن  دةةا يحوةةل ي ةةنام دتةةازن التعةةايم والثاةةة  

 م ازو  دك ال وا .وتكمن فا العا

ياث  ةةا: دنحوةةة ااحاةةال يةةااراِة ال تةةتن ة إذ ين ةةم التةةعمر يالك ةةان ازسةةن        
وداةةلمل ة  ةةن دةةنام فةةا ال حافظةةة زو ةةب  وتكةةمن قةةنارال الةة وا ك تاةةد  إلةةى  
 استانار واست نار ال وا  ف اتم  ن دنام يحااال اخخن ور ائب زك العالقة.

إذ ياتنةة   ةةن دةةنام يثه  ةةة دةةا يم عا ةةا دةةك    يالث ةةا: دنحوةةة ااحاةةال ياوثةةددا   
زالقة  ويؤِ   ن دنا ا الدور ال نم  يب ل ن ةا اخخةن  ويتةارك فةا أثتةطة      
 هدفاا إسعاِ شنيل الح اة  ووياِة اوثددا  ي نا ا ود  ال مت   ال ح ط يا ا.
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رايع ا: دنحوة ااحاال يالكبا ة ف حاو  ال و  وال واة تن  ة وواااةم  ف اةاثد   
 ام اخخن  ويع ن زوى تحا ك ال اتمى اوقتصاِ  واوات ازا لألسنة. ن دن

خادا ا: دنحوة ااحاال يامية ال وا   إذ ي يد شعمر البةنِ ياوثت ةا  لألسةنة     
وياتنةة   ةةن دنا ةةا يثه  ةةة ازسةةنة لةةب ولو مت ةة  يتةةكن  وةةا  فتن ةةم اوهت ادةةال   

 ال تتن ة ي نام وتتبومر لو يمة هميتاا ال    ة.

ا: دنحوة ااحاال يازلبة  إذ ت ِاِ النوايط ال تتن ة ي ك الة وا ك زوةى   ساِس 
ا  ةة  ال اةةتميال  ويةة ِاِ الحةةب والعطةةا  ويبةةو   ةةن دةةنام دةةا يمسةةعب اسةةعاِ    

 اخخن.

سةةايع ا: دنحوةةة ااحاةةال يالنزايةةة المالديةةة إذ يةة ِاِ زطةةا  الةة و  وال واةةة        
دتازن ازيمة ي ةنام  وتاةمِ   زسنتب ولتنيل ح اتب ِون اثتظار ال ااين  فت ِاِ 

 ال مِة والنح ة العالقة  يدل ا دك التنافو يغض النظن زك وامِ أينا  ي نام.

يادن ةةا: دنحوةةة ااحاةةال يالتكادةةن  إذ و يتةةعن أحةةده ا ياوسةةتغنا  زةةك اخخةةن    
 ويتعن يالن ا والاعاِة فا زالقتب ياخخن وي ِاِ اوثددا  ي نا ا.

تبا ن التمافةل ال وااةا  ثمةد أَثاةا اتباةت ف  ةا       دك  ن النظنيال الااياة ل
ي ناا زوى أن ازسال فا التمافةل توب ةة حااةال شةنيل الح ةاة  ياةد  اسةت نار        
العالقة وينةتج زنامةا الن ةا ال وااةا والتةعمر يالانةا  التلصةا  وتتبةايك توةل          
الحااةةال دةةك اثبعال ةةة واناةة ة واات از ةةة وشلصةة ة وثباةة ة وزاو ةةة. ويتبوةةمر  

فل فا اماثب الح اة ال لتوبة  وإن لم تمو بم تول الحااال أو لم يؤِ البنِ دةا  التما
ينةا  يةةب دةك تمقعةةال  فاةدل العالقةةة دغ اهةةا ففلةت إلةةى اوثبصةا  سةةما  البعوةةا      

 يالطال  أو العايبا واوست نار زسباب أخنى.

  ةةا تتةة ن النظنيةةال ال لتوبةةة فةةا تباةة ن التمافةةل ال وااةةا إلةةى أه  ةةة       
ثبعةةاول فةةا حةدو  التمافةةل أو زةةدم حدويةب    ةةا أ ةةدل ِور الةةمزا   زمادةن او 

يةةال  ا  لةةدى الطةةنف ك وأسةةال ب تعةةادوام دةة  اوثبعةةاول ال لتوبةةة   ؤشةةنال       
أساسة ة لوتمافةل ال وااةةا أو اوثبصةا  العةةايبا  دةا يؤ ةد أه  ةةة العمادةن التةةا       

 ااةةةا تاةةةعى الدراسةةةة الناهنةةةة لوتث ةةةد دةةةك ِورهةةةا فةةةا التنبةةةؤ يةةةالتمافل ال و        
(KalKan &Ersanil  2008.) 
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ويتضووم موون العوورض السوواءق للتووراش النفسووي ءشوواس مفوواهيم الدراسووة        
 الراهنة، ما يلي: 

قوة الدراسال التا حاولت تحديد العالقة ي ك التمافةل ال وااةا والةمزا     
ال  ااا وأسال ب التعادن د  الغضةب  فوةم تمةد الباحثةة ِراسةة اهت ةت       

 لتمافل ال وااا.ياويك ال تغ نيك لوتنبؤ يا

إن هناك تباين ا فا ثتائج الدراسال التا تحديت زك العالقة ي ك العمادةن   
ِل دعةةك ال تغ ةةنال        اوثبعال ةةة والتمافةةل ال وااةةا  وفا ةةا لتةةداخواا دةة  زةةد
اوات از ةةة والاةة ا  دةةا يبةةنر ق ادنمةةا يالبحةة  الةةناهك لوكتةةم زةةك توةةل   

 العالقة.

لةةةو ا  الماةةةداثا زادةةةة   حةةةدِل زةةةدة ِراسةةةال العالقةةةة يةةة ك دباةةةمم ا      
واوخةةتالول ال وا ةةة  ِوث ةةا النظةةن لو كمثةةال البنز ةةة لةةب فةةا التنبةةؤ     

 يالتمافل ال وااا يثيعاِه.

إن هنةةةاك ثةةةدرة فةةةا الدراسةةةال زةةةك العالقةةةة يةةة ك التمافةةةل ال وااةةةا         
 ودتغ نال ِراة الغضب وأسال ب التعادن دعب ي ك ازووا .

ال والبحةةم  ال تعواةةة  ودةةك خةةال  العةةنل الاةةايل لوعديةةد دةةك الدراسةة    
 زوى النحم التالا: فروض البحث يالتمافل ال وااا  ي كك أن تت ثن 

و تماد فنو  ي ك المنا ك فا ِراة المزا ال  ااا وِراة الغضب   
 وأسال ب التعادن د  الغضب والتمافل ال وااا.

و تماد فنو  ية ك ال ةنتبع ك فةا التمافةل ال وااةا وال نلبضة ك فةا          
 وااةا فةا  ةن دةك ِراةة الةمزا ال  ااةا وِراةة الغضةب          التمافل ال

 وأسال ب التعادن د  الغضب. 

ي كك التنبؤ يدراة التمافل ال وااا وأيعةاِه دةك خةال  ِراةة  ةن  دةك         
 أيعاِ المزا ال  ااا  وِراة الغضب  وأسال ب التعادن د  الغضب  
   والع ةةن  وال اةةتمى التعو  ةةا لوةة وا ك  وواةةمِ أينةةا   ودةةدة الةة وا   

 والدخن التان (.

يؤِ   ن دك دتغ ن المزا ال  ااا وأسال ب التعادن د  الغضب ِورا  
 دعدل ا فا العالقة ي ك ِراة الغضب وِراة التمافل ال وااا.



  /غادة حممد عبد الغفار   د                                                                                           2017يونيه -2ج –العدد الواحد والثالثون  –جملة كلية اآلداب 

 

 
 

 المفاهيم اإلجرائية للدراسة:

هةةم دحصةةوة ال تةةار ة فةةا اللبةةنال واوهت ادةةال والاةة م       التوافووق الزواجووي: 
اخخةةن  والتعب ةةن زةةك ال تةةازن  وتم ةة ح     واحتةةنام حااةةال ودةة ا  الطةةن     

ازِوار وال اةةلمل ال  والتعةةاون فةةا صةةن  الاةةنارال وحةةن ال تةةكالل  وتني ةةة   
ازينةةا   وااشةةباع المناةةا  ويتحةةدِ التعنيةةم ااانائةةا لةةب فةةا تالدراةةة التةةا     

 يحصن زو اا البنِ زوى دا ال التمافل ال وااا دك إزداِ الباحثةت.

تبةاه لو تةازن  وو ةمح ال تةازن  وتعةدين ال تةازن       وهم اوث الوعي المزاجي:
ويتحةةدِ التعنيةةم ااانائةةا فةةا الدراةةة التةةا يحصةةن زو اةةا البةةنِ زوةةى اختبةةار  

TMMS .ال عد  دك قبن الباحثة 

: حالة اث زا  اثبعال ةة ي ملما ةة تت  ة  ي تةازن ذات ةة تتنةمع فةا        الغضب كحالة
ا ال الغضب الةو  يتكةمن   الكثافة دك دعتد  إلى غ ن شديد. وياال دك خال  د

دك ي اث ة دماقم ياتم ب لاا البنِ ينا  زوى الحالة الاائدة لديب خال  ال ماقم 
الث اث ة الو  يتل ن البنِ دنوره يب. وهم إانائ  ةا تالدراةة التةا يحصةن زو اةا      

 ازفناِ زوى ينمِ دا ال الغضب دك إزداِ الباحثةت.

سةةال ب التةةا تتةةكن رِوِ أفعةةا   أسةةال ب التعادةةن دةة  الغضةةب: دم مزةةة دةةك از 
ي  ا  اثةت توةل   ألو ث نال  وال ماقم ال ث نة لوغضب التا يتل ن البنِ دنوره ياا 

ازسال ب إيماي ة أو سوب ة. وتاال دك خال   ستة استمايال داتنحة يلتار دناا 
البنِ دا يكثن فعوب لاةا( وهةم تالدراةة التةا يحصةن زو اةا ازفةناِ زوةى دا ةال          

 ل التعادن د  الغضب دك إزداِ الباحثةت.استنات م ا

 المنهج:

 التصميم المنهجي للبحث:

يعت ةةد البحةة  زوةةى ال ةةناج المصةةبا البةةار  إذ يعةةد هةةم از ثةةن دالئ ةةة   
لتحديد العالقة ي ك التمافل ال وااا وال تغ نال النبا ة والدي ماناف ةة ال حةدِة   

نبلةةة يةةالتمافل ال وااةةا يالبحةة    ةةولل ال ةةناج اورتبةةايا لتحديةةد ال تغ ةةنال ال 
 وِراة اورتبا  ي ك دتغ نال البح .

 عينة المشاركين ءالبحث:

يتحدِ دمت   البح  فا ازووا  فا ال مت   ال صن   وقد يوغت ز نة 
( ووا ةةةا يناةةةبة  144( دتةةةار  ا ودتةةةار ة ينااةةة ما إلةةةى    330البحةةة  ثحةةةم   

  فةا ال ةدى   %(دةك الع نةة  56.4( وواة ينابة  186%( دك الع نة  و 43.6 
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-36%( دك البلة الع نية  47.3( زاد ا  ويوغت أزوى ثابة  75-18الع ن   
( زاد ةةةا  وثاةةةبة  35-26%( دةةةك البلةةةة الع نيةةةة    27.3( زاد ةةةا  وثاةةةبة   50
زاد ا  وأقن ثابة دك البلةة الع نيةة    51%( دك البلة الع نية از بن دك 21.8 
 ة.%( فاط دك الع ن3.6( زاد ا ي ا يااو   18-25 

%( ل ةةدِ 66.4  ةةا تنمزةةت دةةدِ فتةةنة الةة وا  فكاثةةت اززوةةى ثاةةبة      
أقةن دةك   -3%( ل دة ال وا  دك  28.2سنمال  وثابة   10ال وا  اززوى دك 

سةنمال    ةا    3%( ل ك  اثت ددة ووااام أقةن دةك   5.4سنمال(  وثابة   10
أيبةةةا ( وثاةةةبة   3-1%( دةةةك الع نةةةة لةةةديام أيبةةةا  دةةةك    70.9يوغةةةت ثاةةةبة  

%( دةك ازووا  يالع نةة   3.6أيبا   وثاةبة    3%( ل ك لديام أ ثن دك 25.5 
 لم يكك لديام أيبا .

وتنمزت داتميال التعو م لو و  وال واةة يالع نةة فمةا ل أغوةب أفةناِ      
الع نة دك ال واال دك خنيمال المادعة  ويو اا الحاصالل زوى ِراسال زوَ ا 

ة اويتدائ ةة وازد ةال. أَدةا فةةا    يةم تعوة م دتمسةط وازقةن لوحاصةالل زوةى التةااِ       
ز نة ازووا  فكاثت يتنت ب ال اتميال التعو   ة ثباب  ولكك يناب دلتوبة زك 

 ااثا  ولم يكك ياا أ  شلش أدا.

وف  ا يلش الدخن التةان  لألسةنة فبوةت دتمسةط الةدخن التةان  ثحةم        
( ان ةةةب. زو  ةةةا أن ثاةةةبة غ ةةةن 2972.7( ان ةةةب يةةةاثحنا  دع ةةةار   4514.6 
% تانيبا وتناة  إلةى زةدم    24ل اتم ب ك لاوا البند  اثت دنتبعة إذ يوغت ثحم ا

 رغبة ازفناِ اافصاح زك ِخملام التانية.

 األألوات:

ِل دعةةك         أزةةدل الباحثةةة داةةاي و الدراسةةة الةةثال  يعةةد اويةةالع زوةةى زةةد
ال اةةاي و الاةةاياة  والتةةا ارتةةثل الباحثةةة أَثاةةا قدي ةةة وو تلةةدم أهةةدا  البحةة         

 نة  وف  ا يوا وصم لكن أِاة زوى حدة:الناه

:مقياس التوافق الزواجي  

 12( والةةو   ةةم  1999ايوعةةت الباحثةةة زوةةى دا ةةال  فةةن   زبةةد اهلل     
دكمث ا  ي ثومن أيعاِ التمافل ال وااا  ورأل الباحثة أن ال ا ال يضم  ث ن ا دك 

قدي ةة داارثةة ي ةا    ازيعاِ التا أِل إلى تبت ت ازِاة وقووت دك امِتاا    ا أَثاا 
ثماااب اخن دك تغ ةنال اات از ةة ويااف ةة تةؤين فةا أشةكا  التمافةل ال وااةا.         

أيعاِ فاط  وتلتوم زك أهدافنما زَثةب دا ةال    5( و م 2009ودا ال  العن    
(  ودا ةةال 1995دصةة م وداةةنك زوةةى الب لةةة الاةةعمِية. ودا ةةال  الاماسةة ا      
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عاةةةا قننةةةت زوةةةى الب لةةةة ازرِث ةةةة   (  وا  1999(  و ي ةةةمدا  1999 خو ةةةن  
( قةنك زموةى الب لةة الو ب ةة  وزةدة داةاي و تاة و دبةاه م دنتبطةة          2013و ح  د  

ي بامم التمافل ال وااا  وها دمباةمم اوخةتالول ال واا ةة والن ةا ال وااةا      
وأسةةال ب التماصةةن ال وااةةا. واثتاةةت الباحثةةة دةةك إزةةداِ ال ا ةةال فةةا صةةمرتب  

( دحك  ك دك ال تلصص ك فةا الا ةال   10وزنل زوى   يند ا  50ازول ة دك 
النباا واارشاِ النباا  أزاِوا تموية  البنةمِ زوةى ازيعةاِ ال اتنحةة  وأصةبح       

 أيعاِ   ا يالمدو  التالا: 6( يند ا فاط ووزت زوى 35ال ا ال يضم  

 ( أءعاأل مقياس التوافق الزواجي وتوزيع البنوأل اإليجاءية1جدول )
 كل منهاوالسلبية على  

 البنمِ العكا ة البنمِ اايماي ة البعد

 34-33-24-20 -16 14 -11-4-3-2 التمافل البكن 

 31 -18 35-22-5-1 فا اوهت ادال والعاِال التمافل

 32 13-12 ال ااثدة

 30-21-17 28-8-6 التمافل فا التعب ن اوثبعالا

 26 25-23-15-9 التمافل المناا

 29-27-19 10-7 الصناع حن أسال ب التمافل فا

وأدام  ن فانة تدر  خ اسا يصم تكنار حدو   ن فانة ويبدأ دك  ِائ  ا 
(  وفةةا العبةةارال 1-2-3-4-5أيةةدا( وتثخةةو التاةةدينال  –ثةةاِر ا -أح اثةةا-غالب ةةا –

( 30(. وأاةنل الباحثةة ِراسةة اسةتطالز ة زوةى       5-4-3-2-1العكا ة  اثةت   
 اغة الوغمية لوبانال ودةدى و ةمحاا    ووا ا ووواة ل نااعة ددى صحة الص

وأز دل ص اغة يعض العبارال لتصبح أ ثن يان ا زوى البام يتباول داةتميال  
 التعو م يع نة الدراسة.

مقياس الوعي المزاجي : 

ازت ةةدل الباحثةةة زوةةى الصةةمرة ال لتصةةنة دةةك دا ةةال الةةمزا ال  ااةةا 
 TMMS   ضةم ال ا ةال   (  وي1995( الو  أزده  ن دك سالمفا وآخنيك زةام

ينةد ا(  ويضةم فةا     21فا صمرتب ازصو ة يالية أيعاِ لا ةال اوثتبةاه لو تةازن     
ِ ا لا ةال الم ةمح       13الصمرة ال لتصنة   يند ا(  أَدا البعد الثةاثا ف تضة ك ينةم

 11يند ا( وفةا الصةمرة ال لتصةنة      15اوثبعالا ويضم فا الصمرة ازصو ة  
ا تعةةدين اوثبعةةاول الاةةوب ة  ويضةةم فةةا الصةةمرة   ينةةد ا(  أَدةةا البعةةد الثالةة  ف عنةة  

ينةةمِ(  واسةةتلددت ِراسةةة    6ينةةد ا( وفةةا الصةةمرة ال لتصةةنة      12ازصةةو ة  
( الصةةمرة ال لتصةةنة دةةك ال ا ةةال  وزةةدلت الباحثةةة    2016 أح ةةد  وخنيبةةة   
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يعض البنمِ وحوفت يعضاا  وفا ا لنتائج العنل زوى الاةاِة ال حك ة ك وثتةائج    
ز ة ازولى  لا ال و ةمح البنةمِ وصة اغتاا  فثصةبح يتكةمن      التمنية اوستطال

 يند ا فاط ووزت زوى ازيعاِ الثال    ا يالمدو  التالا: 18دك 

 ( أءعاأل مقياس الوعي المزاجي وتوزيع ءنوأله اإليجاءية والعكسية2جدول )

 البنمِ العكا ة البنمِ اايماي ة البعد

 9-3 16-14-7 و مح ال تازن

 18-17 13-12-8-5-2 تازناوثتباه لو 

 11 15-10-6-4-1 تعدين ال  ا 

وأدةام  ةن فاةةنة تةدر  خ اسةا يصةةم ِراةة دمافاةة ال تةةارك زوةى  ةةن        
غ ةن دمافةل يتةدة(    –غ ةن دمافةل   -دحايةد -دمافةل  –فانة ويبدأ دك  دمافل يتةدة  

 (.5-4-3-2-1( وفا العبارال العكا ة  اثت  1-2-3-4-5وتثخو التادينال  

غضب وأساليب التعامل معه لدى المتزوجينمقياس ألرجة ال: 

أِاة  لا ال هوا ال تغ ن زوةى ز نةة دةك     -فا حدوِ زو اا - لم تمد الباحثة
ال ت وا ك  وقد ايوعت الباحثة زوى دااي و الغضةب  اة ة و حالةة  ورأل أن    

ِل دةك ال ماقةم التل و ةة          دماقةم(   10تعد دا اس ا تامم فكنتةب زوةى افتةنال زةد
ب لدى ال ت وا ك زند التعادن د  شنيل الح اة  وتطوب فةا  ةن   ل ث نال الغض

-1دنة دك ال تارك أن يحدِ ِراة شعمره يالغضب زوةى دا ةال يتكةمن دةك      
( إلةى أقةن ِراةة غضةب     1( ِراال وفا ةا لتةدة الغضةب  إذ تتة ن الدراةة       10

( إلى أزوى ِراال الغضب التديد    ا ُيحةدِ ال تةارك   10ي ن ا تت ن الدراة  
سومب از ثن احت ال ا أن يتلوه  نِ فعن لو مقم   ك ستة استمايال دحت وة از

 استلوصتاا الباحثة دك الدراسال الااياة لوتعادن د  الغضب  وها:

أول ا: استماية التمنب والانوب دثن  تمنب ال م ةمع  وتمنةب شةنيل     
 الح اة  والص ت  وتنك الغنفة  اوثاحاب(.

الغضةةب دثةةن  إيةةالم شةةنيل الح ةةاة لبظ   ةةا أو  ياث  ةةا: التعب ةةن دباشةةنة زةةك  
 اادي  ا  أو زاايب(.

يالث ةةا: الحةةدي  والتبةةاول دثةةن  الحةةدي  الةةمِ  زةةك ازدةةن  التبةةاول       
 ايماِ حن وسط ين ا الطنف ك(.
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رايع ا: التعب ن يتكنل غ ن دباشن زك الغضب دثن  التةكمى دةك شةنيل     
آخةةن أ ةةعم  الح ةةاة لتةةلش آخةةن  أو تما ةةب الوةةمم والغضةةب إلةةى فةةنِ 

 يازسنة(.

 خادا ا: التعب ن زك انح ال تازن دثو ا يالبكا . 

 ساِس ا: دن  التماصن الح   ا د  شنيل الح اة. 

وزن ت الباحثة ال ا ال زوى ال حك  ك  ووااما يتعدين يعةض العبةارال   
يةةب وُزةةِدلمت  وفا ةةا خرائاةةم  ولنتةةائج الدراسةةة اوسةةتطالز ة لوع نةةة ازول ةةة لباةةم        

 البنمِ.ص اغة 

 الخصائص القياسية لألألوات:

 أوًلا الصدق: 

ِ ا دةةك دحكةةال        لوتث ةةد دعةةك صةةد  أِوال الدراسةةة ازت ةةدل الباحثةةة زةةد
 الصد   ها:

:صدق المحكمين 

( دك ازسةاتوة ال تلصصة ك فةا دمةا  زوةم      10زن ت الباحثة ازِوال زوى  
ِ التا تضة اا   النبو  لتحديد ددى صحة الص اغة الوغمية  واثت ا  البنمِ لأليعا

 وأانل التعديالل الاايل ذ نها.

:)صدق االتساق الداخلي )البنائي 

( وو ل ووواة دةك خةار  الع نةة    100إذ يبات الباحثة ال ااي و زوى  
ازصو ة  لوبح  يغنل تحديةد دعةادالل اورتبةا  ية ك  ةن ينةد وال ا ةال الةو          

 ت النتائج كما يلي:، وجا يحتميب  و ولل ي ك البند والدراة الكو ة لو ا ال

ف  ا يلش دا ال التمافةل ال وااةا  تناوحةت دعةادالل اورتبةا  ية ك       
( لبعةةد التمافةةل فةةا  0.70-0.45( لبعةةد التمافةةل البكةةن   ويةة ك   0.47-0.65 

-0.69( فةةا يعةةد ال اةةاثدة  ويةة ك  0.74-0.71اوهت ادةةال والعةةاِال  ويةة ك  
( فةةا يعةةد 0.78-0.73 ك  ( فةةا يعةةد التمافةةل فةةا التعب ةةن اوثبعةةالا  ويةة  0.84

( فةا يعةد التمافةل فةا أسةال ب حةن       0.81-0.59التمافل المناا  وأخ ةنا ية ك    
الصنازال.   ا تناوحت دعادالل اورتبا  ي ك البنمِ والدراة الكو ة لو ا ةال  

( وا  عاما دعادالل ِالة إحصائ  ا  دما يت ن إلةى ت تة  البنةمِ    0.76-0.34ي ك  



  /غادة حممد عبد الغفار   د                                                                                           2017يونيه -2ج –العدد الواحد والثالثون  –جملة كلية اآلداب 

 

 
 

 ةةا تناوحةةت دعةةادالل اورتبةةا  يةة ك  ةةن يعةةد والدراةةة   يدراةةةع صةةد ل دمابملةةة  
 (.0.91-0.76الكو ة لو ا ال ي ك  

ف  ا يلةش دا ةال الةمزا ال  ااةا فتناوحةت دعةادالل اورتبةا  ية ك         
(  ويةة ك 0.74-0.68ينةةمِ يعةةد و ةةمح ال تةةازن والدراةةة الكو ةةة لوبعةةد يةة ك      

( لبنةةمِ يعةةد  0.80-0.63( لبنةةمِ يعةةد اوثتبةةاه لو تةةازن  ويةة ك     0.55-0.76 
تعةدين ال ة ا   ي ن ةا تناوحةت دعةادالل اورتبةا  ية ك ِراةة  ةن ينةد والدراةة            

(  وتناوحت دعادالل اورتبا  لأليعاِ الثال  0.57-0.39الكو ة لو ا ال ي ك  
 (.0.74-0.69يالدراة الكو ة لو ا ال ي ك  

أَدا دا ال الغضب وأسال ب التعادن دعب  فتناوحت دعةادالل اورتبةا    
(. دمةا ُيتة ن إلةى    0.76-0.63ي ك ِراة  ةن ينةد والدراةة الكو ةة لو ا ةال ية ك        

 ت ت  ال ااي و يدراةل دمابملة دك الصد .

:الصدق العاملي 

أانل الباحثة دحاولة لوتث د دك البن ة العادو ةة ل ا ةال التمافةل ال وااةا     
دةةدى  ثظةةن ا لحدايتةةب  إذ قاسةةت التمةةاثو لبنةةمِ ال ا ةةال  وأسةةبنل زةةك أن ق  ةةة 

(  دةةا يتةة ن إلةةى دالئ ةةة ز نةةة    0.82( يوغةةت  KMOدالئ ةةة الع نةةة ي ا ةةال    
الدراسةةة ااةةنا  التحو ةةن العةةادوا  و ةةولل أشةةارل ثتةةائج اختبةةار التمةةاثو إلةةى     
واةةةةةةةمِ تبةةةةةةةايك ِا ل إحصةةةةةةةائ  ا يةةةةةةة ك التباينةةةةةةةال زبةةةةةةةن ز نةةةةةةةة الدراسةةةةةةةة       

  ة   (  دمةا يتة ن إلةى ارتبةا  ا    0.00ِا  زند داةتمى ِولةة   6466.208=2  ا
البنةمِ يةال بامم العةام لو ا ةال  فوةةم ياةتبعد أ  دناةا  وأِخوةت ا  عامةا يالتحو ةةن         

 العادوا.

 أوًلا: نتائج التحليل العاملي من الدرجة األولى ءعد التدوير المائل:

أانل الباحثة اختبارم البنا ع البا ط يالتحو ن العةادوا ال تعادةد دة  التةدوين     
ِع التا اسُتلوصت دك 6ال ائن  وأ انل النتائج وامِ   ِم البنم ( زمادن تضم زد

يند ا(  واا  دم مع دا يبانه تبايك تول العمادن ثحةم   35دنحوة ينا  ال ا ال  
-1.36%( دةةك التبةةايك الكوةةا ال باةةن  وتناوحةةت قةة م إيمةةك لاةةا دةةك  57.21 

(. وت اين فا تتبعاتاا دا افتن تب الباحثةة زنةد ينةا  ال ا ةال  واةا ل      10.73
 عمادن   ا تظان يالمدو  التالا:تول ال
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 ( تشبعات العوامل الستة لمقياس التوافق الزواجي3جدول )

 البند
العادن 
 ازو 

العادن 
 الثاثا

العادن 
 الثال 

العادن 
 الناي 

العادن 
 اللادو

العادن 
 الااِل

 1.36 1.56 1.71 1.95 2.86 10.73 ق  ة إيمك

التبةةةةايك ال باةةةةن يعةةةةد   
 التدوين

12.74% 12.24% 11.31% 7.31% 7.09% 6.49% 

  % 57.21 التبايك الكوا

وواةةةدل الباحثةةةة دعةةةادالل ارتبةةةا  يةةة ك توةةةل العمادةةةن  دةةةا يتةةة ن إلةةةى زةةةدم     
 واا ل ثتائمب   ا يوا: عاملًيا من المرحلة الثانية،استاالل تاا  فثانل تحو و ا 

ى ُأِخوةةت العممادةةن الاةةتة التةةا اسةةتنتمتاا الباحثةةة يال نحوةةة ازولةةى إلةة       
التحو ن العةادوا يعةد التةدوين ال ائةن. وأشةارل النتةائج إلةى تتةب  العمادةن الاةتة           

%( وي كةك تاة  تب   50زوى زمادنل زام واحد فاط  ينابة تبايك دبان يوةت ثحةم    
التمافةةل ال وااةةا. وتناوحةةت دعةةادالل اورتبةةا  يةة ك  ةةن زادةةنل فنزةةا دةةك         

  أزالهةا لعادةن التمافةل    (  واةا 0.76-0.53العمادن الاتة والعادن العةام ية ك    
البكن   ُيم التمافل فا التعب ن اوثبعالا  يو ب اوتبا  فا اوهت ادال  يم التمافل 

 المناا  ُيم زادن التمافل فا حن الصنازال وأخ ن ا ال ااثدة.

  ةةا أاةةنل الباحثةةة دحاولةةة لوتث ةةد دةةك البن ةةة العادو ةةة ل ا ةةال الةةمزا     
ال ا ال  وأسبنل زةك أن ق  ةة دةدى دالئ ةة     ال  ااا  إذ قاست التماثو لبنمِ 

(  دمةةا يتةة ن إلةةى دالئ ةةة ز نةةة الدراسةةة   0.67( يوغةةت  KMOالع نةةة ي ا ةةال  
اانا  التحو ن العادوا  و ولل أشارل ثتائج اختبار التمةاثو إلةى واةمِ تبةايك     

ِا  زند داةتمى  1372.11=2ِا ل إحصائ   ا ي ك التباينال زبن ز نة الدراسة   ا
(  دمةةا يتةة ن إلةةى ارتبةةا  ا  ةة  البنةةمِ يةةال بامم العةةام لو ا ةةال  فوةةم   0.00ِولةةة 

 ياتبعد أ  دناما  وأِخوت ا  عاا يالتحو ن العادوا.

 أوًلا: نتائج التحليل العاملي من الدرجة األولى ءعد التدوير المائل: 

أانل الباحثة اختبارم البنا ع البا ط يالتحو ن العادوا ال تعادد د  التدوين 
ِع التا اسُتلوصت دك 3 ائن  وأ انل النتائج وامِ  ال ِم البنم ( زمادن تضم زد

يند ا(  واا  دم مع دا يبانه تبايك تول العمادن ثحةم   18دنحوة ينا  ال ا ال  
-1.43%( دةةك التبةةايك الكوةةا ال باةةن  وتناوحةةت قةة م إيمةةك لاةةا دةةك  41.64 

ينا  ال ا ال  واا ل تول (. وت اين فا تتبعاتاا دا افتن تب الباحثة زند 3.56
 العمادن   ا تظان يالمدو  التالا:
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 ( تشبعات العوامل الثالثة لمقياس الوعي المزاجي4جدول )

 العادن الثال  العادن الثاثا العادن ازو  البند

 1.43 2.50 3.56 ق  ة إيمك

 %12.90 %13.68 %15.06 التبايك ال بان يعد التدوين

 % 41.64 التبايك الكوا

ولةةم تمةةد الباحثةةة دعةةادالل ارتبةةا  ِالةةة يةة ك توةةل العمادةةن دةةا يتةة ن إلةةى    
 استاالل تاا.

  ةةا أاةةنل الباحثةةة دحاولةةة لوتث ةةد دةةك البن ةةة العادو ةةة ل ا ةةال الغضةةب       
وأسال ب التعادن دعب إذ قاسةت التمةاثو لبنةمِ ال ا ةال  وأسةبنل زةك أن ق  ةة        

يت ن إلى دالئ ةة ز نةة   (  دا 0.77( يوغت  KMOددى دالئ ة الع نة ي ا ال  
الدراسةةة ااةةنا  التحو ةةن العةةادوا  و ةةولل أشةةارل ثتةةائج اختبةةار التمةةاثو إلةةى     

ِا  272.11=2وامِ تبايك ِا ل إحصائ   ا ية ك التباينةال زبةن ز نةة الدراسةة   ةا      
(  دمةةا يتةة ن إلةةى ارتبةةا  ا  ةة  البنةةمِ يةةال بامم العةةام   0.00زنةةد داةةتمى ِولةةة 

 ناا  وأِخوت ا  عاا يالتحو ن العادوا.لو ا ال. فوم ياتبعد أ  د

 نتائج التحليل العاملي من الدرجة األولى ءعد التدوير المائل: -

أانل الباحثة اختبارم البنا ع البا ط يالتحو ن العادوا ال تعادد د  التدوين 
ِع التةا اسُتلوصةت دةك     ِم البنم ال ائن  وأ انل النتائج وامِ زادن زامل يضم زد

ينمِ(  واا  دم مع دا يبانه تبايك تول العمادن ثحم  10 ا ال  دنحوة ينا  ال
-1.62%( دعةةك التبةةايك الكوةةا ال باةةن  وتناوحةةت قةة م إيمةةك لاةةا دةةك  62.54 

 (  دما يت ن إلى التعادن د  ال ا ال وفا ا لودراة الكو ة لوغضب.3.56

 ثانًيا الثبات:

داخوا ألبةةةا أاةةةنل الباحثةةةة تحو و ةةةا لا ةةةال الثبةةةال ي عادةةةن اوتاةةةا  الةةة   
 نوثبا   و ولل إزاِة التطب ل زوى الع نة اوسةتطالز ة يعةد دةنور أسةبمز ك      
وأشةةارل النتةةائج إلةةى واةةمِ يعةةض البنةةمِ التةةا تضةةعم دةةك يبةةال ال ا ةةال           

( دةةةةك دا ةةةةال التمافةةةةل 28  26  21  16  8  4فاسةةةةتبعدل  وهةةةةا البنةةةةمِ  
زا ال  ااةةا  ( دةةك دا ةةال الةةم18  17  14  11  1 10ال وااةةا  والبنةةمِ  

( دةك دا ةال الغضةب  واةا ل دعةادالل      10  9  ا استبعدل الباحثةة البنةديك    
 الثبال يعد الحو    ا يالمدو  التالا:
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 ( معامالت الثبات لمقاييس الدراسة5جدول )

 البعد ال ا ال
زدِ 
 البنمِ

دعادن الثبال ألبا 
  نوثبا 

 دعادن الثبال
 يإزاِة التطب ل

التمافل 
 ال وااا

 0.71 0.74 8 افل البكن التم

 0.75 0.73 6 اوتبا  فا اوهت ادال والعاِال

 0.79 0.76 3 ال ااثدة

 0.73 0.69 3 التمافل فا التعب ن اوثبعالا

 0.79 0.75 4 التمافل المناا

 0.77 0.76 5 حن الصنازال أسال ب التمافل فا

 0.90 0.92 29 الدراة الكو ة

المزا 
 ال  ااا

 0.71 0.77 4 ال تازنو مح 

 0.72 0.75 5 اوثتباه لو تازن

 0.76 0.69 3 تعدين ال  ا 

 0.81 0.74 12 الدراة الكو ة

 0.85 0.81 8 الدراة الكو ة ل ا ال الغضب

تت ن تول النتائج إلى ت ت  ال اةاي و فةا ِراسةتنا الحال ةة يدراةة دابملةة       
 ن إلى زدم ت تعاا يالثبال ال ابم .دك الثبال يعد حو  البنمِ التا أشار التحو 

 إجرا ات التطبيق: -

يبات الباحثة يعد تكةميك ال اةاي و فةا صةمرتاا الناائ ةة  زوةى دةك رغةب           
يال تةةار ة دةةك ازووا  وال واةةال  ولةةم يكةةك ازدةةن ياةة ن ا أن يمت ةة  اوينةة ك دعةةا  

حثة أن تكةمن الع نةة دت ايوةة  وا تبةت أن     ل ااية زك ينمِ ال ااي و  ولم تتتن  البا
يكمثما دت وا ك يغض النظةن زةك الثنائ ةال فةا التطب ةل لوتث ةد دةك ِراةة التمافةل          
ال وااةةا. وُثِبةةوم التطب ةةل يالتنت ةةب التةةالا  اختبةةار التمافةةل ال وااةةا  يو ةةب اختبةةار       

 المزا ال  ااا  وأخ نا دا ال الغضب وأسال ب التعادن دعب لدى ازووا .

 المعالجة اإلحصائية: -

استلددت الباحثة دعةادالل اورتبةا  ي نسةمن  ودعادةن ألبةا  نوثبةا           
والتحو ةةن العةةةادوا يطنياةةة ال كمثةةةال ازساسةة ة والتةةةدوين ال ائةةن  واختبةةةار ل     

  و ولل اختبةار تحو ةن   T-TESTلع نت ك داتاوت ك لوبنو  ي ك الو مر وااثا  
اختبةةار تحو ةةن اوثحةةدار اللطةةا ال نحوةةا   وANOVAالتبةةايك ُأحةةاِ  اوتمةةاه 

Step-Wise Regression Test ودعادةةن اورتبةةا  ي نسةةمن  .Person 
Coffecient Correlation. 
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 النتائج: -

تاةةتعنل الباحثةةة ثتةةائج الدراسةةة وفا ةةا لوبةةنول وتنت بامةةا وقةةد  ةةان            
التاةةاؤ  ازو  يالدراسةةة استكتةةافا يةةدور يتةةثن تدةةا ِراةةة الةةمزا ال  ااةةا        
والتعمر يالغضب وأسال ب التعادةن دة  الغضةب والتمافةل ال وااةا لةدى أفةناِ        
ز نة الدراسة؟ت  وُيت ن المدو  التالا إلى ال تمسطال الحااي ة لةدراال أفةناِ   

 الع نة زوى دتغ نال الدراسة.

( المتوسطات الحساءية واالنحرافات المعيارية ألفراأل العينة على 6جدول )
 متغيرات الدراسة

 اوثحنا  ال ع ار  ال تمسط الحاايا غ نال ت

 5.80 33.80 يعد التمافل البكن 

 4.33 23.22 يعد اوتبا  فا اوهت ادال والعاِال

 2.51 11.87 يعد ال ااثدة

 2.01 13.37 يعد التمافل فا التعب ن اوثبعالا

 2.82 16.99 يعد التمافل المناا

 3.73 20.48 حن الصنازال أسال ب يعد التمافل فا

 18.05 119.75 ِراة التمافل ال وااا الكو ة

 3.61 11.61 يعد و مح ال تازن

 2.59 20.09 يعد اوثتباه لو تازن

 2.47 11.01 يعد تعدين ال  ا 

 6.20 42.72 ِراة المزا ال  ااا

 18.84 41.18 ِراة الغضب

 1.93 2.94 التمنب والص ت زند الغضب أسومب

 1.32 1.16 شن زك الغضبالتعب ن ال با أسومب

 2.09 2.73 الحدي  المِ  والتباول أسومب

 0.85 0.43 التعب ن غ ن ال باشن زك الغضب أسومب

 0.72 0.41 التعب ن زك انح ال تازن أسومب

 0.79 0.31 اودتناع زك التماصن الح   ا أسومب

 يتضةةح دةةك النتةةائج أن ِراةةة التمافةةل ال وااةةا الكو ةةة دنتبعةةة يالع نةةة       
( دك الدراة الكو ة لو ا ال  وأن أ ثن ازيعةاِ دةك ح ة  الدراةة     0.8 0 تاارب

 اثت التمافل فا التعب ن اوثبعالا  يو ب التمافل المناا يم التمافل البكن   يو ب 
التمافل فا حن الصنازال  وأخ ن ا يعد ال ااثدة    ةا تتة ن النتةائج إلةى ِراةة      

( دةةك 0.71ااةةا يةة ك أفةةناِ الع نةةة  أزوةةى دةةك ال تمسةةط فةةا ِراةةة الةةمزا ال  
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الدراة الكو ة لو ا ال  و ان أزوى تول ازيعاِ يعد اوثتبةاه لو تةازن يو ةب تعةدين     
 ال  ا  وأخ نا يعد و مح ال تازن.

( دةك الدراةة   0.56واا ل ِراة الغضب لدى أفناِ الع نةة دتمسةطة      
الةةةمِ   الكو ةةةة  و اثةةةت أ ثةةةن أسةةةال ب التعادةةةن دةةة  الغضةةةب زسةةةومب الحةةةدي  

والتبةةاول يو ةةب أسةةومب التمنةةب والصةة ت  يةةم أسةةومب التعب ةةن ال باشةةن زةةك          
الغضب  يم التعب ن غ ن ال باشن زك الغضب  يةم التعب ةن زةك اةنح ال تةازن       

 .زك التماصن الح   ا ي ك ال وا ك وأقوام اودتناع

و ان البنل ازو  لوبح  الناهك أَثب تو تماد فنو  ي ك المنا ك فا   
ك  ِراة المزا ال  ااا  وِراة الغضب  وأسال ب التعادن د  الغضب   ن د

والتمافل ال وااات. ولوتث د دك ددى صحة هةوا البةنل أاةنل الباحثةة اختبةار      
ل لع نتةة ك داةةتاوت ك لو اارثةةة يةة ك الةةو مر وااثةةا  فةةا  ةةن دةةك ِراةةة الةةمزا    

 وااةا   ال  ااا  وِراةة الغضةب  وأسةال ب التعادةن دعةب  وِراةة التمافةل ال       
 واا ل النتائج   ا يالمدو  التالا:

 ( نتائج اختبار ت للفروق ءين الجنسين في متغيرات الدراسة7جدول )

 الع نة ال ا ال
ال تمسط 
 الحاايا

اوثحنا  
 ال ع ار 

 الدولة ل

 3.64 12.02 144الو مر ن=  يعد و مح ال تازن
1.78 0.075 

 3.57 11.30 186ن=  ااثا 

 2.54 20.66 144الو مر ن=  اه لو تازنيعد اوثتب
3.61 0.000** 

 2.54 19.64 186ن=  ااثا 

 2.24 11.83 144الو مر ن=  يعد تعدين ال  ا 
5.49 0.000** 

 2.46 10.38 186ن=  ااثا 

الدراةةةةة الكو ةةةةة ل ا ةةةةال   
 المزا ال  ااا

 5.98 44.52 144الو مر ن= 
4.77 0.000** 

 6.02 41.33 186ن=  ااثا 

 19.00 40.49 144الو مر ن=  ِراة الغضب
-0.58 0.558 

 18.74 41.73 186ن=  ااثا 

 2.11 3.08 144الو مر ن=  أسومب التمنب
1.13 0.256 

 1.78 2.83 186ن=  ااثا 

التعب ةةن ال باشةةن   أسةةومب
 زك الغضب

 1.25 1.17 144الو مر ن= 
0.04 0.971 

 1.38 1.17 186ن=  ااثا 

الحةةةةدي  الةةةةمِ   أسةةةةومب
 والتباول

 2.27 2.95 144الو مر ن= 
1.66 0.097 

 1.92 2.56 186ن=  ااثا 
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 ( نتائج اختبار ت للفروق ءين الجنسين في متغيرات الدراسة7جدول )تاءع / 

 الع نة ال ا ال
ال تمسط 
 الحاايا

اوثحنا  
 ال ع ار 

 الدولة ل

التعب ةةةةةةن غ ةةةةةةن  أسةةةةةةومب
 ك الغضبال باشن ز

 0.79 0.29 144الو مر ن= 
-2.75 0.006** 

 0.89 0.54 186ن=  ااثا 

التعب ةن زةك اةنح     أسومب
 ال تازن

 0.50 0.14 144الو مر ن= 
-6.52 0.000** 

 0.79 0.61 186ن=  ااثا 

اودتنةةةاع زةةةك   أسةةةومب
 التماصن الح   ا

 0.64 0.29 144الو مر ن= 
-0.34 0.727 

 0.89 0.32 186ن=  ااثا 

 4.56 34.81 144الو مر ن=  التمافل البكن 
2.92 0.004** 

 6.51 33.03 186ن=  ااثا 

اوتبةةةا  فةةةا اوهت ادةةةال   
 والعاِال

 3.27 24.66 144الو مر ن= 
5.79 0.000** 

 4.73 22.11 186ن=  ااثا 

 1.93 12.58 144الو مر ن=  ال ااثدة
4.86 0.000** 

 2.77 11.32 186ن=  ااثا 

التمافةةةةةةةل فةةةةةةةا التعب ةةةةةةةن 
 اوثبعالا

 1.25 13.91 144الو مر ن= 
4.77 0.000** 

 2.35 12.95 186ن=  ااثا 

 2.40 17.68 144الو مر ن=  التمافل المناا
4.03 0.000** 

 3.00 16.45 186ن=  ااثا 

حةن   أسةال ب  التمافةل فةا  
 الصنازال

 3.40 20.87 144الو مر ن= 
1.71 0.087 

 3.96 20.18 186ن=  ااثا 

الدراةةةةة الكو ةةةةة لوتمافةةةةل   
 ال وااا 

 13.25 124.54 144الو مر ن= 
4.58 0.000** 

 20.29 116.05 186ن=  ااثا 

وتت ن تول النتائج إلى وامِ فنو  ِالة إحصائ  ا ي ك الو مر وااثا  فا 
دراة الكو ة أو ازيعاِ  إذ ز نة الدراسة فا دا ال المزا ال  ااا سما  زوى ال

( زدا يعد و مح ال تةازن لةم تكةك    0.000 اثت ق م ل ِالة زند داتمى ِولة 
. و اثةةت البةةنو  لصةةالح ز نةةة الةةو مر. 0.05ق  ةةة ل ِالةةة زنةةد داةةتمى ِولةةة 

وري ا تبان تول النت مة يثن الو مر غالب ا دا يظانون ِراة ثضج اثبعالا تتة ح  
 ام ال  اا ة داارثة يااثا .لام المزا اززوى يحاوت

ي ن ا فا دا ال الغضب وأسال ب التعادن دعب أ انل النتائج زدم وامِ 
فنو  ِالة إحصائ  ا ي ك المنا ك فا ِراة الغضب وأسةال ب التعادةن دعةب  قة م     

( زةدا زوةى أسةومب التعب ةن غ ةن ال باشةن       0.05ل غ ن ِالة زند داتمى ِولةة  
ك اةنح ال تةةازن  إذ  اثةةت قةة م ل ِالةةة زنةةد  زةك الغضةةب  وأسةةومب التعب ةةن زةة 
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( و اثةةت النتةةائج لصةةالح ز نةةة ااثةةا . وتعةةد توةةل النت مةةة    0.01داةةتمى ِولةةة 
دنطا ة  فغالب ا دا تومث ازثثى لوتنب و زك دتازنها الغا بة يالتكمى خخةنيك   
أو إساا  غضباا زوى حواة أ عم يالاواوة ازسنية  ازينا     ا أَثاةا از ثةن   

ب ن ا زك غضباا يالبكةا   ي ن ةا ثمةد أن توةل ازسةال ب إذا دةا دارسةاا الناةا          تع
يمصةةم يالضةةعم  وأثاةةا أدةةمر تتنةةافى دةة  الصةةمرة التاو ديةةة الوهن ةةة لوناةةن فةةا  

 ال مت عال التنق ة.

أَدا زك البنو  ي ك المنا ك فا أيعةاِ التمافةل ال وااةا وِراتةب الكو ةة       
ق ا ِالة إحصائ  ا ي ك ااثا  والو مر فةا ا  ة    فثشارل النتائج إلى أن هناك فنو

( 0.01أيعةةاِ التمافةةل وِراتةةب الكو ةةة  إذ  اثةةت قةة م ل ِالةةة زنةةد داةةتمى ِولةةة  
لصالح ز نة الو مر  زدا زوى يعد التمافل فةا أسةال ب حةن الصةنازال لةم يكةك       
هنةةاك فةةن  ِا  يةة ك المناةة ك  إذ  اثةةت ق  ةةة ل غ ةةن ِالةةة زنةةد داةةتمى ِولةةة    

وتبان الباحثة تول النت مة أن الةو مر ري ةا و يبصةحمن يدراةة  ب ةنة       (.0.05
زك ح اتام التلص ة  وري ا و يضعمن اهت اد ا ل ا يحد  دةك اختالفةال ي ةنام    
وي ك ووااتام داارثة يااثا  الالتا يتعنن يبداحة أ  اختالفال ياة طة ي ةنام   

ثاةةم أيضةةا از ثةةن  ويةة ك أوواااةةم  دةةا يتةةعنهك يعةةدم التمافةةل دةة  أوواااةةك وأ   
 إفصاح ا زك دتازنهم تماه ح اتاك ال وا ة. 

ولوتث ةةد دةةك صةةحة البةةنل الثةةاثا لودراسةةة الاائةةن تو تماةةد فةةنو  يةة ك     
ال نتبع ك فا التمافل ال وااا وال نلبضة ك فةا التمافةل ال وااةا فةا  ةن دةك        
ِراة المزا ال  ااا وِراة الغضةب وأسةال ب التعادةن دة  الغضةبت. قاة ت       

( دةك  0.25ازفناِ يع نة الدراسة إلى الحاصةو ك زوةى أقةن دةك ال  لة ك        الباحثة
ِراة(  وي ثومن ز نة 112أفناِ الع نة زوى دا ال التمافل ال وااا  ازقن دك 

( ووا ا ووواة  ودك حصوما زوى 87ال نلبض ك فا التمافل ال وااا وتضم  
ِراةة( وي ثوةما    133( دةك أفةناِ الع نةة  اززوةى دةك      0.75أزوى دةك ال  لة ك    

 ( ووا ا ووواة. 84ز نة ال نتبع ك فا ِراة التمافل ال وااا وتضم  

واستلددت الباحثة اختبار ل لع نت ك داتاوت ك لو اارثة ي نا ةا فةا ِراةة    
الةةةمزا ال  ااةةةةا وأيعةةةةاِه  ودا ةةةال الغضةةةةب وأسةةةةال ب التعادةةةن دعةةةةب لةةةةدى    

 ال ت وا ك  واا ل النتائج   ا يالمدو  التالا:
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( نتائج اختبار ت للفروق ءين المنخفضين والمرتفعين في ألرجة 8)جدول 
 التوافق الزواجي على متغيرات الدراسة

 الع نة ال ا ال
ال تمسط 
 الحاايا

اوثحنا  
 ال ع ار 

 الدولة ل

ال نلبض ك فا  يعد و مح ال تازن
  ِراة التمافل

 87ن= 
9.24 2.74 

-10.38 0.000** 

ال نتبع ك فا ِراة 
 84 =ن لالتماف

13.92 3.15 

ال نلبض ك فا  يعد اوثتباه لو تازن
 ِراة التمافل

 87ن=  
19.03 2.95 

-4.88 0.000** 
ال نتبع ك فا ِراة 

 84التمافل ن= 
20.96 2.14 

ال نلبض ك فا  يعد تعدين ال  ا 
 ِراة التمافل 

 87ن= 
9.76 2.22 

-4.77 0.000** 
ال نتبع ك فا ِراة 

 84التمافل ن= 
11.57 2.70 

الدراةةةةة الكو ةةةةة ل ا ةةةةال  
 المزا ال  ااا

ال نلبض ك فا 
 ِراة التمافل 

 87ن= 
38.03 4.29 

-10.48 0.000** 
ال نتبع ك فا ِراة 

 84التمافل ن= 
46.46 6.09 

ال نلبض ك فا  ِراة الغضب
 التمافل  ِراة
 87ن= 

44.34 20.42 
3.57 0.000** 

ال نتبع ك فا ِراة 
 84 التمافل ن=

33.57 17.95 

ال نلبض ك فا  أسومب التمنب
 ِراة التمافل

 87ن=  
3.17 1.71 

1.18 0.237 
ال نتبع ك فا ِراة 

 84التمافل ن= 
2.82 2.13 
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( نتائج اختبار ت للفروق ءين المنخفضين والمرتفعين في 8جدول )تاءع/ 
 ألرجة التوافق الزواجي على متغيرات الدراسة

 الع نة ال ا ال
ل تمسط ا

 الحاايا
اوثحنا  
 ال ع ار 

 الدولة ل

التعب ةةن ال باشةةن  أسةةومب
 زك الغضب

ال نلبض ك فا 
 ِراة التمافل 

 87ن= 
1.51 1.38 

3.49 0.001** 
ال نتبع ك فا ِراة 

 84التمافل ن= 
0.82 1.20 

الحةةدي  الةةمِ    أسةةومب
 والتباول

ال نلبض ك فا 
 ِراة التمافل 

 87ن= 
1.65 1.52 

-5.97 0.000** 
ال نتبع ك فا ِراة 

 84التمافل ن= 
3.46 2.33 

التعب ةةةن غ ةةةن   أسةةةومب
 ال باشن زك الغضب

ال نلبض ك فا 
 ِراة التمافل 

 87ن= 
0.62 1.00 

2.53 0.012* 
ال نتبع ك فا ِراة 

 84التمافل ن= 
0.28 0.70 

التعب ن زةك اةنح    أسومب
 ال تازن

ال نلبض ك فا 
 ِراة التمافل 

 87ن= 
0.58 0.93 

1.26 0.208 
ال نتبع ك فا ِراة 

 84التمافل ن= 
0.43 0.68 

اودتنةةةاع زةةةك   أسةةةومب
 التماصن الح   ا

ال نلبض ك فا 
 ِراة التمافل 

 87ن= 
0.51 0.72 

5.36 0.000** 
ال نتبع ك فا ِراة 

 84التمافل ن= 
0.07 0.26 

نتبع ك فةا ِراةة   تت ن النتائج إلى أن هناك فنوق ا ِالة إحصائ  ا ي ك ال 
التمافل ال وااا وال نلبضة ك فةا التمافةل ال وااةا زوةى أيعةاِ دا ةال الةمزا         

(  0.000ال  ااةةا وِراتةةب الكو ةةة  إذ  اثةةت قةة م ل ِالةةة زنةةد داةةتمى ِولةةة      
واا ل ا  عاا لصالح دم مزة ال ةنتبع ك فةا التمافةل ال وااةا. دمةا يعنةا أن       

تبعةةة دةةك التمافةةل ال وااةةا    اززوةةى فةةا الةةمزا ال  ااةةا يتاةة من يدراةةة دن   
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ويباةةن ذلةةل أن الةةمزا يةةال  ا  واوثتبةةاه لو تةةازن أحةةد أهةةم دؤشةةنال النضةةج    
اوثبعالا وتا ح لوبةنِ يباةم اخخةن وتمقة  أفعالةب والع ةن وفا ةا لاةا دةك تمقعةال           

 صائبة.

  ا ُتت ن إلى أن هناك فنوق ا ِالةة إحصةائ  ا ية ك ال ةنتبع ك فةا التمافةل       
 ك ف ةب فةا ِراةة الغضةب  وأسةال ب التعادةن دعةب  التعب ةن         ال وااا وال نلبض

ال باشةةن زةةك الغضةةب  والتعب ةةن غ ةةن ال باشةةن زةةك الغضةةب  واودتنةةاع زةةك         
  لصةةالح 0.001التماصةةن الح   ةةا(  فكاثةةت قةة م ل ِالةةة زنةةد داةةتمى ِولةةة     

ال نلبضة ك فةةا التمافةةل ال وااةةا  ي ن ةةا أشةةارل النتةةائج إلةةى أن ال ةةنتبع ك فةةا  
ل وااةا أزوةى فةا اسةتلدام أسةومب التبةاول والحةدي  الةمِ  داارثةة          التمافل ا

ِالة زند داتمى ِولة  5.97-يال نلبض ك فا التمافل ال وااا  يوغت ق  ة ل 
( دا يعنا أن اززوةى فةا التمافةل ال وااةا و يتةعنون يدراةة غضةب        0.000

عبةنون  دنتبعة  ي ن ا ازقن فا التمافل ال وااا يتعنون يغضب أزوى  وأثام ي
غالب ا زك غضبام إَدا يتكن دباشنل يالصنا  أو اوثبمار غضب ا أو دحاولة إيالم 
شنيل الح اة  أو التعب ن غ ن ال باشن زك غضبام يالتكمى خخنيك أو اودتناع 
زك التماصن الح   ا د  شنيل الح اة  ولم تكك هنةاك فةنو  ِالةة فةا أسةال ب      

 نلبضة ك زوةى أسةال ب التمنةب والتعب ةن      التعادن د  الغضب ي ك ال نتبع ك وال
 . 0.05زك انح ال تازن  فوم تكك ق م ل ِالة زند داتمى ِولة 

ولوتث د دك صحة البةنل الثالة  يالدراسةة الاائةن تي كةك التنبةؤ يدراةة        
التمافةةل ال وااةةا وأيعةةاِه دةةك خةةال  ِراةةة  ةةن  دةةك  أيعةةاِ الةةمزا ال  ااةةا       

لغضةةب  والع ةةن  وال اةةتمى التعو  ةةا وِراةةة الغضةةب  وأسةةال ب التعادةةن دةة  ا
لو وا ك  ووامِ أينا   وددة ال وا   والةدخن التةان (ت  وثظةن ا ل ةا أ انتةب      
ثتائمنا دك فنو  ِالة ي ك المنا ك فا تول ال تغ نال  فضوت الباحثة أن تمن  
تحو ن اوثحدار اللطا زوى ز نة الو مر وحدها يم ز نة ااثا  وحةدها  ياةد    

قة لوعمادن التا تاام فا التنبؤ يالتمافل ال وااا  واةا ل النتةائج   تحديد أ ثن ِ
   ا يوا:
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 أوًلا: عينة الذكور: 

 ( قيم معامل االنحدار في النموذج 9جدول )
 وفًقا ألسلوب االنحدار الخطي المتدرج

 Rدني   Rق  ة  الن مذ 
R 

 ال عدلة
اللطث 
 ال ع ار 

 11.12 0.28 0.29 0.54 فعا حالة ال تغ ن ال اتان المزا ال  ااا

 9.99 0.42 0.43 0.65 المزا ال  ااا ووامِ أينا  ال تغ ن ال اتان فا حالة

 أينا  ال  ااا ووامِ ال اتان المزا فا حالة ال تغ ن
 التعب ن انح ال تازن  وأسومب

0.71 0.49 0.48 9.46 

 أينا  فا حالة ال تغ ن ال اتان المزا ال  ااا ووامِ
التعب ةن   وأسةومب  ن زةك اةنح ال تةازن   التعب ة  وأسةومب 

 غ ن ال باشن زك الغضب
0.73 0.53 0.52 9.14 

تت ن النتائج إلى أن ق  ة دعادن اوثحدار اوِاِل د  اوِياِ ال تغ نال  
( فا حالة دتغ ن داةتان واحةد   0.54ال اتاوة التا أِخوت إلى الن مذ   فكاثت  

ال اتنحةة فةا التنبةؤ يةالتمافل     (  دا يت ن إلى ِولة ال تغ ةنال  0.73وأصبحت  
ال وااا  واا ل أ ثن ال تغ نال إساادا فةا التنبةؤ يةالتمافل ال وااةا الدراةة      
الكو ة ل ا ال المزا ال  ااا  ودتغ ن وامِ أينا   واتباع أسةومب التعب ةن زةك    
اةةنح ال تةةازن  وأسةةومب التعب ةةن يتةةكن غ ةةن دباشةةن زةةك الغضةةب لةةدى ز نةةة     

 ذ    ا يوا:ازووا . واا ل ق م الن م

 ( معامالت التنبؤ في النموذج االنحداري 10جدول )
 البسيط للعوامل ذات الداللة 

 ق  ة ي تا دصدر التنبؤ
اللطث 
 ال ع ار 

 ِولتاا ق  ة ل

 0.000 12.046 7.277 87.661 الثايت

 0.000 7.804 0.175 0.612 دتغ ن المزا ال  ااا

 0.000 5.888- 1.802 0.425- دتغ ن وامِ أينا 

 0.000 4.753- 1.989 0.399- التعب ن زك انح ال تازن أسومب

التعب ةةن زةةك الغضةةب يتةةكن غ ةةن      أسةةومب
 دباشنل

-0.245 1.245 -2.918 0.004 

تتةة ن توةةل النتةةائج إلةةى أن دتغ ةةن الةةمزا ال  ااةةا ينِبةةئ يتةةكنل إيمةةايا       
وأسةومب   يالتمافل ال وااا لدى ازووا  الو مر  ي ن ةا  ةان دتغ ةن واةمِ أينةا      
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التعب ن زك الغضب يتكنل غم ن دباشن ودتغ ن أسومب البكةا  لوتعب ةن زةك اةنح     
 ال تازن زند الغضب يتنبؤوا يتكن زكاا يالتمافل ال وااا لدى الو مر.

ويةةالنظن لأليعةةاِ ال تضةة نة فةةا دا ةةال التمافةةل ال وااةةا   ةةنرل الباحثةةة     
   ا يوا:ازسال ب الااياة د   ن يعد زوى حدة  واا ل النتائج 

:التوافق الفكري 

( معامالت التنبؤ في النموذج االنحداري البسيط للعوامل ذات 11جدول )
 الداللة ءالتوافق الفكري لدى األزواج الذكور

 ق  ة ي تا Rق  ة  دصدر التنبؤ
اللطث 
 ال ع ار 

 ِولتاا ق  ة ل

 الثايت

0.749 

17.320 3.328 5.204 0.000 

 0.000 5.939 0.060 0.468 دتغ ن المزا ال  ااا

 0.005 2.839- 0.704 0.251- دتغ ن وامِ أينا 

 0.000 5.262- 0.669 0.438- التعب ن زك انح ال تازن أسومب

التعب ةةن زةةك الغضةةب يتةةكن    أسةةومب
 غ ن دباشن

-0.341 0.438 -3.949 0.000 

 0.000 4.156 0.375 0.325 داتمى تعو م ال واة

 0.022 2.331- 0.257 0.167- ِراة الغضب

 0.022 2.319- 0.459 0.171- دن  التماصن الح   ا أسومب

تت ن تول النتائج إلى أن دتغ نال الةمزا ال  ااةا وداةتمى تعوة م ال واةة      
تتنبةةث يةةالتمافل البكةةن  لةةدى ازووا  إيماي  ةةا  ي ن ةةا تتنبةةث دتغ ةةنال واةةمِ أينةةا     

 ةن زةك الغضةب يتةكن غ ةن      وأسومب التعب ن زك اةنح ال تةازن وأسةومب التعب   
 دباشن وِراة الغضب وأسومب دن  التماصن الح   ا زكا  ا يالتمافل البكن .
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ُءعد االتفاق في االهتمامات والعاألات : 

ذات الداللة ( معامالت التنبؤ في النموذج االنحداري البسيط للعوامل 12جدول )

 ءالتوافق في االهتمامات والعاألات لدى الذكور

 ق  ة ي تا Rق  ة  ؤدصدر التنب
اللطث 
 ال ع ار 

 ِولتاا ق  ة ل

 الثايت

0.728 

17.428 2.037 8.582 0.000 

 0.000 6.850 0.041 0.477 دتغ ن المزا ال  ااا

 0.000 6.264- 0.316 0.466- الع ن

 0.000 3.852- 0.483 0.295- التعب ن زك انح ال تازن أسومب

 0.000 3.341- 0.332 0.229- دن  التماصن الح   ا أسومب

 0.028 2.237 0.000 0.157 الدخن التان 

 0.043 2.047- 0.191 0.140- ِراة الغضب

تتةة ن توةةل النتةةائج إلةةى أن دتغ ةةنال الةةمزا ال  ااةةا والةةدخن التةةان   
تتنبث يالتمافل فا العاِال واوهت ادال لدى ازووا  إيماي  ا ي ن ا تتنبةث دتغ ةنال   

لتعب ةةن زةةك اةةنح ال تةةازن  وأسةةومب دنةة  التماصةةن الح   ةةا  الع ةةن وأسةةومب ا
 وِراة الغضب زكا  ا يالتمافل فا اوهت ادال والعاِال.

 ُءعد المساندة: -ج

( معامالت التنبؤ في النموذج االنحداري البسيط للعوامل ذات 13جدول )
 الداللة في ءعد المساندة لدى األزواج الذكور

 اق  ة ي ت Rق  ة  دصدر التنبؤ
اللطث 
 ال ع ار 

 ِولتاا ق  ة ل

 الثايت

0.509 

8.363 1.522 5.499 0.000 

 0.050 1.932 0.064 0.181 دتغ ن اوثتباه لو تازن

 0.001 3.432 0.153 0.294 دتغ ن داتمى تعو م ال واة

 0.000 3.994- 0.310 0.414- التعب ن زك انح ال تازن أسومب

التعب ةةن زةةك الغضةةب يتةةكن    أسةةومب
 غ ن دباشن

-0.319 0.218 -2.918 0.000 

تت ن تول النتائج إلى أن دتغ نال اوثتباه لو تازن وداتمى تعو م ال واة 
تتنبث يال ااثدة ي ك ال وا ك لدى ازووا  إيماي  ا  ي ن ةا تتنبةث دتغ ةنال وأسةومب     
التعب ةةن زةةك اةةنح ال تةةازن وأسةةومب التعب ةةن زةةك الغضةةب يتةةكن غ ةةن دباشةةن   

 ال ااثدة لدى ازووا .زكا  ا ي
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 التوافق في التعبير االنفعالي: -أل

( ُمعامالت التنبؤ في النموذج االنحداري البسيط للعوامل ذات 14جدول )
 الداللة ءالتوافق في التعبير االنفعالي لدى الذكور

 ق  ة ي تا Rق  ة  دصدر التنبؤ
اللطث 
 ال ع ار 

 ِولتاا ق  ة ل

 الثايت

0.662 

14.068 1.076 13.042 0.000 

 0.000 3.629 0.042 0.372 دتغ ن المزا ال  ااا

 0.000 5.714- 0.215 0.506- وامِ ازينا 

 0.000 4.500- 0.085 0.350- ِراة الغضب

 0.000 3.753 0.126 0.323 دتغ ن داتمى تعو م ال واة 

 0.005 2.888 0.000 0.222 الدخن التان 

 0.048 2.000 0.061 0.196 دتغ ن تعدين ال  ا 

تتةة ن توةةل النتةةائج إلةةى أن دتغ ةةنال الةةمزا ال  ااةةا وداةةتمى تعوةة م       
ال واةةة والةةدخن التةةان  ودتغ ةةن تعةةدين ال ةة ا   تتنبةةث يةةالتمافل فةةا التعب ةةن         
اوثبعالا لدى ازووا  إيماي  ا ي ن ا تتنبث دتغ نال وامِ ازينا  وِراة الغضب 

 عالا.زكا  ا يالتمافل فا التعب ن اوثب

 :التوافق الجنسي-ه

( معامالت التنبؤ في النموذج االنحداري البسيط للعوامل ذات 15جدول )
 الداللة ءالتوافق الجنسي لدى الذكور

 ق  ة ي تا Rق  ة  دصدر التنبؤ
اللطث 
 ال ع ار 

 ِولتاا ق  ة ل

 الثايت

0.490 

9.203 1.714 5.368 0.000 

 0.042 2.068 0.108 0.211 دتغ ن تعدين ال  ا 

 0.006 2.973 0.0.96 0.280 اوثتباه لو تازن

التعب ةةن زةةك اةةنح ال تةةازن   أسةةومب
 زند الغضب

-0.195 0.368 -2.221 0.029 

تتةة ن توةةل النتةةائج أن دتغ ةةنال تعةةدين ال ةة ا  واوثتبةةاه لو تةةازن تتنبةةث      
ب ن زك انح يالتمافل المناا لدى ازووا  إيماي   ا ي ن ا يتنب ث دتغ ن أسومب التع

 ال تازن زند الغضب سوب  ا يالتمافل المناا لدى ازووا .
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 ءعد التوافق في أساليب حل الصراعات:-و

( معامالت التنبؤ في النموذج االنحداري البسيط للعوامل ذات 16جدول )
 الداللة ءالتوافق في أساليب حل الصراعات لدى الذكور

 ق  ة ي تا Rق  ة  دصدر التنبؤ
اللطث 

 ع ار ال 
 ِولتاا ق  ة ل

 الثايت

0.680 

13.882 2.218 6.223 0.000 

 0.000 7.349 0.047 0.602 دتغ ن المزا ال  ااا

 0.000 5.959- 0.488 0.489- وامِ ازينا 

 0.004 2.958- 0.461 0.226- التعب ن زك انح ال تازن أسومب

 0.015 2.466- 0.015 0.186- ِراة الغضب

تةائج إلةى أن دتغ ةنال الةمزا ال  ااةا تتنبةث يةالتمافل فةا         تت ن توةل الن 
أسال ب حن الصنازال لدى ازووا  إيماي ا  ي ن ا تتنبث دتغ نال وامِ ازينا   
وأسةةومب التعب ةةن زةةك اةةنح ال تةةازن  وِراةةة الغضةةب زكاةة   ا يةةالتمافل فةةا        

 أسال ب حن الصنازال.

 ثانيا: عينة اإلناش: 

ار في النموذج وفًقا ألسلوب االنحدار المتدرج ( قيم معامل االنحد17جدول )
 لعينة اإلناش

 الن مذ 
ق  ة 

R 
دني  

R 
R 

 ال عدلة
اللطث 
 ال ع ار 

الحةدي  الةمِ  والتبةاول     أسةومب  فا حالة ال تغ ةن ال اةتان  
 زند الغضب

0.54 0.28 0.28 18.12 

الحةدي  الةمِ  وداةتمى     أسةومب  ال تغ ةن ال اةتان   فةا حالةة  
 تعو م ال و 

0.64 0.41 0.40 17.10 

الحةدي  الةمِ  وداةتمى     ال اةتان أسةومب   فةا حالةة ال تغ ةن   
 تعو م ال و  ودتغ ن و مح ال تازن 

0.71 0.51 0.49 15.54 

الحةدي  الةمِ  وداةتمى     أسةومب  فةا حالةة ال تغ ةن ال اةتان    
 ودتغ ن الع ن تعو م ال و  ودتغ ن و مح ال تازن

0.75 0.56 0.55 14.66 

الحةدي  الةمِ  وداةتمى     أسةومب  ل اةتان فةا حالةة ال تغ ةن ا   
 ودتغ ةن  ودتغ ن الع ن و مح ال تازن تعو م ال و  ودتغ ن

 التعب ن زك انح ال تازن زند الغضب أسومب
0.78 0.61 0.60 13.87 
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( قيم معامل االنحدار في النموذج وفًقا ألسلوب االنحدار 17جدول )تاءع / 
 المتدرج لعينة اإلناش

 الن مذ 
ق  ة 

R 
 دني 
R 

R 
 ال عدلة

اللطث 
 ال ع ار 

الحةدي  الةمِ  وداةتمى     أسةومب  فةا حالةة ال تغ ةن ال اةتان    
 ودتغ ةن  ودتغ ن الع ن تعو م ال و  ودتغ ن و مح ال تازن

 وأسةومب  التعب ةن زةك اةنح ال تةازن زنةد الغضةب       أسةومب 
 التمنب والص ت 

0.81 0.66 0.65 13.01 

وداةتمى   الحةدي  الةمِ    أسةومب  فةا حالةة ال تغ ةن ال اةتان    
 ودتغ ةن  ودتغ ن الع ن تعو م ال و  ودتغ ن و مح ال تازن

 وأسةومب  التعب ةن زةك اةنح ال تةازن زنةد الغضةب       أسةومب 
 التمنب والص ت ودتغ ن ِراة الغضب

0.83 0.68 0.67 12.58 

الحةدي  الةمِ  وداةتمى     أسةومب  فةا حالةة ال تغ ةن ال اةتان    
 دتغ ةن و ودتغ ن الع ن تعو م ال و  ودتغ ن و مح ال تازن

 وأسةومب  التعب ةن زةك اةنح ال تةازن زنةد الغضةب       أسةومب 
التمنةةةب والصةةة ت ودتغ ةةةن ِراةةةة الغضةةةب ودتغ ةةةن تعةةةدين  

 ال  ا 

0.85 0.71 0.69 12.08 

تت ن النتائج إلى أن ق  ة دعادن اوثحدار اوِاِل د  اوِياِ ال تغ نال  
ان واحةد   ( فا حالة دتغ ن داةت 0.54ال اتاوة التا أِخوت إلى الن مذ  فكاثت  

( دما يت ن إلةى ِولةة ال تغ ةنال ال اتنحةة فةا التنبةؤ يةالتمافل        0.85وأصبحت  
ال وااا  واا ل أ ثن ال تغ نال إسةااد ا فةا التنبةؤ يةالتمافل ال وااةا أسةومب       
الحةدي  الةمِ  والتبةاول  وداةتمى تعوةة م الة و   ودتغ ةن و ةمح ال تةةازن         

ال تةةازن  وأسةةومب التمنةةب  ودتغ ةن الع ةةن  ودتغ ةةن أسةةومب التعب ةةن زةةك اةةنح 
 والص ت  ودتغ ن ِراة الغضب  ودتغ ن تعدين ال  ا .
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 واا ل ق م الن مذ    ا يوا:

( معامالت التنبؤ في النموذج االنحداري البسيط للعوامل ذات 18جدول )
 الداللة في عينة الزوجات

 ق  ة ي تا دصدر التنبؤ
اللطث 
 ال ع ار 

 ِولتاا ق  ة ل

 0.000 9.09 10.75 97.77 الثايت

 0.000 6.42 0.695 0.413 الحدي  المِ  أسومب

 0.000 3.725 1.526 0.197 داتمى تعو م ال و 

 0.000 6.795 0.332 0.388 دتغ ن و مح ال تازن

 0.000 7.218 1.490 0.410 الع ن

 0.000 6.500 1.475 0.348 التعب ن زك انح ال تازن  أسومب دتغ ن

 0.000 3.591 0.371 0.217 الغضبالتمنب زند  أسومب

 0.001 3.536- 0.069 0.193- دتغ ن ِراة الغضب

 0.001 3.418 0.480 0.182 دتغ ن تعدين ال  ا 

تت ن تول النتائج إلى أن أسومب الحدي  المِ   وداتمى تعو م ال و    
ودتغ ةةن و ةةمح ال تةةازن ودتغ ةةن الع ةةن  ودتغ ةةن أسةةومب التعب ةةن زةةك اةةنح     

أسةومب التمنةب زنةد الغضةب  ودتغ ةن تعةدين ال ة ا   دنبةئا يتةكن          ال تةازن  و 
إيمايا يالتمافل ال وااا لدى ال واال  ي ن ةا  ةان دتغ ةن ِراةة الغضةب يتنبةث       

 يتكن زكاا يالتمافل ال وااا لدى ااثا .

ويالنظن لأليعاِ ال تض نة فا دا ةال التمافةل ال وااةا  ةنرل الباحثةة      
 زوى حدة واا ل النتائج   ا يوا: ازسال ب الااياة  د   ن ُيعدل
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 :التوافق الفكري-أ

( معامالت التنبؤ في النموذج االنحداري البسيط للعوامل ذات 19جدول )
 الداللة ءالتوافق الفكري لدى الزوجات

 ق  ة ي تا Rق  ة  دصدر التنبؤ
اللطث 
 ال ع ار 

 ِولتاا ق  ة ل

 الثايت

0.857 

28.575 3.750 7.650 0.000 

 0.000 3.441- 0.296 0.207- التعب ن ال باشن زك الغضب بأسوم

 0.000 8.151- 0.457 0.445- دتغ ن الع ن

دنةة  التماصةةن الح   ةةا زنةةد   أسةةومب
 الغضب

-0.235 0.330 -4.902 0.000 

 0.000 2.175 0.587 0.134 داتمى تعو م ال و 

 0.000 5.522 0.199 0.367 تعدين ال  ا 

 0.000 5.969 0.077 0.412   ااادتغ ن المزا ال

 0.000 4.296- 0.023 0.241- دتغ ن ِراة الغضب

 0.003 3.000 0.524 0.191 داتمى تعو م ال واة

 0.004 2.917 0.472 0.157 التعب ن زك انح ال تازن أسومب

تت ن تول النتائج إلى أن دتغ نال داتمى تعو م ال و   ودتغ ن تعةدين   
الةةمزا ال  ااةةا  ودتغ ةةن داةةتمى تعوةة م ال واةةة  وأسةةومب      ال ةة ا   ودتغ ةةن 

التعب ن زك انح ال تازن تتنبث يالتمافل البكن  لدى ال واال إيماي  ا ي ن ا تتنبث 
دتغ ةةنال أسةةومب التعب ةةن ال باشةةن زةةك الغضةةب  ودتغ ةةن الع ةةن  وأسةةومب دنةة   
 التماصةةةن الح   ةةةا  ودتغ ةةةن ِراةةةة الغضةةةب زكاةةة   ا يةةةالتمافل البكةةةن  لةةةدى    

 ال واال.
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 ءعد االتفاق في االهتمامات والعاألات: -ب

( معامالت التنبؤ في النموذج االنحداري البسيط للعوامل ذات 20جدول )
 الداللة ءالتوافق في االهتمامات والعاألات لدى الزوجات

 ق  ة ي تا Rق  ة  دصدر التنبؤ
اللطث 
 ال ع ار 

 ِولتاا ق  ة ل

 الثايت

0.788 

13.830 2.888 4.788 0.000 

الحدي  المِ  والتبةاول زنةد    أسومب
 الغضب

0.549 0.218 6.466 0.000 

 0.004 2.922 0.424 0.180 تعو م ال و  دتغ ن

 0.000 4.632 0.227 0.376 التمنب والص ت زند الغضب أسومب

 0.000 6.003 0.473 0.445 التعب ن زك انح ال تازن أسومب

 0.000 5.788- 0.403 0.384- الع ن

 0.001 3.510 0.085 0.223 و مح ال تازن

 0.001 3.539- 0.020 0.238- دتغ ن ِراة الغضب

 0.015 2.471 0.304 0.211 ال باشن زك الغضب التعب ن أسومب

تت ن توةل النتةائج إلةى أن دتغ ةنال أسةومب الحةدي  الةمِ  والتبةاول          
ب التعب ةن زةك اةنح    ودتغ ن تعوة م الة و   وأسةومب التمنةب والصة ت  وأسةوم      

ال متازن  ودتغ ن و مح ال تازن  وأسومب التعب ن ال باشن زك الغضةب تتنبةث   
ياوتبا  فا اوهت ادال لدى ال واال إيماي  ا ي ن ا تتنبث دتغ نال الع ن ودتغ ن 
 ِراة الغضب زكا   ا يدراة اوتبا  فا اوهت ادال والعاِال لدى ال واال.
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 ءعد المساندة: -ج

( معامالت التنبؤ في النموذج االنحداري البسيط للعوامل ذات 21)جدول 
 الداللة في ءعد المساندة لدى الزوجات

 ق  ة ي تا Rق  ة  دصدر التنبؤ
اللطث 
 ال ع ار 

 ِولتاا ق  ة ل

 الثايت

0.707 

9.891 0.955 10.361 0.000 

الحةةدي  الةةمِ  زنةةد   أسةةومب دتغ ةةن
 الغضب

0.355 0.112 4.389 0.000 

 0.000 6.300- 0.226 0.422- دتغ ن الع ن

 0.000 4.796 0.052 0.333 دتغ ن و مح ال تازن

 0.000 4.093 0.237 0.274 التعب ن زك انح ال تازن أسومب

 0.000 2.409 0.118 0.184 التعب ن زك الغضب يالتمنب أسومب

  تت ن توةل النتةائج إلةى أن دتغ ةنال أسةومب الحةدي  الةمِ  والتبةاول        
ودتغ ن و مح ال تازن  وأسومب التعب ن زك انح ال تازن  وأسومب التعب ن 
زةةك الغضةةب يالتمنةةب والصةة ت تتنبةةث يال اةةاثدة يةة ك الةة وا ك لةةدى ال واةةال     

 إيماي  ا ي ن ا تنبث دتغ ن الع ن زكا  ا يال ااثدة لدى ال واال.

 التوافق في التعبير االنفعالي: -أل

النموذج االنحداري البسيط للعوامل ذات  ( معامالت التنبؤ في22جدول )
 الداللة ءالتوافق في التعبير االنفعالي لدى الزوجات

 ق  ة ي تا Rق  ة  دصدر التنبؤ
اللطث 
 ال ع ار 

 ِولتاا ق  ة ل

 الثايت

0.755 

12.330 1.516 8.135 0.000 

 0.000 5.386- 0.117 0.365- التعب ن دباشنة زك الغضب أسومب

 0.000 6.396 0.042 0.414 ال تازندتغ ن و مح 

 0.000 4.320- 0.148 0.256- دن  التماصن الح   ا أسومب

 0.050 1.744 0.276 0.111 ددة ال وا 

 0.001 3.399 0.066 0.223 دتغ ن تعدين ال  ا 

 0.001 3.253- 0.085 0.205- التمنب زند الغضب أسومب

 0.002 3.326 0.246 0.238 داتمى تعو م ال و 

 0.011 2.575- 0.000 0.173- الدخن التان 
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تتةة ن توةةل النتةةائج إلةةى أن دتغ ةةنال و ةةمح ال تةةازن  ودةةدة الةة وا     
ودتغ ن تعدين ال  ا   وداتمى تعو م ال و  تتنبث يالتمافل فا التعب ةن اوثبعةالا   

ب  لدى ازووا  إيماي  ا ي ن ا تتنبةث دتغ ةنال أسةومب التعب ةن دباشةنة زةك الغضة       
وأسةةومب دنةة  التماصةةن الح   ةةا  وأسةةومب التمنةةب والصةة ت زنةةد الغضةةب        

 والدخن التان  زكا  ا يالتمافل فا التعب ن اوثبعالا.

 التوافق الجنسي:-ـه

( معامالت التنبؤ في النموذج االنحداري البسيط للعوامل ذات 23جدول )
 الداللة ءالتوافق الجنسي لدى الزوجات

  ة ي تاق  Rق  ة  دصدر التنبؤ
اللطث 
 ال ع ار 

 ِولتاا ق  ة ل

 الثايت

0.799 

12.805 1.121 11.452 0.000 

الحةةدي  الةةمِ  والتبةةاول زنةةد   أسةةومب
 الغضب

0.604 0.110 8.598 0.000 

 0.000 6.486 0.115 0.423 التمنب والص ت زند الغضب أسومب

 0.000 6.780 0.053 0423 و مح ال تازن

 0.000 4.455- 0.221 0.258- الع ن

التعب ةن زةك اةنح ال تةازن زنةد       أسةومب 
 الغضب

0.211 0.231 3.655 0.000 

 0.000 3.649 0.078 0.216 دتغ ن تعدين ال  ا 

تت ن توةل النتةائج إلةى أن دتغ ةنال أسةومب الحةدي  الةمِ  والتبةاول          
وأسةومب التمنةةب والصةة ت زنةةد الغضةةب  ودتغ ةةن و ةةمح ال تةةازن  وأسةةومب  

انح ال تةازن  ودتغ ةن تعةدين ال ة ا  تتنبةث يةالتمافل المناةا لةدى          التعب ن زك
 ال واال إيماي  ا ي ن ا يتنبث الع ن زكا   ا يالتمافل المناا لدى ال واال.
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 ءعد التوافق في أساليب حل الصراعات:-و

( معامالت التنبؤ في النموذج االنحداري البسيط للعوامل ذات 24جدول )
 أساليب حل الصراعات لدى الزوجاتالداللة ءالتوافق في 

 ق  ة ي تا Rق  ة  دصدر التنبؤ
اللطث 
 ال ع ار 

 ِولتاا ق  ة ل

 الثايت

0.720 

25.638 1.875 13.678 0.000 

 0.000 6.301 0.077 0.428 دتغ ن و مح ال تازن

 0.001 3.341- 0.606 0.270- ددة ال وا  

 0.000 3.834 0.353 0.252 التعب ن زك انح ال تازن أسومب

 0.000 4.025- 0.018 0.285- ِراة الغضب

 0.005 2.875- 0.431 0.239- الع ن

 0.044 2.037- 0.265 0.129- دن  التماصن الح   ا  أسومب

تت ن تول النتائج إلى أن دتغ نال و مح ال تازن وأسومب التعب ن زك 
دى ال واةال إيماي  ةا   انح ال تازن تتنبث يالتمافل فا أسال ب حةن الصةنازال لة   

ي ن ا تتنبث دتغ نال ددة ال وا   ودتغ ن ِراة الغضب  والع ةن  وأسةومب دنة     
 التماصن الح   ا زكا   ا يالتمافل فا أسال ب حن الصنازال.

ولوتث د دك صةحة البةنل الناية  الاائةن تيةؤِ   ةن دةك دتغ ةن الةمزا          
لعالقة ي ك ِراة الغضب ال  ااا وأسال ب التعادن د  الغضب ِور ا دعدل ا فا ا

وِراة التمافةل ال وااةات. وأاةنل الباحثةة تحو و ةا ياةد  تحديةد الةدور ال عةد           
لومزا ال  ااا  وأسال ب التعادن دة  الغضةب فةا العالقةة ية ك ِراةة الغضةب        
وِراةةة التمافةةل ال وااةةا ياسةةتلدام تحو ةةن اورتبةةا  الم ئةةا دةة   ةةبط توةةل         

 العمادن واا ل النتائج   ا يوا:



  /غادة حممد عبد الغفار   د                                                                                           2017يونيه -2ج –العدد الواحد والثالثون  –جملة كلية اآلداب 

 

 
 

( معامالت االرتباط ءيرسوس ءين التوافق الزواجي وألرجة الغضب 25ول )جد
 مع ضبط العوامل الوسيطة

 الدولة دعادن اورتبا  ال تغ نال المس طة

 0.036 0.417- يدون

 0.436 0.044- المزا ال  ااا

 0.027 0.124- التمنب والص ت أسال ب

 0.376 0.050- التعب ن ال باشن زك الغضب

 0.268 0.062- المِ  والتباول الحدي 

 0.055 0.108- التعب ن غ ن ال باشن زك الغضب

 0.040 0.115- التعب ن زك انح ال تازن

 0.020 0.130- دن  التماصن الح   ا

 0.703 0.021- و مح ال تازن

 0.003 0.165- اوثتباه لو تازن

 0.061 0.105- تعدين ال  ا 

لعالقةة ية ك الغضةب والتمافةل ال وااةا تبوةت       تت ن توةل النتةائج إلةى أن ا     
( وها زالقة ِالة زكا ة  وأن ال تغ نال التا زدلت العالقة ية ك  0.417 ر= 

( ودحةمر  0.044الغضب والتمافل ال وااا  اثت ِراة المزا ال  ااا  ر= 
( إذ أصةةةبحت العالقةةةة يةةة ك الغضةةةب والتمافةةةل 0.021و ةةةمح ال تةةةازن  ر= 
ا واثلبضت زِثى داةتمياتاا    ةا اةا  دةك أسةال ب      ال وااا غ ن ِالة إحصائ  

التعادن د  الغضب أهم أسومب يعد  تول العالقة  ن دك أسال ب التعب ن ال باشن 
(. إذ 0.062(  وأسومب الحدي  المِ  والتباول  ر= 0.05زك الغضب  ر=

أصبحت العالقة ي ك الغضب والتمافل ال وااةا غ ةن ِالةة إحصةائ  ا واثلبضةت      
 داتمياتب.زِثى 

 المناقشة:

اهت ت الدراسةة الناهنةة يتحديةد العالقةة ية ك التمافةل ال وااةا وزةدِ دةك          
ال تغ نال اوثبعال ة وأسال ب التعادن د  تول اوثبعاول  وتت ن ثتةائج الدراسةة   

 ثحةةد ال تغ ةةنال التةةا تةةنيط يةة ك العمادةةن    -إلةةى أن دتغ ةةنال الةةمزا ال  ااةةا  
تةة ن يدراةةة  ب ةةنة إلةةى ز و ةةال الضةةبط التنب ةةو  والتةةا ت-ال عنف ةةة واوثبعال ةةة 

ال ن  يةةة التةةا ي ارسةةاا البةةنِ فةةا ال ماقةةم اوثبعال ةةة ال لتوبةةة. وذ ةةنل ثتةةائج 
ِراستنا أن المزا ال  ااا دنبئا ا دا يالتمافل ال وااا لدى ال ت وا ك ذ ةمر ا  
وإثاي ةةةا  فكو ةةةا ارتبعةةةت ِراةةةة اثتبةةةاه البةةةنِ ل تةةةازنه اوِاِل ِراةةةة و ةةةمح    
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تازن لديب و ولل قدرتب زوى أن يعا دتةازنه يتةكن وا ةح  وهةا ال بتةاح      ال 
النئ اا لتعادوةب دة  توةل ال تةازن وحا ةا يالتعةدين   ةا فةا ال كةمن الثالة  لاةوا            
ال باةةمم  دةةا ي يةةد دةةك قةةدرة البةةنِ زوةةى فاةةم دتةةازن اخخةةن و ةةبط اثبعاوتةةب       

غضبب أينةا  ثميةال    والتحكم ف اا  ودا يمعوب أ ثن قدرة زوى التعادن الكم  د 
الغضب يثسومب أ ثن وز  ا  ودحدِ العماقب. إذ  ان أ ثن تول ازسال ب  اةمر ا  
يع نة الدراسة أسومب الحدي  المِ  د  شنيل الح اة والتبةاول لومصةم  لحةن    
وسط ين ا الطنف ك  وأسومب التمنب والص ت ازطا  فنصةة أ بةن لوتبك ةن    

الا يالغضب ال باشةن وهةم از ثةن  اةمر ا     فا رِ البعن  وأسومب التنب و اوثبع
لدى أفناِ الع نة  وتتبل تول النتائج د  ريط العو ا  ي ك امِة التبازن ال وااةا  
والن ةةا ال وااةةا واوسةةتانار ال وااةةا دةة  دتغ ةةنال دةةا ورا  اوثبعةةاول فةةا 

(  و ولل د  دةا  2015الحاول ال  اا ة ال لتوبة دك الغضب والح ن  أيمب  
( دك أن أحد أهم أسباب ثماح الح ةاة  Hendrick et al., 1988ريل  ذ نه هند
التا و تلوم دك تبايك فا وااال النظن  ودحاولة حةن توةل اللالفةال    -ال وا ة

تنا  إلى   ب ة التعادن د  أشكا  اوختالفال  -لالست نار فا استانارا ازسنة 
ظنه وتباِ  ازفكةار   سما  يالتباول أو الحمار وال ناقتة وفام اخخن ووااة ث

 و واا تع و التبازن ي ك ال وا ك.

  ةةا أشةةارل يعةةض الدراسةةال فةةا ثتائماةةا إلةةى أن الةةو ا  الماةةداثا داةةم   
لتحا ل التماصن البعا  ي ك ال وا ك زَثب يعت د زوى استلدام ددخالل واداث ةة  

وأن  فا الحكم زوى ازش ا  واتلاذ الانارال والدقة فا التعب ن زةك اوثبعةاول   
اسةةت نار التمافةةل يةة ك الةة وا ك يتمقةةم زوةةى فاةةم وإِراك  ةةن دنا ةةا ل تةةازن      
اخخةةةن  والاةةةدرة زوةةةى التعب ةةةن زةةةك دتةةةازنه لوطةةةن  اخخةةةن  زبةةةد الةةةنح ك   

2010.) 

( التةةا أ اةةنل ثتائماةةا أن الةةمزا Sachwab,2001وِراسةةة شةةماب    

راسةةة %  و80ِاوثبعةةالا يتنبةةث يدراةةة  ب ةةنة يالن ةةا ال وااةةا يدراةةة ِقةةة       
( التةةا أ ةةدل أن هنةةاك ارتباي ةةا ِال ةةا قمي ةةا يةة ك الةةو ا  الماةةداثا  2006 دح ةةمِ 

والتمافةةل ال وااةةا  وأن تم  ةةم اوثبعةةاول أ ثةةن إسةةااد ا فةةا التنبةةؤ يةةالتمافل     
( التا أ دل أن هناك زالقة إيماي ة ي ك 2010ال وااا  و ولل ِراسة  خو بة  

 الو ا  الماداثا والتمافل ال وااا.

نمزت ال تغ نال ال نبلة يةالتمافل ال وااةا ية ك ز نةة الةو مر وااثةا        وت
فكاثةةت فةةا ز نةةة الةةو مر دتغ ةةن الةةمزا ال  ااةةا ينِبةةئ يتةةكن إيمةةايا يةةالتمافل    
ال وااا  ي ن ا  ان دتغ ن وامِ أينا   وأسومب التعب ن زك الغضب يتكن غ ن 
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الغضةب يتنبةؤون    دباشن  ودتغ ن أسومب البكا  لوتعب ن زك انح ال تازن زنةد 
يتكن زكاا يالتمافل ال وااا لدى الو مر. ي ن ا  اثت فا ز نة ااثا  أسومب 
 الحدي  المِ   وداتمى تعو م ال و   ودتغ ن و مح ال تازن  ودتغ ن الع ن
ودتغ ةةن أسةةومب التعب ةةن زةةك اةةنح ال تةةازن  وأسةةومب التمنةةب زنةةد الغضةةب     

ال واال  ي ن ا التمافل ال وااا لدى ودتغ ن تعدين ال  ا  ينِبئ يتكن إيمايا ي
ِراة الغضب يتنبث يتكن زكاا يالتمافل ال وااا لةدى ااثةا . دةا     ان دتغ ن 

يعنا أن المزا ال  ااا يثيعاِه ياتط   التنبؤ يالتمافل ال وااا لدى المنا ك  
ي ن ا فا أسال ب التعادن د  الغضب فكاثت ازسال ب تتبايك لةدى ااثةا  داارثةة    

مر  فوةةم يكةةك أي ةةا دناةةا دنبلةةا إيماي ةةا لةةدى الةةو مر ي ن ةةا ازسةةومب الةةمِ         يالةةو 
والتبةةاول وأسةةومب التمنةةب يتنبةةؤون يةةالتمافل لةةدى ااثةةا   ويتبةةايك أسةةومب        
التعب ةةن زةةك اةةنح ال تةةازن يتةةكن وا ةةح يةة ك الةةو مر وااثةةا  فكاثةةت ااثةةا   

ل لةدى الةو مر  وهةم دةا     تنيطب إيماي  ا د  التمافةل ي ن ةا  ةان دنبةث  سةوب   ا يةالتماف      
سبل أن أشنثا إل ب أن الو مر يعدوثب أسومي ا غ ةن دابةم  لوناةا  ي ن ةا هةم أدةن       
دابةةم  دةةك ازثثةةى التنبةة و زةةك غضةةباا يالبكةةا   وي يةةد هةةوا دةةك قةةدرتاا زوةةى     
التح ن واوست نار فا ال وا   و ولل دتغ ةن التعب ةن زةك الغضةب يتةكن غ ةن       

ر يةالتمافل ال وااةا زَثاةم يعتاةدون أَثةب أدةن غ ةن        دباشن يتنبث زكا   ا لدى الو م
 دابم ل اات از   ا وياون دك تادين الوال لدى الناا .

أَدا زك العمادن الدي ماناف ة ال نبلة يةالتمافل ال وااةا يدراسةتنا فكاثةت      
دتغ ن وامِ أينا  يتنبث يتكن زكاا يالتمافل ال وااا  دا يعنا أن  لدى الو مر
اوِاِ زةدِ ازينةا  اثلبضةت ِراةة التمافةل ال وااةا لةديام وري ةا         الو مر  و ةا  

يعمِ ذلل ل ا ي ثوب واةمِ زةدِ  ب ةن دةك ازينةا  دةك  ةغم  اات از ةة وثباة ة          
واقتصاِية زوى زاهن ال و   دا يان دعب ِراة التمافل د  شنيكة الح اة. ي ن ا 

افل ال وااا داتمى فا ز نة ااثا  اا ل أهم العمادن الدي ماناف ة تنبل ا يالتم
تعوة م الةة و  ودتغ ةةن الع ةةن إيماي ةةا  دةةا يعنةةا أن ااثةةا  يةةدر ك تمافا ةةا وواا   ةةا  
أزوى د  ارتباع داتمى تعو م ال و  الو  ي يد دك احت اول د ارستب زسال ب 
احتما  وتك م د  دتةكالل الح ةاة واحتةما  لالثبعةاول  وتةمف ن قةدر أ بةن دةك         

ل و  فا التمافل د  وواتب  و ولل تعنا تول النت مةة  النضج اوثبعالا ياازد ا
أَثب  و ا اوِاِ ز ن ال واة اوِاِل ِراة التمافل ال وااا لةدياا  وري ةا يباةن    
ذلل وصم  ال واة لدراة دك النضج اوثبعالا واللبنال الح ات ة تمعواا أ ثن 

وةل النت مةة دة     وز  ا ياوثبعاول التا قد ت ن ياا فتتعادةن دعاةا يكبةا ة  وتتبةل ت    
( التةةا أ ةةدل أن النةةمع وداةةتمى التعوةة م ودةةدة الةة وا      2010 خو بةةة   ِراسةةة

ووامِ أينا  واوثتظام فا الصالة يتنبةؤون ا ةد ا يةالتمافل ال وااةا. وتتبةل دة        
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( التةةا أ ةةدل أه  ةةة النضةةج اوثبعةةالا فةةا  1987تباةة ن ِراسةةة  زبةةد الةةنح ك  
وشةنيكب فةا الح ةاة زوةى أَثةب ثا ةج        التمافل ال وااةا  فكو ةا أِرك البةنِ ثباةب    

 اثبعال   ا واِل ِراة التمافل ال وااا ي نا ا.

أَدا زك البنو  ية ك المناة ك فةا ِراةة الةمزا ال  ااةا أ اةنل ِراسةتنما أن          
الو مر أزوى فا ِراة المزا ال  ااا يبعديب اوثتباه لو تةازن وتعةدين ال ة ا     

ال تةازن  وتتبةل توةل النت مةة دة        ي ن ا لم يكك هناك فةن  ِا  فةا يعةد و ةمح    
( التا أ دل أن الو مر أزوى فا المزا ال  ااا داارثةة  2011 شحاتة  ِراسة

( Salguero et al.,2010يااثةا   ي ن ةا أشةارل ِراسةة سة وم نو وودالئةب        
إلى زكو ذلل فكاثت ااثا  أزوى فا المزا ال  ااا داارثةة يالةو مر  وري ةا    

ج إلى اختال  الع نال يالدراسال فكاثت الع نةة ال صةنية   ينا  التبايك فا النتائ
(  ي ن ةةا  اثةةت الع نةةة فةةا ِراسةةة سةة وم نو     2011يدراسةةتنا وِراسةةة شةةحاتة    

وودالئب أوروي ة  دا يعنا أن العمادن الثااف ة تؤين فا ِراةة الةمزا ال  ااةا    
ياثبعاوتام لوبنِ  فتن   ياافتنا العني ة وتنتئ الو مر زوى أن يكمثما أ ثن وز  ا 

وأ ثن قدرة زوى التحكم ياا  ي ن ا تا ح لألثثةى أن تعبةن زةك اثبعاوتاةا يصةمر      
أقن ثضم ا فتا ح لاةك يالبكةا  تعب ةن ا زةك اةنح ال تةازن  وإ اةار اوثبعةاول         

  إذ أ د أن 2000زام  جولماس تعب ن ا زك الغضب أو الح ن. وذلل التبا ن أيده
 ن دةنام لو اايةن العةايبا الةو  ينتظةنه دةك       ااثا  تلتوم زك الو مر فا ثظن 

اخخن  فالناا  ينةدفعك لوتةمار زتبةب ازسةباب وأغوباةا اثبعال ةة ي ن ةا و يكتةن          
 ازووا  لتول ازسباب وو يتتاانون يابباا.

 ةةولل أشةةارل ثتائمنةةا إلةةى أن ِراةةة الغضةةب لةةدى أفةةناِ الع نةةة  اثةةت      
ضةةب زسةةومب الحةةدي  الةةمِ  دتمسةةطة  و اثةةت أ ثةةن أسةةال ب التعادةةن دةة  الغ 

والتبةةاول  يو ةةب أسةةومب التمنةةب والصةة ت  يةةم أسةةومب التعب ةةن ال باشةةن زةةك     
الغضب  يم التعب ن غ ن ال باشن زك الغضب  يةم التعب ةن زةك اةنح ال تةازن      

هةةوا ازسةةومب يتةةكن  –وأقواةةم اودتنةةاع زةةك التماصةةن الح   ةةا يةة ك الةة وا ك 
ن ا ل ةا ي ثوةب لةدى فلةة ال اةو  ك دةك       ثظ-خاع لم يكك وا ح ا لدى أفناِ الع نة

دعص ة لتعال م الديك وف ةب دةا يغضةب اهلل دةك شةووذ ال ةنأة زوةى ووااةا.   ةا          
أشارل النتائج إلى أَثب و تماد فنو  فا ِراة الغضب وأسال ب التعادةن دعةب   
يةة ك المناةة ك زةةدا زوةةى أسةةومب التعب ةةن غ ةةن ال باشةةن زةةك الغضةةب  وأسةةومب  

زن  و اثةةت النتةةائج لصةةالح ز نةةة ااثةةا  ي عنةةى أثاةةم التعب ةةن زةةك اةةنح ال تةةا
أزوى فا التعب ن ال باشن زك الغضب   ا سةبل وأشةنثما  وأ ثةن تعب ةن ا يالبكةا       
زةك اةةنح دتةةازنهم. وتتبةةل توةةل النت مةةة دةة  دةةا ذ ةةنه  التةةطا  واايةةناه م   

( أن ينائل التعب ن زك الغضب تتباول يتباول الاك والمةنو والحالةة   2014
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از ةةة والصةةح ة واوقتصةةاِية  دةةا يمعةةةن ازفةةناِ دتبةةاوت ك فةةا ِراةةةة        اوات 
 الغضب وأسال ب التعادن دعب.

  ا أشارل النتائج إلى أن هنةاك فنوق ةا ِالةة إحصةائَ ا ية ك ال ةنتبع ك فةا        
التمافةل ال وااةةا وال نلبضة ك ف ةةب فةةا ِراةة الغضةةب  وأسةال ب التعادةةن دعةةب     

غ ةن ال باشةن زةك الغضةب  واودتنةاع        التعب ن ال باشن زةك الغضةب  والتعب ةن   
زك التماصن الح   ا( لصالح ال نلبض ك فا التمافل ال وااةا  ي ن ةا أشةارل    
النتةةةائج إلةةةى أن ال ةةةنتبع ك فةةةا التمافةةةل ال وااةةةا أزوةةةى فةةةا اسةةةتلدام أسةةةومب 
التباول والحدي  الةمِ  داارثةة يال نلبضة ك فةا التمافةل ال وااةا  ولةم تكةك         

ل ب التعادةن دة  الغضةب ية ك ال ةنتبع ك وال نلبضة ك       هناك فنو  ِالة فةا أسةا  
زوى أسال ب التمنب والتعب ن زك انح ال تةازن. وتتبةل توةل النتةائج أن أفضةن      
أسةةومب لوتعب ةةن زةةك الغضةةب هةةم أسةةومب حةةال  ال تةةا ن وهةةم الةةو  ياةةتلدم       
أسةةال ب حةةن ال تةةكوة فةةا التعب ةةن زةةك غضةةبب  ويعبةةن زةةك دتةةازنه واثبعاوتةةب    

صنيحة وإيماي ة  وهوا النمع دةك أفضةن أسةال ب التعادةن دة       يطنائل دالئ ة و
 الغضب والتعب ن زنب ودك إيماي اتب أَثب يام  العالقال اوات از ة ويع ةن زوةى  

 (2007تحا ك تادين الوال  حا ك  

  Baron  Smithوتتبةةةل ثتةةةائج الدراسةةةة دةةة  ثتةةةائج يةةةارون وودالئةةةب    
Bunter  Moore  Hawkins &Uchino  2007تا أ دل ِور الغضب ( ال

فةةا التنبةةةؤ يةةةالتمافل ال وااةةا ويلاصةةةة لةةةدى ااثةةا   و ةةةولل ِراسةةةة رينتةةةم    
( التةةةةةا أشةةةةةارل إلةةةةةى أن  Renshaw  Blais& Smith  2010وودالئةةةةةب  

الغضةةب دنبةةئا يدراةةة  ب ةةنة يحةةاول اوثبصةةا  يةة ك الةة وا ك واثعةةدام الن ةةا    
 ال وااا.

ِل دك العم ادن التا ي كك أن تعد  دك وقد أشارل الدراسة الناهنة إلى زمد
توةةةل العالقةةةة يةةة ك الغضةةةب والتمافةةةل ال وااةةةا  توةةةل العمادةةةن التةةةا حةةةدِتاا       
ااحصا ال فا صمرة ال تغ نال ال عدلة لاا  واا  أه اةا الةمزا ال  ااةا إذ    
يلبض دك اورتبا  ي ك الغضب وزدم التمافل ال وااا   ولل أسال ب التعادةن  

ول ازسال ب  با ة تناة  إلةى الحةدي  الةمِ      د  الغضب والتا أ دل أن أ ثن ت
العاالثا الاائم زوى التباول لومصم  لحوم  لو تكالل دم ةمع الصةناع  دةا    
يؤِ  إلى التغوب زوى الغضب وإزال  ال نطل والعاالث ة فا تنةاو  ال تةكالل    
دا يؤين فا العالقةة ية ك الغضةب وزةدم التمافةل ال وااةا. يو ةب أسةومب التعب ةن          

( التةةا Kong &Zhao,2013ك الغضةةب وتتبةةل دةة  ثتةةائج ِراسةةة  ال باشةةن زةة
أ ةةةدل الةةةدور ال عةةةد  لالثبعةةةاول فةةةا العالقةةةة يةةة ك الن ةةةا ال وااةةةا والةةةو ا   
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الماداثا  وي كك أن ثبان ذلل فا  م   مثب أسومب يومث لب ال واان يغنل 
التنب و وخبض الاوةل النةاتج زةك الغضةب  يةم يعةمِ التةلش لنشةده وياةتط            

يكبا ة د  ال تكوة  ف  يد دك فنع التمافل ال وااا. تول النتائج تتة ن   التعادن
إلى أه  ة أن يتض ك أ  ينثةادج إرشةاِ  لو ابوة ك زوةى الة وا  أو ال تة وا ك       
زوةةى يةةنادج تاةةتم يتةةدريبام زوةةى اسةةتنات م ال التغوةةب زوةةى الغضةةب  وأه اةةا     

زةك اوثبعةاول   داارال التباول وال حااة  وداةارال تم  ةد الةوال  والتعب ةن     
يصمرة دنضبطة    ا يمب أن تتض ك تول البنادج اارشاِية داةارال تةدريب   
البةةنِ زوةةى رفةة  الةةمزا ال  ااةةا لةةديام  ويلاصةةة داةةارال اوثتبةةاه لو تةةازن      
اللاصةةة يةةالبنِ واخخةةن  و ةةولل داةةارة و ةةمح ال تةةازن لةةدى البةةنِ واخخةةن    

لتحكم فا اثبعالب  دا ي يد دك وأخ نا داارال تعدين ال  ا  حتى ياتط   البنِ ا
 ذ ائب الب نتلصا والعالقال اوات از ة زادة ويلاصة د  شنيل الح اة. 

وي كةةةك الاةةةم  إن الدراسةةةة الناهنةةةة تناولةةةت دبامد ةةةا اديةةةد ا هةةةم الةةةمزا  
ال  ااا  ل ا لب دك أه  ة فا النيط ي ك المماثب اوثبعال ة وال عنف ة  يلاصةة  

فةةا الاةة ا  اوات ةةازا لوعالقةةال يةة ك ازفةةناِ      زنةةد اسةةتلدادب لتم ةة ح ِوره   
ويلاصة فلة ال ت وا ك. وقد قننت الباحثة دااي و اديةدة زوةى الب لةة ال صةنية     
 ويلاصة ِراة الغضب وأسةال ب التعادةن دة  الغضةب لةدى ال تة وا ك( تتة ح        
التعادن دعاا وحاا فا دماول الا ال النباا والتتل ش واارشاِ وتاازد فا 

 ادج ال ؤهوة لو ابو ك زوى ال وا .و   البن
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61. 

(. التمافةةل ال وااةةا وزالقتةةب يالثاةةة ال تباِلةةة يةة ك  2015الاةة د  فاي ةةة خو بةةة  
الةة وا ك والتةةديك فةةا العالقةةال ال وا ةةة لةةدى ز نةةة دةةك ال واةةال الاةةعمِيال    

-785  42مصر.-اإلرشاأل النفسي ال نبصالل وغ ن ال نبصالل زايب  ا. دموة
812. 

االنتباه المتمركز حول الوذات وعالقتوه ءموا ورا     (. 2011شحاتة  غاِة دح د  
. رسةةالة داا اةةت ن غ ةةن دنتةةمرة  اادعةةة  المووزاج لوودى طلبووة جامعووة الزقووازيق 

 ال قاويل.

(. زةال  الغضةب ية ك    2014التطا  دح د يمسم  واايناه م  أس ا  يةدر    
 –جامعوة األزهور    –لترءيوة  ا الاد  النبم  والنظنيال النبا ة ال عاصنة. دموةة 

 .742-697.(1)158مصر.
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التوافق الزواجي وعالقته ءاساليب المعاملة (. 2004الت اان  دن نة زبد اهلل  
الزواجيوووة وءعووو  سووومات الشخصوووية ألراسوووة مقارنوووة ءوووين العوووامالت و يووور      

غ ةةن دنتةةمرة. اادعةةة ازد ةةنة ثةةمرة ينةةت زبةةد       –. رسةةالة ِ تةةمراه  العووامالت
 النح ك.

(. دا ورا  ال  ا  وزالقتب ي ن   التحكم واتلاذ 2008أيم ويد س د   التمياا 
مجلووة كليووة الترءيووة  الاةةنار وسةةنمال اللبةةنة لةةدى ز نةةة دةةك دةةدارل الثاثميةةة.     

 .365-321 ،59ءالزقازيق.

(. الن ةةا ال وااةةا وزالقتةةب يةةالتعب ن   2007صةةالح  زمايةةم حاةة ك صةةالح    
ة لةدى الناةا  ال تة وا ك دةك ثاةا       اوثبعالا واوستث ار ال تنمع لتنيكة الح ةا 

مصووور.   –جامعوووة طنطوووا   –مجلوووة كليوووة الترءيوووة   زةةةادالل وغ ةةةن زةةةادالل.   
37 2 )54-98. 

(. البةةةنو  يةةة ك ازووا  2014الصةةةبمة  دح ةةةد ثم ةةةب وأدةةة ك  أد ةةةنة فةةةايل   
وال واةةال ال نبصةةو ك وغ ةةن ال نبصةةو ك زايب  ةةا فةةا يعةةض ال تغ ةةنال الاايوةةة    

المجلوة    ة لوتابن العايبا ال نبلة ينمةاح العالقةة ال وا ةة.   لوتغ ن اايمايا والاايو
 .222-194 (2)2المصرية لعلم النفس اإلكلينيكي واإلرشاألي. 

. الكميت: ال موو المينا لوثاافة والبنمن الذكا  اإلنساني(. 2006يب  دح د  
 .330واخِاب  زالم ال عنفة 

اةةدرة التنبل ةةة لوعمادةةن (. ال2015زبةةد الةةنح ك  دح ةةمِ ويتةةارة  دمفةةل سةةو م   
الل اة الكبنى لوتلص ة ي اتمى دةا ورا  ال ة ا  لةدى الطوبةة المةادع  ك فةا       

 .382-355(.2)394مجلة كلية الترءية عين شمس. ازرِن. 

(. العالقةةة يةة ك يعةةض دكمثةةال  2014زبةةد الةةنح ك  دصةةطبى حاةةك دح ةةمِ    
كلية البنوات  -آلألابمجلة البحث العلمي في االو ا  الماداثا والتمافل ال وااا. 

 .260-231 (2)11مصر،-جامعة عين شمس –
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الوعي المزاجي وأساليب التعامل مع الغضب كمتغيرات معدلة للعالقة ءين 
 الغضب والتوافق الزواجي

 :الملخص 

كن دك المزا ال  ااا هدفت الدراسة إلى التعن  زوى الادرة التنبل ة ل
وِراةةة الغضةةب وأسةةال ب التعادةةن دعةةب  التةةا ي كةةك التنبةةؤ ياةةا يدراةةة التمافةةل   
ال وااةا  و ةولل البةةنو  ية ك المناةة ك فةا توةةل العمادةن وتحديةةد أهةم العمادةةن       
ال عدلة لوعالقة اورتباي ةة ية ك ِراةة الغضةب والتمافةل ال وااةا  واسةتلددت        

ووا ةةا ووواةةة تباينةةت فةةا الع ةةن وال اةةتمى   ( 330الباحثةةة ز نةةة  دكمثةةة  دعةةك   
التعو  ا لكنل دك ال وا ك وددة ال وا  وواةمِ أينةا  والةدخن التةان   وُيِبةلم      
دا ةةال التمافةةل ال وااةةا ودا ةةال الةةمزا ال  ااةةا ودا ةةال الغضةةب وأسةةال ب  
التعادةةن دعةةب لةةدى ازووا  وا  عاةةا دةةك إزةةداِ الباحثةةة  وتث ةةدل الباحثةةة دةةك      

 ة لتوةةل ال اةةاي و والبن ةةة العادو ةةة لاةةم  وأشةةارل النتةةائج إلةةى  اللصةةائش الا اسةة
وامِ فنو  ي ك المنا ك فا التمافةل ال وااةا يتبةاول أيعةاِه  و ةولل البةنو        
يةة ك ال ةةنتبع ك وال نلبضةة ك فةةا التمافةةل ال وااةةا زوةةى توةةل ال تغ ةةنال    ةةا    

ا ال  ااةا  أشارل النتائج إلى إدكاث ة تنبؤ دنتبعة يةالتمافل ال وااةا دةك الةمز    
يثيعاِه وأسةومب التبةاول والحةدي  الةمِ  وأسةومب التعب ةن غ ةن ال باشةن زةك          
الغضب وداتمى تعو م ال و  وواةمِ أينةا   وتباينةت العمادةن ال نبلةة يةالتمافل       
ي ك المنا ك  وأشارل الدراسة إلى العمادن ال عدلة لوعالقة ية ك ِراةة الغضةب    

ااةةا وأسةةومب الحةةدي  الةةمِ  زنةةد والتمافةةل ال وااةةا وت ثوةةت فةةا الةةمزا ال  
الغضب وأسومب التعب ن ال باشن زك الغضب. وفِانل  النتائج فا  م  التنا  
النباا وأشارل الدراسة إلى ال تنتبال التا ي كةك أن تاةتلدم ف اةا توةل النتةائج      

 وحاا. 
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Meta-Mood and Anger Coping Styles As Moderator 

Variables between Angry and Marital Adjustment 

Ghada M. Abdelgaffar 

Associate professor – Art College – Benisuief University 

Summary:  

The study aimed to identifying the predictive ability of 

mood awareness, degree of anger and coping methods to 

anger of the degree of marital adjustment, as well as gender 

differences in these factors, and determining the most 

important factors that are moderated the correlation between 

the degree of anger and marital adjustment. We have 

(330)participations of couples , husbends and wives varied in 

age and educational level of both spouses , the duration of 

marriage , the presence of children and monthly income, we 

applied marital measure of marital adjustment , TMMS and 

anger and coping styles of it scale. The results indicate that 

there are gender differences in marital adjustment with 

varying dimensions, as well as differences between the high 

and low in marital adjustments groups on these variables. 

The results also indicate a high predictability of marital 

adjustment of mood awareness by its dimensions and the 

method of negotiation and the style of indirect expression of 

anger and the level of husband’s education and the presence 

of sons, varied factors predicting the adjustment as the 

differences in sex. The study pointed out the factors 

moderated the relationship between the degree of anger and 

marital adjustment was the consciousness of mood and the 

method of expressing anger directly. The results were 

interpreted in the light of the psychological literature. The 

study pointed to the consequences in which these results 

could be used later. 
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