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 ممخص البحث 
  يالمنبئة بسوء التوافق الزواجوعالقتيا  األفكار الالعقالنية

 الجامعةلدى طالبات 
العقالني   الجأستيدؼ الدراسة إلى تصميـ برنامج ارشادي نفسي قائـ عمى الع

االنفعالي السموكي لتعديؿ بعض األفكار الالعقالنية المنبئة بسوء التوافؽ الزواجي 
والتحقؽ مف مدى استمرار فعالية البرنامج االرشادي بعد مرور شيريف مف تطبيقو، لدى 

( مف طالبات كمية التربية بالغردقة المتزوجات مقسمة بالتساوي عمى 72عينة مكونة مف )
البة. ( ط47( طالبة والثانية ضابطة وعددىا )47يف األولى تجريبية وعددىا )مجموعت

(، وطبؽ مقياسا :4( عاـ بمتوسط عمري قدره )55 إلى 45تتراوح أعمارىف ما بيف )
لؤلفكار الالعقالنية والتوافؽ الزواجي )قبمي/ بعدي( عمى المجموعتيف. اما البرنامج 

ية فقط. اعتمدت الباحثة عمى مقياس سميماف االرشادي فطبؽ عمى المجموعة التجريب
 (.7:;3الريحاني لؤلفكار الالعقالنية )

وتوصمت نتائج الدراسة إلى وجود فروؽ دالة احصائيا بيف متوسطات درجات  
مقياس األفكار الالعقالنية ومقياس التوافؽ الزواجي بيف القياس  المجموعة التجريبية في

لبعدي، وكذلؾ وجود فروؽ دالة احصائيا في متوسطات القبمي والبعدي لصالح القياس ا
درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في مقياس األفكار الالعقالنية ومقياس 
التوافؽ الزواجي في القياس البعدي لصالح المجموعة التجريبية، كما كشفت الدراسة عف 

ة التجريبية في األفكار عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيا في متوسطات درجات المجموع
 .الالعقالنية والتوافؽ الزواجي بيف القياس البعدي والتتبعي

سوء  -االفكار الالعقالنية  -البرنامج العقالنى االنفعالى السموكى  الكممات المفتاحية:
 التوافق الزواجى
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Abstract 

Rrational Thoughts and their Relationship Predictive of 

Poor Marital Compatibility among 

 University Students 
 

The study aimed to design a counseling program based on 

rational emotive behavioral therapy to modify some irrational ideas 

predicting poor marital compatibility and to verify the extent to 

which the counseling program continues to be effective after two 

monthsof its application , among a sample students of the faculty of 

Education in Hurghada divided equally between Tow groups, The 

firstexperimental, numbring(25)female students. And the second 

control group numbring ( 25 ) famle students . There ages ranged 

between ( 23-33)years, with an average age of ( 28) ,and astandard 

deviation of (1.04).on the two groups. As for the indicative 

program,it was applied to the experimental group only . the results 

of the study found that there were statistically significant differences 

between the mean scores of the experimental group on the scale of 

marital mismatch between the tribal and remote measurements in 

favor of the post measurement in the beter direction , as well as the 

presence of statistically significant differences in the averages of the 

scores of  the experimental group and the control group on the scale 

of irrational thoughts and the scale of marital mismatch in the 

dimensional measurement in favor of the experimental group in the 

best direction . 

The Key words :Rational emotional behavioral program - 

Irrational thoughts - Poor marital compatibility 
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 الدراسة مـقدمة
الزواج مف أىـ  يعديمر االنساف بمراحؿ عمره المختمفة بالعديد مف األحداث، 

االحداث التى قد يمر بيا االنساف فى حياتو. واف كانت االسرة ىى عصب المجتمع ، فاف 
شباب اليوـ ىـ عصب األسرة وافكارىـ واعتقداتيـ نحو الزواج ىى الدعامة التى يقـو 

الزواجى والسعادة األسرية ولقد شرع اهلل تعالى الزواج تكريما لالنساف وجعؿ عمييا التوافؽ 
العالقة الزوجية مسكنا ومأوى مف خالؿ قولو تعالى "ومف أياتو أف خمؽ لكـ مف انفسكـ 

( سورة الروـ  وروى عف ابف ماجو 43أزواجا لتسكنوا الييا وجعؿ بينكـ مودة ورحمة" )
لصالة والسالـ قاؿ "لـ أر بر لممتحابيف مثؿ النكاح" عف ابف عباس أف النبى عميو ا

 (.4;7: 9;;3، محمد االلباني)

كما أف الزواج يعد الركيزة األساسية التى تقوـ عمييا األسرة فى أى مجتمع مف 
(. وىو يمثؿ صورة بيولوجية 357، :423المجتمعات )نواؿ طاووس وأيات حكيمة ، 

 واجتماعية فى حياة االنساف .

لمتوافؽ   الميمةبعض االبعاد   (Kelly, 2000: 963-973)د كيمى وقد حد
متمثمة فى جودة التواصؿ الفعاؿ وحميمية العالقة النفسية والجنسية وحصر  الزواجى

الخالفات والسيطرة عمييا ، وتبادؿ قيـ الثقة واالحتراـ والتفيـ والمساواة فى الحقوؽ 
 ؿ فيـ شخصيتو .والواجبات . وتكيؼ كال منيما لالخر مف خال

وقد يسيـ االرشاد العقالنى االنفعالى السموكى بدور فعاؿ فى مجاؿ العالقات 
الزواجية بما يتضمف مف مجموعة مف الفنيات مف خالؿ البرامج االرشادية وصوال الى 

 ,Bryan)، وبرياف  (Errol, 2001)التوافؽ الزواجى ، حيث أشار كؿ مف ايروؿ
 ,Adomeh)أدوميو و  (Christine &Thomas, 2004)كريستيف وتوماس  و (2003
(.  الى أف االرشاد 4236. ومحمد عبد الرحمف )(Bierman, 2008). وبيرماف (2006

 الذاتي.العقالنى يعمؿ عمى المساعدة عمى التدريب عمى التفكير العقالنى واالنضباط 
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ى عبارة عف باإلضافة إلى ذلؾ، فإف البرنامج اإلرشادى العقالنى االنفعالى السموك
خطوات منظمة وذات تسمسؿ منطقى، بحيث يشرح المرشد لممسترشديف بطريقة مباشرة 
وسريعة، ثـ يتـ تعميميـ كيفية التعامؿ مع ىذه األفكار، حتى يتوقفوا عف اإليماف بيا، ويتـ 

 (.4238:6تشجيعيـ لتكويف فمسفة لدييـ تكوف مبنية عمى الواقع )خالد بشتاوى، 

تسعى ىذه الدراسة إلى بناء وتصميـ برنامجًاإرشاديًا قائما عمى  سبؽوبناًءا عمى ما 
التوافؽ الزواجى ،  ومحاولة إرشاد لتحسيف فنيات العالج العقالنى االنفعالى السموكى 

، ومف ثـ بناء أفكارأخرى عقالنية تحسيف افكارىف الالعقالنية  الفتيات ومساعدتيف عمى
ميمًا فى تنمية الجانب اإليجابى لدييف، بحيث تستطيع جادة ومثمرة، يمكف أف تؤدى دورًا 

الفتاة استقباؿ الحياة الزوجية بشكؿ واٍع وناضج ومتفتح ، مساعدتيا فى اداء دورىا فى 
 الحياة الزوجية بفاعمية وسعادة  والتمتع بصحة نفسية وتوافؽ زواجى .

 :مشكمة الدراسة ثانيًا : 
حيث كشفت  4243يناير بة الطالؽ فى حققت مصر المركز األوؿ عالميًا فى نس

ألؼ حالة طالؽ  435آخر إحصائية لمجياز المركزى لمتعبئة واإلحصاء عف وجود نحو 
، وىذا يدؿ عمى أف معدالت ;423عمى عاـ % 5.4 ، بزيادة قدرىا4242خالؿ عاـ 

دقائؽ، فالطالؽ  6الطالؽ بمصر فى زيادة مستمرة، فيناؾ حالة طالؽ فى مصر كؿ 
ى كثير مف المآسى يكوف ضحيتيا األبناء، وفى النياية إلى تفكؾ المجتمع، ألف يؤدى إل

 .األسرة ىى المبنة األولى لممجتمع 

وفى ضوء ما سبؽ جاءت الدراسة الحالية لمساعدة الزوجات مف خالؿ برنامج 
 ارشادى عقالنى انفعالى سموكى 

لتربية بالغردقة وسألتيف وقد التقت الباحثة بعدد مف الطالبات المتزوجات فى كمية ا
عف انطباعاتيف عف حياتيف الزواجية ووجدت تنوعا فى استجاباتيف مابيف التوافؽ وسوء 
التوافؽ احيانا اخرى وبالتالى ارتأت الباحثة القياـ بذلؾ البجث لمساعدة المتزوجات عمى 

 تحسيف التوافؽ الزواجى لدييف 
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 : وعميو تحددت مشكمة الدراسة باالسئمة التالية
ما الفروق االحصائية لممتزوجات فى تحسين التوافق الزواجى لديين تعزى الى 

 البرنامج اإلرشادي 

 التالي: السؤاؿوبناًء عمى ما سبؽ، تتبمور مشكمة الدراسة فى اإلجابة عمى 
 التوافؽ الزواجى لدىتحسيف  فىبرنامج إرشادى عقالنى انفعالى سموكى  ما فعالية 

 بالغردقة؟ والدراسات العميا  المتزوجات بكمية التربية عةالراب طالبات الفرقة 

 أىداف الدراسة
 الدراسة الحالية إلى مايمى: تىدف

 مف خالؿ برنامج ارشادى  التوافؽ الزواجى لدى طالبات كمية التربية بالغردقةحسيف ت
 .عقالنى 

  شيريف.التعرؼ عمى مدى استمرار فعالية البرنامج بعد انتياء التطبيؽ بفاصؿ زمني 

 أىمية الدراسة
  تعد الدراسة الحالية محاولة لالنتقاؿ مف مجرد اكتشاؼ طبيعة األفكار الالعقالنية

ورصدىا الى مستوى التدخؿ السيكولوجى لمواجية أحد أىـ المشكالت التى قد تواجو 
 الزوجات المعممات فى المستقبؿ وتؤثر عمييف

  انب اإليجابى مف أفكارىف ودحض وحديثات الزواج  فى تنمية الج الزوجاتمساعدة
 السمبية، وتييئتو  لتحمؿ مسئوليات الحياة الزوجية المستقبمية.

 قد يستفاد مف تمؾ الدراسة عامة والبرنامج االرشادى خاصة فى برامج تأىيؿ 
 .ىالزواج

  التى تناولت تأثير  -فى حدود اطالع الباحثة  –ندرة الدراسات العربية واألجنبية
قالنية لدى الطالبات المقبالت عمى الزواج عمى توافقيف الزواجى االفكار الالع

 المستقبمى.
 . التعرؼ عمى بعض االفكار الالعقالنية االكثر انتشارًا بيف المتزوجات 
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 الدراسة  محددات
 الحدود الموضوعية -1

 تقتصر الدراسة عمى معرفة مدى فعالية برنامج إرشادى انفعالى عقالنى سموكى فى
 .والدراسات العميا وافؽ الزواجى لدى طالبات كمية التربية بالغردقة الفرقة الرابعة الت تحسيف

 الحدود المكانية  -0
باحدى قاعات المحاضرات واحيانا كاف يتـ  تـ التطبيؽ بكمية التربية بالغردقة

التطبيؽ بمعمؿ الحاسب االلى أو الفناء . بينما تمت الجمسات الفردية عبر الياتؼ . ثـ 
 . ;3عنا التطبيؽ عبر جمسات الويبكس بعد انتشار كوفيدتاب
 ) العينة ( الحدود البشرية -3

( طالبات كمية التربية بالغردقة بالفرقة الرابعة 46تبمغ) اختيار عينة قصدية
) الحاصالت عمى أعمى الدرجات عمى مقياسي  والدبمومات وجميعيف متزوجات .وىف 

(  55الى  45لتوافؽ الزواجى( تتراوح أعمارىف مابيف ) االفكار الالعقالنية ومقياس سوء ا
( . وقد تـ تقسيميف قبؿ البرنامج  3.26( وانحراؼ معيارى )  :4عاـ  بمتوسط عمرى ) 

( طالبة 34( طالبة متزوجة . واالخرى ضابطة )34الى مجموعتيف احداىما تجريبة )
 متزوجة . وقد تـ تطبيؽ البرنامج عمى المجموعة التجريبة 

  الحدود الزمانية  -4
ـ / ;423تـ تطبيؽ أداة الدراسة خالؿ الفصؿ الدراسى األوؿ لمعاـ الدراسى )

  ـ(.وتـ التأكد مف استمرار فعالية البرنامج بالفصؿ الدراسى الثانى .4242
 أدوات الدراسة-5

 وقد استعانت الباحثة بادوات الدراسة التالية :
 الباحثة  مقياس سوء التوافؽ الزواجى اعداد -3
 البرنامج االرشادى مف اعداد الباحثة .  -4

تتراوح مدة كؿ جمسة مابيف  اعية جمسة  جم 52وتكوف البرنامج اإلرشادي مف 
 ( دقيقة82مدة كؿ جمسة ) ( جمسات فردية 8( دقيقة وعدد )2;:  82)
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 مصطمحات الدراسة والتعريفات االجرائية:
 العالج العقالنى االنفعالى السموكى -1

( العالج العقالنى االنفعالى السموكى 593: 4222لؾ عرؼ )محمد الطيب، وكذ
بأنو "منحى عالجى لو فكرة يقوـ عمييا وأىداؼ يسعى الييا، وافتراضات ينطمؽ منيا، 
والفكر األساسى فيو أف االضطرابات االنفعالية والنفسية تعد إلى درجة كبيرة نتيجة التفكير 

 ية".بطريقة غير منطقية وغير عقالن

وتعرؼ الباحثة اجرائيا العالج العقالنى االنفعالى السموكى  بأنو عممية يقوـ فييا 
، والتى تؤثر سمبًا عقالنية المرشد بمساعدة العميؿ فى التعرؼ عمى أفكاره السمبية وغير ال

جديدة مع بعض األنشطة  عقالنية فكارواستبداليا باعمى انفعاالتو وردود أفعالو ودحضيا 
تؤثر عمى العميؿ إيجابيًا، مما يؤدى إلى تغيير سموكو لؤلفضؿ، ونشوءأفكار  الجديدة

 .عقالنيةجديدة أكثر 

 التوافق الزواجى : -0
ىو الشعور باإلشباع العاطفى واالحتراـ والتفاىـ والثقة واالتفاؽ فى تناوؿ األمور 

أف يكمؿ وتحمؿ المسؤوليات بيف الزوجيف، وأف يتكامؿ الزوجاف فى إشباع حاجاتيما، و 
 (.52 :4225كاًل منيما الحياة الزوجية برضا وسعادة )أسامة عبد الرازؽ، 

( بأنو تصميـ كؿ مف الزوجيف عمى مواجية كؿ 46: 4226) الشيخأمانى  وتعرف
المشاكؿ المادية واالجتماعية والصحية والعمؿ عمى تحقيؽ االنسجاـ والمحبة المتبادلة بيف 

( بأنو رضا وسعادة الشخص فى حياتو 52: 4229)فرحات  محمد  وعرفو ،كؿ منيما
الزوجية بدوف اى شكوى او االـ، وأف االزواج الذيف يرتبطوف ببعضيـ البعض يتفقوف فى 
كثير مف القضايا االسرية والزوجية وينجحوف فى حؿ كثير مف المشاكؿ التى تسمى 

 بمشاكؿ التوافؽ الزواجى.

( بانو حالة مف االحساس Sinha&Mukerjee, 2007كما عرفو سينيا وموكرجى)
بالسعادة والقبوؿ والتكيؼ مف جانب الشريكيف نحو بعضيما ولعالقتيما الزوجية، واشباع 
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( بانو ;422العنزى)فرحاف  وتوعرف.حاجتيما النفسية واالجتماعية وصوال لمرضا الزواجى
عاطفية مدى الرضا والتقبؿ والفيـ والمشاركة بيف الزوجيف فى الجوانب الشخصية وال

والثقافية واالجتماعية بما يحفؼ استمرارية العالقة الزوجية بدرجة عالية مف الثبات اماـ 
 .المشكالت

لتعريفات السابقة التى تناولت مفيوـ التوافؽ الزواجى الحظت مدى ا وباستعراض
التشابو بيف التعريفات ووجود محددات مشتركة لتعريؼ مفيوـ التوافؽ الزواجى منيا 

 .النفسي والعاطفى ومحاولة حؿ المشكالت االشباع
االتزاف مف بانو :حالة  اجرائيا فى تمؾ الدراسة التوافؽ الزواجى الباحثة عرفت وقد   -1

القدرة عمى ،و الداخمى والشعور بالسعادة الناتجة عف الرضا عف الحياة الزوجية وتقبميا
النسبى مف التكيؼ مع المستجدات وايجاد حموؿ لممشكالت الحياتية والتحرر 

بالدرجة  اجرائيا  الصراعات، مع قدرة كؿ مف الطرفيف عمى احتواء االخر ، ويقاس
التوافؽ الزواجى سوء عينة الدراسة عمى مقياس لطالبة المتزوجة حصؿ عمييا اتالتى 

عمى درجة عالية مف التوافؽ  ت الطالبةكمما كان نخفضةفكمما كانت الدرجة م
 الزواجى

 الدراسات السابقة 
م االطالع عمى مجموعة من الدراسات السابقة ذات العالقة بالدراسة الحالية ت
 كاالتى :

(دراسة ىدفت الى الكشؼ عف فعالية برنامج 4235اجرت ) عطاؼ ابوغالى ،
ارشادى عقالنى انفعالى سموكى فى تحسيف التوافؽ الزواجى لدى عينة مف الطالبات 

طالبة متزوجة تـ توزيعيف  46ة مف المتزوجات فى جامعة األقصى عمى عينة مكون
عشوائيا الى مجموعتيف احداىما تجريبة واالخرى ضابطة حيث طبقت الباحثة مقياس 
التوافؽ ومقياس االفكار الالعقالنية واظيرت نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباطية سالبة 

ؽ ذات داللة بيف االفكار الالعقالنية والتوافؽ الزواجى ، كما اظيرت النتائج وجود فرو 
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احصائية بيف متوسطات درجات طالبات المجموعة التجريبية ومتوسطات درجات 
المجموعة الضابطة فى القياس البعدى لصالح القياس البعدى ، بينما ال توجد فروؽ ذات 

 داللة احصائية فى القياس البعدى والتتبعى لدى طالبات المجموعة التجريبية 

( إلى التعرؼ عمى العالقة بيف التوافؽ 4239سعت دراسة ظافر القحطاني )
الزواجي واألفكار الالعقالنية والعالج العقالنى ، ومعرفة الفروؽ في التوافؽ الزواجي 
تعزى إلى العمر ومدة الزواج وعدد األطفاؿ واعتمد الباحث عمى مقياس التوافؽ الزواجي 

مف اعداد سميماف الريحاني  ( ومقياس األفكار الالعقالنية;;;3مف اعداد فرج وعبد اهلل )
( مف المتزوجيف في مدينة 523( وطبقت األدوات عمى عينة مكونة مف )7:;3)

الرياض، وكشفت نتائج الدراسة عدـ وجود عالقة بيف األفكار الالعقالنية والتوافؽ 
الزواجي، وىناؾ عالقة سمبية بيف األفكار الالعقالنية وبعض ابعاد التوافؽ الزواجي، 

وؽ في التوافؽ الزواجي تعزى إلى لمعمر عند الزواج لصالح االعمار اقؿ مف وتوجد فر 
سنة، ووجود فروؽ في التوافؽ الزواجي يعزى إلى مدة الزواج لصالح المذيف مدة  52

 سنة فأكثر وعدـ وجود فروؽ وفقا لعدد األطفاؿ. 42زواجيـ مف 

 مستوى عف لمكشؼ( :423)الرحمف  عبد وىبو الشواشرة عمر دراسة ىدفت
 الدراػة عينة تكونت. المػزوجيف لدى لالعقالنيةا باألفكار وعالقتو العاطفي، االنفصاؿ

 أىداؼ ولتحقيؽ .المتيسػرة بالطريقة اختيارىـ تـ حيث زوجيف،تالم ػرادفاأل ف( م464)مف
 رالؤلفك ومقياس الغاية، ليذه المطور العاطفي اؿصاالنف سامقي ػتخداـسا تـ الدراسة،
 مسػتوى أف الدراسػة نتػائج أظيػرت. األدوات وثبات صدؽ فم التحقؽ تـ وقد نيةالالعقال
 في". المنخفض توىسالم" ضمف جاء الالعقالنية األفكار ومسػتوى العاطفي، االنفصاؿ

 السمبي، الذات ػيـيتق لمجاؿ كانت الالعقالنية األفكار أبرز أف الدراسة نتائج أظيرت حيف
 وجود النتائج أظيرت كذلؾ.  االعتمادية لمجاؿ ثـ ومف ، مفشؿل الداخمي العزو يميو ثـ

 واألفكار العاطفي االنفصاؿ مستوى بيف إحصائياً  دالة" طردية ارتباطية" عالقة
 قوة في إحصائية داللة ذات فروؽ وجود دـع إلى النتائج أشارت وأخيراً . الالعقالنية

 الجنس،) لمتغيري وفقػً  الالعقالنية، واألفكار العاطفي االنفصاؿ بيف االرتباطية العالقة



 لدى طالبات الجامعة األفكار الالعقالنية وعالقتيا المنبئة بسوء التوافق الزواجي  
======================================================= 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 0201 ديسمبر                           -  11               - (         4)العدد ( 4المجمد )  

 المستوى لمتغير وفقاً  إحصائية داللة ذات فروؽ وجدت بينما ،(الزواج سنوات وعدد
 .البكالوريوس تاله ثـ فأعمى، ماجسػتيرال درجة حممة ولصالح التعميمي،

( إلى الكشؼ عف العالقة بيف األفكار الالعقالنية :423وىدفت دراسة منى سيد )
( مف المترددات عمى :35ؽ الزواجي وأبعاده وطبؽ البحث عمى عينة مكونة مف )والتواف

محكمة األسرة بمحافظة أسواف. واعتمدت الباحثة عمى مقياس األفكار الالعقالنية ليوبز 
( لؤلفكار العقالنية ألليس وترجـ المقياس لمعربية معتز السيد Hooper , Layneواليف )

(، ومقياس التوافؽ الزواجي مف إعداد الباحثة. 4224لرحمف )عبد اهلل ومحمد السيد عبد ا
وكشفت نتائج الدراسة عف وجود عالقة ذات داللة إحصائية بيف األفكار الالعقالنية 

 والتوافؽ الزواجي وابعاده.

 الطريقة واالجراءات 
 أوال : منيج الدراسة:

 أجريت الدراسة الحالية وفقا لممنيج شبو التجريبي 

 نة الدراسة ثانيا : عي
مف الطالبات المتزوجات بكمية التربية بالغردقة  46تالفت المجموعة افراد العينة مف 

سنة وتـ اختيار عينة  55و 45بالفرقة الرابعة والدراسات العميا تتراوح اعمارىف بيف 
طالبة  46الدراسة مف مجتمع الدراسة باسموب الطريقة القصدية جيث بمغ حجـ العينة 

الالتى حصمف عمى اعمى عمى مقياس سوء التوافؽ الزواجى وتـ تقسيـ افراد متزوجة مف 
لسموكى عمييا العينة الى مجموعتيف احداىما تجريبة تـ تطبيؽ العالج العقالنى االنفعالى ا

، واالخرى ضابطة لـ تخضع لمعالج العقالنى االنفعالى السموكى طالبة 34وتتكوف مف 
 طالبة .  34وعدد افرادىا 
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 وات الدراسة:أد
 اعتمدت الباحثة عمى األدوات التالية:

 مقياس سوء التوافق الزواجي )إعداد الباحثة( أوال : 

 مقياس سوء التوافق الزواجي )إعداد الباحثة( 
 أبعاد خمسة عمى موزعة ، عبارة( 54) مف األولية صورتو في المقياس ويتكوف

 - واالجتماعية الشخصية الجوانب - الجنسية الجوانب - العاطفية الجوانب  ىي رئيسية
 لدى الزواجي التوافؽ سوء تقيس جميعيا ، األسرية الجوانب - االقتصادية الجوانب

  الطالبات المتزوجات
 العاطفية البعد األول : الجوانب

يقيس الجوانب العاطفية المتبادلة بيف الزوجيف ويعكس مدى وجود المحبة واأللفة 
 (8:  3ىـ ويتكوف مف العبارات مف )واالحتراـ والمودة والتفا

 الجنسية البعد الثاني: الجوانب
ويقيس الجوانب الجنسية بيف الزوجيف ويعكس مدى االنسجاـ الحسي بيف الزوجيف 

 (33:  9وامدى استمتاع كؿ طرؼ باالخر ويتكوف مف العبارات مف )

 واالجتماعية الشخصية البعد الثالث: الجوانب
واالجتماعية ويعكس السمات الشخصية بيف الزوجيف  الشخصية ويقيس الجوانب

ومدى تأثير الغيرة الزوجية وطريقة التعامؿ لدى كال الزوجيف ويتكوف مف العبارات مف 
(34  :42) 

 االقتصادية البعد الرابع: الجوانب
االقتصادية ويعكس مدى الكفاية االقتصادية وسد االحتياجات  ويقيس الجوانب
 (48:  43لدى كال الزوجيف ويتكوف مف العبارات مف )والمتطمبات الزوجية 
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 األسرية البعد الخامس: الجوانب
االسرية لدى كال الزوجيف مثؿ أساليب التربية والتخطيط لممستقبؿ  ويقيس الجوانب

 (54:  49وتوزيع األدوار باالسرة ويتكوف مف العبارات مف )
 تصحيح المقياس

طريؽ االختيار مف البدائؿ الثالثة بوضع االستجابة عمى ىذا المقياس تتـ عف 
( عمى االختيار الذي يتناسب مع حالة المفحوص وىذه البدائؿ ىي أبًدا، أحياًنا، √عالمة )
 5،  4،  3 الترتيب عمي ىيثالثة ال االستجابات ليذه المحتسبة الدرجات بأف اعممً دائًما؛ 

 الدرجة المرتفعة عمى مقياس(. وتدؿ 8;( والحد األقصى )54الحد األدنى لالستجابة )
( عمى ارتفاع 8;( : )94الزواجي طبقا لالرباع األعمى عند درجة قطع ) التوافؽ سوء

    (46سوء التوافؽ الزواجي لدى عينة الدراسة،أما الدرجة المنخفضة عند درجة قطع )
 فما أقؿ فتدؿ عمى انخفاض سوء التوافؽ الزواجى لدى عينة الدراسة.

 الزواجي التوافق سوء مترية لمقياسالخصائص السيكو 
 أوال : استطالع رأى السادة الخبراء

قامت الباحثة بعرض مفردات المقياس والتعريؼ اإلجرائي الخاص بو وباألبعاد       
( بنًدا عمى األساتذة المتخصصيف في مجاؿ 54المفترضة في صورتو األولية والذي بمغ )
يف إبداء مالحظاتيـ عمى بنود وأبعاد المقياس، عمـ النفس، وقد طمب مف السادة المحكم

وىؿ يستطيع المقياس في صورتو الحالية أف يقيس ما وضع لقياسو، وتبيف مف عرض 
المقياس عمى السادة المحكميف أف ىناؾ اتفاؽ عمى صالحية بنود المقياس في قياس ما 

بيا وطورت  وضع لقياسو.، مع تسجيؿ بعض االضافات والمالحظات التى أخذت الباحثة
 المقياس عمى أساسيا . 

كما أشار بعض المحكميف الى ضرورة تعديؿ بعض العبارات االيجابية لتصبح   
( . ولقد قامت الباحثة بالتعديالت  54،  ;3،  7،  5وىى العبارات رقـ )  سمبية .

 .  المطموبة فى صياغة بعض العبارات
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 ثانيا : صدق المقياس 
  طريقة الصدق التمييزي :  -1

الصدؽ التمييزى أو صدؽ المقارنة الطرفية ويحسب باستعماؿ اختبار ) ت ( لعينتيف 
مستقمتيف لمعرفة الفرؽ بيف المجموعتيف المتطرفتيف . فالقيمة الثانية المحسوبة لداللة 

 الفرؽ بيف المجموعتيف المتطرفتيف فى الدرجة الكمية تمثؿ الصدؽ التمييزى لممقياس . 

( لمفروؽ بيف المرتفعيف والمنخفضيف عمى مقياس سوء  35رقـ )يعرض الجدوؿ      
 التوافؽ الزواجي وذلؾ كما يأتي:

 ( 1)جدول 
 يعرض الصدق لمقياس سوء التوافق الزواجي

 البنود
 مجموعة المنخفضٌن

 االرباعى األدنى
 مجموعة المرتفعٌن
 االرباعى األعلى

 قٌمة
 " ت" 

 الداللة

 ع م ع م

1.  1.93 0.51 2.43 0.94 3.02 0.001 

2.  1.81 0.63 2.19 0.63 2.75 0.01 

3.  1.67 0.69 1.98 0.68 2.08 0.05 

4.  1.71 0.81 2.29 1.04 2.81 0.001 

5.  1.52 0.59 2.19 0.83 4.22 0.001 

6.  1.83 0.66 2.38 0.82 3.36 0.001 

7.  2.00 0.77 2.38 0.96 2.01 0.05 

8.  1.64 0.85 2.07 0.92 2.22 0.01 

9.  1.81 0.67 2.43 0.94 3.47 0.001 

11.  1.74 0.73 2.40 0.94 3.63 0.001 

11.  1.86 0.68 2.21 0.87 2.09 0.05 

12.  1.62 0.62 2.00 0.73 2.57 0.01 

13.  1.62 0.49 2.29 0.83 4.46 0.001 

14.  1.38 0.49 2.17 0.73 5.79 0.001 

15.  1.48 0.63 2.24 0.79 4.87 0.001 

16.  1.69 1.05 2.19 0.83 2.42 0.01 

17.  1.71 0.83 2.17 0.82 2.50 0.01 

18.  2.10 0.79 2.90 0.88 4.44 0.001 

19.  1.88 0.83 2.50 1.06 2.97 0.01 



 لدى طالبات الجامعة األفكار الالعقالنية وعالقتيا المنبئة بسوء التوافق الزواجي  
======================================================= 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 0201 ديسمبر                           -  15               - (         4)العدد ( 4المجمد )  

 البنود
 مجموعة المنخفضٌن

 االرباعى األدنى
 مجموعة المرتفعٌن
 االرباعى األعلى

 قٌمة
 " ت" 

 الداللة

 ع م ع م

21.  1.40 0.73 1.67 0.61 5.22 0.001 

21.  1.36 0.48 2.17 0.88 6.43 0.001 

22.  1.60 0.59 2.64 0.88 4.67 0.001 

23.  1.76 0.82 2.64 0.91 3.57 0.001 

24.  1.69 0.87 2.81 0.99 5.49 0.001 

25.  1.62 0.70 2.62 0.91 5.66 0.001 

26.  1.71 0.74 1.88 0.92 2.24 0.001 

27.  1.93 0.68 2.31 0.87 3.97 0.001 

28.  1.71 0.67 2.38 0.85 3.43 0.001 

29.  1.24 0.43 1.67 0.69 3.65 0.001 

31.  1.86 0.72 2.52 0.94 3.81 0.001 

31.  1.88 0.71 2.60 0.99 4.02 0.001 

32.  1.40 0.73 2.10 0.96 3.71 0.001 

( أف جميع فقرات مقياس سوء التوافؽ الزواجي دالة، وىو ما يعد 3)جدوؿيوضح 
 مؤشر إلى تمتع المقياس بمعامؿ صدؽ جيد.

 ثانيا : االتساق الداخمي: 
( مف الطالبات المتزوجات 72تـ حساب االتساؽ الداخمي لمبنودعمى عينة تبمغ )

 (.4)ا يوضحيا جدوؿ جة الكمية لممقياس، كمحسب ارتباط كؿ بند بالدر 
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 ( 0)جدول 
 االتساق الداخمي لبنود مقياس التوافق الزواجي وابعاده

 درجة البند وبدرجة البعد الذي ينتمي إليو مف ناحية، ارتباط( 4) جدوؿ مف ويتضح
 االتساؽ يوضح مما لمقياس سوء التوافؽ الزواجي الكمية بالدرجة وارتباط درجة البند

 .جيد  مؤشر يعد وىو، لممقياس الداخمي

 ثانيا ثبات مقياس سوء التوافق الزواجي: 
تـ االعتماد عمى ثالث طرؽ لمتحقؽ مف ثبات المقياس وىى: ألفا كرونباخ، والتجزئة 

عادة التطبيؽ ،   وتعرض ليـ الباحثة فيما يأتي:النصفية، وا 

 ثبات الفا كرونباخ  -1
حصائية تـ حساب ثبات المقياس باستخداـ طريقة الفا كرونباخ وبينت التحميالت اال

 (.5ما ىو معروض بجدوؿ )
 
 

 رقم
 البند

 ارتباط
البند 
 بالبعد

ارتباط البند 
 بالدرجة الكلٌة

 رقم
 البند

ارتباط البند 
 بالبعد

ارتباط البند 
بالدرجة 

 الكلٌة

 رقم
 البند

ارتباط البند 
 بالبعد

ارتباط البند 
بالدرجة 

 لكلٌةا

1 .430 .333 13 .412 .442 25 .452 .385 

2 .310 .456 14 .511 .394 26 .590 .697 

3 .460 .457 15 .343 .554 27 .439 .338 

4 .384 .520 16 .462 .479 28 .464 .494 

5 .391 .514 17 .539 .386 29 .456 .496 

6 .399 .359 18 .355 .472 30 .473 .416 

7 .477 .275 19 .351 .396 31 .477 .538 

8 .570 .317 20 .309 .451 32 .364 .437 

9 .485 .520 21 .258 .411    

10 .423 .420 22 .433 .470    

11 .358 .430 23 .353 .452    

12 .427 .589 24 .400 .487    
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 ( 3) جدول
 لمقياس سوء التوافق الزواجي الثبات بطريقة الفا كرونباخ يعرض معامالت

 تطريقة الثبا                    
 ألفا كرونباخ األبعاد    

 0.387 الجوانب العاطفٌة

 0.532 الجوانب الجنسٌة 

 0.328 الجوانب الشخصٌة واالجتماعٌة

 0.411 الجوانب االقتصادٌة

 0.815 الجوانب االسرٌة

( ارتفاع معامؿ الثبات بطريقة الفا كرونباخ عمى مقياس سوء 5يتبيف مف جدوؿ )
 مؤشر لثبات المقياس.التوافؽ الزواجي مما يعد 

 حساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية   -0
القسمة النصفية تـ حساب ثبات مقياس سوء التوافؽ الزواجي باستخداـ طريقة 

 ( لمعامؿ الثبات بطريقة القسمة النصفية.6ويعرض جدوؿ )
 ( 4) جدول

 يالثبات بطريقة التجزئة النصفية لمقياس سوء التوافق الزواج يعرض معامالت
 طريقة الثبات               

 التجزئة النصفية األبعاد

 0.623 الجوانب العاطفٌة

 0.354 الجوانب الجنسٌة

 0.417 الجوانب الشخصٌة واالجتماعٌة

 0.321 الجوانب االقتصادٌة

 0.478 االسرٌةالجوانب 

مؤشرا ( ارتفاع ثبات ابعاد مقياس سوء التوافؽ الزواجي مما يعد 6يتبيف مف جدوؿ )
 جيدا لثبات المقياس.
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 ثبات إعادة التطبيق:  -3
اعتمدت الباحثة عمى طريقة إعادة التطبيؽ لحساب ثبات المقياس حيث طبقت 

بيؽ القبمي ويعرض طالبة بعد أسبوعيف مف التط 49المقياس عمى عينة فرعية مكونة مف 
عادة التطبيؽ . 7جدوؿ )  ( لمعامالت درجات التطبيؽ وا 

 ( 5) جدول
 لمقياس سوء التوافق الزواجي  الثبات بطريقة التجزئة النصفية معامالت يعرض

 طريقة الثبات                 
 إعادة التطبيق األبعاد

 1.728 الجوانب العاطفٌة

 1.811 الجوانب الجنسٌة

 1.635 الجوانب الشخصٌة واالجتماعٌة

 1.347 الجوانب االقتصادٌة

 1.814 االسرٌةالجوانب 

 1.869 اس الكلًالمقٌ

( ارتفاع ثبات ابعاد مقياس سوء التوافؽ الزواجي بطريقة إعادة 7يتبيف مف جدوؿ)
 التطبيؽ مما يعد مؤشرا جيدا لثبات المقياس. 

 الصورة النيائية لممقياس 
 في بعد حساب الخصائص السيكومترية الخاصة بالمقياس اصبح المقياس يتكوف

 العاطفية الجوانب  ىي رئيسية ابعاد خمسة عمى موزعة ، عبارة( 54) مف النيائية صورتو
 الجوانب - االقتصادية الجوانب - واالجتماعية الشخصية الجوانب - الجنسية الجوانب -

 بوضع الثالثة البدائؿ مف االختيار طريؽ عف تتـ المقياس ىذا عمى واالستجابة ، االسرية
، أحياًنا، أبًدا ىي البدائؿ وىذه فحوصالم حالة مع يتناسب الذي االختيار عمى( √) عالمة
 5،  4،  3 الترتيب عمي ىي الثالثة االستجابات ليذه المحتسبة الدرجات بأف عمًما دائًما؛

رجة (. تـ أخذ االرباعى األعمى عند د8;) األقصى والحد( 54) لالستجابة األدنى الحد. 
 الزواجي التوافؽ سوء ارتفاع وتدؿ عمى  الزواجي التوافؽ سوء مقياس ( عمى94قطع )
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(  46المنخفضة طبقا لالرباعى األدنى عند درجة قطع  ) الدرجة أما، الدراسة عينة لدى
 .الدراسة عينة لدى الزواجي التوافؽ ارتفاع عمى فتدؿ فما أدنى 

 ثانيا: البرنامج االرشادي )إعداد الباحثة(
 األسس التى قام عمييا البرنامج :

ىذا البرنامج عمى مراعاة األسس والمبادىء حرصت الباحثة عند تصميـ 
 االرشادية التى تيتـ بعناصر العممية االرشادية وفقا لما يمى :

 : األسس النفسية لمبرنامج  أوالً 
حرصت الباحثة عمى مراعاة الفيـ الصحيح لؤلخر ، والذى يؤدى الى التوازف 

 االخرى لمشخصية  النفسي ، بمعنى أف العوامؿ النفسية تؤثر عمى جميع الجوانب 
 : األسس االجتماعية  ثانياً 

يرا عمى أفراد العينة مجاؿ اف التدريب الجماعى واالرشاد الجماعى أكثر تأث
، كما أف الدعـ الجماعى مف أفراد العينة يؤدى الى التبصر بالمشكالت والنظر البحث

 الييا برؤيا أكثر موضوعية 
 : األسس األخالقية  ثالثاً 

أخالقيات العمؿ االرشادى المتمثمة فى االتزاـ باخالقيات المينة راعت الباحثة 
وأخالقيات العممية االرشادية والمحافظة عمى سرية المعمومات التى تحصؿ عمييا مف 

 االعضاء .

 رابعا : األسس الفمسفية 
تـ بناء البرنامج الحالى عممى أساس نظرية اليس لمعالج العقالنى االنفعالى 

 فنياتو المتعددة  السموكى ، وعمى
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 خامسا : األسس الفسيولوجية 
حرصت الباحثة عمى توظيؼ فنية االسترخاء لمسيطرة عمى التوتر والضغط الذى 

 ينتاب الفرد عنما تواجيو مشكالت وأزمات الحياة .
 المستخدمة في البرنامج الحالي فنيات العالج العقالنى االنفعالى السموكى

 Congnitive Methodفية االدراكية المعر األساليب 

  (ABCدعم التحميل المنطقى لالفكار غير العقالنية )نموذج   -1
اف نظرية العالج العقالنى االنفعالى السموكى عند اليس تقوـ عمى نموذج 

(ABCDEF فالحرؼ )A  Activating) ، يمثؿ المثيرات الخارجية واالحداث المنشطة )
 C، بينما حرؼ د ومعتقداتويمثؿ افكار الفر  B (Believes)والحرؼ

(Consequences يقصد بو النتائج )ويرى اليس أف النتائج  و االضطرابات االنفعاليةأ ،
(C( ليست وليدة االحداث المنشطة ، وانما ىى نتيجة افكار ومعتقدات الفرد )B .)  

 E( فيعنى تفنيد االفكار الالعقالنية ، والحرؼ Disputing)  Dاما الحرؼ 
(Cognitive Effect   ) فيمثؿ األثر المعرفى وبروز افكار ومعتقدات اكثر عقالنية

  (.6;;33713الشناوى،)محمد 
حوؿ المشكمة المقصودة ثـ مساعدة  A.B.Cيمكف المرشد مف بناء نموذج 

المسترشد عمى تحديد نمط التفكير الخاطىء الذى ساىـ فى تأثير المشكمة 
(Capuzzzi,and Stauffer,2016.) 
 : محاضرةال-0

تمثؿ المحاضرة ما يطمؽ عميو التوجيو المباشر والتربية و فالفرد قد يفكر تجاه 
شريؾ الحياة بطريقة انيزامية تدعو لميأس واالكتئاب النو ال يعرؼ البدائؿ الصحيحة مف 

 .التفكير البناء 
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 :المناقشة الجماعية-3
جماعية مف ( أف المحاضرات والمناقشات ال552:4223يرى حامد زىراف )

 اساليب االرشاد الجماعى يغمب فييا المناخ شبو العممى.
 الدحض والتفنيد لالستنتاجات غير الواقعية ) االقناع (  -4

يسعى المرشد فى ىذا االسموب الى مناقشة المسترشد حوؿ االفكار غير العقالنية  
يا وتدريبو عمى التى ساىمت بحدوث المشكمة التى يعانى منيا ، مع جعؿ المسترشد ايجاب

كيفية اكتشاؼ المعتقدات والمسممات التى يؤمف بيا ويبنى عمييا انماط سموكو ومشاعره 
(Sharaf,2010.) 

  اعادة البناء المعرفى -5
حيث يتـ التركيز عمى االنحرافات المعرفية، ويتعمـ العميؿ أف يرصد االفكار التى 

واالكتئاب، وعند تحديد تمؾ االفكار  ترتبط باالنفعاالت البغيضة مثؿ العدوانية والغضب
 2001:23,ة )التمقائية يتـ استخداـ مجموعة مف االساليب لتوضيح طبيعتيا المنحرف

Beak,A. ) 
المضموف التطبيقى لتمؾ الفنية فى مساعدة العميؿ عمى اكتشاؼ اف افكاره ويتمثؿ 

غير الواقعيةىى السبب فى احساسو بشدة الموـ عمى الطرؼ االخر وليست المواقؼ 
 واالحداث . وىذا ينمى قدرة العميؿ عمى التفكير العقالنى المنطقى .

 :التغذية الراجعة  -6
الجمسات لتدعيـ السموكيات المرغوبة ولتوضيح  ولقد تـ استخداـ تمؾ الفنية اثناء
 مدى االنجاز الذى تحقؽ لدى المتدربيف .

 58مف المحكميف مف  7وقد تكوف البرنامج بصورتو النيائية بعد عرضو عمى 
 مف العناويف الرئيسية لمجمسات كالتالى : 36جمسة وقد تـ بعض الجمسات تحت  تحت 

وعة االرشادية وفكرة عف نظرية العالج التعارؼ واالندماج بيف افراد المجم -3
 العقالنى االنفعالى السموكى
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 الحديث عف أىـ الحاجات االساسية لمفرد وكيفية تحمؿ المسؤلية -4
 الحديث حوؿ الية التخطيط لمحياة وكيفية تكوف السموؾ الكمى لدى األفراد -5
 الحديث عف االرادة والرغبة والتقييـ -6
 الحديث حوؿ ميارات المحادثة -7
 ث حوؿ الميارات التوكيديةالحدي -8
 الحديث عف ميارات االدراؾ االجتماعى -9
 الحديث عف كيفية الوصوؿ الى التوازف النفسي -:
 الحديث عف ادارة االنجازات الشخصية والجودة بشكؿ عاـ -;
 الحديث حوؿ كيفية تكويف عالقة ايجابية بيف الزوجيف بطريقة واقعية -32
 الحديث حوؿ كيفية دعـ كؿ مف الزوجيف لالخر -33
 الحديث حوؿ كيفية ادارة الصراع بيف الزوجيف  -34
 الحديث حوؿ ميارات التواصؿ بيف الزوجيف -35
 .االنياء والتقييـ -36

وقبؿ تطبيؽ البرنامج تـ التحقؽ  مف تكافنؤ المجموعتيف التجريبية والضابطة عمى 
لعينتيف    T-Testمقياس سوء التوافؽ الزواجى فى القياس القبمى . وذلؾ بتطبيؽ اختبار 

مستقمتيف لداللة الفروؽ بيف متوسط درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة عمى 
 مقياس الدراسة فى القياس القبمى 

 خطوات الدراسة االجرائية
 الشعور بالمشكمة وجمع االطار النظرى  -3
 اعداد مقياس سوء التوافؽ الزواجى  -4
 اعداد البرنامج االرشادى -5
 لنيائيةاختيار افراد عينة الدراسة ا -6
تطبيؽ القياس القبمى عمى افراد المجموعتيف التجريبية والضابطة قبؿ البدء بتنفيذ  -7

 البرنامج االرشادى
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التنسيؽ مع كمية التربية بالغردقة لممساعدة فمى القياـ بالجمسات االرشادية وتـ تطبيؽ  -8
 البرنامج عمى المجموعة التجريبية بينما لـ تخضع المجموعة الضابطة لمبرنامج

قامت الباحثة بتطبيؽ القياس البعدى عمى المجموعتيف التجريبية والضابطة وشكر  -9
 اعضاء المجموعة اللتزاميف بالخضوع لمبرنامج وتوزيع شيادات شكر عمييف

 تطبيؽ االختبار التتبعى بعد مضى شيريف مف التطبيؽ  -:
 تحميؿ البيانات وتمخيصيا -;

 والمقترحات. التوصيات وتقديـ وتفسيرىا النتائج مناقشة-32
 

 نتائج الدراسة ومناقشتيا 
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات  "عمى أنو ينص الفرض األول : 

الطالبات في مقياس سوء التوافؽ الزواجي في المجموعة التجريبية بيف التطبيؽ القبمي 
درجات إفراغ  ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ"، والبعدي لصالح التطبيؽ البعدي

 الطالبات في المجموعة التجريبية لمقياس سوء التوافؽ الزواجي لمتطبيؽ القبمي والبعدي،
بيف التطبيؽ القبمي والبعدي لمقياس  اختبار )ت( لمتحقؽ مف الفروؽ مت الباحثةاستخدو 

 ( لنتيجة ىذا الفرض.8)، ويعرض جدوؿ سوء التوافؽ الزواجي
 ( 6)جدول 

 لقبمي والبعدي لمقياس سوء التوافق الزواجييعرض الفروق بين التطبيق ا

 الداللة ت القبلى البعدى المتغٌرات

 1.111 9.91 1.47 14.21 1.47 11.18 الجوانب العاطفٌة

 1.111 9.64 1.13 13.76 1.67 9.88 الجوانب الجنسٌة

 1.111 8.62 1.79 16.12 1.12 12.48 واالجتماعٌة الجوانب الشخصٌة

 1.111 12.81 1.31 15.28 1.25 11.64 الجوانب االقتصادٌة

 1.111 8.78 1.89 13.56 1.22 9.61 الجوانب االسرٌة

 
 



 جامعة جنوب الوادى –كلٌة التربٌة بالغردقة  –تربوٌة مجلة العلوم ال
======================================================= 

---------------------------------------------------------------------------- 
 0201 ديسمبر                            - 04             - (           4)العدد ( 4المجمد )  

 تفسير نتائج الفرض األول
فروؽ ذات  ( تحقؽ الفرض القائؿ بوجود8)مف النتائج الموضحة بجدوؿ يتبيف 

في  سوء التوافؽ الزواجيداللة إحصائية بيف متوسطات درجات الطالبات عمى مقياس 
 .جموعة التجريبية بيف التطبيؽ القبمي والبعدي لصالح التطبيؽ البعديالم

جاءت ىذه النتيجة مؤيدة ألىمية التفكير العقالني وتأثيره اإليجابي في تحسيف 
المجموعة التجريبية، والذيف يعانوف مف كثرة الخالفات  وزيادة التوافؽ الزواجي لدى أفراد

عميو الدراسات السابقة  نامج اإلرشادي. وىذا ما دلتمع زوجاتيـ قبؿ تطبيؽ البر  والتنافر
 & Jane) ودراسة جاف ومايكؿ (Moller & Vanzyl, 1991)مولر وفانزي  كدراسة

Michael, 2002) ودراسة وسيرني (4224حافظ، ودراسة )رضا؛ (Serni, 2009)   
 Cummings, 2008) (وكومينجس

( عمى فعالية 4235غالى ) بوعطاؼ امع نتائج دراسة  نتيجة ىذا الفرض تفؽوت
 46برنامج ارشادى عقالنى انفعالى سموكى فى زيادة التوافؽ الزواجى لدى عينة مف 

أف  ية، كماطالبة متزوجة حيث اظيرت النتائج وجود فروؽ دالة لصالح المجموعة التجريب
 ,Elizabith إليزابيث ( ، ودراسة4229تمؾ الدراسة قد اتفقت مع دراسة عائشة ناصر )

فى استخداـ العديد مف الفنيات والتى تتفؽ مع االرشاد العقالنى االنفعالى ( (2008
 السموكى مثؿ االقناع والمناقشة الجماعية والنمذجة واالسترخاء والتنفيس االنفعالى .

عمى اف التفكير االيجابى واالفكار  Frocsch(1998) كما اكدت دراسة فروش
لجيد وتبادؿ مشاعر الحب واالحتراـ وتجنب النقد السمبى العقالنية المتمثمة فى التواصؿ ا

عند و  .ىى مف اىـ االسباب المنبئة بالتوافؽ الزواجى والسعادة الزوجية لدى الشريكيف
لى االيجابية يؤدى الى الشعور بالطمأنينة إتغيير طريقة التعامؿ بيف الزوجيف وتحوليا 

الضغوط واجتياز االزمات وتوظيؼ واألمف النفسي، وتزداد قدرة الزوجيف عمى تحمؿ 
 (.Gerlsama,2000: 289دوارىما الزوجية واألسرية )أعباء أطاقاتيما لمقياـ ب
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 نتائج الفرض الثاني : 
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات الطالبات في مقياس سوء 

ي لصالح المجموعة التوافؽ الزواجي بيف المجموعة التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعد
إفراغ درجات الطالبات في المجموعة  ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ. التجريبية

 مت الباحثةاستخدو  التجريبية والضابطة لمقياس سوء التوافؽ الزواجي لمتطبيؽ البعدي،
قالنية، بيف التطبيؽ القبمي والبعدي لمقياس األفكار الالع اختبار )ت( لمتحقؽ مف الفروؽ

 ( لنتيجة ىذا الفرض.9)جدوؿ  ويعرض
 ( 7)جدول 

  سوء التوافق الزواجييعرض الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة لمقياس 
 الداللة ت التجرٌبٌة الضابطة المتغٌرات

 1.111 4.611 2.14 11.88 1.47 14.21 الجوانب العاطفٌة

 1.111 4.651 1.93 11.68 1.12 13.76 الجوانب الجنسٌة

 1.111 4.831 1.66 13.76 1.78 16.12 واالجتماعٌة جوانب الشخصٌةال

 1.111 4.856 2.24 12.76 1.31 15.28 الجوانب االقتصادٌة

 1.111 4.813 1.92 11.96 1.89 13.56 الجوانب االسرٌة

د فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات وجو  (9) جدوؿيتبيف مف 
افؽ الزواجي بيف المجموعة التجريبية والضابطة في التطبيؽ الطالبات في مقياس سوء التو 

 .البعدي لصالح المجموعة التجريبية

 الفرضين األول والثانى نتائج تفسير
تحسيف  يثبت فعالية البرنامج المُعد بفنياتو المختمفة في نتائج ىذيف الفرضيف
ىانـ ) كدراسةالفرضيف جاءت مؤيدة لبعض الدراسات  يفالتوافؽ الزواجي ونتائج ىذ

( 4235عبدالقوي، )رانيا  ( ودراسة4235ي ، لأبو غا( ودراسة )عطاؼ 7:;3إبراىيـ، 
  االنفعاليالعقالني   اىتمت بتنمية التوافؽ الزواجي عف طريؽ استخداـ العالج التي

دعـ ومساندة اجتماعية أدى  كما أف عدـ تمقي أفراد المجموعة الضابطة ألي السموكي.
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 تيـالمف المعتقدات السمبية التي أثرت سمبيًا عمى انفعا توى غير المقبوؿإلى بقاء المس
وىذا ما ربطت بو دراسة  وسموكياتيـ، مما ميد إلى انخفاض التوافؽ الزواجي لدييـ،

بيف األفكار اإليجابية المستمدة مف المرجعيات  التي وجدت عالقة (4237قاسـ، )أمانى 
 فانعداـ التدريب عمى مجابية تمؾ األفكار غير وتحسف التوافؽ الزواجي. الجماعية

واستبداليا بأفكار أكثر عقالنية،  لعقالنية المتعمقة بالحياة الزوجية، وتفنيدىا ودحضياا
 عوائؽ التوافؽ الزواجي، والتدريب عمى بعض المواقؼ المسببة يضًا عمى التعرؼ عمىأو 

يستمروف في معاناتيـ  الضابطةلسوء التوافؽ في الحياة الزوجية. جعؿ أفراد المجموعة 
ضطرابات سوء التوافؽ الزواجي. لذا لـ تظير فروؽ او  مف سمبية األفكار غير العقالنية

 بيف القياسيف القبمي والبعدي في متوسطات درجاتيـ. دالة

الضابطة لمدراسة الحالية يعانوف مف  ىذه النتيجة بأف أفراد المجموعة ةفسر الباحثت
كما بدأ  توى المعتقدات غير العقالنية، وسوء في التوافؽ الزواجي،مس ارتفاع ممحوظ في

وفي ظؿ عدـ تعرضيـ ألي تدخالت  ذلؾ مف المقياسيف المستخدميف في الدراسة الحالية،
الزوجية وما  لمواجية ذلؾ القصور، في مظاىر سوء التوافؽ في الحياة إرشادية أو عالجية

لشعور بالعجز أماـ مواجية وحؿ المواقؼ وا يعترض ذلؾ مف ضغوط نفسية عمى الزوج
فاألفكار اإليجابية  فقد استمر أفراد ىذه المجموعة عمى وضعيـ السابؽ، الحياتية الصعبة،

وميارة مواجية المشكالت، وحميا والشعور بالرضا  ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالتوافؽ الزواجي،
 ,Jane & Michael) يكؿجاف وما كما جاءت بذلؾ معظـ الدراسات كدراسة والسعادة
 ( ودراسة بيرليسوف ودينتوف4235 بنيس،نجوى بدوي و والء ) ودراسة (2002

(Burleson & Denton, 2014 ؛ ) (.4237قاسـ، ودراسة )أمانى 

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات عمى أنو "ال وينص : الفرض الثالث 
ي في المجموعة التجريبية بيف التطبيؽ درجات الطالبات في مقياس سوء التوافؽ الزواج

إفراغ درجات الطالبات في المجموعة  ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ ".البعدي والتتبعي
 مت الباحثةاستخدو  التجريبية لمقياس سوء التوافؽ الزواجي لمتطبيؽ البعدي والتتبعي،
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ر الالعقالنية، األفكابيف التطبيؽ القبمي والبعدي لمقياس  اختبار )ت( لمتحقؽ مف الفروؽ
 ( لنتيجة ىذا الفرض.:)ويعرض جدوؿ 

 ( 8)جدول 
  سوء التوافق الزواجييعرض الفروق بين التطبيق البعدي والتتبعي لمقياس 

 الداللة ت التتبعً  التطبٌق البعدي  المتغٌرات 

 غٌر دال 1.666 2.19 13.32 1.47 14.21 الجوانب العاطفٌة

 غٌر دال 1.717 1.51 13.32 1.12 13.76 الجوانب الجنسٌة

 غٌر دال 1.593 2.11 15.24 1.78 16.12 واالجتماعٌة الجوانب الشخصٌة

 غٌر دال 1.351 1.79 14.68 1.31 15.28 الجوانب االقتصادٌة

 غٌر دال 1.891 1.91 13.18 1.89 13.56 الجوانب االسرٌة

داللة إحصائية بيف  توجد فروؽ ذات( بأنو ال :) جدوؿكشفت النتائج الموضحة ب
متوسطات درجات الطالبات في مقياس سوء التوافؽ الزواجي في المجموعة التجريبية بيف 

 .التطبيؽ البعدي والتتبعي

 تفسير نتائج الفرض الثالث
التدريب والحفاظ عميو عمى المدى  لمعرفة حجـ تأثير البرنامج ومدى انتقاؿ أثر

 اج في المجموعة التجريبية بعد شيريف مف القياسالتتبعي لؤلزو  البعيد تـ إجراء القياس
في القياس التتبعي مقاربة  البعدي، فأظيرت النتائج أف درجات أفراد المجموعة التجريبية

البعدي، والذي عف طريقيا ثبت استمرار تطور  إلى حد ما مع درجاتيـ في القياس
مما يشير  المحيطة. والبيئة اإليجابية في ذواتيـ وتصرفاتيـ وتصوراتيـ لآلخريف التأثيرات

األزواج في المجموعة التجريبية، ويدؿ عمى  إلى ثبات التحسف في التوافؽ الزواجي لدى
وزيادة مستوى  السموكي في تحسيف األفكار العقالنية االنفعاليالعقالني  فاعمية العالج

  التوافؽ الزواجي.

البرنامج اإلرشادي مف  أف ذلؾ أمرًا متوقعًا في ضوء ما يتضمنو ةرى الباحثتو 
التدريب عمى مضامينيا واألنشطة المختمفة في جميع  فنيات واستراتيجيات، والتدرج في

ألىداؼ كؿ جمسة، كؿ  البرنامج، باإلضافة إلى انتقاء الفنيات المناسبة ومالئمتيا جمسات



 جامعة جنوب الوادى –كلٌة التربٌة بالغردقة  –تربوٌة مجلة العلوم ال
======================================================= 

---------------------------------------------------------------------------- 
 0201 ديسمبر                            - 08             - (           4)العدد ( 4المجمد )  

ة الجذري لمعتقدات األزواج المشاركيف في المجموع ذلؾ لو دور في التغيير اإليجابي
ويؤيد  والسموكيات. أدت إلى استمرارية التعمـ والتغيير في األفكار والمشاعرو  التجريبية،

أثر فنيات العالج  في استمرار (4235عبدالقوي، )رانيا  و (Ellis, 1991)  إليس ذلؾ
  األحداث الحياتية المختمفة. السموكي بتوظيفيا في االنفعاليالعقالني  

إزالة األعراض بؿ يسعى  السموكي اف يقوـ عمى مجرد ياالنفعالفالعالج العقالني 
بشكؿ دائـ ومستمر وتبني فمسفة جديدة لمحياة قائمة  إلى إعادة البناء المعرفي لدى األزواج

بأفكار أكثر منطقية، مما  التفكير اإليجابي، مف خالؿ استبداؿ األفكار غير العقالنية عمى
 تماعي، والشعور بالصحة النفسية.جالوا يساعد عمى تحقيؽ التوافؽ الزواجي،

وترى  النتائج االحصائية عدـ وجود فروؽ بيف القياسيف البعدى والتتبعى وكشفت
الباحثة أف تعدد اساليب االرشاد العقالنى المعرفى السموكى التى تـ اتباعيا بالبرنامج 

والتنفيس المقدـ، كذلؾ تعدد الفنيات المستخدمة )اسموب المحاضرة والمناقشة ،النمذجة 
االنفعالى، وحؿ المشكالت، الواجبات المنزلية واعادة البناء المعرفى( كما اف استخداـ 
مجموعة مف االدوات )كالحاسب االلى ومقاطع الفيديو _ ممصقات وكتيبات ارشادية( 

( جمسات 8جمعية و) ( جمسة52باالضافة الى طوؿ مدة البرنامج، والذى تكوف مف )
ت واالدوات والوسائؿ اسفرت عف نجاح البرنامج وفعاليتو، وكذلؾ كؿ تمؾ الخطوا فردية.

بقائو واستمرار اثره، وذلؾ ألف التعميـ المبنى عمى الخبرات والمواقؼ والمؤثرات والبناء 
العقمى يظؿ باقيا لفترات طويمة، فمقد اثبتت الدراسات أف الخبرات التى يمر بيا الفرد يبقى 

 طويمة. اثرىا دائما  مستمرا لفترات 

( العالقة االرشادية المساعدة باعتبارىا "" ;5: 83;3وقد حدد كارؿ روجرز )
العالقة التى يكوف عمى االقؿ احد الجانبيف لديو النية او القصد لترقية النمو وتحقيؽ 

ولقد اثبت  النضج وادارة الوظائؼ بشكؿ حسف والمواجية مع الحياة بالنسبة لمطرؼ االخر
النفعالى السموكى تأثيره القوى فى التكامؿ مع العديد مف العمالء فى العالج العقالنى ا

اماكف مختمفة باليجوـ عمى االفكار الالعقالنية وارغاـ العمالء عمى التخمى عنيا مع 
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استخداـ بعض االساليب السموكية العاطفية التى تميز اسموبو عف بقية االساليب 
(Johnson,N,1980:157.)  يض مف االفكار غير العقالنية كما انو يحصف المر

مما يؤكد عمى استمرار فعالية  (.596: 4227مستقبال )حامد عبد السالـ زىراف ،
 .البرنامج مع العميؿ

  وتتفؽ نتيجة ذلؾ الفرض مع دراسة 
                           Fairckoth,Patricia,Jennifer,Alice,2011)) 

االرشادية فى الوقاية عمى المدى الطويؿ لتقميؿ  والتى ىدفت الى معرفة فعالية البرامج
الصراعات الزوجية فى االسر المجتمعية، باستخداـ المنيج التجريبي عمى عينة عشوائية 
مف االسر السعيدة بعد تعريضيـ لمقياس قبمى ومف ثـ توزيع افراد العينة عمى ثالث 

ثالثة ىى المجموعة مجموعات، وتـ تعريض مجموعتيف منيما لمبرنامج االرشادى وال
الضابطة وتركت لمتعمـ الذاتى، حيث اظيرت النتائج عمى المقياس البعدى والتتبعى فعالية 
البرنامج االرشادى، وتحسف فى ضبط الصراعات االسرية، وتطور فى ميارات حؿ 

 .المشكالت الزوجية ، والقدرة عمى التحميؿ االبداعى لفيـ المشكالت

 صى الباحثة بما يمى :من خالل نتائج الدراسة تو 
 انشاء مراكز خاصة باالرشاد الزواجي. -3
عمى استخداـ فنيات العالج  -عقد دورات لؤلخصائييف والمرشديف النفسييف لتدريبيـ  -4

 االنفعالي.العقالني  
اضافة مادة االرشاد الزواجى عمى مدار سنوات التعميـ الجامعى بكافة الكميات  -5

عمى الزواج وحديثى الزواج وتأىيميـ لتمؾ المسئولية  والمعاىد لتوعية الشباب المقبميف
 تفاديا لحدوث الطالؽ المبكر او سوء التوافؽ الزواجى والطالؽ النفسي . 

بعيدا عف االبناء حتى ال  مناقشتيا العمؿ عمى  ومشكالتيما عدـ تجاىؿ الوالديف   -6
اقشة االبناء واف كاف ذلؾ ال يمنع مف من تتشوه بنيتيـ المعرفية عف الزواج كميا

بسالسة وتعريفيـ بالظروؼ التى دعت الى المشكمة ومناقشتيـ فى حميا دوف اف 
كذلؾ يمـز  يخطىء احد الوالديف اماـ االبناء بفعؿ او قوؿ ممقيا المـو عمى االخر
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تعميـ االبنة انيا انثى بكؿ ما  عمى االباء تعميـ االبناء المسؤؤلية والمشاركة االيجابية
مف معانى، مف رقة وجماؿ وخجؿ وحشمة وااللماـ بفنوف اعداد الطعاـ تحمؿ الكممة 
فظى او الجسدى واحاطتيا موااليتيكيت وعدـ التعرض ليا بالعنؼ ال وتنسيؽ المنزؿ

وتربية االبف عمى تحمؿ المسئولية فى  بكامؿ الحب والرعاية واالحتواء والحناف
لية اخوتو الصغار ومراقبتيـ وتحمؿ مسئو  سة او الجامعةر غياب الوالد او فى المد

بحب وحناف دوف قسوة وتقديـ النصح ليـ ومساعدتيـ خاصة اف كانت لو اخت، 
عمى االخ احتواء اختو بالحناف ودعميا بالحب والثقة، كؿ ذلؾ سيؤىمو الف يكوف 

 .زوجا صالحا
ضرورة اعادة النظر فى كؿ ما  اإلعالميةالى القائميف عمى االعالـ والمؤسسات   -7

و المؤسسات العالمية مف اذاعة وتمفزيوف وصحافة وخاصة ذلؾ المحتوى تقدم
اليابط الذى يقدمو االعالـ مف عنؼ واباحية وكراىية ألفراد األسرة والمجتمع  مما 
يزيد السموؾ العدوانى لدى الشباب ويقضى عمى الترابط االسرى واالنتماء المجتمعى. 

واالجتماعية  اعادة قيمنا الدينية وتضميف خطة جديدة ببرامج واعماؿ تيدؼ الى
 والتى تعزز السموؾ االيجابى لدى الفرد تجاه األسرة والمجتمع .

اعداد برامج ارشادية وتدريبية لموالديف لتوعيتيـ بطرؽ التعامؿ مع االبناء المتزوجيف  -8
 وحدود التدخؿ بينيما وتقديـ المساعدة والنصيحة 

 اإلمكاف.لمقبميف عمى الزواج  وتوعيتيـ قدر تفعيؿ دور العبادة فى توصية الشباب وا -9
عقد دورات تدريبية  الشباب والتضامف االجتماعى الى المؤسسات االجتماعية ووزارة -:

ارشادية لمشباب المقبميف عمى الزواج تتبناىا الدولة والمؤسسات االجتماعية لتوعية 
بيـ عمى كيفية الشباب بالتقرب الى اهلل والحرص عمى الصالة وبر الوالديف، وتدري

اكتشاؼ ذاتيـ باستخداـ االختبارات النفسية ومساعدتيـ فى تخطى العقبات التى 
تواجييـ، وميارات حؿ المشكالت واتخاذ القرارات، والتدريب عمى التفكير االبتكارى 

وكذلؾ تدريبيـ عمى ميارات النقد االيجابى، وضبط النفس  وتحمؿ المسئوليات.
 .ة وحسف الخمؽوانماء الضمير وااليجابي
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اعداد دورات ارشادية اجبارية بالمدارس والجامعات لتوعية الشباب وتعريؼ كؿ مف   -;
 الشاب والفتاة دوره فى االسرة والمجتمع

اعداد برامج ارشادية لممتزوجيف وتدريبيـ عمى كيفية الوصوؿ لمتوافؽ الزواجى عف  -32
 . طريؽ التنبوء ببعض المشكالت وتدريبيـ عمى مواجيتيا وحميا

زيادة االبحاث المتعمقة بالتوافؽ الزواجى وتأثيره عمى بنية األسرة واداء افرادىا ،  -33
تاحة  الفرصة لمباحثيف لالطالع محميا وعالميا عمى المستجدات فى مجاؿ االرشاد وا 

 .االسرى والزواجى

 دراسات مقترحة 
دى الذكور االفكار الالعقالنية لبعض لتعديؿ  معرفي سموكي فعالية برنامج ارشادى  -3

 المقبميف عمى الزواج
 فعالية االرشاد العقالنى االنفعالى السموكى لتجنب خطر الطالؽ -4
 .العنؼ األسريظاىرة ي السموكي في الحد مف لنفعاالفاعمية العالج العقالني ا -5
التنبؤ بدرجة استقرار الحياة الزوجية عف طريؽ مستوى األفكار العقالنية لدى  -6

 .المقبميف عمى الزواج
عينة التوافؽ الزواجي لدى  عمىا ىسة الضغوط النفسية في بيئة العمؿ وأثر ادر  -7

 .اتممالمع
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 المراجع 
 : المراجع العربيةأواًل : 

 ، اربد:عالـ الكتب الحديث.االرشاد الجمعى(. 4227) محمد أحمد ابو أسعد -1
اط (. االرشاد العقالنى االنفعالى السموكى لتحسيف انم;423السيد عمى موسى ) -0

السموؾ غير التوافقى لؤلزواج المعرضيف لخطر الطالؽ فى تنمية فعالية 
 .        لتربية النوعية ، جامعة الزقازيؽالذات لدى األبناء . رسالة دكتوراة ، كمية ا

 مشكالت ذوى االحتياجات الخاصة واساليب ارشادىم(. 4232ايماف فؤاد كاشؼ ) -3
 . القاىرة : دار الكتاب الحديث .

، القاىرة :عالـ 4، ط التوجيو واإلرشاد النفسي(. 9;;3عبد السالـ زىراف ) حامد -4
 الكتب.

فعالية برنامج إرشادى جمعى لتعديل األفكار (. 4238خالد عمياف البشتاوى ) -5
الالعقالنية فى خفض الضغوط النفسية وتحسين مفيوم الذات لدى طمبة 

ية الدراسات العميا، )غير منشورة(، كم رسالة دكتوراه. المرحمة الثانوية
 جامعة العمـو اإلسالمية العالمية.

. عماف: دار التقويم فى االرشاد النفسي والتربوى(. 4236سامى محمد ممحـ ) -6
 الرضواف لمنشر والتوزيع .

(. فعالية برنامج ارشادى جمعى يستند الى النظرية 4236غيث )احمد سعاد  -7
كير العقالنى والتوافؽ الزواجى العقالنية االنفعالية السموكية فى تعزيز التف

،  مجمة العموم االجتماعيةلدى عينة مف الزوجات فى مدينة الزرقاء، 
 .365-323(:3)64الكويت، 

(. االفكار الالعقالنية عند طمبة الجامعة االردنية وعالقتيا 9:;3سميماف الريحانى ) -8
 ربويةمجمة دراسات العموم التبالجنس والتخصص فى التفكير الالعقالنى . 

 .346-325( 7) 34، الجامعة االردنية ،
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ى عينة مف (. االفكار الالعقالنية وعالقتيا باالكتئاب لد;:;3سميماف الريحانى ) -9
 . 78-58(، 8)38 ،مجمة دراسات العموم التربوية. طمبة الجامعة االردنية

(. توكيد الذات والتوافؽ الزواجى ;;;3شوقى، ومحمد حسف عبداهلل )احمد طريؼ  -12
المجمة العربية لمعموم دراسة ميدانية عمى عينة مف االزواج المصرييف ،  ،

 .89، االنسانية
. عماف: دار االرشاد النفسي النظرية_التطبيق(. 4226طو عبد العظيـ حسيف ) -11

 الفكر لمنشر والتوزيع.
(. التوافؽ الزواجي وعالقتو باألفكار الالعقالنية، 4239ظافر محمد القحطاني )  -10

 .329 – 89(، 33)3عة الباحة لمعمـو اإلنسانية، مجمة جام
. (4العالج المعرفى السموكى اسسو وتطبيقاتو )ط (.4222اهلل محمد ) عادؿ عبد -13

 القاىرة : دار الرشاد.
. القاىرة: دار  قضايا معاصرة فى التربية الخاصة (.4233عادؿ عبد اهلل محمد ) -14

 الرشاد.
، سمسمة ج النفسي الحديث )قوة اإلنسان(العال(. 2:;3) إبراىيـ محمدعبد الستار  -15

، المجمس الوطني لمثقافة والفنوف واآلداب ،التحرير 49عالـ المعرفة، ع 
 مطابع اليقظة .

الفروق بين مرض القولون العصبي والقولون (. ;;;3عبد اهلل بف أحمد الزىراني ) -16
كمية  العضوي واألصحاء في أحداث الحياة الضاغطة)دراسة مقارنة(،

 بية،جامعة ممؾ سعود.التر 
(. فعالية برنامج ارشادى عقالنى انفعالى سموكى 4235عطاؼ محمود ابو غالى ) -17

فى تحسيف التوافؽ الزواجى لدى عينة مف الطالبات المتزوجات فى جامعة 
 ..       :5، جامعة األقصى، عمجمة عمم النفساالقصى ، 
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الزواجى وعالقتو ببعض ديناميات االختيار (. ;;;3عطيات فتحى ابو العينيف ) -18
، داخؿ مجمة عمـ النفس. الييئة المصرية المتغيرات النفسية واالجتماعية

 العامة لمكتاب.
 .بناء األسرة والمشكالت األسرية المعاصرة(. 4233عفيفي عبدالخالؽ محمد ) -19

 اإلسكندرية: المكتب الجامعي الحديث.
نفعالى السموكى النظرية االرشاد النفسي العقالنى اال (. 4234منتصر)احمد عالـ  -02

 االسكندرية : المكتب الجامعى الحديث . ،والتطبيق
 وعالقتو العاطفي االنفصاؿ(. :423)الرحمف  عبد محمد وىبو الشواشرةاحمد  عمر -01

 التربوية، العموـ في األردنية المجمة، المتزوجي لدى الالعقالنية باألفكار
 .535 – 523 ،( 5)36 مجمد

(. االفكار الالعقالنية المنبئة باضطراب االكتئاب 4229ار )عبد الغفاحمد غادة  -00
-865(، 5)39،مجمة دراسات نفسيةلدى عينة مف طالب الجامعة . 

8::. 
فعالية برنامج ارشادى وقائى من االنفصال العاطفى  ( .4237لمياء محمود النمر ) -03

، كمية التربية  )غير منشورة(. رسالة ماجيستير لدى عينة من المعممات
 جامعة عيف شمس .

. كمية التربية، جامعة محاضرات فى االرشاد النفسي(. 4222الطيب )احمد محمد  -04
 طنطا.

النشرة (. الطالؽ العاطفى بيف التشخيص والعالج . 4233خطاب )احمد محمد  -05
 .;3-4، 347، عاالعالمية لرابطة االخصائيين النفسيين المصرية

الزواجى واتجاىات االميات نحو التوافق (. 4229محمد عبد الرحمف فرحات ) -06
""، رسالة دكتوراة  التنشئة االجتماعية الطفالين ""دراسة ميدانية مقارنة

 ، معيد الدراسات العميا لمطفولة ، جامعة عيف شمس .(غير منشورة)
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الذكاء العاطفى وادارة العالقات الزوجية لماذا (. 4232محمد عبد الغنى ىالؿ ) -07
 دار الكتب.؟ القاىرة: يصمت األزواج 

.رسالة  التربية الزواجية فى القران الكريم(. 4223محمود خميؿ ابودؼ ) -08
 غزة. الجامعة االسالمية ، ،)غير منشورة(ماجيستير

خالص عبد اهلل كريشاف ) -09 (. مدى انتشار األفكار ;422محمود شكور امرير، وا 
ة عين مجمة كمية التربية بجامعالالعقالنية بيف طمبة كمية معاف الجامعية. 

 .667-;64(، 4) 55،شمس
االسكندرية:  . عمم النفس التربوى والفروق الفردية(. 4223محمود فتحى عكاشة ) -32

 مطبعة الجميورية.
مناىج البحث العممي في العموم التربوية والنفسية (. 4232عبد العزيز ) مفتاح محمد -31

 بيروت ، دار النيضة العربية. ،أسسو وتقنياتو
التوافق الزواجي وعالقتو بضغوط العمل لدى (. 4234) نجمة الالكي التباوي -30

(. كمية اآلداب، ة، رسالة ماجستير)غير منشور موظفي وموظفات المتزوجين
 جامعة بنغازي .

فعالية برنامج ارشادى عقالنى انفعالى فى تنمية ( . 4232نشوه كـر الدردير) -33
 اساليب مواجية الضغوط الناتجة عن االحداث الحياتية لدى طمبة

 .رسالة دكتوراة غير منشورة تخصص ارشاد نفسى، مصر . الجامعة
(. عالقة األفكار الالعقالنية بمستوى :423نواؿ بف طاووس، وآيت حمودة حكيمة ) -34

مجمة التوافؽ الزواجى لدى األزواج المتردديف عمى العيادة النفسانية. 
 .369-356، 37 ،الحكمة لمدراسات التربوية والنفسية

. الجزء الثالث، المعجم الموسوعى فى عمم النفس(. 4223سالمى) محمدنوربير  -35
 ترجمة وجيو اسعد، سوريا: منشورات وزارة الثقافة .
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