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 ملخص:

يشة مؽ الظالبات يجف البحث الحالي إلى تحقيق التؾافق الدواجي لجي عي
تؼ تذخيريؽ عمى أنيؽ طالبة( مؽ الالتي  24عيشة البحث مؽ ) تتكؾنالستدوجات، حيث 

وتؼ تقديسيؼ الى مجسؾعتيؽ متداويتيؽ  يعانيؽ مؽ انخفاض في مدتؾى التؾافق الدواجي،
أدوات الجراسة عمى  اشتسمت )مجسؾعة تجخيبية ومجسؾعة ضابظة( وتست السجاندة بيشيسا،

عبج هللا الذسخاني(، بخنامج ارشادي  :سالحغة، مكياس التؾافق الدواجي )إعجادالسقابمة، ال
قيق التؾافق الدواجي وقياس باستخجام فشيات االرشاد متعجد الؾسائل )إعجاد الباحثتان( لتح

تؾصمت نتائج الجراسة الى فعالية البخنامج  أثخه عمى التحريل االكاديسي لجى أفخاد العيشة.
وجؾد عالقة ارتباطية ايجابية بيؽ  إلىاالرشادي في تحقيق التؾافق الدواجي، كسا تؾصمت 

 التؾافق الدواجي والتحريل االكاديسي.

 التحريل األكاديسي -يالشفدالتؾافق  -ستعجد لا اإلرشادالكمسات السفتاحية: 

تتقجم الباحثتان بالذكخ لعسادة البحث العمسي بجامعة نجخان عمى دعؼ ىحا البحث           
 كسا تتقجم بالذكخ لمسذاركات في عيشة البحث NU/SHED/16/181تحت رقؼ 
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Effectiveness of a multimodal Counseling Program to Achieve Marital 

Adjustment and Measure its Effect on Academic Achievement among a 

Sample of Married Students at the Faculty of  Education- Najran 

University 

Rhma Ali Ahmed Alghamdi              Hanan Othman Mohamed Abuelenin 

Abstract: 

The current research aims to achieve marital compatibility in a 

sample of married students (42 students) who diagnosed as having a low 

level of marital compatibility. They were divided into two equal groups 

(experimental group and control group) and they were harmonized, The 

study tools included the interview, observation, Marital compatibility 

measure. (by Abdullah Al Shamrani) and counseling  program using the 

techniques of multimedia guidance (by researchers) to achieve marital 

compatibility and measure its impact on the academic achievement of the 

sample members. The results of the study reached the effectiveness of the 

counseling program in achieving marital compatibility and found a 

positive correlation between marital compatibility and academic 

achievement 

Key Words: Multi - media counseling - Psychological compatibility- 

academic achievement 
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 :دراسةمكدمة ال

الدواج ىؾ نغام اجتساعي قجيؼ وبو تدتسخ الحياة ويعج مؽ أىؼ الخوابط االندانية  
التي يجب أن يدؾدىا التفاىؼ والحب الستبادل، ولكؽ ىحه العالقة قج يؾاجييا العجيج مؽ 
السذكالت التي تيجد استسخار الحياة الدوجية وقج يخجع ذلػ الى افتقاد أحج الدوجيؽ أو كالىسا 

 ات الحياتية.لبعض السيار 
والحياة الدوجية ليا مدئؾليات وواجبات ولزسان استسخارية الحياة الدوجية والشجاح 
في شتى مجاالت الحياة البج مؽ السديج مؽ الجيج والتزحية، ولحا كان البج أن يحمل كل زوج 

ؾن سمؾكو اليؾمي ويتأمل فيو ليخى ماذا فعل مؽ أجل الظخف اآلخخ وماذا قجم لو مؽ الع
 (120: 2004العيدؾي، تعاون والسحبة والتزحية. )وال

ومسا ال شػ فيو أن التؾتخ في العالقات الدواجية بات أمخ وكأنو ال يشتيي، وحجؼ 
مذكمة الظالق يتدايج سؾاء الفعمي الغاىخ أو الخوحي السدتتخ، وشيؾع مغاىخ انعجام تؾافق 

االقترادية، أو العاطفية، أو  األزواج حؾل كثيخ مؽ مجاالت الحياة، سؾاء االجتساعية أو
الفكخية وغيخه، وىحا نتاج إما لزعف السيارات االجتساعية في الحياة الدواجية ، وإما نتاج 
التبايؽ والتباعج في الخؾاص والستغيخات السسيدة لكمييسا،  ولعجم قجرة أطخاف العالقة عمى 

التؾقعات عشج كمييسا تجاه االختيار السشاسب، أو لدؾء الفيؼ السدبق عؽ الدواج، وتعارض 
وقج يخجع تدايج حاالت الظالق عمى مدتؾى العالؼ الى  .اآلخخ وحيال قزايا حياتية مختمفة

انخفاض مدتؾى الحكاء الؾججاني، وتغيخ نغخة السجتسع لمسظمق أو السظمقة، أو تخاجع اعتساد 
ج والدوجة أىؼ وأخظخ الدوجات اقتراديًا عمى أزواجيؽ، وقج باتت العالقة العاطفية بيؽ الدو 

 (14: 2004العؾامل التي تيجد بقاء الدواج.  )العخبي، 
قج تؾصمت نتائج بعض الجراسات العخبية واألجشبية الى وجؾد عالقة عكدية بيؽ و 

 .Jane Addis and Michael E)االفكار الالعقالنية والتؾافق الدواجي مثل دراسة 
Bernard, 2002)  ودراسة(et al, 2016  (Severina  ودراسة(Zyeneb 
Hamamci, 2005)   التي تؾصمت الى أن األفكار الالعقالنية تؤدي الى انفعاالت غيخ سارة

 مثل الغزب االكتئاب والقمق مسا يؤثخ سمبًا عمى التؾافق الدواجي.
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( أن العالقة الدوجية تتأثخ بذخرية كل مؽ الدوجيؽ ودرجة 2013ونؾغي ) مشاني ويخى 
نفعالي أمام السؾاقف واألحجاث التي يسخون بيا ودرجة االحداس بالقمق وعجم اختالفيسا اال 

 القابمية لمتكيف مع الستظمبات  الججيجة لمحياة الدوجية. 
تشاولت فعالية االرشاد الستعجد في تحقيق التؾافق الدواجي  التيونغخا لشجرة الجراسات 

جؾد أسباب عجيجة تؤدي الى سؾء بالخغؼ مؽ وجؾد العجيج مؽ الجراسات التي تؾصمت الى و 
تدعى  لحلػ ،(وغيخىا التؾافق الدواجي )انفعالية، سمؾكية، شخرية، نفدية، اجتساعية

تحقيق التؾافق الدواجي وقياس أثخه  الباحثتان إلى استخجام بعض فشيات االرشاد الستعجد في
التي تؼ تذخيريؽ عمى التحريل االكاديسي لجى عيشة مؽ طالبات كمية التخبية الستدوجات ال

مسا يتيح إمكانية إحجاث التغييخ في أفخاد  عمى أنيؽ يعانيؽ مؽ انخفاض التؾافق الدواجي.
العيشة بسا يؤىميؽ لحياة سؾية ومدتقخة، ويجعؼ دورىؽ اإليجابي في السجتسع ويسكشيؽ مؽ 

البحث إدارة أفكارىؽ ومذاعخىؽ وانفعاالتيؽ بسا يداعجىؽ عمى تحقيق الشتائج السخجؾة مؽ 
 الحالي.

 : دراسةمظهلة ال

كغيخه مؽ السجتسعات الخميجية والعخبية لمعجيج مؽ  الدعؾديلقج تعخض السجتسع 
، وأصبح في عل العؾلسة والقشؾات الفزائية واالنتخنت ت االجتساعية واالقترادية وغيخىاالتغيخا

مشفتحًا عمى السجتسعات األخخى مسا انعكذ عمى الحياة االسخية وأدى الى تشؾع السذكالت 
عجد  أن (ىـ1440) وقج ورد في التقخيخ البياني الذيخي لؾزارة العجل لذيخ شعبانالدوجية، 

 5333 كحج ادنى و 2376تخاوحت ما بيؽ  (ىـ1440)صكؾك الظالق الذيخية خالل عام 
لمجراسات التي تقجم بخامج ارشادية تداعج عمى  ةماسصبحت ىشاك حاجة ولحا أ كحج أقرى.

ة والؾقاية مؽ الخالفات تحقيق التؾافق الدواجي مؽ خالل التخفيف مؽ السذكالت الدوجي
خي استسخارية الحياة مسا قج يديؼ في ارشاد الستدوجات لمحفاظ عمى البشاء االس الدوجية.
 الدوجية.

في  الؾسائل وفي حجود عمؼ الباحثتان ال تؾجج دراسات تشاولت فعالية االرشاد الستعجد
  ألن ىشاك أتفاق بيؽ أراء الزاروس تحقيق التؾافق الدواجي وتؼ اختيار ىحا االسمؾب االرشادي

Lazarus وأسباب سؾء التؾافق الدواجي حيث يخى أن سمؾك اإلندان يتأثخ بعجة عؾامل
داخمية باإلضافة إلى عؾامل البيئة فيؾ يقخر أن لمؾراثة دورا ميسًا, وكحلػ لمتكؾيؽ البيؾلؾجي 
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لمفخد, وأن لمتعمؼ دورَا ميسَا أيزا وبرفة خاصة التعمؼ الحي يتؼ مؽ خالل التفاعل مع 
 .لعؾامل الدابقة تعج مؽ أىؼ أسباب سؾء التؾافق الدواجيكل  ىحه ا  اآلخخيؽ

استسجت الباحثتان مذكمة الجراسة مؽ خالل مالحغتيسا انخفاض مدتؾى التحريل 
عجم تؾافقيؽ في حياتيؽ  إلىلجى بعض الظالبات الستدوجات والحي قج يخجع  األكاديسي

الحياة الدوجية أو ألسباب  الالعقالنية حؾل طبيعة األفكارالدوجية بدبب اقتشاعيؽ ببعض 
ونغخًا ألىسية الترجي  ،)انفعالية، سمؾكية، شخرية، نفدية، اجتساعية، بيئية وغيخىا(

لمسذكالت الدوجية وتحقيق التؾافق الدواجي قبل استفحال ىحه السذكالت وأىسية البخامج 
السجتسع االرشادية في تحقيق التؾافق االسخي وتؾفيخ جؾ يدؾده السؾدة واأللفة وحاجة 

باستخجام بعض  -إرشاديمؽ ىشا جاءت فكخة ترسيؼ بخنامج  -الدعؾدي لسثل ىحه البخامج 
فشيات االرشاد الستعجد لتحقيق التؾافق الدواجي لجى عيشة مؽ الظالبات الستدوجات 

فالتؾافق الدواجي يذكل دعسًا ايجابيًا ومداعجتيؽ عمى التؾافق واالستقخار في حياتيؽ الدوجية 
  .الى تحكيقوالجراسة دعى ة الستدوجة في حياتيا الجراسية وىحا ما يلمظالب

 في تداؤل رئيدي وىؾ: ةالحالي تتحجد مذكمة الجراسة
باستخجام بعض فشيات االرشاد الستعجد في تحقيق التؾافق  إرشاديما مجى فاعمية بخنامج 

 الدواجي وأثخه عمى التحريل االكاديسي لجى عيشة مؽ طالبات كمية التخبية؟
 الى: ةالحالي جراسةيجف الت  :أيداف الدراسة

   .في تحقيق التؾافق الدواجيرشادي اإل بخنامج الالكذف عؽ مجى فاعمية  -1
عؽ أثخ تحقيق التؾافق الدواجي الشاتج عؽ تظبيق البخنامج اإلرشادي عمى الكذف  -2

 مدتؾى التحريل االكاديسي بعج تظبيق البخنامج. 
ظبيق البخنامج عمى عيشة الكذف عؽ مجى استسخارية الفاعمية بعج مخور فتخة مؽ ت  -3

 البحث.
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  :دراسةأينية ال
 في جانبيؽ ىسا : ةالحالي جراسةتتسثل أىسية ال

 األينية الهظزية :  - 
في حجود عمؼ  -األجشبية في قمة الجراسات سؾاء العخبية أو  ةالحالي تتجمى أىسية الجراسة 

الدواجي لجى الظالبات  فشيات االرشاد الستعجد في تحقيق التؾافقالتي تشاولت  –الباحثتان 
الكذف عؽ فعالية . ومؽ ثؼ تتجمى األىسية الشغخية لمبحث الحالي في محاولة الستدوجات

فشيات االرشاد الستعجد في تحقيق التؾافق الدواجي وأثخه عمى  بخنامج إرشادي باستخجام بعض
 . وإثخاء البيئة العخبية بجراسة ججيجة في ىحا السجال . التحريل االكاديسي

 األينية التطبيكية: -
  .تقجيؼ السذؾرة لمظالبات الالتي يعانيؽ مؽ سؾء التؾافق الدواجي  -
ُتذتق أىسية الجراسة التظبيكية مؽ تشاوليا لسخحمة عسخية ىامة في الحياة الدوجية والتي  -

 تحجد مريخ أسخة بكافة أفخادىا .
قج تداعج القائسيؽ عمى االرشاد  ةالحالي جراسةدفخ عشيا الإن الشتائج التي سؾف ت -

 الدواجي واإلرشاد االسخي في عالج السذكالت االسخية والخالفات الدوجية.
رفع مدتؾى  خنامج )تحقيق التؾافق الدواجي( فييسكؽ أن تداىؼ الشتائج السخجؾة مؽ الب -

 التحريل االكاديسي لمظالبات الستدوجات.
  حدود الدراسة:

 ي ضؾء ما يمي :تتحجد الجراسة الحالية ف
طالبة( مؽ الظالبات الستدوجات الالتي تؼ  24تكؾنت عيشة الجراسة مؽ )الحجود البذخية: 

تذخيريؽ عمى أنيؽ حاالت مشخفزة التؾافق الدواجي بعج تظبيق مكياس التؾافق الدواجي 
وتؼ  (مجسؾعة تجخيبية ومجسؾعة ضابظةمتداويتيؽ )عمييؽ وتؼ تقديسيؽ الى مجسؾعتيؽ 
 السجاندة بيشيؽ في متغيخات الجراسة.

 :تكافؤ أفخاد السجسؾعتيؽ التجخيبية والزابظة قبل تظبيق البخنامج
السجســؾعتيؽ  رتــب العســخ الدمشــى ألفــخاد تســت مقارنــة متؾســظي: العســخ الدمشــىمــؽ حيــث  -1

 باستخجام اختبار مان ويتشى. التجخيبية والزابظة
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 ( 1 جدول )

 التجرٍبَة والضابطة بالمجموعتَهاألفراد رتب  متوسطٌداللة الفروق بَه 

اســـم 

 المجموعة
 ن

المتوسظ 

 الحسابٌ

االوحراف 

 المعَارً
 متوسظ الرتب

مجموع 

 الرتب
 Uلَمة 

 لَمة

Z 

مستوى 

 الداللة

 غَر دالة 2.2.4 42 124 11.13 1.3.9 19.94 14 تجـرٍبَة

 151 .13.1 1.223 .42.1 14 ضـابطة

 1.94( = 2.25مستوى الداللة عىد )      4.51( = 2.21مستوى الداللة عىد )

(، مسـا يذـيخ 1.96السحدؾبة أقـل مـؽ الكيسـة الحجيـة ) Zيتزح مؽ الججول الدابق أن قيسة 
رتــب درجــات أفــخاد السجســؾعتيؽ التجخيبيــة  ىعــجم وجــؾد فــخوق دالــة إحرــائيا بــيؽ متؾســظإلــى 

 .الدمشىالعسخ والزابظة عمى متغيخ 
تظبيـــق مكيـــاس السدـــتؾى االجتســـاعي تـــؼ مـــؽ حيـــث السدـــتؾى االجتســـاعي االقترـــادي:  -2

االقترــادي )إعــجاد/ عبــج العديــد الذــخا( عمــى أفــخاد السجســؾعتيؽ التجخيبيــة والزــابظة، ثــؼ 
 السقارنة بيشيسا باستخجام اختبار مان ويتشى.

 ( 4جدول ) 

 التجرٍبَة والضابطةداللة الفروق بَه األفراد بالمجموعتَه 

 االلتصادً االجتماعٌعلي متغَر المستوى 

اســـم 

 المجموعة
 ن

المتوسظ 

 الحسابٌ

االوحراف 

 المعَارً

متوسظ 

 الرتب

مجموع 

 الرتب

 لَمة 

U 

 لَمة

 Z 

مستوى 

 الداللة

 غَر دالة 2.554 44.5 159.5 13.49 4.412 22.52 14 تجـرٍبَة

 122.5 1..11 4.422 23.94 14 ضـابطة

 1.94( = 2.25مستوى الداللة عىد )      4.51( = 2.21مستوى الداللة عىد )

(، مسـا 1.96السحدؾبة أقل مؽ الكيسة الحجيـة ) Zيتزح مؽ الججول الدابق أن قيؼ 
ــى ــيؽ متؾســظ يذــيخ إل ــة إحرــائيا ب رتــب درجــات أفــخاد السجســؾعتيؽ  اتعــجم وجــؾد فــخوق دال

 .االقترادي االجتساعيالتجخيبية والزابظة عمى متغيخ السدتؾى 
أفـخاد السجسـؾعتيؽ مقارنة متؾسظات رتـب درجـات : تست مدتؾى التؾافق الدواجىمؽ حيث  -3

مكيــاس التؾافــق الدواجــى )إعــجاد/ عبــج هللا الذــسخاني( قبــل تظبيــق  عمــى التجخيبيــة والزــابظة
 باستخجام اختبار مان ويتشى.البخنامج 
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 ( 3جدول ) 

 داللة الفروق بَه متوسطات رتب درجات األفراد بالمجموعتَه التجرٍبَة والضابطة

 لممَاس التوافك الزواجي ٌالمَاس المبل ٌف

 الممَاس
اســـم 

 المجموعة
 ن

المتوسظ 

 ٌالحساب

االوحراف 

 ًالمعَار

متوسظ 

 الرتب

مجموع 

 الرتب

 لَمة

U 

 لَمة

Z 

مستوى 

 الداللة

االتفاق 

 ٌالزواج

 تجـرٍبَة
1

4 

32.33 3.939 
12.11 132.5 

 غَر دالة 1.134 54.5

 ضـابطة
1

4 

34.21 3.195 12.13 149.5 

الرضا 

 ٌالزواج

 تجـرٍبَة
1

4 

 غَر دالة 2.22. 42 131 11.5 4.214 44.13

 ضـابطة
1

4 

43.1. 4.214 13.5 144 

التماسك 

 ٌالزواج

 تجـرٍبَة
1

4 

 غَر دالة 2.322 .4 155 14.94 4.494 12

 ضـابطة
1

4 

9.4. 4.329 14.21 125 

التعبَر 

 ٌالعاطف

 تجـرٍبَة
1

4 

4.51 1.525 
14.94 155.5 

 غَر دالة 2.333 44.5

 ضـابطة
1

4 

4.33 1.4.2 
14.22 122.5 

الدرجة 

 الكلَة

 تجـرٍبَة
1

4 

49..5 4.421 
11.4. 122 

 غَر دالة 2.513 44

 ضـابطة
1

4 

.1.45 4.294 
13.33 142 

 1.94( = 2.25مستوى الداللة عىد )      4.51( = 2.21مستوى الداللة عىد )

السحدــؾبة ألبعـــاد مكيـــاس التؾافـــق الدواجـــى  Zيتزــح مـــؽ الجـــجول الدـــابق أن قـــيؼ 
عــجم وجــؾد فــخوق  (، مســا يذــيخ إلــى1.96والجرجــة الكميــة لمسكيــاس أقــل مــؽ الكيســة الحجيــة )

دالة إحرـائيا بـيؽ متؾسـظات رتـب درجـات أفـخاد السجسـؾعتيؽ التجخيبيـة والزـابظة قبـل تظبيـق 
 .مكياس التؾافق الدواجىالبخنامج عمى 

أفـــخاد مقارنـــة متؾســـظات رتـــب درجـــات : تســـت مدـــتؾى االختبـــارات التحرـــيميةمـــؽ حيـــث  -4
قبــــل تظبيــــق البخنــــامج  االختبــــارات التحرــــيمية عمــــى السجســــؾعتيؽ التجخيبيــــة والزــــابظة

 باستخجام اختبار مان ويتشى.
 ( 2جدول ) 

 داللة الفروق بَه متوسطات رتب درجات األفراد بالمجموعتَه التجرٍبَة والضابطة

 لالختبارات التحصَلَة ٌالمَاس المبل ٌف

اســـم 

 المجموعة
 ن

المتوسظ 

 ٌالحساب

االوحراف 

 ًالمعَار

متوسظ 

 الرتب

مجموع 

 الرتب

 لَمة

U 

 لَمة

Z 

مستوى 

 الداللة

 499..1 .19.1 14 تجـرٍبَة
12.9

4 

131.

5 

53.

5 

1.24

9 

غَر 

 دالة

.12.2141 14.141 94.33 14 ضـابطة
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 1.94( = 2.25مستوى الداللة عىد )      4.51( = 2.21مستوى الداللة عىد )

ــل مــؽ  Zيتزــح مــؽ الجــجول الدــابق أن قيســة  السحدــؾبة لالختبــارات التحرــيمية أق
عــجم وجــؾد فــخوق دالـة إحرــائيا بــيؽ متؾســظى رتــب  (، مســا يذــيخ إلـى1.96الكيسـة الحجيــة )

 درجات أفخاد السجسؾعتيؽ التجخيبية والزابظة فى الكياس القبمى لالختبارات التحريمية.
 2.07( = 0.05مدتؾى الجاللة عشج )   2.82( = 0.01مدتؾى الجاللة عشج )
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 جامعة نجخان. –تؼ تظبيق الجراسة بكمية التخبية  الحجود السكانية:
 ىـ.1439/1440تؼ تظبيق الجراسة الحالية في العام الجامعي  الحجود الدمشية:

 :دراسةمصطلحات ال

 التوافل الزواجي: 

( بأنو السيل الشفدي السعبخ عؽ السحبة والسؾدة 182: 2012يعخفو الكشجري )
 واالتفاق والعالقة الظيبة الحدشة بيؽ الدوجيؽ وبكية أفخاد االسخة.

وتعخفو الباحثتان بأنو " قجرة كل مؽ الدوجيؽ عمى التكيف مع االخخ واالستعجاد 
لمتزحية مؽ أجمو مسا يحقق الذعؾر بالدعادة والتخاحؼ واالستقخار األسخي" ويسكؽ االستجالل 

 لتؾافق الدواجي السدتخجم في الجراسةلبة في مكياس اعميو بالجرجة التي تحرل عمييا الظا
 . ةالحالي

 التحصيل االنادميي:

تعخف الباحثتان التحريل االكاديسي بأنو "قجرة الظالبة عمى تحقيق االىجاف التعميسية 
وتسكؽ االستجالل عميو مؽ الجرجات التي تحرل عميا الظالبة في االختبارات  لمسقخر الجراسي،

 .التحريمية"
 : متعدد الوسائل اإلرطاديالربنامج 

أرنؾلج  ياوضع التي عمسيةالسذ األىؾ بخنامج مخظط ومشغؼ في ضؾء 
في إطار نغخيتو في العالج، التي أطمق عمييا العالج متعجد  LAZARUS "1971" الزاروس
، والحي يعتبخه تظؾيخا لمعالج الدمؾكي، ويخى الزاروس أن Multimodal Therapy الؾسائل

اإلندان كائؽ يتحخك، ويشفعل، ويحذ، ويتخيل، ويفكخ، ويختبط بغيخه، وحيشسا يعتخيو ضغط أو 
اضظخاب نفدي، فإن ىحه الؾعائف تتأثخ، وفي رأي الزاروس أن ىشاك سبع 

 والعالج، وقج أشار إلييا بالحخوف "التقؾيؼ" يشبغي اكتذافيا في عسمية التقجيخ "وسائل" قشؾات
BASIC- ID  (167 :1996،. )الذشاوي 
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 :أدوات الدراسة

 )إعجاد: الباحثتان(الستعجد  اإلرشاد فشيات قائؼ عمىبخنامج إرشادي   -1
متعجد الؾسائل الرنؾلج  اإلرشاديدتشج البخنامج االرشادي الحي أعجتو الباحثتان عمى    

يؾما بؾاقع  45أستغخق  ،فخدية( -عيةاعذخ جمدات )جسالزاروس ويتكؾن البخنامج مؽ 
 . ( دقيقة60 -45تخاوحت مجة الجمدة )  جمدتيؽ أسبؾعياً 

 (.2016، عبج هللا الذسخانيمكياس التؾافق الدواجي ) إعجاد:  -2
 صدم مكياض التوافل الزواجي : 

 أواًل: إجزاءات تزمجة املكياض

لمتؾافق الدواجي الستخخاج الخرائا  Spanierقام الذسخاني بتخجسة مكياس 
لمسكياس لمتأكج مؽ سالمة التعبيخات السدتخجمة، ثؼ عخض فقخات السكياس بعج  الديكؾمتخية

تخجستيا عمى عجد مؽ السختريؽ في مجال التخجسة والتعخيب لمتأكج مؽ الدالمة المغؾية 
 لمفقخات.

 ثانيًا: صدم احملهنني

تؼ التحقق مؽ دالالت صجق السحتؾى لسكياس التؾافق الدواجي بعخضو برؾرتو 
عمى مجسؾعة مؽ السحكسيؽ مؽ ذوي الخبخة واالختراص في عمؼ الشفذ واإلرشاد األولية 
. بيجف الؾقؾف عمى دالالت صجق السحتؾى لألداة لتتشاسب مع (10بمغ عجدىؼ ) الشفدي

 أىجاف الجراسة وبيئتيا الججيجة.
 ثالجا: مؤطزات صدم البهاء للنكياض:

معامالت ارتباط فقخات السكياس استخخجت  الستخخاج دالالت صجق البشاء لمسكياس،
(، حيث تؼ تحميل فقخات السكياس 50مع الجرجة الكمية عمى عيشة استظالعية تكؾنت مؽ )

وحداب معامل تسييد كل فقخة مؽ الفقخات، وقج تخاوحت معامالت ارتباط الفقخات مع األداة ككل 
 (0.905 -0.427( ومع الُبعج )0.938 -0.931ما بيؽ )

 ورتٌ احلالية:ثبات املكياض بص

لمتحقق مؽ ثبات السكياس في الجراسة الحالية، تؼ استخجام معادلة ألفا كخونباخ 
لمتحقق مؽ ثبات االتداق الجاخمي لمسكياس، وذلػ مؽ خالل تظبيقو عمى عيشة استظالعية 

 ( معمسًا ومعمسة، واعتبخت الشدب مشاسبة لغايات ىحه الجراسة.50قؾاميا)
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 :مهًج الدراسة
السشيج شبة التجخيبي وذلػ لسشاسبتو طبيعة الجراسة وعخوف العيشة.  جامتؼ استخ 

ويتزسؽ متغيخ مدتقل )البخنامج االرشادي( ومتغيخات تابعة )التؾافق الدواجي والتحريل 
 االكاديسي(.

 االطار الهظزي:

التؾافق الدواجي شكل مؽ أشكال التؾافق االجتساعي ييجف مؽ خاللو الفخد تكؾيؽ عالقة     
ان في عالقتيسا الدوجية ما يذبع حاجاتيسا خيػ حياتو، فالدوج أو الدوجة يججمشدجسة مع ش

( أن 2004الجؾالني، عشو التؾافق الدواجي. وتخى )الجدسية والعاطفية واالجتساعية مسا يشتج 
إلى  تؾافق الفخد في مجاالت الحياة السختمفة كالتؾافق في الؾضع التعميسي، والسيشي يقؾد

 (266: 2009كفافي،  الدواجي. ) تؾافقو
قج يخجع وجؾد تقريخ أو ىشاك العجيج مؽ االسباب التي تؤثخ عمى التؾافق الدواجي فو 

عجم قجرة الدوج أو الدوجة عمى أداء دورىسا الى نقا الخبخة الخاصة بالحياة الدوجية 
ايجابًا عمى ومتظمباتيا، وأسمؾب تفكيخىسا وكمسا كان تفكيخىسا سميسًا كمسا انعكذ ذلػ 

  حياتيسا.
ًجًد عالقة إرتباطية مًجبة بين ( عؽ 2016) طاىخوقج أسفخت دراسة عمو و 

( أن التكؾيؽ 154: 2011الختاتشة، ويخى )أبؾ أسعج و اإلشباع العاطفي ًالرضا عن الحياة. 
الشفدي السزظخب لذخرية أحج الدوجيؽ قج يكؾن نتيجة ما مخوا بو مؽ خبخات في طفؾلتيؼ 

 ومخاىقتيؼ أو بدبب ما تعخضؾا لو مؽ صجمات وضغؾط تؤثخ سمبًا العالقة الدوجية. 
الى أىسية الدسات الذخرية كعؾامل مشبئة بالتؾافق  (Chen, 2007)ويذيخ

ا الدواجي، حيث ارتبظت عرابية الدوج بعجم الخضا الدواجي بيشسا ارتبظت انبداطية والخض
 الدوجة بالخضا الدواجي بالشدبة لمدوج.  

الى وجؾد عالقة ارتباطية عكدية بيؽ  (Severina et al,2016)وقج أشارت 
أن مؽ أىؼ  إلى( 2009 ،الذسخي ) ؾصمت دراسةت .ار الالعقالنية والتؾافق الدواجياالفك

كسا  ،واج في التقاليج والعادات والكيؼأسباب سؾء التؾافق الدواجي التبايشات الثقافية بيؽ األز 
تؾجج عالقة سالبة ودالة بيؽ بعج التؾافق الدواجي وبعج العرابية، وتؾجج عالقة مؾجبة ودالة 

 .الظيبة ويقغة الزسيخ -الرفاوة -ؽ التؾافق الدواجي وبعج االنبداطبي
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  :أبعاد رئيدة ىامة لمتؾافق الدواجي ىي (Kelly,2000)وبيحا الرجد حجد 
دوجيؽ عمى سالمة العالقة الحفاظ عمى الحب أثشاء التفاعل اليؾمي، وحخص ال -1

 الدوجية.
القجرة عمى تظؾيخ سبل االترال والتؾاصل الفعال بيؽ الدوجيؽ مؽ خالل الفيؼ،  -2

جام األلفاظ السثيخة لعربية وتجشب استخ والحؾار والشقاش، واختيار الؾقت السشاسب،
  خ.األخ

  .تظؾيخ أىجاف وخبخات ونذاطات ومذاريع مذتخكة بيؽ الظخفيؽ -3
 .تكيف كل مشيؼ لألخخ مؽ خالل فيؼ شخرية األخخ -4
ييتؼ بحل السذكالت الدوجية  ي أحج أشكال االرشاد الشفدي الحييعج االرشاد الدواجو 

الدواجي باختالف السجرسة  اإلرشادومداعجة الدوجيؽ عمى تحقيق التؾافق الدواجي، ويختمف 
 أو الشغخية التي تشتسي الييا.

التؾافق الدواجي )نفدية، اجتساعية، ذاتية،  لتعجد العؾامل السؤثخة فينغخا و  
الحي نذأ عمى يج أرنؾلج  متعجد الؾسائلاالرشاد ت الباحثتان ( اختار ....الخبيؾلؾجية..
ويعتبخ االرشاد متعجد الؾسائل نؾع مؽ االرشاد القائؼ عمى االنتقاء مؽ مختمف الزاروس 

الظخائق، وتعسل ىحه الظخيقة مع الذخا كؾحجة واحجة كاممة بسا يحتؾيو مؽ جؾانب وأبعاد 
 شغخية.روحية، وتدتخجم معمؾمات ونساذج وأساليب مؽ مختمف السرادر ال

وييجف االرشاد متعجد الؾسائل تشسية االعتساد عمى الشفذ وتحسل السدئؾلية لجى السدتخشج 
أعمى مدتؾيات األداء  إلىمؽ خالل جعمو يتحسل مدئؾلية حياتو، ومداعجتو الؾصؾل 

 (59: 2000نيازي،و أبؾ عباة ) الؾعيفي.
 الهظزيات املفشزة للتوافل الزواجي:

 نظزية التحليل الهفشي:

تخى نغخية التحميل الشفدي أن التؾافق ىؾ القجرة عمى أن يقؾم الفخد بعسمياتو العقمية 
فال يكؾن خاضعًا لخغبات  ا بالدعادة والخضاوالشفدية واالجتساعية ويذعخ أثشاء قيامو بي

اليؾ، وال يكؾن عبجًا لقدؾة األنا األعمى، وعحاب الزسيخ ويتؼ ذلػ عشجما يحجث التؾازن بيؽ 
ولكي يربح اإلندان متؾافقًا بيحا  اليؾ وتححيخ األنا األعمى ومقتزيات الؾاقع، متظمبات

السعشى في سؽ الخشج فال بج لو مؽ أن يشذأ في أسخة سؾية. ووفقًا لشغخية التحميل الشفدي 
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يتزح أن مبجأ تحقيق التؾافق ىؾ  خفض التؾتخ وتحؾيمو إلى لحة ويتؼ التؾافق بذكل 
ؾر في خفض التؾتخ ويكؾن برؾرة عابخة ، وأن إسقاط ما يتعخض شعؾري، وأن اإلشباع محر

لو أحج الدوجيؽ أو كمييسا مؽ خبخات سيئة عمى الؾاقع يؤدي إلى عجم التؾافق الدواجي. 
 (32:2009)جؾدة،

 الهظزية الشلونية:

دون االىتسام بالخبخات الساضية، ويخى ة الدمؾكية عمى الدمؾك الغاىخ تخكد الشغخي
الدمؾكييؽ أن الدمؾك في جسمتو مكتدب ومتعمؼ مؽ البيئة وأن عجم التؾافق الدواجي ىؾ 
أنساط سمؾكية متعمسة مؽ اآلخخيؽ وعشج تعجيل البيئة التي نذأ فييا التعمؼ الخاطئ )عجم 

واجي(، كسا يخوا أن التؾافق التؾافق الدواجي( فانو يسكؽ تعمؼ الدمؾك الرحيح ) التؾافق الد 
ىحه الحالة تتكخر  إنىؾ حالة مؽ اإلثابة عمى إشباع الجوافع سؾاء كانت فظخية أو مكتدبة، 

 في السؾاقف الستذابية وأن الغخوف السحيظة ىي التي تذكل سمؾكو وردود فعمو.
 نظزية الذات:

اء تخى ىحه الشغخية أن اإلندان يكتذف مؽ ىؾ مؽ خالل خبختو مع األشي
واألشخاص اآلخخيؽ، وكمسا كانت الخبخات الدواجية متفقة مع قيؼ الدوج عؽ ذاتو فان مدتؾى 
التؾافق الدواجي يكؾن مختفعًا، وعشجما ال تتفق ىحه الخبخات مع الكيؼ عؽ الحات فان الدوج 

 (25: 2009يكؾن في حالة صخاع ويشخفض التؾافق الدواجي. )العشدي،
دى موجي والد ا التؾافقوم ضيح مفيوتول تباينيا ح يتضحت ياغخلشاه ذىرض عد بع

ما ط قاسلتحميل الشفدي أن إاية غخنث تذيخ حي، خاتيلستغل وامؾالعن اعة موبمجم ارتباطو
ق فدم التؾاعؤدي الى قع يالؾاسيئة عمى رات خبن من أو كمييسا جيد الدوحرض لو أيتع

ن متعممة م كيةو سمط نماو أىجي واالد  التؾافقوء سرى الدمؾكيؾن أن ين جي في حيالدوا
 ؤكجتولرحيح ل ايجلبا م الدمؾكتعموئ و الدمؾك الخاطمحم تإذا يميا دتعن يمكن يرخآلا
ق تحقيل جن أمات لحن اع جركةلسا لكيؼاجية مع ولد ت اق الخبخاابطعمى تلحات اية عخن

 .التؾافق
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 فزوض الدراسة:

تؾجج فخوق دالة إحرائيا بيؽ متؾسظات درجات أفخاد السجسؾعة التجخيبية عمى   .1
بعض فشيات  القائؼ عمىمكياس التؾافق الدواجي قبل وبعج تظبيق البخنامج اإلرشادي 

 .البعجياتجاه الكياس  في االرشاد الستعجد
الزابظة تؾجج فخوق دالة إحرائيا بيؽ متؾسظات درجات أفخاد السجسؾعتيؽ التجخيبية و   .2

بعض فشيات  القائؼ عمىعمى مكياس التؾافق الدواجي بعج تظبيق البخنامج اإلرشادي 
 فى اتجاه السجسؾعة التجخيبية. االرشاد الستعجد

درجات السجسؾعة التجخيبية في االختبارات  متؾسظيتؾجج فخوق دالة إحرائيا بيؽ   .3
 اتجاه الكياس البعجي. في التحريمية قبل وبعج تظبيق البخنامج االرشادي

درجات السجسؾعتيؽ التجخيبية والزابظة في  متؾسظيتؾجج فخوق دالة إحرائيا بيؽ   .4
 اتجاه السجسؾعة التجخيبية. في االختبارات التحريمية بعج تظبيق البخنامج االرشادي

فى تؾجج فخوق دالة إحرائيا بيؽ متؾسظات درجات أفخاد السجسؾعة التجخيبية ال   .5
 لسكياس التؾافق الدواجي.البعجى والتتبعى الكياسيؽ 

 نتائج الدراسة:

 نتائج التحكل مو الفزض األول: 

السجسؾعة األفخاد بيشا الفخض عمى أنو " تؾجج فخوق دالة إحرائيا بيؽ درجات 
 ".  البعجى الكياس  فى اتجاه لسكياس التؾافق الدواجى فى الكياسيؽ القبمى والبعجىالتجخيبية 

 Wilcoxon Testاختبار ويمكؾكدؾن  استخجمتؼ ىحا الفخض صحة ولمتحقق مؽ 
 ذلػ.يؾضـح  ىوالججول التالالالبارامتخى، 
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 ( 5 جدول )

 بالمجموعة التجرٍبَة في المَاسَهاألفراد داللة الفروق بَه درجات 

 لممَاس التوافك الزواجي المبلٌ والبعدً

 ن اتجاي فروق الرتب األبعــاد
متوسظ 

 الرتب

 مجموع

 الرتب
 Zلَمة 

مستوى 

 الداللة

 االتفاق الزواجي

 الرتب السالبة

 الرتب الموجبة

 التساوً

2 

14 

2 

2 

4.5 

2 

.1 

3.242 2.21 

 الرضا الزواجٌ

 الرتب السالبة

 الرتب الموجبة

 ساوًالت

2 

14 

2 

2 

4.5 

2 

.1 

3.2.2 2.21 

 ٌالتماسك الزواج

 الرتب السالبة

 الرتب الموجبة

 التساوً

2 

14 

2 

2 

4.5 

2 

.1 

3.241 2.21 

 التعبَر العاطفٌ

 الرتب السالبة

 الرتب الموجبة

 التساوً

2 

14 

2 

2 

4.5 

2 

.1 

3.214 2.21 

الدرجة الكلَة 

 للممَاس

 الرتب السالبة

 الرتب الموجبة

 ًالتساو

2 

14 

2 

2 

4.5 

2 

.1 

3.241 2.21 

 1.94( = 2.25مستوى الداللة عىد )      4.51( = 2.21مستوى الداللة عىد )

السحدؾبة ألبعاد مكياس التؾافق الدواجى  Zيتزح مؽ الججول الدابق أن قيؼ 
وجؾد فخوق دالة  (، مسا يذيخ إلى2.58والجرجة الكمية لمسكياس أكبخ مؽ الكيسة الحجية )

بالسجسؾعة التجخيبية قبل وبعج تظبيق األفخاد ( بيؽ درجات 0.01)داللة إحرائيا عشج مدتؾى 
فى اتجاه الكياس  لمسكياسوالجرجة الكمية  اد مكياس التؾافق الدواجىجسيع أبعالبخنامج، عمى 

  .مسا يعشى تحدؽ درجات أفخاد السجسؾعة التجخيبية بعج تعخضيؼ لجمدات البخنامج، يالبعج
 : يالجاننتائج التحكل مو الفزض 

األفخاد درجات  ات رتبتؾجج فخوق دالة إحرائيا بيؽ متؾسظيشا الفخض عمى أنو "
أفخاد اتجاه  يف لسكياس التؾافق الدواجى يالكياس البعج يفبالسجسؾعتيؽ التجخيبية والزابظة 

 "السجسؾعة التجخيبية 
 Mann-Whitney ياختبار مان ويتش استخجامىحا الفخض تؼ صحة ولمتحقق مؽ 

Test  يؾضح ذلػ ي، والججول التالي الالبارامتخ. 
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 ( 4جدول ) 

 رتب درجات األفراد بالمجموعتَه التجرٍبَة والضابطةداللة الفروق بَه متوسطات 

 الزواجٌلممَاس التوافك  البعدًفي المَاس 

 األبعــاد
اســـم 

 المجموعة
 ن

المتوسظ 

 الحسابٌ

االوحراف 

 المعَارً

متوسظ 

 الرتب

مجموع 

 الرتب

 لَمة

U 

 لَمة

Z 

مستوى 

 الداللة

االتفاق 

 ٌالزواج

 2.21 2.141 2 444 11.5 511.. .53.1 14 تجـرٍبَة

 1. 4.5 2.452 34.33 14 ضـابطة

الرضا 

 الزواجٌ

 14 تجـرٍبَة
39.21 2.544 11.5 441.

5 

2.5 2.144 2.21 

 1.5. 4.52 14..4 43.51 14 ضـابطة

التماسك 

 الزواجٌ

 14 تجـرٍبَة
11.33 3.144 11.3 419.

5 

4.5 2.241 2.21 

 12.5 1..4 4.3.9 5..9 14 ضـابطة

التعبَر 

 العاطفٌ

 2.21 3.523 14 412 5..1 3.344 11.13 14 تجـرٍبَة

 92 5.. 1.525 4.21 14 ضـابطة

الدرجة 

الكلَة 

 للممَاس

 14 تجـرٍبَة
144.2

4 

13.413 11.5 444 2 2.141 2.21 

 1. 4.5 4.222 5..1. 14 ضـابطة

 1.94( = 2.25مستوى الداللة عىد )      4.51( = 2.21مستوى الداللة عىد )

السحدؾبة ألبعاد مكياس التؾافق الدواجى والجرجة الكمية  Zيتزح مؽ الججول الدابق أن قيؼ 
وجؾد فخوق ذات داللة إحرائية  (، مسا يذيخ إلى2.58لمسكياس أكبخ مؽ الكيسة الحجية )

بالسجسؾعتيؽ التجخيبية األفخاد درجات  ات رتب( بيؽ متؾسظ0.01عشج مدتؾى داللة )
اتجاه السجسؾعة التجخيبية، مسا في  لسكياس التؾافق الدواجي في الكياس البعجيوالزابظة 

يعشى تحدؽ درجات أفخاد السجسؾعة التجخيبية بعج تعخضيؼ لجمدات البخنامج مقارنة بأفخاد 
  .لؼ تتعخض لشفذ جمدات البخنامج ة الزابظة التيالسجسؾع

 :الثالثنتائج التحقق مؽ الفخض 
القبمي  يشا الفخض عمى أنو "تؾجج فخوق بيؽ درجات أفخاد السجسؾعة التجخيبية في الكياسيؽ

 في اتجاه الكياس البعجي".   لالختبارات التحريمية والبعجي
 Wilcoxon Testاختبار ويمكؾكدؾن  استخجمىحا الفخض تؼ صحة ولمتحقق مؽ 

 ذلػ.يؾضـح  ىالتال والججولالالبارامتخى، 
 ( .جدول ) 
 لالختبارات التحصَلَة في المَاسَه المبلٌ والبعدً داللة الفروق بَه درجات األفراد بالمجموعة التجرٍبَة

 متوسظ الرتب ن اتجاي فروق الرتب
مجموع 

 الرتب
 Zلَمة 

مستوى 

 الداللة

 الرتب السالبة

 الرتب الموجبة

2 

14 

2 

4.5 

2 

.1 

3.244 2.21 
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 2 التساوً

 1.94( = 2.25مستوى الداللة عىد )      4.51( = 2.21مستوى الداللة عىد )

أكبخ مؽ  السحدؾبة لالختبارات التحريمية Zيتزح مؽ الججول الدابق أن قيسة 
( 0.01)داللة وجؾد فخوق دالة إحرائيا عشج مدتؾى  (، مسا يذيخ إلى2.58الكيسة الحجية )

 لالختبارات التحريمية فى الكياسيؽ القبمي والبعجيبالسجسؾعة التجخيبية األفخاد بيؽ درجات 
تحدؽ درجات أفخاد السجسؾعة التجخيبية بعج تعخضيؼ  مسا يعشي، في اتجاه الكياس البعجي

  .إلجخاءات البخنامج
 نتائج التحكل مو الفزض الزابع: 

رتب درجات  فخوق دالة إحرائيا بيؽ متؾسظي تؾجج"  :يشا الفخض عمى أنو
 في السجسؾعتيؽ التجخيبية والزابظة في االختبارات التحريمية بعج تظبيق البخنامج االرشادي

 اتجاه السجسؾعة التجخيبية ". 
 Mann-Whitneyاختبار مان ويتشى  استخجامىحا الفخض تؼ صحة ولمتحقق مؽ 

Test يؾضح ذلػ الالبارامتخي، والججول التالي. 
 ( 1جدول ) 

 رتب درجات األفراد بالمجموعتَه التجرٍبَة والضابطة ٌالفروق بَه متوسطداللة 

 لالختبارات التحصَلَة فٌ المَاس البعدً

اســـم 

 المجموعة
 ن

المتوسظ 

 الحسابٌ

االوحراف 

 المعَارً

متوسظ 

 الرتب

مجموع 

 الرتب

 لَمة 

U 

 لَمة

 Z 

مستوى 

 الداللة

 غَر دالة 2...4 42 191 14.5 .55..1 111.94 14 تجـرٍبَة

 124 1.5 41..11 93.21 14 ضـابطة

 1.94( = 2.25مستوى الداللة عىد )      4.51( = 2.21مستوى الداللة عىد )

السحدؾبة لالختبارات التحريمية أكبخ مؽ  Zيتزح مؽ الججول الدابق أن قيسة 
رتب درجات  لة إحرائيا بيؽ متؾسظيوجؾد فخوق دا (، مسا يذيخ إلى2.58الكيسة الحجية )

التحريمية فى اتجاه لالختبارات  السجسؾعتيؽ التجخيبية والزابظة في الكياس البعجيأفخاد 
 .الكياس البعجي

 نتائج التحكل مو الفزض اخلامص: 

السجسؾعة األفخاد بال تؾجج فخوق دالة إحرائيا بيؽ درجات يشا الفخض عمى أنو "
 ".  يلسكياس التؾافق الدواج والتتبعي يالكياسيؽ البعج فيالتجخيبية 

 Wilcoxon Testاختبار ويمكؾكدؾن  استخجامىحا الفخض تؼ صحة ولمتحقق مؽ 
 ذلػ.يؾضـح  ىوالججول التال، الالبارامتخي 
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 (9جدول )

 المَاسَه فٌداللة الفروق بَه درجات األفراد بالمجموعة التجرٍبَة 

 الزواجٌ لممَاس التوافك والتتبعٌ البعدً

 ن اتجاي فروق الرتب األبعــاد
متوسظ 

 الرتب

مجموع 

 الرتب

لَمة 

Z 

مستوى 

 الداللة

 االتفاق الزواجي

 الرتب السالبة

 الرتب الموجبة

 التساوً

3 

2 

5 

4.1. 

5.31 

4.5 

41.5 

1.41

4 

 غَر دالة

 الرضا الزواجي

 الرتب السالبة

 الرتب الموجبة

 التساوً

1 

4 

9 

1 

4.5 

1 

5 

1.21

9 

 غَر دالة

 التماسك الزواجي

 الرتب السالبة

 الرتب الموجبة

 التساوً

4 

3 

. 

1.5 

2 

3 

14 

1.44

5 

 غَر دالة

 التعبَر العاطفٌ

 الرتب السالبة

 الرتب الموجبة

 التساوً

4 

2 

4 

4.5 

2 

5 

14 

1.19

2 

 غَر دالة

الدرجة الكلَة 

 للممَاس

 الرتب السالبة

 الرتب الموجبة

 التساوً

2 

1 

2 

2 

...5 

14 

44 

1.14

4 

 غَر دالة

 1.94( = 2.25مستوى الداللة عىد )      4.51( = 2.21الداللة عىد )مستوى 

السحدؾبة ألبعاد مكياس التؾافق الدواجى والجرجة الكمية  Zيتزح مؽ الججول الدابق أن قيؼ 
عجم وجؾد فخوق دالة إحرائيا بيؽ  (، مسا يذيخ إلى1.96لمسكياس أقل مؽ الكيسة الحجية )

جسيع أبعاد مكياس ، عمى في الكياسيؽ البعجي والتتبعيبالسجسؾعة التجخيبية األفخاد درجات 
مسا يعشى استسخار التحدؽ لجى أفخاد السجسؾعة ، لمسكياسوالجرجة الكمية  التؾافق الدواجى

  .التجخيبية حتى فتخة الستابعة

 الهتائج:مهاقظة 

بعض فشيات  القائؼ عمىأشارت نتائج الفخض األول الى فعالية البخنامج اإلرشادي 
يخجع تحدؽ درجات ، أفخاد السجسؾعة التجخيبية فى تحقيق التؾافق الدواجي االرشاد الستعجد

أفخاد السجسؾعة التجخيبية مقارنة بظالبات السجسؾعة الزابظة عمى مكياس التؾافق الدواجي 
بات )أفخاد الى األثخ االيجابي لمبخنامج اإلرشادي حيث قامت الباحثتان بسداعجة الظال

السجسؾعة التجخيبية( عمى اكتذاف العؾامل السؤثخة عمى التؾافق الدواجي وتعميسيؽ كيفية 
أثخىا عمى مدتؾى ويشعكذ  مل التي تؤثخ عمى حياتيؽ الدوجيةالتغمب عمى تمػ العؾا

، وذلػ مؽ خالل فشيات السشاقذة الجساعية، الحؾار، تقييؼ الحات، تحريميؽ الجراسي
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، التشفيذ لتعديد، ضبط الحات، لعب الجور، تؾكيج الحات، التغحية الخاجعةاالستخخاء، ا
وسمؾكيؽ وىحا أدى الى تغييخ  وانفعاالتيؽ مسا أثخ عمى مذاعخىؽ وأفكارىؽ .االنفعالي

 نغختيؽ لمحياة الدوجية ومعالجتيؽ لكثيخ مؽ األمؾر بظخق أكثخ نزجًا وتخوي وىجوء.
د فخوق دالة إحرائيا بيؽ متؾسظات درجات أشارت نتائج الفخض الثاني الى وجؾ 

أفخاد السجسؾعتيؽ التجخيبية والزابظة عمى مكياس التؾافق الدواجي بعج تظبيق البخنامج 
اإلرشادي، وىحا يؤكج استفادة الظالبات مؽ البخنامج لسا تتزسشو مؽ فشيات وخبخات ساعجت 

تؼ عخ العجد والزيق حيث الظالبات الستدوجات عمى التعبيخ عؽ مذكالتيؽ الدوجية ومذا
لسا  إضافةمتشفيذ االنفعالي وتبادل اآلراء والسشاقذات والحؾار وتعديدىؽ، لليؽ فخصة ال اتاحة

قجمتو الباحثتان مؽ ميارات تؼ تجريب الظالبات عمييا حيث احجثت لجييؽ تحدشًا جؾىخيًا في 
التعخف عمى  إلىيتفق مع نتائج الجراسات التي ىجفت  . وىحاادارة الخالفات والحؾار االيجابي

التي تؾصمت  (2009جؾدة ) مثل دراسة في تحقيق التؾافق الدواجي اإلرشاديةفعالية البخامج 
الى فعالية البخنامج االرشادي الحي اعتسج عمى فشيات االرشاد الشفدي الستسثمة في )الحؾار، 

لعقالني، السدانجة الجيشية، الشسحجة( في تعديد التشفيذ االنفعالي، االستخخاء، العالج ا
نامج أسفخت نتائجيا عؽ فعالية البخالتي  (2011)إسساعيلو ، دراسة حدؽ التؾافق الدواجي

 ًاجي. زال كافونات التومك هتحسيالسدتخجم في شادي االر
( مع نتائج الفخض 2011)وإسساعيل دراسة حدؽوفي ىحا الرجد اتفقت نتائج 

نات ومك هتحسيالسدتخجم في شادي االرنامج أسفخت نتائجيا عؽ فعالية البخالثاني حيث 
أعيخت نتائجيا أن لمبخنامج االرشادي  ( التي2015) أبؾ ىجروسودراسة  ،ًاجيزال كافوالت

يؽ تأثيخًا ايجابيًا في تعجيل التذؾىات السعخفية لجى الظالبات الستدوجات مسا ساىؼ في تحد
التي أسفخت عؽ فعالية بخنامج  (2013أبؾ غالي )ودراسة التؾافق الدواجي لجى الظالبات، 

ارشادي عقالني انفعالي سمؾكي في تحديؽ التؾافق الدواجي لجى عيشة مؽ الظالبات 
 ,Ahmady, Karamy, Noohi, Mokhtari)دراسة و ، الستدوجات في جامعة األقرى

Gholampour& Rahimi, 2011) فعالية العالج السعخفي الدمؾكي في أثبتت  التي
 تحديؽ التؾافق الدواجي.

نتائج الفخض الثالث الى وجؾد فخوق دالة إحرائيا بيؽ متؾسظي درجات  أشارت
اتجاه  في السجسؾعة التجخيبية في االختبارات التحريمية قبل وبعج تظبيق البخنامج االرشادي
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( حيث 2007، وتتفق ىحه الشتيجة مع ما تؾصمت اليو دراسة آل سؾيمؼ )الكياس البعجي
ي ـًاجزال كافودرجات التبيؽ ذات داللة إحصائية  مؾجبة طيةتباارعالقة وجؾد  إلىأشارت 

أنو يسكؽ التشبؤ بالتؾافق الدواجي مؽ بعض الستغيخات  ديسي، كسادرجات التحصيل األكاً
 .الجيسؾغخافية

درجات  جؾد فخوق دالة إحرائيا بيؽ متؾسظيالخابع الى و أشارت نتائج الفخض 
 في السجسؾعتيؽ التجخيبية والزابظة في االختبارات التحريمية بعج تظبيق البخنامج االرشادي

. مسا يعشي تحدؽ أفخاد السجسؾعة التجخيبية بعج تعخضيؼ لمبخنامج اتجاه السجسؾعة التجخيبية
ي لؼ تتعخض لشفذ جمدات البخنامج.  مسا يذيخ الى مقارنًة بأفخاد السجسؾعة الزابظة الت

 فعالية البخنامج.
أشارت نتائج الفخض الخامذ الى عجم وجؾد فخوق دالة إحرائيا بيؽ متؾسظات و 

 لسكياس التؾافق الدواجي. البعجي والتتبعيالكياسيؽ  فيدرجات أفخاد السجسؾعة التجخيبية 
 السجسؾعة التجخيبية حتى فتخة الستابعة.مسا يؤكج استسخار التحدؽ لجى أفخاد 

ة مؽ خالل محتؾى البخنامج االرشادي القائؼ وتفدخ الباحثتان نتائج فخوض الجراس  
متعجد الؾسائل، حيث اشتسل البخنامج عمى مجسؾعة مؽ  اإلرشادعمى أسذ وتظبيقات 

أفخاد  والشساذج التي ساىست في التحدؽ الحي طخأ عمى واألطخالسيارات والفشيات والتجريبات 
   .السجسؾعة التجخيبية والحي أدى بجوره الى تحقيق التؾافق الدواجي لجييؽ

 التوصيات:

 اجخاء دراسات استظالعية عؽ أسباب ارتفاع ندب الظالق في اآلونة األخيخة. -1
الدواجي لتقجيؼ الخجمات االرشادية وتفعيل دورىا  واإلرشاداألسخي  لإلرشادمخاكد  إنذاء -2

 في السجتسع.
بالجامعات لمظالبات الستدوجات لسداعجتيؽ عمى التغمب عمى  إرشاديةعقج دورات  -2

 .مذكالتيؽ الدوجية 
لمحج  االرشادية الؾقائيةبتقجيؼ البخامج السؤسدات التي تقجم خجمات ارشاد أسخي اىتسام  -3

 .اتجة عؽ سؾء التؾافق الدواجيتفاقؼ السذكالت الشمؽ 
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 ع:  ــاملزاجقائنة 

 أواًل: املزاجع العزبية:

(. سيكؾلؾجية السذكالت األسخية. عسان: دار 2011) ساميالختاتشة، أحسج و أبؾ أسعج،  -1
 السديخة لمشذخ والتؾزيع والظباعة.

الشفدي واالجتساعي. الخياض:  اإلرشاد(. 2000أبؾ عباة، صالح ونيازي، عبج السجيج ) -2
 .جامعة اإلمام دمحم بؽ سعؾد اإلسالمية

عقالني انفعالي سمؾكي في  إرشادي(. فاعمية بخنامج 2013أبؾ غالي، عظاف محسؾد ) -3
تحديؽ التؾافق الدواجي لجى عيشة مؽ الظالبات الستدوجات في جامعة األقرى. دراسات 

 166  -137، 1، جدء 38عخبية في التخبية وعمؼ الشفذ. العجد 
(. فعالية بخنامج ارشادي يدتشج الى الشغخية السعخفية ل 2015أبؾ ىجروس، ياسخة دمحم ) -4

ل التذؾىات السعخفية لجى عيشة مؽ الستدوجات وأثخه عمى التؾافق "ارون بيػ" في تعجي
 .50الدواجي لجييؽ. مجمة رسالة التخبية وعمؼ الشفذ. العجد 

 .(. التؾافق االجتساعي لظالبات الجامعة في السجتسع العخبي2004الجؾالني، فادية عسخ ) -5
 اإلسكشجرية: السكتبة السرخية.

القة بيؽ التجيؽ والتؾافق الدواجي. مجمة دراسات عخبية في (. الع2004العخبي، محسؾد دمحم ) -6
 . 40-11، 1عمؼ الشفذ. جامعة القاىخة، العجد 

ك ير الذخختيار امعاييليب التفكيخ وسا(. دور أ2009بيع )ن ربلؼ سان بن حارفالعشدي،  -7
 لقخى.أم اجامعة لة دكتؾراه، سا، رجيق الدوافق التؾافية في تحقيوغخايمض الستغيخات الجبعو

(. عمؼ الشفذ االسخي السذكالت والبخامج االرشادية. عسان: 2004العيدؾي، عبج الخحسؽ ) -8
 دار أسامو لمشذخ والتؾزيع.

التؾافق الدواجي وعالقتو بالتحريل األكاديسي لجى عيشة مؽ (. 2007آل سؾيمؼ، أمل مبارك ) -9
جامعة اإلمام دمحم بؽ سعؾد طالبات جامعة اإلمام دمحم بؽ سعؾد اإلسالمية. رسالة ماجدتيخ. 

 اإلسالمية.
(. التؾافق الدواجي وعالقتو ببعض سسات الذخرية. رسالة 2009ليج دمحم )و  الذسخي، -10

 .ماجدتيخ. جامعة أم القخى 
 (. العسمية االرشادية. القاىخة: دار غخيب لمظباعة والشذخ.1996الذشاوي، دمحم محخوس ) -11
 الفالح. الكؾيت: دار االسخي. الشفذ . عمؼ(2012) دمحم احسج ي،الكشجر  -12
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( بخنامج إرشادي مقتخح لتعديد التؾافق الدواجي عؽ طخيق 2009جؾدة، سييخ حديؽ سميؼ ) -13
 الجامعة اإلسالمية. –فشيات الحؾار. رسالة ماجدتيخ. كمية التخبية 

 كافونات التومك هنامج إرشادي لتحسير(. فاعمية ب2011الخحسؽ، مرظفى حدؽ )عبج  -14
كمية  ،523 -501ص ص : ،2، جدء 12عجد العممي في اآلداب.  البحثًاجي. مجمة زال

 .شسذ عيؽجامعة ، البنات
(. شجة استخجام مؾاقع التؾاصل االجتساعي وعالقتيا 2016سالؼ )الذسخاني، عبج هللا  -15

 بالتؾافق الدواجي لجى السعمسيؽ والسعمسات. رسالة ماجدتيخ. كمية التخبية، جامعة اليخمؾك.
(. االشباع العاطفي بيؽ الدوجيؽ والخضا عؽ الحياة 2016التيجاني )وطاىخ، عيذو و، عم -16

 ،26العجد  ،واالجتساعية اإلندانيةلجى أساتحة التعميؼ العالي. دراسة ميجانية. مجمة العمؾم 
123- 144 . 

 . األردن: دار الفكخ لمشذخ والتؾزيع. األسخي (. عمؼ الشفذ 2009كفافي، عالء الجيؽ ) -17
مة عمؾم االندان (. عؾامل سؾء التؾافق الدواجي. مج2013فاطسة )وونؾغي، نبيل مشاني،  -18

 .255 -235ص ص:  .6والسجتسع. العجد 
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