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 الملخص

والتوافق النفسي لدى عينة من طلبة المرحلة الثانوية  تهدف الدراسة إلى الكشف عن مستوى جودة الحياة األسرية

والتوافق النفسي بأبعادهما المختلفة، باإلضافة إلى التعرف  ، وفحص العالقة بين جودة الحياة األسريةبمدينة جدة

( فرداً من طلبة 165ومستوى التوافق النفسي لدى عينة بلغت ) على الفروق في مستوى أبعاد جودة الحياة األسرية

 90، والتخصص )علمي أدبي(، والنسبة المئوية )المرحلة الثانوية بجدة، والتي تعزى لمتغير الجنس )ذكور، إناث(

والمقارن، وتم استخدام مقياس جودة  -وأقل(، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي بشقيه االرتباطي 89وأكثر، 

(، كأدوات 2016من إعداد )عبدالوهاب وشند،د.ت(، ومقياس التوافق النفسي من إعداد )حبيب هللا،  الحياة األسرية

ومستوى التوافق النفسي، ووجود عالقة  فت النتائج عن وجود مستوى مرتفع في جودة الحياة األسريةللدراسة، وكش

والتوافق النفسي، ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث  ارتباطية موجبة بين جودة الحياة األسرية

لى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين ما عدا بعد التفاعل األسري، وإ في جميع أبعاد جودة الحياة األسرية

وأقل( في جميع أبعاد التنشئة األسرية، ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين  89وأكثر،  90النسب التي تكون )

وأقل(، وبناء  89وأكثر،  90الذكور واإلناث في التوافق النفسي، وبين العلمي واألدبي وبين النسب التي تكون )

سة توصي الباحثة بـعقد دورات تدريبية للطلبة لزيادة القدرة على التكيف والوقاية من الضغوط على نتائج الدرا

 النفسية التي تؤثر على التوافق النفسي.

 

 الثانوية: التنشئة األسرية، األساليب الوالدية، التوافق النفسي، الصحة النفسية، طلبة المرحلة الكلمات المفتاحية
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Among  Equilibriumand Its Relationship with Psychological Family Upbringing 

a Sample of High School Students in Jeddah 

 

Abstact 

The study aims to reveal the level of family upbringing and psychological equilibrium 

among a sample of high school students in Jeddah, and reveal the relationship between 

family upbringing and psychological equilibrium with their various dimensions. In 

addition to identifying the differences between the levels of family upbringing 

dimensions and psychological equilibrium dimensions among a sample of (165) high 

school students in Jeddah, which is attributed to gender variable (males, females), 

specialization (scientific, literary), and the percentage of academic achievement (90 and 

more, 89 and less). The study approach is descriptive associative and comparative, also 

a scale of family upbringing prepared by (Abdul-Wahhab and Shend, D.T), and 

psychological equilibrium scale prepared by (Habib Allah, 2016) were used as tools for 

this study. The results revealed a high level of family upbringing and psychological 

equilibrium, a positive correlation between family upbringing and psychological 

equilibrium. Also statistically significant differences between males and females at all 

dimensions of family upbringing except after family interaction, and there were no 

statistically significant differences between the percentage of academic achievement (90 

and more, 89 and less) at all dimensions of family upbringing. As there were statistically 

significant differences between males and females in psychological equilibrium, and 

between scientific and literary, as between the rpercentage of academic achievement 

(90 and more, 89 and less). Based on the study results: The researcher recommends 

holding training courses for students to increase thier ability to adapt and prevent 

psychological pressures that affect thier psychological equilibrium.   

Keywords: Family upbringing, Parenting styles, Psychological equilibrium, Mental 

health, High school students 
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 قدمة م

 هو قابل لكل نقشو ،صورةو والصبي أمانة عند والديه وقلبه الطاهر جوهرة نفسية ساذجة خالية من كل نقشمام الغزالي "يقول اإل

 أبنائهماألهمية الكبرى لتأثير الوالدين في تكوين شخصية تجسد هذه المقولة (. 14ص،2014،لبدريا)  "يمال به إليه كل ما إلىمائل و

األساس  تعدوبل  ،اللبنة األولى في كيان أي مجتمعهي ة سراألف ،قيم األخالقية التي يتسلحون بها في حياتهم االجتماعيةتزويدهم بالو

الفرد  إعدادة أهميتها من كونها المؤسسة االجتماعية األولى التي يعتمد عليها المجتمع في سرتكتسب األالذي يقوم عليه المجتمع، و

ً إعداد جودة الحياة وال يأتي ذلك إال من خالل عملية  ،والثقافة السائدة في المجتمع ،واالتجاهات ،زويده بالقيممن خالل ت اً سليما

 .(2017 ،عقيالن) السويةاألسرية

فكثير من مظاهر التوافق أو عدم التوافق يمكن إرجاعها  كبرى،ساليب المعاملة الوالدية التي يتلقاها الطفل في مراحل نموه أهمية أل

كان ذلك دينيًّا، أو علميًّا، أو ُخلُقيًّا، ويكون  التربوية سواء والوظيفة ،األبناءواليب المعاملة الوالدية والعالقات السائدة بين اآلباء أس إلى

ة للمراهقين سروهنا تكمن أهمية األ (،2018 ،الفاروق)الفرد تتكون منها شخصية  التيخالل التنشئة على القيم الصحيحة  ذلك من

تعّرض المراهق للكثير من التغيرات والمشكالت الداخلية النفسية والخارجية البيئية، والتي قد تؤثر عليه مستقبالً  اص بسبببشكل خ

من خالل التعامل السوي من  األضرار أقلبشكل إيجابي أو سلبي، فمن الممكن أن يخرج المراهق من مرحلة المراهقة بشكل سليم وب

خصائصه النمائية، ومدى تأثيرها على توافقه  الفرد في مرحلة المراهقة، يجب األخذ بعين االعتبار جميع فعند التعامل مع ،قبل األهل

 ،وعدم القدرة على معرفة الصواب من الخطأ بشكل فعال ،التردد المبالغ فيه في اتخاذ القرارات :المراهق ومن خصائص ،مع ذاته

والتعلق  ،والرغبة في االستقالل ،أشياء وتصرفات غير محسوبة من أجل الشعور بالذاتوالتسرع بالقيام ب ،والتفكير الشديد في المجتمع

ة بشكل خاص مؤسسات اجتماعية لها دورها في التصدي لخصائص تلك المرحلة سراألهل واأل ويعتبر .الشديد بالصحبة المحيطة به

 ( 2011 ،كفافي) .والتعامل معها بحرص

 

 االجتماعي"عبارة عن العملية التي تتكون من خاللها ثقافة االنسان واتجاهاته وسلوكه " :هياألسريةجودة الحياة ن المعروف أ ولذا من

عن كثير من الظواهر اإليجابية والسلبية في حياة األفراد، ومن تعد المسؤولة جودة الحياة األسريةنماط وأ (،21، ص 2016، أشرف)

طلقت عليها في تربية األوالد من خالل وصف سلوك الوالدين أو تصنيفه، وأُ  ةسروصف أساليب األ إلىهنا سعى كثير من الباحثين 

وكان تنوع هذه األنماط واألساليب من الصعوبات التي اعترضت  ،يةسراألكأساليب معاملة الوالدين، أو أساليب التنشئة  :تسميات مختلفة

 اختالف تأثيراتها في شخصية الطفللتداخل مناهجها و ؛سبل الباحثين، بحيث يصعب اإلحاطة بها في مجموعات تقترب من التجانس

 ،االجتماعيو لتوفيرها الجو النفسي ؛لها دور في تكوين شخصية الفردجودة الحياة األسرية وال شك أن ،(2011)العساف والكايد، 

ً  ،اتزانهو مما يسهل عملية النمو الشخصي ؛التقبل واالحترامو وتنمية  ،ضمير والسلوك الخلقيعلى العمل على تنمية ال وتساعد أيضا

مراحل النمو إثارة للدارسين والباحثين  أكثروتعد مرحلة المراهقة من  ،(2007 ،الزين) ، وتشجيعه على تحمل المسؤوليةثقته بنفسه

 ،حد كبير إلى خطر فترة عمرية في حياة اإلنسان؛ ألنه يحدد فيها مستقبلهوتمثل هذه المرحلة أ ،في مجال العلوم النفسية واالجتماعية

النفسية  الحياةوالمراهقة أشبه بعنق الزجاجة في  ،من الصراعات والقلقالكثير  ويعاني ،الفترة التي يمر فيها بكثير من الصعوبات وهي

هقين أهمية العناية بحياة المرا إلىينبغي أن نلفت النظر  (؛ لذا2012،غانم)الغالب مستقرة في  ا بسالم يضمن حياةه، ومن يمر بللفرد



 

4 
 

بالصحة النفسية، ويتكيفوا مع  إشباع حاجاتهم النفسية؛ كي يتمتعوا علىوالمراهقات؛ كي يمكنهم التخلص من متاعبهم النفسية، والعمل 

  (2007،)فهيمالحياة دون أن تسبب لهم المتاعب النفسية. 

الطبيعيّة االجتماعية بالتغيير والتعديل  :أي ،لوك والبيئةعملية دينامية ُمستمرة تتناول الس" :هيعرف التوافق النفسي بأن بينما في المقابل

 ؛فإذا توافرت هذه العالقات المتوازنة في سلوك الفرد ،(33ص،2011 ،العباس)ا" هحتى يحدُث توازن بين الفرد والبيئة التي يعيش في

النفسية، ويؤثر في رابات طض لالمصدراً يعتبر  ..عن االضطرابات، وشعور الفرد بعدم التوافق النفسي فاعلية بعيداً  أكثرسيصبح 

 (2014 ،شاهين) لألفراد.الصحة النفسية 

وجهل األم، األب من قسوة  ى:ة بالدرجة األولسراأل عود إلىشكالت المراهقين النفسية؛ يمعظم مالتوافق في تأثر  أن وأثبتت الدراسات 

حوار، فأولياء األمور يحتاجون إلى إرشاد وغياب ال ،لصحيحةوغياب النمذجة ا ،يةسراألوغياب التوجيه السليم، وفشل العالقات 

(، كما دور األسرة في تحقيق التوافق النفسي يعد أهم 2010)الخطيب،  عاملة أبنائهم بطرق تربوية سليمةأسري؛ لمعرفة أساليب م

تكون أكثر فاعلية في رعاية أبنائها، فهي  مقومات األسرة، فعندما توفر األسرة االستقرار النفسي والطمأنينة واألمن والعطف ألفرادها؛

بذلك تضمن سالمة أفرادها من التفكك األسري والصراع بين أفرادها، فالتفاهم والتعاون المتبادل بين الوالدين شرط أساسي الستقرار 

 (2010على توجيه سلوكهم. )أبو عالم، األبناءالحياة األسرية، وبالتالي تساعد هؤالء 

ألنها تفسر السلوكيات  عامة، والصحة النفسية بصفة خاصة؛ التوافق من المفاهيم الرئيسية في علم النفس بصفة هذا ويعتبر مفهوم

وهي حاجات ومطالب اجتماعية نفسية تظهر في صورة عالقات متبادلة  ،وضغوطاتها عتبارها توافقات مع مطالب الحياةاإلنسانية با

 النفسي لذا يختلف علماء النفس والباحثون في دراسة التوافق سيكولوجية والوظيفية للفرد؛كيب الوتؤثر في الترا ،بين الفرد واآلخرين

ليست عملية  النفسي ولذلك فعملية التوافق مفهوم التوافق تبعاً الختالف توجهاتهم النظرية؛ إلىفيما بينهم من حيث تفسيرهم ونظرتهم 

كما في دراسة -وأشارت الدراسات السابقة  ،عملية مستمرة دائمة بل هي ،ف معين أو فترة معينةجامدة ثابتة تحدث في موق

سلوك  إلىوالمواقف التي تحتاج  ،على الفرد أن يواجه طوال حياته سلسلة ال تنتهي من المشاكل والحاجاتن أ -(2014،الخالدي)

أن تحقيق التوافق  ( Rogersجرز )ويرى رو واالحتفاظ بعالقة منسجمة مع البيئة ،مناسب يعمل على خفض التوتر وإعادة التوازن

ويرى أن من خصائص  ية الواقعية مع مفهوم الذات لديه،اليومالفرد من المواقف  جههاايوالنفسي يتم عندما تتفق الخبرات التي 

ة والتكامل في االنفتاح على الخبرة، والثقة بالمشاعر الذاتية، والشعور بالحري :الشخصية المتوافقة التي تقوم بواجبها على أكمل وجه

 (2012الختاتنة، )االختيار واإلبداع. 

جودة الحياة دراسة  إلىأهمية هذه الدراسة تعكس نفسها في كونها تتطرق  ترى أن ...في حدود اطالع الباحثة على قواعد البياناتو 

لدى جودة الحياة األسرية بدراسة ةالسابق السنوات في االهتمام من وبالرغم ،لدى الطلبة وعالقتها بالتوافق النفسي لديهماألسرية

وعالقتها جودة الحياة األسرية دراسة إلى تتطرق لم أنها إال المنفصلة، المتغيرات من بعدد وعالقته ودراسة التوافق النفسي  ،المراهقين

، وتنمية األساليب السوية سويةالجودة الحياة األسريةيمكن القول بأن االهتمام بأنماط و ،بمدينة جدة عينة الدراسةبالتوافق النفسي لدى 

والذي هو - التوافق النفسي لدى المراهق إلىللوصول  عامل أساسي -النفسية االضطراباتساس في الوقاية من التي تُعتبر حجر األ-

أزم ة من التحياة خاليالتوافق النفسي سيمتلك تمتع بن الفرد الممن هنا تبرز أهميتها في مجتمعنا، ألو ،-مة العظيمةمستقبل هذه األ

يدل على اتزانه االنفعالي  معتدالً  يسلك سلوكاً سو ،خرونسيتقبل ذاته ليتقبله اآلو ،تكون حياته حياة مليئة بالسعادةسو ،واالضطرابات
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 (2014،شاهين( ، وإن صلح األفراد صلح المجتمعوتحت تأثير جميع الظروف ،والعاطفي والعقلي، في ظل مختلف أنواع المجاالت

، ويمكن تلخيص أسبابها بـ: الدراسةهذه إلجراء دفع الباحثة  وهذا ماالسوية، جودة الحياة األسريةدراسة الحالية على أساليب وتركز ال 

جودة الحياة إلقاء الضوء على  إلىالحاجة الماسة  تأكيد ثانياا:. -خاصة طلبة المرحلة الثانوية- اهتمام الباحثة بفئة المراهقين :ولا أ

 أقدروبالتالي هم  ،من غيرهم أكثرهم الذين يتفاعلون باألساليب السوية  نهم؛ ألالمراهقينوعالقتها بالتوافق النفسي لدى  السويةاألسرية

ً  إنن فالمراهقو يصفها،من   .تياآلالقوى العاملة في الجيل  ون شك خسارة لمجتمعهم؛ حيث همبد ، سيكونونلم يكونوا متوافقين نفسيا

 الدراسة  مشكلة

، مع وجود نسبة المرحلةلدي المراهقين في هذه  واالجتماعية النفسيةبعض المشكالت  انتشارمن شكلة الدراسة الحالية تنبثق م

 سوء التوافق قد يجعل المراهق وأن النفسية،يعانون من ظهور العديد من المشكالت  العمرية المرحلةمن المراهقين في هذه  كبيرة

همية الدراسة أكانت  فرد، لذاكل  ايحتاج إليهم األمان الذينو األمن افتقار إلىباإلضافة  يه،فتباع سلوك غير مرغوب ا إلىينصاع 

االهتمام الكبير بالنواحي النفسية   يساعد الوالدين علىلتكون مؤشراً  ؛تكشف عن درجة التوافق النفسي للمراهقين في هذه المرحلة

المكان الذي يطور فيه الطفل أساليب تفكيره واتجاهاته، وذلك عن  :هية سرأن األب( 2012الختاتنة، )فكما يشير  ،لألبناءواالجتماعية 

 .طريق تفاعله مع العناصر المحيطة به، وما يصل إليه من نماذج تعرض له وفق هذه الظروف

جودة الحياة خالل أساليب  من ، وتشكيل سلوكه وقيمه واهتماماته؛ة دوًرا هاًما في تنشئة الفرد وتحقيق التوافق النفسي لديهسروتلعب األ

أخرى، فبعض اآلباء يتصفون باللين والتسامح، بينما يتسم البعض اآلخر  إلى ةأسروالتي تختلف من  ،التي يمارسها الوالداناألسرية

عتماد على االبالقسوة والتسلط، والبعض قد ينشئ أوالده على االعتمادية وتلقي الحلول الجاهزة، بينما ينشئ البعض اآلخر أوالده على 

تقوم بإثارة أو إحباط و ومن الطبيعي أن هذا العامل وغيره من العوامل المحيطة التي تظهر في سياق نمو الفرد، النفس واالستقاللية،

 األبناءوعن طريقها يكتسب  االجتماعية،ة الوسيلة الرئيسية لعملية التنشئة سرلذلك تعد األ عاقة تطور الخصائص الشخصية للفرد؛و إأ

جودة الحياة بنمط  على التكيف والتوافق مستقبالً  األبناءلمعايير العامة التي تفرضها أنماط الثقافة السائدة في المجتمع، لذا تتأثر قدرة ا

 .المختلفةألساليب األبوين يترك آثاره الواضحة على مستوى تكيفهم في مراحل النمو  األبناءة، فإدراك سرالمستخدم في األاألسرية

 (2011 ،الطالع)

تنبثق مشكلة الدراسة من كما  ،ي بمدينة جدةوأيضا قلة الدراسات التي ربطت هذين المتغيرين لدى المراهقين من طالب المرحلة الثانو

 ستترتب عليه مشكالت ؛إذا حدث خلل في التوافق النفسي ألنه ؛تحقيق التوافق النفسي :وهو ،جانب مهم في مرحلة المراهقةلتناولها 

تقدم لذلك  والتقدم؛من البناء  اإلرهاب والتطرف بدالً  إلىكاالتجاه  ،من عوامل الهدم والتخلف ن يكونوا في المستقبل عامالً ها: أكثيرة من

تعمل على تمكين الشباب بشكل أكبر و ،المملكة بشكل عام خدمات إلكترونية لجميع المواطنين دون تمييز بناًء على الجنس أو العمر

، وذلك ولذا طورت المملكة بعض الخدمات الخاصة لهم لتلبية احتياجاتهم الحياة االجتماعية وتمكينهم فيها،اركة في لتشجيعهم على المش

)رؤية المملكة العربية  وخدمة العمل والحماية االجتماعية ،خدمة التعليم والتدريب :ومن هذه الخدمات من منطلق حماية حقوقهم،

التي تحقق التوافق النفسي لدى المراهقين  احثة األساليب السوية للتنشئة األسرية أو المعاملة الوالدية(، ولهذا ستتناول الب2030،السعودية

 .والمجتمع السعودي بشكل خاصسيما في المجتمع العربي بشكل عام، ال
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 تساؤلت الدراسة

 :على النحو التالي التاليةبناء على ما عرض في مشكلة الدراسة يمكن صياغة التساؤالت 

 في مدينة جدة؟من طلبة المرحلة الثانوية لدى عينة جودة الحياة األسريةا مستوى م .1

 ؟في مدينة جدة المرحلة الثانوية من طلبةما مستوى التوافق النفسي لدى عينة  .2

 ؟نة جدةفي مدي لدى عينة من طلبة المرحلة الثانوية هم المختلفةأبعادب النفسي، والتوافقجودة الحياة األسريةما العالقة بين  .3

 ؟(إناث )ذكور،تعزى لمتغير الجنس  الثانوية،لدى عينة من طلبة المرحلة جودة الحياة األسرية أبعادهل توجد فروق في مستوى  .4

 التخصص )علمي،تعزى لمتغير  الثانوية،طلبة المرحلة لدى عينة من جودة الحياة األسرية أبعادهل توجد فروق في مستوى  .5

 ؟ي(أدب

 ،أكثرو 90)المئويةلمتغير النسبة  تعزى الثانوية،طلبة المرحلة لدى عينة من جودة الحياة األسرية أبعادوى هل توجد فروق في مست .6

 ؟( أقلو 89

 ؟(إناثتعزى لمتغير الجنس )ذكور،  الثانوية،طلبة المرحلة التوافق النفسي لدى عينة من  أبعادهل توجد فروق في مستوى  .7

 ؟ي(أدبتعزى لمتغير التخصص )علمي،  الثانوية،طلبة المرحلة النفسي لدى عينة من  التوافق أبعادهل توجد فروق في مستوى  .8

 ،أكثرو 90المئوية)تعزى لمتغير النسبة  الثانوية،طلبة المرحلة التوافق النفسي لدى عينة من  أبعادهل توجد فروق في مستوى  .9

 ؟( أقلو 89

  الدراسةهداف أ

 تية:اآلتحقيق األهداف  إلىالدراسة الحالية  تسعى

 جدة.في مدينة  طلبة المرحلة الثانويةلدى عينة من جودة الحياة األسريةالكشف عن مستوى  .1

 في مدينة جدة. طلبة المرحلة الثانويةالكشف عن مستوى التوافق النفسي لدى عينة من  .2

 في مدينة جدة. لبة المرحلة الثانويةطهم المختلفة لدى عينة من أبعادوالتوافق النفسي، بجودة الحياة األسريةالكشف عن العالقة بين  .3

 (.إناثتعزى لمتغير الجنس )ذكور،  الثانوية،طلبة المرحلة لدى عينة من جودة الحياة األسرية أبعادفروق في مستوى الالكشف عن  .4

)علمي، تعزى لمتغير التخصص  الثانوية،طلبة المرحلة لدى عينة من جودة الحياة األسرية أبعادفروق في مستوى الالكشف عن  .5

 ي(.أدب

 90) المئوية.تعزى لمتغير النسبة  الثانوية،طلبة المرحلة لدى عينة من جودة الحياة األسرية أبعادفروق في مستوى الالكشف عن  .6

 .(أقلو 89 ،أكثرو

 (.اثإنتعزى لمتغير الجنس )ذكور،  طلبة المرحلة الثانوية،التوافق النفسي لدى عينة من  أبعادفروق في مستوى ال الكشف عن .7

 .ي(أدبتعزى لمتغير التخصص )علمي،  طلبة المرحلة الثانوية،التوافق النفسي لدى عينة من  أبعادفروق في مستوى ال الكشف عن .8

 ،أكثرو 90) تعزى لمتغير النسبة المئوية طلبة المرحلة الثانوية،التوافق النفسي لدى عينة من  أبعادفروق في مستوى ال الكشف عن .9

 .(أقلو 89
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   دراسة الأهمية 

 األهمية النظرية

جودة الحياة طبيعة العالقة بين  علىتوسيع المعرفة والوقوف هميتها من خالل أهمية موضوعها، وتكتسب هذه الدراسة أ-1

 النفسي.بالتوافق  اوعالقتهاألسرية

 والتوافقجودة الحياة األسريةين و عربية تناولت العالقة بدراسة محلية أ -لى قواعد البياناتفي حدود اطالع الباحثة ع-ال يوجد -2

 جدة.النفسي لدى عينة من طلبة المرحلة الثانوية بمدينة 

تنبثق أهمية هذه الدراسة نتيجة االهتمام بشريحة عمرية هامة في المجتمع، وهم المراهقين فهم يشكلون ثروة وطنية و ركيزة أساسية  -3

 لتطور و تمدن المجتمعات.

    السترشاد بها في دراساتهم.مراكز األبحاث؛ لتكون عوناً لهم، ولتبات العربية وتدعم المك-4

 األهمية التطبيقية

أساليب المعاملة الوالدية  وإبراز ،المراهقينبرامج إرشادية وعالجية لتحسين التوافق النفسي لدى  إعداد مساعدة الباحثين على-1

  سها على الفرد وتوافقه مع البيئة.اوانعك باءلآل الخاطئة

 .األبناءالسوية واتباعها في تربية جودة الحياة األسريةتعرف على أساليب اآلباء والمربين في ال ةساعدم -2

عدم تحقيق  إلىتسهم الدراسة في الكشف عن األسباب والعوامل التي تؤدي للتوافق النفسي لدى المراهقين والعوامل التي تؤدي -3

 التوافق النفسي.

 حدود الدراسة 

 .النفسي التوافقوعالقته بجودة الحياة األسرية متغير علىدراسة ال اقتصرت :ضوعيةالحدود المو -1

 .المدارس الثانوية طلبة : تقتصر هذه الدراسة على عينة منلبشريةالحدود ا -2

 السعودية.المملكة العربية  –جدة  : مدينةالمكانيةالحدود  -3

 .م2021-ه1443الفصل الدراسي األول طبقت الدراسة خالل : الحدود الزمنية -4
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  الدراسةمصطلحات 

 جودة الحياة األسريةFamily Upbringing  

ص  ،2016، الخرشة). "األبناءالتي يتبناها الوالدان، لتحقيق التفاعل االجتماعي مع  يةسراألالسلوكيات واالتجاهات " :أنهاتعرف ب

45)  

ً  تبنت الباحثة االجرائي:التعريف  الجيد  داءاأل" ، حيث وصفوها بأنها:يةسراألالحياة  ةلجود( 5 ص ،2007) يزاكس وآخرونإل تعريفا

جودة الحياة على فقرات مقياس ويقاس بالدرجة التي يحصل عليها المشارك من خالل إجابته ، " يةسراألو السعادة ة أسرللوالدين في األ

 .المستخدم في الدراسة الحاليةاألسرية

 التوافق النفسيPsychological Equilibrium  

ً  أكثرسلوكه ليحدث عالقة  تغيير إلىعملية ديناميكية مستمرة، يهدف الفرد منها "تعرف بأنها :  وبينه  ،بينه وبين نفسه من جهة توافقا

  (23ص  ،2015والشمري،  )الربيع.  "وبين البيئة من جهة أخرى

العمليات النفسية "ق النفسي واللذان وصفاها بـلتوافل( 4ص  ،2010) أبو شعيرةو العباديالباحثة تعريف  تبنتالتعريف االجرائي: 

انسجام البناء الدينامي و ،الحرية من الضغوط والصراعات النفسيةو، السوي السلوك االجتماعي :الشائعة في مقابل التكيف الذي يعني

 .المستخدم في الدراسة الحالية مقياس التوافق النفسيويقاس بالدرجة التي يحصل عليها المشارك من خالل إجابته على فقرات ، "للفرد 

 السابقة الدراسات 

التي تناولت وفيما يلي عرض لبعض الدراسات  ،قامت الباحثة باالطالع على بعض الدراسات التي تناولت المتغيرات الحالية للدراسة

 تناولت التوافق النفسي.التي دراسات بعض الو ،يةسراألالتنشئة 

 يةسراألر التنشئة دراسات سابقة تناولت متغي :أولا 

على  ،المراهقين األبناءالتوافق النفسااي لدي وإيجاد العالقة بين أساااليب المعاملة الوالدية  إلى التي هدفت  (2011 ،العشةةري)دراسةةة 

أمبو ألسااااليب المعاملة  كما اساااتخدمت مقاييس ،اساااتخدمت الباحثة المنهج االرتباطيو ،من طالب المرحلة الثانوية (٢٩٦عينة من )

المعاملة الوالدية التي تتم وفق أسااااس وقواعد تتميز بالسااااواء أن  إلىتوصاااالت الدراسااااة وأون للذكاء الوجداني،  -وقائمة بار ،الوالدية

وجود عالقة دالة بين الدرجة الكلية  إلىو ،بل وأكثر من هذا على تخطي صاااعوبات المراهقة وعثراتها فقط األبناءالنفساااي ال تسااااعد 

وجود فروق بين ذوي المعدالت األدنى واألعلى تحصااايالً في إدراك أسااااليب وعدم  ،كلية ألسااااليب المعاملة الوالديةللذكاء والدرجة ال

 .المعاملة الوالدية للوالدين معاً 

سةو شقران درا سي، جودة الحياة األسريةالكشف عن العالقة بين أنماط  إلىالتي هدفت  (2012،)ال وتحقيق الهوية واالضطراب النف

ً  (٧٨من ) تكونت عينتهاو ،ت على المنهج الوصاااافيواعتمد للكشااااف عن  وطالبة، ولتحقيق أهداف الدراسااااة تم اسااااتخدام أداتين طالبا

وأظهرت النتائج وجود عالقة إيجابية دالة إحصاااائياً بين نمط التنشااائة  ،تحقيق المراهق لهويته النفساااية ، وعنيةساااراألأنماط التنشااائة 
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ً الديمقراطي وتحقيق التوافق وا وبين  ،إلهمالاو بين نمط التساااااالط والحماية لهوية النفسااااااية، ووجود عالقة إيجابية دالة إحصاااااااائيا

  .االضطراب النفسي

حيث  ،الدراساااااي لألبناءالتحصااااايل و للتعرف على العالقة بين أسااااااليب المعاملة الوالديةالتي هدفت ( 2012 ،مخائيل)دراسةةةةةة  كما 

، كما اساااتخدم الباحث االساااتبانة (132)بلغ عددهم العينة في التالميذ والتلميذات الذين  وتم حصااار ،م الباحث المنهج الوصااافياساااتخد

وجود عالقة بين التفوق و ،ومكافئتهم ألبناءلة ساااااارتشااااااجيع األو ق الدراساااااايوفكأداة للبحث، وأظهرت النتائج وجود عالقة بين الت

 .حسب ما يقضيه الموقف وذلك ،الدراسي لألبناء وتعدد أساليب المعاملة الوالدية لألبناء

ي لـدى طـالب معرفـــة أساليب المعاملـــة الوالدية وعالقتهـــا بـالتوافق النفسـ إلىالتي هدفت  (2015دراســـة )عبـــدهللاا،ل باإلضافة

العينة العشوائية  اسـااتخدمت الباحثـااة المـاانهج الوصـاافي التحليلي إلجـااـااـااراء الدراسـااـااـاة، واسـااـااتخدمت أسـااـااـاالوبوالمرحلـااة الثانوية، 

ً  (١٨٤المنتظمـااـااـااة، حيـااـااث بلـااـااـااغ عـااـااـاادد أفـااـااراد العينة ) مقياس أساليب المعاملـااـااة الوالدية ومقياس كما استخدمت  ،وطالبـااة طالبـااا

وافــق النفســي عالقـة ارتباطية بـين أساليب المعاملـة الوالدية والت ، مثل وجودوتوصـلت الباحثـة لعـدد مـن النتـائج ،التوافـق النفسـي

 ،أنثـى( -تبعا لنـوع الطالـب )ذكـر لــدى طــالب المرحلــة الثانوية، كمـــا توجــد عالقــة ارتباطية بــين أساليب المعاملـــة الوالدية

ً ـين أساليب المعاملـة الوالدية توجـد عالقـة ارتباطية بو  .األب( -مي )لألم يللمستوى التعل تبعا

األسااليب الوالدية  معرفة إلىو ،معرفة أسااليب المعاملة الوالدية وعالقتها بالتوافق النفساي إلىالتي هدفت  (2016،دراسةة )الرواحةو

حيث بلغ  ،جراء هذه الدراسةاستخدمت الباحثة المنهج الوصفي إلأنفسـاااهم وتأثيرها على توافقهم النفسي، و األبناءمـااان وجهـاااة نظـااار 

ن درجة وأظهرت النتائج أ ،مقياس أساااااااليب المعاملة الوالدية ومقياس التوافق النفسااااااي بقت عليهنط ،طالبة (100)عدد أفراد العينة 

ً  كثري هو األساالوب األساارن مجال التوافق األكانت بدرجة كبيرة، كما ظهر أ (الديمقراطي)انتشااار أساااليب المعاملة الوالدية   ،شاايوعا

 والتوافقد عالقة ارتباطية بين أسااااااليب المعاملة الوالدية ووجلصاااااحي، كما ظهر ، ثم ايليه التوافق النفساااااي ،يليه التوافق االجتماعي

 النفسي.

التعرف على العالقة بين أساليب المعاملة الوالدية وبين التوافق النفسي لدى المراهقين من  إلىالتي هدفت  (2020،)الطماوىدراسة و

واسااتعان الباحث بمقياس أساااليب المعاملة  ،اسااتخدم المنهج الوصاافي وتم ،( طالب١٠٠طالب المرحلة الثانوية، وتكونت العينة من )

، كما درجة تحصااااايلهمو اختالف درجة التوافق النفساااااي تبعاً لمتغير النوع إلىوتوصااااالت النتائج  ،ومقياس التوافق النفساااااي الوالدية

ووجدت عالقة سالبة عكسية بين ، األبناءنـااااااوع ف درجـااااااـااااااة استخدام اآلباء واألمهات ألساليب المعاملة الوالدية السلبية تبعاً لاختال

 .أساليب المعاملة الوالدية السلـبيــة وبين التوافق النفسي

ا: دراسات تناولت التوافق النفسي  ثانيا

في المدرساااة من حيث  األبناءتوافق النفساااي عند الوالدين على لاالنعكاساااات اإليجابية ل ينتب إلى التي هدفت( 2012 ،دراسةةةة )حولي

 ،والدةو والد (166) من تكونت ولىاألعينة ال ،عينتين فيها ميدانية اسااااااتخدمواعتمد البحث على دراسااااااة  ،تهم على التكيف فيهاقدر

تطبيق و ،تم اسااااتخدام المنهج الوصاااافي التحليليكما  ،العينتين بطريقة عشااااوائية ، وتم اختيارتلميذاً  (100)ثانية تكونت من العينة الو
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تختلف  ، وأظهرت النتائج بأنه-موجهة للتالميذ-اسااتمارة التكيف المدرسااي و ،-موجهة للولدين-لتوافق النفسااي اسااتمارة ا :اسااتمارتين

 .ناثوذلك لصالح إل األبناءفي المدرسة باختالف جنس  األبناءالعالقة االرتباطية بين التوافق النفسي للوالدين وتكيف 

العالقة بين الوعي الذاتي والتوافق النفسااااااي لدى طالب المرحلة الثانوية على  التعرف إلى التي هدفت (2014،دراسةةةةةةة )الخالديو

اختيارهم بطريقة عشاااوائية من بعض   وطالبة تم( طالباً 200وذلك على عينة مكونة من ) ،بمنطقة الجوف بالمملكة العربية الساااعودية

ً و المنهج الوصفي، الباحث واستخدم ،المدارس بمنطقة الجوف اً للتوافـااـااق النفسـااـااي، اسيفسـااـااي االجتمـااـاااعي ومقللنمـااـااو الن مقياسا

 .العينةوجود عالقة ارتباطية موجبه بين الوعي الذاتي والتوافق النفسي لدى  إلىشارت النتائج وأ

وأثر جنس  ،أنماط اإلساءة من وجهة نظر المراهقين ومستوى توافقهم معرفة إلى التي هدفت (2014 ،الطعانيو صمادي) دراسةكما 

لديه المراهق باً 557) العينة من وتكونت ،وعمره والمسااااااتوى التعليمي لوا اختبار و ،واسااااااتخدما المنهج الوصاااااافي ،وطالبة ( طال

ن المراهقين يتعرضااون ألنماط إساااءة والدية بشااكل : أإلى النتائج وأشااارت ،الوالديفض المصاافوفات المتتابعة واسااتبيان القبولر الر

على منه لدى أ ناثي لدى اإلساااااارالتوافق االجتماعي واأل ، كما ظهر أنناثعلى من اإل، وأن مسااااااتوى التوافق لدى الذكور أمتدني

وى وبين مسااات ،مألوااألب إلسااااءة الوالدية الصاااادرة عن ا وذات داللة إحصاااائية بين أنماط وجود معامالت ارتباط ساااالبةو ،الذكور

 .التوافق النفسي لدى المراهقين

وتم اعتماد المنهج  ،التوافق النفسااااااي لديهم داخل الداروحداث الجانحين مدى أمعرفة  إلى التي هدفت (2016،دراسةةةةةةة )حبيل هللااو

اس التوافق مدت الباحثة على مقيتواع ،-اختيارهم بشكل عشوائي تم-( نزيل في الدار 60الدراسة من ) تكونت عينةكما  ،فيها الوصفي

داخل دار  النفسااااي للجانحينتوافق في الوجود ارتفاع  الدراسااااةظهرت نتائج أو ،المقابلة واالسااااتبيان ن:داتيالنفسااااي واالجتماعي واأل

   .العقوبة التربية تعزى لمتغير مدة نحين داخل دارن هنالك فروق ذات داللة إحصائية في التوافق النفسي بين الجا، وأتربية

ً  إلىالتي هدفت  (2019،هللاا وسةةةعدسةةةال   بوأدراسةةةة )باإلضةةةافة ل من  الكشاااف عن التوافق النفساااي لدى عينة من المتفوقين دراسااايا

 وتم تطبيق ،سااةألنه األنسااب لهذا الدرا ؛وتم اعتماد المنهج االسااتكشااافي ،-هم  بطريقة قصااديةتم اختيار- (60عددهم )وبلغ  ،تالميذال

ً و ،ن مستوى التوافق النفسي لدى التالميذ منخفضالنتائج أ لتُظهر ،مقياس التوافق النفسي في التوافق النفسي  توجد فروق دالة إحصائيا

 .والتحصيل االكاديمي والتخصصلدى المتفوقين تعزى لمتغير الجنس 

 التعليق على الدراسات السابقة 

 يأتي:يظهر ما  النفسي،التوافق  ،يةسراألالتنشئة  :وهي الرئيسية،قة حول متغيرات الدراسة في ضوء ما سبق من دراسات ساب 

دراسااة  متعددة، مثلغيرات متمع  هاربطل هدفتجودة الحياة األسااريةالتي تناولت متغير  الدراسااات السااابقة : أغلبهدافاألمن حيث 

التي هدفت ( 2012 ،)مخائيلدراساااة و النفساااي،االضاااطراب متغير و تحقيق الهويةمتغير مع  ربطهاالتي هدفت ل( ٢٠١٢،)الشاااقران

لربطها مع هدفت  التي (2016،)الرواحة ،(2015 ،عبدهللا) (،2011 ،)العشااااريودراسااااة  الدراسااااي،التحصاااايل  متغير مع هاربطل

مع  ربطهات في اختلفت الدراس لمتغير التوافق النفسي وبالنسبة ،أنفسـااااهم األبناءمـاااان وجهـااااة نظـاااار  أساليب المعاملة الوالدية متغير

  (2014 ،الطعانيو صاااامادي) ودراسااااة ،مع متغير الوعي الذاتي ( التي هدفت لربطه2014،)الخالدي مثل دراسااااة ،متغيرات أخرى

مع متغير  ربطه إلىالتي هدفت  (2016،)حبيب هللاودراسااااة  ،مع متغير أنماط اإلساااااءة من وجهة نظر المراهقين التي هدفت لربطه
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سالم وسعد هللا ،الجانحين حداثأ سة )أبو  سي لدى عينة من  إلى( التي  هدفت 2012 ،)حولي ،(2019 ،ودرا الكشف عن التوافق النف

 ً لتوافق النفسي لدى طلبة اوجودة الحياة األسريةالكشف عن العالقة بين  إلىهدف الدراسة الحالية تبينما  ،تالميذالمن  المتفوقين دراسيا

 .الثانوية

 وهي عينة الطلبة. عينتها،اتفقت جميع الدراسات السابقة مع هذه الدراسة من حيث  :عينةالمن حيث 

المقاييس في جمع البيانات حيث تستخدم الدراسة وهي  الحالية اتفقت الدراسات السابقة في األداة المستخدمة للدراسة :األداةمن حيث 

 النفسي. والتوافقالحالية مقياس جودة الحياة 

سااعد و أبوسااالم)اال دراسااة  الوصاافي،اتفقت أغلب الدراسااات مع الدراسااة الحالية في اسااتخدام المنهج  المسةةتخد :نهج من حيث الم

 المنهج االستكشافي. تم( اختلفت بكونها استخد2019،هللا

 المنهجية البحثية 

 منهج الدراسة 

حيث  ،في تحقيق أهداف الدراسة لمالئمتهوذلك  ،(2018،)درويشاالرتباطي والمقارن  خدمت الباحثة المنهج الوصفي بشقيهاست

للكشف عن الفروق في  امهاالمقارنة فتم استخدما طريقة ، أللتعرف على العالقة بين متغيرات الدراسة االرتباطيةاستخدمت الطريقة 

ً متغيرات   .غيرات الديموغرافية محل المقارنةللمت الدراسة وفقا

 الدراسةجتمع وعينة م

والبالغ عددهم ، هــــ 1444-1443من العام الدراسي األول  مدينة جدةالمرحلة الثانوية بمن جميع طلبة الحالي  اسةيتكون مجتمع الدر

 (55وقد تم جمع عينة استطالعية تكونت من ) ،(2021،حجازي)ما أعلن عنه نائب وزير التربية والتعليم حسبنسمة ( 649،387)

تم جمعها بشكل عشوائي  ( التي165=  من )نوتكونت العينة األساسية  ألدوات الدراسة، متريةالسيكوللتأكد من الخصائص  طالب؛

عن  ،(55،0 =ع  ،49،10 = س  ) عام (18) إلى (15)تتراوح أعمارهم من جدة، في مدينة من مختلف مدارس المرحلة الثانوية 

اقع التواصل االجتماعي نشرها في مو إلىباإلضافة  ،يلمشاركين عبر البريد اإللكترونرسالها لوإ إلكترونيةنشاء استبانة طريق إ

ً لكتروالمختلفة، كما تم أخذ موافقة المشاركين إ عينات فرعية حسب  إلىوتم تقسيم العينة الكلية  على االستبيان، اإلجابةهم بدء قبل نيا

 .أقل(و 89 ،أكثرو 90)ي العام الماضي النسبة المئوية ف ،ي(أدب ،علمي)التخصص  ،إناث( ،ذكور) الديموغرافية: الجنسالمتغيرات 
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 للمشاركينالخصائص الديموغرافية : (1جدول )

 (.165لعينة الدراسة )ن=  الديموغرافيةالخصائص 

 % ن      النوع المتغير

 %42.4 81 ذكور الجنس

 %44.8 84 إناث

 %36.3 80 علمي التخصص

 %31.2 64 يأدب

 %48.5 80 %90أعلى من  النسبة المئوية

 %38.8 64 %89من  أقل

 

 أدوات الدراسة 

 مقياس التوافق النفسي  ،يةسراألمقياس التنشئة  الديموغرافية،شملت استبانة األسئلة 

 استبانة األسئلة الديموغرافية :أولا 

 ،التخصص ،سئلة عن الجنستضم أاستمارة البيانات العامة للمشاركين بهدف التعرف على بعض العوامل الديموغرافية والتي  إعدادتم 

 . النسبة المئوية

 يةسراألجودة الحياة  ثانياا: مقياس

: فرعية أبعاد (4) إلىفقرة مقساامة  (36من ) يتكونو ،يةسااراألبهدف قياس مسااتوى جودة الحياة  (د.ت،شااندو )عبدالوهاب إعدادمن 

( فقرات وعبارات 9)من  المكون الوالدية ،(1،5،9،13،17،21،25،29،33) ( فقرات وعبارات البعد9)كون من الم يسرالتفاعل األ

( فاااقااارات وعاااباااارات الاااباااعاااد 9)مااان  الاااماااكاااون الساااااااااعاااادة االنااافاااعاااالاااياااة ،(2،6،10،14،18،22،26،30،34) الاااباااعاااد

لماااادياااة  ،(3،7،11،15،19،23،27،31،35) لمقااادرة ا حياااة \ا لمكون من الساااااااالماااة الصااااااا بعاااد 9) ا ل ( فقرات وعباااارات ا

 ،(1ال = ،2حد ما =  إلى ،3نعم = ) كالتالي:وفق التدرج الثالثي  فيه كانت بدائل االساااااتجابةو ،(4،8،12،16،20،24،28،32،36)

 .يحتوي المقياس على عبارات عكسية وال

  يةسراألمترية لمقياس جودة الحياة الخصائص السيكو

 لفا كرونباخالثبات باستخدا  أ 

 (0،9وللمقياس ككل ) ،(0،81 - 0،61)د تراوحت معامالت الثبات بين وق ،لفا كربو نباخاحثة بحساب معامل الثبات بطريقة أقامت الب

 .البعد العامو الفرعية بعاد( يوضح معامالت الثبات لكل األ2)جدول  ن المقياس يتمتع بثبات عالي.يدل على أمما 
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 (165ن= )الفرعية والبعد العا   معامالت كل األبعاد :( 2جدول )

 ناخفا كروبأل عدد الفقرات البعد

 0،61 فقرات 9 يسربعد التفاعل األ

 0،81 فقرات 9 بعد الوالدية

 0،77 فقرات 9 العاطفية \بعد السعادة النفعالية

 0،68 فقرات 9 السالمة الصحية\بعد المقدرة المادية 

 0،90 ةفقر 36 البعد الكلي للمقياس

 

  التساق الداخلي 

كذلك  ،(3جدول )معامالت ارتباط بيرسون بين كل عبارة والبعد الذي تنتمي له تم التحقق من االتساق الداخلي عن طريق حساب 

وأيضا حساب معامالت ارتباط بيرسون بين كل  ،(4جدول )حساب معامالت االرتباط بين كل درجة بعد والدرجة الكلية للمقياس 

 . (5جدول )عبارة والدرجة الكلية للمقياس 

 ن كل عبارة والبعد الذي تنتمي لهمعامالت ارتباط بيرسون بي: (3جدول )

 1البعد 

 يسرالتفاعل األ

 ( بنود9)

 2البعد 

 الوالدية

 بنود (9)

 3البعد 

 العاطفية \السعادة النفعالية

 ( بنود9)

 4البعد 

السالمة  \المقدرة المادية

 ( بنود9)الصحية 

 ر البند  ر البند  ر البند  ر البند 

1 0،81 1 078 1 051 1 0،75 

2 0،51 2 0،51 2 0،51 2 0،62 

3 0،69 3 0،52  3 052 3 0،16 

4 0،77 4 0،60 4 060 4 0،68 

5 076 5 0،70 5 0،70 5 0،62 

6 71، 0 6 0،66 6 0،76 6 070 

7 0،70 7 0،71 7 0،71 7 0،75 

8 0،74 8 0،80 8 0،80 8 0،53 

9 0،71 9 0،71 9 0،71 9 0،29 

 0،01عند مستوى  ئياً جميع معامالت االرتباط دالة إحصا
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 معامالت ارتباط بيرسون بين درجة كل بعد والدرجة الكلية للمقياس :(4جدول )

 \السعادة النفعالية  الوالدية يةسراألالتفاعلية  

 العاطفية

 \المقدرة المادية 

 السالمة الصحية

 0،89 0،93 0،93 0،90  يةسراألجودة الحياة 

 0،01عند مستوى  حصائياً جميع معامالت االرتباط دالة إ

 

 يةسراألمعامل ارتباط بيرسون بين كل عبارة والدرجة الكلية لجودة الحياة : (5جدول )

 ر البند ر البند ر البند ر البند

1 0،67 11 0،58 21 0،58 31 0،63 

2 0،57 12 0،58 22 0،58 32 0،85 

3 0،52 13 0،60 23 0،74 33 0،86 

4 0،52 14 0،70 24 0،70 34 0،53 

5 0،76 15 0،66 25 0،55 35 0،31 

6 0،67 16 0،71 26 0،80 36 0،62 

7 0،72 17 0،80 27 0،64 37 0،71 

8 0،47 18 0،71 28 0،50    

9 0،48 19 0،71 29 0،71    

10 0،67 20 0،72 30 0،72   

 0،01عند مستوى  حصائياً جميع معامل االرتباط دالة إ

 

ا   افق النفسي مقياس التو: ثالثا

وكانت بدائل   ،فقرة (39يتكون المقياس من )و ،بهدف قياس مستوى التوافق النفسي ،(2016 ،هللا )حبيب تم وضع المقياس من قبل

ً )  كالتالي: وفق التدرج الثالثي فيه االستجابة ً أ ،3=  دائما  .يحتوي المقياس على عبارات عكسية وال (1= يحدث ال ،2=  حيانا

  التوافق النفسيمترية لمقياس كوالخصائص السي

 لفا كرونباخالثبات باستخدا  أ 

 .جيد ن المقياس يتمتع بثبات؛ مما يدل على أ(α  =0،73)واتضح أن للمقياس  احثة بحساب معامل الثبات بطريقة ألفا كرونباخامت البق
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 التساق الداخلي 

 (6جدول )بيرسون بين كل عبارة والدرجة الكلية للمقياس.  رتباطامعامل حساب الداخلي عن طريق م التحقق من االتساق ت

 توافق النفسيلمعامل ارتباط بيرسون بين كل عبارة والدرجة الكلية ل: (6جدول )

 ر البند ر البند ر البند ر البند

1 0،40 11 0،41 21 0،53 31 0،50 

2 0،54 12 0،40 22 0،53 32 0،57 

3 0،50 13 0،60 23 0،58 33 0،54 

4 0،40 14 0،44 24 0،44 34 0،54 

5 0،48 15 0،45 25 0،40 35 0،45 

6 0،65 16 0،45 26 0،49 36 0،45 

7 0،40 17 0،42 27 0،43 37 0،65 

8 0،50 18 0،40 28 0،43 38 0،47 

9 0،40 19 0،45 29 0،38 39 0،50 

10 0،37 20 0،40 30 0،47   

ً االرتباط دالة إجميع معامل   0،01عند مستوى  حصائيا

 

لتطبيق األساليل اإلحصائية  (SPSS)حصائي ؛ ت  استخدا  البرنامج اإللتحقيق أهداف الدراسة ولتحليل البيانات التي ت  جمعها

 :التالية

 .االنحرافات المعيارية ،المتوسطات ،النسبة المئوية :اإلحصاء الوصفي -

 .تحديد قوة واتجاهات هذه العالقاتلو ،ية بين المتغيراتللتحقق من وجود عالقة ارتباط :معامل ارتباط بيرسون -

: لتحقق من وجود فروق ذات داللة إحصائية بين مفردات عينة الدراسة نحو مقايس الدراسة باختالف متغيراتهم (اختبار)ت -

 فئتين. إلىالديموجرافية التي تنقسم 

 .ين المتوسطات والعالقة بين المتغيراتحساب حجم األثر: للتحقق من الداللة العلمية للفروق اإلحصائية ب -
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 عرض النتائج ومناقشتها 

واستخراج النتائج لإلجابة على تساؤالت الدراسة  ،ليها من خالل إجراء التحليل االحصائيلباحثة بعرض النتائج التي توصلت إا قامت

 .ومناقشتها

 مرحلة الثانوية في مدينة جدة؟ طلبة ال لدى عينة من جودة الحياة األسريةما مستوى  :التساؤل األول -

ها لدى عينة من أبعادو يةسراأللتنشئة لواالنحراف المعياري  ،قامت الباحثة بحساب المتوسط الحسابي ؛لإلجابة على هذا التساؤلو

 .النتائج (7جدول ) ، ويظهرطلبة المرحلة الثانوية بمدينة جدة

طلبة الثانوية بمدينة جدة ها لدى عينة من أبعادو يةسراأللتنشئة النحرافات المعيارية لو المتوسطات الحسابية :(7جدول )

 (165ن=)

 النحراف المعياري  المتوسط الحسابي  المتغيرات

 3،28 23،27 يسرالتفاعل األ

 4.02 22،03 الوالدية 

 3،46 22،80 السعادة االنفعالية  

 2،48 24،06 السالمة الصحية \المقدرة المادية 

 12.30 92،18 يةرساألللتنشئة 

 

استخدام اء ببلمعاملة اآل( 97،26) في دراستهجودة الحياة األسرية( حيث بلغ متوسط 2016،الرواحة)تتفق هذه النتيجة مع دراسة 

 .(66،74) في دراستهجودة الحياة األسريةحيث بلغ متوسط  (٢٠١٢،وتختلف مع دراسة )الشقران ،األبناءأساليب متذبذبة كما يدركها 

 طلبة المرحلة الثانوية في مدينة جدة؟  من ما مستوى التوافق النفسي لدى عينة :اؤل الثانيالتس -

لدى عينة من طلبة المرحلة  للتوافق النفسيلإلجابة على هذا التساؤل قامت الباحثة بحساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري و

 ( النتيجة.8ويظهر جدول ) ،الثانوية بمدينة جدة

 (165ن=)طلبة الثانوية بمدينة جدة ية للتوافق النفسي لدى عينة من النحرافات المعيارو المتوسطات الحسابية :(8جدول )

 النحراف المعياري  المتوسط الحسابي  المتغير

 11،70 87،92 وافق النفسيللت

 

 .(82،45ته )(  حيث بلغ متوسط التوافق النفسي  في دراس2018،الخالدي)تتفق هذه النتيجة مع دراسة 
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لدى عينة من طلبة المرحلة  المختلفة اهمأبعادوالتوافق النفسي، بجودة الحياة األسريةما العالقة بين  :التساؤل الثالث -

 الثانوية في مدينة جدة؟ 

عالقة  ة وجودوأظهرت التحليالت األولي ة بين المتغيرين،م العالقيتم استخدام معامل ارتباط بيرسون لتقي ؛لإلجابة على هذا التساؤل 

  المتغيرين. كالواعتدالية التوزيع الطبيعي ل خطية بين المتغيرين 

لدى عينة المختلفة  ادهمابأبعجودة الحياة األسريةو التوافق النفسيد عالقة ارتباطية موجبة بين وجو إلى (9في جدول )وتشير النتائج  

 .طلبة المرحلة الثانوية بمدينة جدةمن 

المختلفة لدى عينة طلبة المرحلة  ماهأبعادالتوافق النفسي ووجودة الحياة األسريةتباط بيرسون بين معامالت ار :(9جدول )

 (165ن=)الثانوية بمدينة جدة 

جودة الحياة 

 األسرية

 \المقدرة المادية  السعادة النفعالية الوالدية يسرالتفاعل األ

 السالمة الصحة 

 الدرجة الكلية 

 0،66 0،85 0،95 0،93 0،94 التوافق النفسي

 ً   0،01عند مستوى  جميع معامالت االرتباط دالة إحصائيا

 

ً بين نمط التنشئة ( حيث أشارت الدراسة ل2012،اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة )الشقران وجود عالقة إيجابية دالة إحصائيا

ً الديمقراطي وتحقيق التوافق والهوية النفسية، ووجود عالقة إيجابية دالة إح وبين االضطراب  ،اإلهمالو بين نمط التسلط والحماية صائيا

ً  ،حيث توجد عالقة ارتباطية بين أساليب المعاملة الوالدية والتوافق النفسي (2016،دراسة )الرواحةومع  ،النفسي دراسة  وأيضا

بينما  ،دى عينة من المرحلة الثانويةبين الوعي الذاتي والتوافق النفسي ل التي ذكرت وجود عالقة ارتباطية موجبة (2014،)الخالدي

ذكرت وجود معامالت ارتباط سالبة ذات داللة إحصائية  التي (2014 ،الطعانيو صمادي)دراسة اختلفت نتيجة الدراسة الحالية مع 

 .م وبين مستوى التوافق النفسي لدى المراهقينواألاألب بين أنماط اإلساءة الوالدية الصادرة عن 

لدى عينة من طلبة المرحلة الثانوية، تعزى لمتغير جودة الحياة األسرية أبعادهل توجد فروق في مستوى  :التساؤل الرابع -

  ؟(إناثالجنس )ذكور، 

في مستوى  0،05إحصائية عند مستوى  ت( لتحديد ما إذا كان هناك فروق ذات داللة) اتتم استخدام اختبار ؛إلجابة على هذا التساؤلل

ها من متطرفة في البيانات كما تم تقييم وأظهرت نتائج التحليالت األولية عدم وجود قيم ،ناثبين الذكور واإليةجودة الحياة األسر أبعاد

بالنسبة  وإناث( ذكور)اعتدالية توزيع كال المجموعتين  ( = p 0،05)أظهرت نتيجة اختبار شابيرو ويلك ، و(Boxplotخالل فحص )

ً وكان هناك تجانس في التبا ،لمتغير الجنس وتشير النتائج في جدول ، ( = p 0،43) الختبار لفين للتجانس ين بين المجموعتين وفقا

ً  إلى( 10) بعد التفاعل  ما عداجودة الحياة األسرية أبعادفي جميع  ناثبين الذكور واإل 0،05عند مستوى  وجود فروق دالة إحصائيا

 ي.سراأل
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جودة الحياة في  ناثاإلو اسات أخرى أسفرت عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الطلبة الذكورنتيجة در الدراسة الحالية معتتفق 

 ( التي2012)مخائيل، مع دراسة نتيجة هذه ال اختلفتو ،(2015 ،عبدهللا)دراسة و ،(2014 ،الطعانيو صامدي)مثل دراسة األسرية

 .يةسراألالتنشئة  فيكشفت عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 

تعزى  ،لدى عينة من طلبة المرحلة الثانويةجودة الحياة األسرية أبعادهل توجد فروق في مستوى  :التساؤل الخامس -

 ي(؟  أدبلمتغير التخصص )علمي، 

في مستوى  0،05إحصائية عند مستوى  ت( لتحديد ما إذا كان هناك فروق ذات داللة) اتستخدام اختبارتم ا ؛إلجابة على هذا التساؤلل

ها من يموأظهرت نتائج التحليالت األولية عدم وجود قيم متطرفة في البيانات كما تم تقي ،في متغير التخصصجودة الحياة األسرية أبعاد

بالنسبة  (يوأدب علمي)اعتدالية توزيع كال المجموعتين  (= p 0،05)يرو ويلك أظهرت نتيجة اختبار شاب، و(Boxplotخالل فحص )

ً  ،لمتغير التخصص وتشير النتائج في جدول  ،(= p 0،05)الختبار لفين للتجانس وكان هناك تجانس في التباين بين المجموعتين وفقا

ً  إلى( 11)  .يةسراألالتنشئة  أبعادي في جميع بدبين العلمي واأل 0،05عند مستوى  عدم وجود فروق دالة إحصائيا

 

 (74ن=) ناثواإل (72ن=)بين الذكور جودة الحياة األسرية أبعاد نتائج اختبار )ت( لتحديد الفروق في: (10جدول )

المتوسط  المجموعات البعد

 الحسابي

النحراف 

 المعياري

 حج  األثر  مستوى الدللة (قيمة )ت

Cohen"sd 

 _ 0،111 1،60 3،55 22،82 الذكور يسرالتفاعل األ

 2،98 23،70 ناثاإل

 0،26 0،013 2،50 3،80 21،18  الذكور الوالدية

 4،08 22،83 ناثاإل

السعادة 

 \االنفعالية

 العاطفية

 0،41 0،008 2،67 3،56 23،54  الذكور

 3،22 22،02  ناثاإل

المقدرة المادية 

السالمة  \

 الصحية

 0،44 0،041 2،06 2،52 23،62 الذكور

 2،39 24،47 ناثاإل

جودة الحياة 

)الدرجة األسرية

 (الكلية

 0،34 0،017 2،42 12،40 89،67 ر الذكو

 11،80 94،55 ناثاإل
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 صامدي)مثل دراسة  الطلبة،التخصص لدى  إحصائية فيوجود فروق ذات داللة عدم تتفق هذه النتيجة مع دراسات أخرى أسفرت عن 

 .(2014،الخالدي )دراسة و (2014 ،الطعانيو

تعزى  ،لدى عينة من طلبة المرحلة الثانويةجودة الحياة األسرية أبعادهل توجد فروق في مستوى  :تساؤل السادسال -

 ؟أقل(و 89 ،وأكثر 90) المئويةلمتغير النسبة 

ي ف 0،05إحصائية عند مستوى  إذا كان هناك فروق ذات داللة ت( لتحديد ما) اتتم استخدام اختبار ؛لإلجابة على هذا التساؤل  

ها يموأظهرت نتائج التحليالت األولية عدم وجود قيم متطرفة في البيانات كما تم تقي ،في متغير النسبةجودة الحياة األسرية أبعادمستوى 

 89 ،أكثرو 90)اعتدالية توزيع كال المجموعتين  ( = p 0،05)أظهرت نتيجة اختبار شابيرو ويلك ، و(Boxplotمن خالل فحص )

ً ، تغير النسبةبالنسبة لم ( أقلو وتشير النتائج  ،(= p 0،05)الختبار لفين للتجانس وكان هناك تجانس في التباين بين المجموعتين وفقا

ً  إلى( 12في جدول )  أبعادفي جميع  أقل(و 89 ،أكثرو 90)بين النسب التي تكون 0،05عند مستوى  عدم وجود فروق دالة إحصائيا

 .يةسراألالتنشئة 

 

 

 (54ن=)ي دبواأل (90ن=)بين العلمي جودة الحياة األسرية أبعادنتائج اختبار )ت( لتحديد الفروق في  :(11جدول )

المتوسط  المجموعات البعد

 الحسابي

 مستوى الدللة (قيمة )ت النحراف المعياري

 0،53 0،53 3،37 23،28  العلمي يسرالتفاعل األ

 3.1 23،25 يدباأل

 0،92 0،47 4،02 21،18  العلمي الوالدية

 4،08 22،24 يدباأل

 \السعادة االنفعالية

 العاطفية

 0،41 1.70 3،67 22،44  العلمي

 3،03 23،40  يدباأل

 \المقدرة المادية 

 السالمة الصحية

 0،29 0،52 2،52 23،97 العلمي

 2،39 24،20 يدباأل

حياة جودة ال

     األسرية

  (الدرجة الكلية)

 0،36 0،70 12،89 91،62 العلمي

 11،30 93،11 يدباأل
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بين ذوي المعدالت األدنى واألعلى تحصيالً  تفق هذه النتيجة مع دراسات أخرى أسفرت عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 

 ً  .(2020 ،الطماوى )راسة دو (2011 ،العشري)مثل دراسة  ،في إدراك أساليب المعاملة الوالدية للوالدين معا

تعزى لمتغير الجنس  ،هل توجد فروق في مستوى التوافق النفسي لدى عينة من طلبة المرحلة الثانوية :السابع التساؤل -

 ؟(إناث)ذكور، 

التوافق  في 0،05إحصائية عند مستوى  داللةذا كان هناك فروق ذات ت( لتحديد ما إ) اتتم استخدام اختبار ؛لإلجابة على هذا التساؤل

ها من خالل فحص ييموأظهرت نتائج التحليالت األولية عدم وجود قيم متطرفة في البيانات كما تم تق، ناثالنفسي بين الذكور واإل

(Boxplot)أظهرت نتيجة اختبار شابيرو ويلك ، و(0،05 p = )  بالنسبة لمتغير  وإناث( ذكور)اعتدالية توزيع كال المجموعتين

ً هناك كان و ،الجنس  إلى( 13وتشير النتائج في جدول ) ،(= p 0،05) الختبار لفين للتجانس تجانس في التباين بين المجموعتين وفقا

 ً  .في التوافق النفسي ناثبين الذكور واإل 0،05عند مستوى  وجود فروق دالة إحصائيا

 

 

 

 (64ن= ) أقلو 89و (80)ن =  أكثرو 90بين جودة الحياة األسرية أبعادتبار )ت( لتحديد الفروق في نتائج اخ :(12جدول )

المتوسط  المجموعات البعد

 الحسابي

 مستوى الدللة (قيمة )ت النحراف المعياري

 0،30 0،72 3،53 23،50  أكثرو 90 يسرالتفاعل األ

 3،08 23.100 أقلو 89

 0،25 1،54 4،40 22،60  أكثرو 90 الوالدية

 3،65 21،57 أقلو 89

 \السعادة االنفعالية

 العاطفية

 0،89 1،47 3،47 23،28  أكثرو 90

 3،41 22.15 أقلو 89

 \المقدرة المادية 

 السالمة الصحية

 0،70 0،40 2،72 23،98 أكثرو 90

 2،29 24،15 أقلو 89

جودة الحياة 

الدرجة )األسرية

 (الكلية

 0،12 1،19 11،18 91،08 ثرأكو 90

 13،18 93،54  وأقل 89
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 (74ن= ) ناثاإلو (72ن= )نتائج اختبار )ت( لتحديد الفروق في التوافق النفسي بين الذكور  :(13جدول )

التوافق 

 النفسي

المتوسط  المجموعات

 الحسابي

االنحراف 

 المعاري

 حجم األثر مستوى الداللة ت()قيمة 

Cohen'sd 

 0،65 0،01 3،90 8،54 84،21 ذكر 

 13،21 91،52 نثىأ

 

النفسي مثل  لتوافقفي ا ناثاإلو الذكور تتفق هذه النتيجة مع دراسات أخرى أسفرت عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الطلبة

 .(2015 ،عبدهللا)دراسة و ،(2016 ،الرواحة)دراسة 

تعزى لمتغير التخصص )علمي،  ،هل توجد فروق في التوافق النفسي لدى عينة من طلبة المرحلة الثانوية :التساؤل الثامن -

   ي(؟أدب

في التوافق  0،05إحصائية عند مستوى  داللةذا كان هناك فروق ذات د ما إت( لتحدي) اتتم استخدام اختبارلإلجابة على هذا التساؤل؛  

ها من خالل فحص بيانات كما تم تقييموأظهرت نتائج التحليالت األولية عدم وجود قيم متطرفة في ال ،النفسي في متغير التخصص

(Boxplot)أظهرت نتيجة اختبار شابيرو ويلك ، و(0،05 p = ) بالنسبة لمتغير  (يوأدب علمي)لمجموعتين اعتدالية توزيع كال ا

ً  وكان، التخصص ( 14وتشير النتائج في جدول ) ،( = p 0،05  .الختبار لفين للتجانس) هناك تجانس في التباين بين المجموعتين وفقا

ً  إلى  .ي في التوافق النفسيدببين العلمي واأل 0،05عند مستوى  وجود فروق دالة إحصائيا

 (74ن= )ي دباألو (72ن= )تبار )ت( لتحديد الفروق في التوافق النفسي بين العلمي نتائج اخ :(14جدول )

التوافق 

 النفسي

المتوسط  المجموعات

 الحسابي

االنحراف 

 المعاري

 حجم األثر مستوى الداللة ت()قيمة 

Cohen'sd 

 0،28 0،01 1،63 10.72 87،80 علمي 

 13،53 88.13 يأدب

 

 في التوافق النفسي يعزى لمتغير التخصص  وجود فروق ذات داللة إحصائية في  (2012 ،حولي) نتائج دراسةتتفق هذه النتيجة مع 

 .لدى الطلبة

 تعزى لمتغير النسبة المئوية ،هل توجد فروق في التوافق النفسي لدى عينة من طلبة المرحلة الثانوية :التساؤل التاسع -

   ؟ أقل(و 89 ،وأكثر 90)

في التوافق  0،05إحصائية عند مستوى  داللةذا كان هناك فروق ذات ت( لتحديد ما إ) اتتم استخدام اختبار ؛لتساؤلإلجابة على هذا ال

ها من خالل فحص ييموأظهرت نتائج التحليالت األولية عدم وجود قيم متطرفة في البيانات كما تم تق ،النفسي في متغير النسبة

(Boxplot)، ويلك أظهرت نتيجة اختبار شابيرو و(0،05 p = )  ( بالنسبة أقلو 89 ،أكثرو 90)اعتدالية توزيع كال المجموعتين
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ً  وكان هناك .لمتغير النسب ( 15وتشير النتائج في جدول ) ،(= p 0،05)الختبار لفين للتجانس تجانس في التباين بين المجموعتين وفقا

ً  إلى  .في التوافق النفسي أقل(و 89 ،أكثرو 90)ونبين النسب التي تك 0،05عند مستوى  وجود فروق دالة إحصائيا

 (62ن= )  وأقل 89و (80ن= ) أقلو 90نتائج اختبار )ت( لتحديد الفروق في التوافق النفسي بين  :(15جدول )

التوافق 

 النفسي

المتوسط  المجموعات

 الحسابي

االنحراف 

 المعاري

 حجم األثر مستوى الداللة ت()قيمة 

Cohen'sd 

 0،30  0،01  1،80  9،78  86،37   أكثرو 90

 13،62  89،91   أقلو 89

 

في التوافق النفسي لدى المتفوقين تعزى لمتغير فروق ذات داللة إحصائية  وجود إلىتوصلت أخرى  اسةتتفق هذه النتيجة مع در

 .(2019،دراسة )أبو سالم وسعد هللا مثل  ،كاديميلتحصيل األا

 الخاتمة

جودة الحياة وكذلك وجود فروق في  النفسي،التوافق و وجود عالقة ارتباطية بين التنشئة إلىلباحثة ا توصلتنتائج الفي ضوء 

التخصص والنسبة و توافق النفسي تعزى لمتغير الجنسوجود فروق في الو ،النسبة المئويةو التخصصو تعرز لمتغير الجنساألسرية

 .المئوية

مع متغيرات جودة الحياة األسريةمتغير دراسة لحاجة اليظهر  جدة، مماانوية بمدينة اقتصرت هذه الدراسة على طلبة المرحلة الثلكن 

للوصول  ؛يةسراألكمتغير المستوى االجتماعي وتأثيره على التنشئة  :الدراسةهذه من المتغيرات التي وردت في  أكثرديموغرافية 

تعرف على كونها مساعدة لآلباء والمربين في الو  ،وعينتها تها اهذه الدراسة من أهمية متغيرأهمية وجاءت  ،عمومية أكثرلنتائج 

 .مع البيئةم وتوافقه  األبناءتباعها في تربية السوية؛ الجودة الحياة األسريةأساليب 

 التوصيات

 :كما يلية تقد  الباحثة مجموعة من التوصيات الحالي ت إليها الدراسةفي ضوء النتائج التي توصل

التوافق لزيادة القدرة على العمل والتكيف والوقاية من الضغوط النفسية التي تؤثر على  طلبةلل يةضرورة عقد دورات تدريب -

    النفسي.

وإتاحة  السااالبية،عن اساااتخدام أسااااليب المعاملة  واالمتناععقد اجتماعات توعوية للوالدين عن اساااتخدام األسااااليب الساااوية  -

 التسلط.عن  الفرصة لتعبير عن الذات بعيداً 

 الطلبة النفسي لدىلتحسين مستوى التوافق  والمربينالعمل في المدارس للمعلمين  ورشو رشاديةالبرامج التعليمية اإل دإعدا -

 .من خالل مراحل نموهم
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 قترحات بحثيةم

ية الباحثة من طلعت علومن خالل ما ا ،ليهاوفي ظل النتائج التي ت  التوصل إ ،للجهد الذي بدأته الباحثة في هذه الدراسة استكمالا 

  :البحث والتقصي ومنها إلىدركت وجود مجالت بحثية متعلقة بطبيعية الدراسة تحتاج .. أالدراسات واألبحاث في هذا المجال

 .لدى الطلبة بالمرحلة الثانوية التوافق النفسي وعالقته باالتزان االنفعالي -

 .قينلدى المراه أساليب المعاملة الوالدية وعالقتها بتقدير الذات -

 .بمدينة جدة المدراس معلميوعالقته بجودة الحياة لدى عينة من  من النفسياأل -

 المراهقين.فعالية برنامج عالجي لخفض اضطراب الهوية وتحقيق التوافق النفسي لدى  -

 البلوغ. ي الطفولة باالضطرابات النفسية عندعالقة أساليب المعاملة الوالدية ف -

 .قتها بالتحصيل الدراسي لدى طلبة المرحلة الثانويةأساليب المعاملة الوالدية وعال -
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 ttps://zu.edu.ly/uploadfiles/fileh-.األردن.)رسالة ماجستير، جامعة موتة(.األخرى لدى طلبة مؤتة

pdf.1582580059504 

 ، دار النشر للجامعات، القاهرة.6، طمناهج البحث في العلوم النفسية والتربوية(. 2010أبو عالم، رجاء محمود. )

لعلمي في التربية، العدد الثالث عشر،  (.الوالدية اإليجابية وعالقتها بالتوافق النفسي االجتماعي للطفل، مجلة البحث ا2014البدري، إيمان عباد. )

 .1605-1585ص 

 دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان. مقياس التوافق النفسي،(. 2016حبيب هللا، رقية فتح الرحمن محمد، )

ع في المختلفة في المواقع الرسمية، جامعة اإلمام، استرج 2030(.مصادر رؤية المملكة 2017جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل. )

 sheetaabic.pdf2030https://www.iau.edu.sa/sites/default/files/vission,من 2021,10مارس,

لدى طلبة المرحلة الثانوية في مدينة الموصل. مجلة (. عالقة تشكيل هوية األنا بالتوافق النفسي واالجتماعي 2012حولي، تنهيد عادل فاضل. )

 .151-109(، 38) 11العراق،  -مركز دراسات الموصل بجامعة الموصل  -دراسات موصلية 

  s://cutt.us/1qmg3http.شبابيكفي لجان االمتحانات وكثافتها. 2021(.عدد طالب الثانوية العامة 8،يوليو2021حجازي،رضا.)

 ، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان.الصحة النفسية وعالقتها بالتكيف والتوافق(. 2012الخالدي، عطا هللا فؤاد والعلمي، دالل سعد الدين.)

 ليبيا. -، الدار العربية للنشر والتوزيع، المكتبة الجامعية، غريان التوافق االجتماعي(.2007الخالدي، أديب. )

 ، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان.مقدمة في األساليب الوالدية(. 2012نة، سامي محسن.)الختات

بمستوى الطموح لدى طلبة كلية العلوم التربوية في جامعة جودة الحياة األسريةأثر التوافق النفسي و(. 2012الختاتنة، نور عبدالحميد جبر. )

 .عمان، األردن. رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة مؤته، مؤتة

،رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، برنامج إرشادي مقترح لتنمية بعض المهارات االجتماعية(: 2010الخطيب، عبد هللا عبد الهادي. )

 الجامعة اإلسالمية، علم النفس، فلسطين.

في منطقة شفاء عمرو. رسالة ماجستير غير لدى الطلبة أنماط القلق وعالقتها بالتوافق النفسي المدرسي (. 2015خليفة، أمين صالح حسين. )

 .منشورة، كلية العلوم التربوية والنفسية، جامعة عمان العربية، األردن

https://www.iau.edu.sa/sites/default/files/vission2030sheetaabic.pdf
https://cutt.us/1qmg3


 

25 
 

 لزرقاء.ا –، مكتبة المنار،األردن مناهج البحث العلمي )أسس وأساليب( (.2018درويش، عمار والزبيبات. )

 ، مطابع جامعة الزقازيق، الزقازيق.3ق، كلية التربية،ط (. علم النفس ودراسة التواف1985دسوقي، كمال. )

(. مستوى القلق وعالقته بالتوافق النفسي لدى الطلبة السعوديين الدارسين في 2015الربيع، فيصل خليل والشمري، عبد اللطيف بن عايد. )

 .160-125(، 157) 41الجامعات األردنية. مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية، 

رسالة ماجستير، معهد الدراسات  التوافق النفسي واالجتماعي للطالبات المتفوقات دراسياً في المرحله الثانوية،(.2016احة، فاروق أحمد. )الرو

  https://search.mandumah.com/Record/644196.العليا للطفولة، جامعة عين شمس

 بيروت. العربية، الموارد ، ورشةتالصغار في الظروف الصعبة والنزاعا(.2007الزين، هيام لطفي.)

 .، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية جامعة عين شمسمفهوم الذات والتوافق النفسي لدي الطلبة(: 2003سميرة  محمد ابراهيم شند)

راب كرب ما بعد الصدمة فاعلية برنامجي العالج المعرفي السلوكي وعالج العقل والجسم في حدة أعراض اضط(. 2014شاهين، عمر وليد. )

 ، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة االسالمية، كلية التربية، علم النفس، فلسطين.واألعراض المصاحبة عند المراهقين

وزيع، دراسة ميدانية، علم النفس، الجامعة األردنية، دار الحامد للنشر والت التكيف مع الضغوط النفسية،(. 2010الشخانبة، أحمد عيد مطيع )

 األردن.-عمان

وتحقيق المراهق لهويته النفسية. مجلة جامعة النجاح للعلوم اإلنسانية. جودة الحياة األسرية(. العالقة بين أنماط 2012الشقران، حنان إبراهيم. )

26 (5 ،)1079-1098. 

المراهقون ومستوى توافقهم النفسي في ضوء أنماط اإلساءة الوالدية كما يدركها (. 2014صمادي،أحمد عبدالمجيد، والطعاني،هديل صايل،)

  ،رسالة ماجستير،كلية التربية،جامعة أم القرى، قسم االرشاد النفسي،عمان، األردن.بعض المتغيرات

https://journals.yu.edu.jo/jjes/Issues/2014/Vol10No2/6.pdf     

الوطني، مجلة جامعة األزهر، المجلد الثاني عشر، العدد الثاني، ص  باالنتماء وعالقته النفسي (.التوافق2011الطالع، عبد الرؤوف أحمد.)

666-621. 

، رسالة ماجستير غير منشورة، (. فقدان األب وعالقته بالتوافق النفسي واالجتماعي لدى طالب المرحلة المتوسطة2011العباس، صادق ناصر.)

 كلية العلوم االجتماعية،علم النفس، الرياض.

 ، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة.مقياس جود الحياة األسريةعبدالمقصود، وشند،سميرة محمد.)د.ت(. عبد الوهاب،أماني 

 : دار الفكر،عمان.مدخل إلى الصحة النفسية(: 2010عبدهلل، محمد قاسم )

لية العلوم التربوية في الجامعة ومفهوم الذات لدى طلبة كجودة الحياة األسرية(. العالقة بين 2011العساف، جمال عبدالفتاح عوض والكايد. )

 .342-309(، 2) 25األردنية. مجلة جامعة النجاح للعلوم االنسانية، 
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سالة ماجستير غير ر. وعالقتها بالفاعلية الذاتية وجودة الحياة لدى الطلبةجودة الحياة األسريةأساليب (. 2011العشري، هديل جمال. )

 .منشورة، جامعة مؤتة، عمان، األردن

، رسالة ماجستير، كلية االتجاه نحو االلتزام الديني وعالقته بالتوافق النفسي لدى طلبة جامعة األزهر بغزة(. 2017ن، نهاد محمود. )عقيال

  =75728http://search.shamaa.org/FullRecord?IDالتربية،جامعة األزهر، علم النفس، فلسطين.

 االسكندرية. -، دار المعرفة الجامعية، االزاريطة النفسية والتوافق النفسيالصحة (. 2017على، صبرة محمد وشريت، أشرف محمد.) 

كما يدركها األبناء لدى المراهقين. مجلة آداب جودة الحياة األسرية(. الحاجات النفسية وعالقتها بأساليب 2016علي، أشرف محمد أحمد. )

 .108-79(، 3) 2النيلين، 

رسالة دكتوراه، معهد الطفولة جامعة  الوالدية كما يدركها األبناء وعالقتها بالتوافق النفسي االجتماعي،إساءة المعاملة  (.2018عمر الفاروق. )

  https://ejcj.journals.ekb.eg/article_118130_d73781066889e96752d02a12565c4761.pdfعين شمس.

 ، دار المعارف، مصر.الموجز في الصحة النفسية(. 2011عوض، عباس محمود. )

 ، مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة. االضطرابات النفسية والعقلية والسلوكية(. 2012غانم، محمد حسن. )

 اإلسكندرية. -، المكتبة الجامعية، االزاريطةالتوافق النفسي وسيكولوجية الشخصية(. 2017فهيم، فوزي محمد. )

، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة قتها بالتوافق النفسي واالجتماعيأساليب الرعاية وعال(. 2012مخائيل، أنيس عبد الرحمن عقيالن. )

 اإلسالمية، كلية التربية، علم النفس، فلسطين. 

 


