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  :عرض ومناقشة النتائج على ضوء الفرضيات 

  : األولىاألساسية عرض نتائج الفرضية 

توجــد عالقــة إرتباطيــة دالــة إحصــائيا بــين أســاليب المعاملــة الوالديــة :ورد فــي هــذا الفــرض أنــه 

  .والتوافق النفسي واإلجتماعي لألبناء بعد الطالق 

رض إلـــى مجموعـــة مـــن الفرضـــيات هـــذا الفـــ بتجزئـــة قمنـــا وللتحقـــق مـــن هـــذا الفـــرض إحصـــائيا

  :يليرعية األولى فيما الف الفرضيةالفرعية وتتمثل 

ودرجــة التوافــق النفســي واالجتمــاعي  درجــة أســلوب التقبــل توجــد عالقــة إرتباطيــة موجبــة بــين-

  .بعد الطالق  األبناءعند  

لطـالق والختبار هذا الفرض إحصائيا قمنا بحسـاب معامـل إرتبـاط بيرسـون بـين درجـات أبنـاء ا

مــــن الجنســــين فــــي عينــــة الدراســــة علــــى بعــــد التقبــــل ودرجــــاتهم علــــى مقيــــاس التوافــــق النفســــي 

  :واإلجتماعي وجاءت النتائج كما هو موضح في الجدول التالي 

  مستوى الداللة  بيرسونإرتباط  معامل   

العالقـــة بـــين أســـلوب التقبـــل 

  وافق النفسي واالجتماعيوالت

  

**0.58  

  

  
0.01  

  

  

  50  ن

معامـــل االرتبـــاط بـــين درجـــات مقيـــاس التقبـــل ودرجـــات التوافـــق النفســـي :)9(رقـــم جـــدول 

  .واإلجتماعي عند عينة الدراسة

عالقــــة إرتباطيــــة موجبــــة بــــين درجــــات التقبــــل  أن هنــــاك)9(ويتضــــح مــــن خــــالل الجــــدول رقــــم 

وهـي قيمـة دالـة عنـد مسـتوى  0.58فمعامل اإلرتباط بلـغ  ودرجات التوافق النفسي واإلجتماعي

  .الفرضية األولى هذا مايدل على صدق  0.01

  :مناقشة  نتائج الفرضية الفرعية األولى 

ومن خالل النتيجة السالفة الـذكر  التـي تـدخل فـي نطـاق العديـد مـن الدراسـات التـي أثبتـت أن 

اإلتجاهات الوالدية المشبعة بالحب والقبول والثقة تسـاعد الطفـل علـى أن ينمـو كشـخص يحـب 
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وهـذا )73،ص2000،محمـد محمـد بيـومي خليـل(ويتقبـل اآلخـرين ويثـق فـيهم  غيره ويتقبـل ذاتـه

التـي تهــدف مـن خاللهـا  إلـى تقيــيم إدراك 1991المعـز عطيـة عـام دمـا أكدتـه دراسـة مهجـة عبــ

األطفال المتوافقين واألطفال سيئي التوافق ألساليب التنشـئة  الوالديـة   حيـث توصـلت الباحثـة 

المتوافقين وسيئي التوافق على إستبيان أسـاليب التنشـئة الوالديـة بعد مقارنة إستجابات األطفال 

فلـوحظ أن أمهـات األطفـال تبين أن بعض المتغيرات دالة إحصائيا والبعض اآلخـر غيـر دال  

المتـــوافقين أكثـــر رعايـــة ومصـــادقة فعليـــة وأكثـــر تـــدعيما ألطفـــالهم مـــن أمهـــات األطفـــال ســـيئي 

 األولــــىوكمــــا تتفــــق نتــــائج الفرضــــية الفرعيــــة ) 152،ص1999ســــهير كامــــل أحمــــد،(التوافــــق 

في الكويـت حـول الرعايـة الوالديـة 1974للدراسة الحالية مع دراسة تركي   مصطفى أحمد عام

وعالقتها بشخصية األبنـاء حيـث بينـت النتـائج أن االنبسـاط عنـد األبنـاء الـذكور يـرتبط خاصـة 

لنمـو الميـول اإلنبسـاطية عنـد الـذكور  كثر أهميـةيعتبر أ األمأي أن التقبل من  األمبالتقبل من 

بالتقبــل مــن إلــى حــد كبيــر عنــد الجنســين ثر العصــابية مــن األبنــاء عنــه عنــد اإلنــاث وكــذا تتــأ

الوالـــدين ،وهنـــاك عالقـــة بـــين التقبـــل الوالـــدي وخاصـــة األم وبـــين شـــعور األبنـــاء بالثقـــة بـــالنفس 

هــدى (لتوافــق النفســيوعــدم مــيلهم إلــى الشــعور بــالنقص وكــل هــذه الخصــائص هــي مؤشــرات ا

  )20-19،ص ص 1990كشرود،

أن هنــاك عالقــة بــين إدراك القبــول الوالــدي  AUSBEL ET ALLويــرى أوســبل وآخــرون 

اإلنفعـالي وكـذا يعتبـر هـذا األخيـر مؤشـرا للتوافـق النفسـي  واتزانـهعند األطفال وبناء أنا الطفـل 

قبــل الــذي تمارســه األم فــي واإلجتمــاعي ومــن هنــا نــرى وجــود عالقــة إرتباطيــة بــين أســلوب الت

  .لألبناءأسر الطالق والتوافق النفسي واإلجتماعي 

  :عرض نتائج الفرضية الفرعية الثانية 

بـين درجـة  دالـة إحصـائيا تنص الفرضية الفرعيـة الثانيـة علـى أنـه توجـد عالقـة إرتباطيـة سـالبة

  .أسلوب التذبذب ودرجة التوافق النفسي واإلجتماعي لألبناء بعد الطالق 

ض إحصائيا قمنا بحسـاب معامـل اإلرتبـاط بيرسـون بـين درجـات أفـراد العينـة ر وإلختبار هذا الف

فــــي بعــــد التذبــــذب مقيــــاس أســــاليب المعاملــــة الوالديــــة ودرجــــات التوافــــق النفســــي واإلجتمــــاعي 

  :وجاءت النتائج كما هو موضح في الجدول التالي 
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  مستوى الداللة  بيرسون إرتباط  معامل  

ين أســلوب التذبــذب العالقــة بــ

  والتوافق النفسي واإلجتماعي

**0.51-  0.01  

  50  ن

 التوافــق النفســي التذبــذب ودرجــاتأســلوب  درجــات معامــل اإلرتبــاط بــين)10(رقــم جــدول 

  .عند عينة الدراسةواإلجتماعي 

وجـود إرتبـاط سـالب بـين درجـات التذبـذب ودرجـات التوافــق )10(يتضـح مـن خـالل الجـدول رقـم

وهــي قيمــة  -0.51:تمــاعي عنــد عينــة الدراســة الحاليــة ويقــدر معامــل اإلرتبــاط بالنفســي واإلج

  .  0.01دالة عند مستوى

  :مناقشة نتائج الفرضية الفرعية الثانية-

ألنـه يثـاب وعلـى صـحته النفسـية األساليب خطـرا علـى شخصـية الطفـل  كثريعد التذبذب من أ

لبــه المشــروع مــرة ويحــرم منــه مــرة علــى العمــل مــرة ويعاقــب عليــه مــرة أخــرى ،ويجــاب علــى مط

القلـق وال يعينـه علـى  التـوتروأخرى فهذه الصور من التذبذب فـي الرعايـة  تجعلـه يعـيش حالـة 

تكوين فكرة واضحة وثابتة على سلوكه وخلقه ولقد ظهر أن الشدة المعقولـة الثابتـة أهـون  أثـرا 

تائج إحـدى الدراسـات التـي أجراهـا نتائج الفرضية الفرعية الثانية مع ن اتفقتولقد من التذبذب  

بالــدوين خمســمئة طفــل مــن أطفــال الحضــانة ،وجــد أن األطفــال الــذين يــأتون مــن أســر يســودها 

نمــط التذبــذب فيمــا يخــص تربيــة أطفــالهم يكونــون عرضــة للمشــكالت النفســية أكثــر مــن غيــرهم 

نصــــــر جـــــابر (فــــــي المعاملـــــة الوالديــــــة  االتســـــاقمـــــن األطفــــــال الـــــذين يــــــأتون أســـــر يســــــودها 

وكمــا توضــح دراســة وليــام  و جــون مــاكود  أن التذبــذب معاملــة األبنــاء ) 70،ص2000الــدين،

أو  االنحـرافمن طرف الوالدين إنمـا يـرتبط موجبـا بجنـوح األطفـال فـي مـراهقتهم وشـبابهم لعـل 

ء التوافــق اإلجتمـاعي وهـذا مــا يعكـس ماتوصــلت إليـه الدراســة مــن أهـم مظــاهر سـو  والجنـوح هـ

التنشــئة الوالديــة وعالقتهــا  هــذا الســياق أشــار ســمير خطــاب فــي بحثــه حــول تبــاين يالحاليــة وفــ

إلى وجود عالقـة بـين التذبـذب الوالـدي واالنحـراف السـيكوباتي   1993 عام الشخصية بسمات

  ).39سلوى محمد عبد الباقي ،دس،ص(واإلكتئاب والهستيريا

  :عرض نتائج الفرضية الفرعية الثالثة 
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بـــين درجـــة دالـــة إحصـــائيا توجـــد عالقـــة إرتباطيـــة ســـالبة :عيـــة الثالثـــة فـــي تتمثـــل الفرضـــية الفر 

  .اإلهمال ودرجة التوافق النفسي واإلجتماعي  عند األبناء بعد الطالق 

قمنا بإختبار هذا الفـرض إحصـائيا وذلـك بحسـاب معامـل اإلرتبـاط بيرسـون  بـين درجـات أفـراد 

معاملــة الوالديــة  ودرجــاتهم علــى مقيــاس ال أســاليبمــن خــالل مقيــاس العينــة فــي بعــد اإلهمــال 

  :التوافق النفسي واإلجتماعي وجاءت النتائج كما هو موضح في الجدول التالي 

  

  مستوى الداللة  معامل بيرسون  

العالقــة بــين أســلوب اإلهمــال 

  والتوافق النفسي واإلجتماعي

0.21-  

  

  غير دال  

  

  50  ن

التوافـــق النفســـي  ب اإلهمـــال ودرجـــاتمعامـــل اإلرتبـــاط بـــين درجـــات أســـلو )11(جـــدول رقـــم

  .عند عينة الدراسة واإلجتماعي

  :مناقشة نتائج الفرضية الفرعية الثالثة

يتضح أنه التوجد داللـة إحصـائية لإلرتبـاط بـين المتغيـرين ) 11(من خالل الجدول السابق رقم

 -0.21أي أســلوب اإلهمــال والتوافــق النفســي واإلجتمــاعي حيــث بلــغ معامــل اإلرتبــاط بيرســون

أفـراد العينـة مـع  وهي قيمة غير دالة عند أفراد عينة الدراسة الحالية  قـد يرجـع ذلـك إلـى إقامـة

لـــألم بعـــد الطـــالق حيـــث تحـــاول األم إشـــباع جميـــع حاجـــات األبنـــاء األم بحكـــم حـــق الحضـــانة 

الجســمية والعقليــة والوجدانيــة  وتعويضــهم علــى الــنقص النــاجم عــن إنفصــال الوالــد عــن األســرة 

يؤدي بهم إلى عدم إدراك األبناء إلتجاه اإلهمال من طرف أمهاتهم ، وتختلف نتيجـة هـذا مما 

حــول إتجاهــات وممارســات  1995دراســة إيمــان أحمــد طــه عــام الفــرض مــع مــا توصــلت إليــه 

حيــث أثبتــت نتائجهــا ) الجســمية والعقليــة والوجدانيــة(األســرة  إلشــباع حاجــات الطفــل األساســية 

صــائيا بـــين تكيـــف الطفــل الشخصـــي واإلتجاهـــات األســرية نحـــو إشـــباع وجــود عالقـــة دالـــة  إح

حـول  1994عـام  الرفـاعيحاجاته الجسمية والعقلية والوجدانية وكذا دراسـة السـيد عبـد العزيـز 

إســـاءة معاملـــة الطفـــل وعالقتهـــا بـــبعض المشـــكالت النفســـية ولقـــد أوضـــحت النتـــائج بـــأن ســـوء 

ؤدي إلـــى ظهـــور بعـــض المشـــكالت كفـــرط النشـــاط والمتمثـــل فـــي اإلهمـــال يـــالمعاملـــة األســـرية 
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ناديـــــــــــة (كلهـــــــــــا مظـــــــــــاهر لســـــــــــوء التوافـــــــــــق النفســـــــــــي واإلجتمـــــــــــاعي و والعدوانيـــــــــــة والجنـــــــــــوح

  ) 102،ص2003بعيبع،

  .ةدم تحقق الفرضية الفرعية الثالثومنه نستنتج ع

   :ةالفرعية الرابععرض نتائج الفرضية 

دالـــة إحصــائيا بـــين إرتباطيـــة ســالبة توجـــد عالقــة :فــي رابعـــة ويتمثــل نــص الفرضـــية الفرعيــة ال

  .درجة التسلط ودرجة التوافق النفسي واإلجتماعي عند األبناء بعد الطالق 

وقــد قمنــا بإختبــار هــذا الفــرض إحصــائيا وذلــك بحســاب معامــل اإلرتبــاط بيرســون بــين درجــات 

ي مقيـاس أفراد العينة على بعد التسلط من خالل مقياس أسـاليب المعاملـة الوالديـة ودرجـاتهم فـ

  الجدول التالي يوضح هذا اإلرتباطوافق النفسي واإلجتماعي و الت

  

  مستوى الداللة   بيرسون  إرتباط معامل  

ــين أســلوب التســلط  ــة ب العالق

  والتوافق النفسي واإلجتماعي

  

**0.42-  

  
0.01  

  50  ن
  

معامـــل اإلرتبـــاط بـــين درجـــات أســـلوب التســـلط ودرجـــات التوافـــق النفســـي )12(جـــدول رقـــم

  .جتماعي عند عينة الدراسةواإل

  :مناقشة نتائج الفرضية الفرعية الرابعة - 

على وجود إرتباط دال بين درجات أفراد العينة في مقياس التوافـق )12(رقم  تدل نتائج الجدول

علــى بعــد التســلط فــي مقيــاس المعاملــة الوالديــة وذلــك بمعامــل  النفســي واالجتمــاعي ودرجــاتهم

  0.01تدل على وجود إرتباط سالب دال إحصائيا عند مستوى وهي قيمة  -0.42 :يقدر ب

منهــــــــا دراســـــــة ســــــــكولمان الدراســـــــات وتتفـــــــق نتيجــــــــة هـــــــذا الفــــــــرض بـــــــين مــــــــع العديـــــــد مــــــــن 

SCCULMAN  والتي خلصت إلـى أن المعاملـة الوالديـة لألطفـال ذوي المشـكالت السـلوكية
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ة مـع المعاملـة الوالديـة التـي بالمقارنـ) األوامـر والنـواهي( تتميز معاملتهم بالكثير من الضـوابط 

وكــــذا تتفــــق نتــــائج ) 7،ص 1991هــــدى كشــــرود،(يتعــــرض لهــــا األطفــــال غيــــر المضــــطربين  

الدراســة الحاليــة مــع الدراســة التــي قــام بهــا  ســيموندز التــي قــارن فيهــا بــين الوالــدين المســتبدين 

ســــنة   17و6ارهم بــــين طفــــل تراوحــــت أعمــــ56والوالــــدين المتســــامحين علــــى عينــــة تتكــــون مــــن 

يتصــفون بــأنهم خاضــعون وخجولــون وحساســون   والحــظ الباحــث أن أطفــال اآلبــاء المســتبدين 

ـــديهم صـــعوبة فـــي التعبيـــر عـــن ذواتهـــم ،ويعـــانون مـــن الشـــعور بـــالنقص وغيـــر آمنـــين  وكـــان ل

عــــامر مصــــباح (كثــــر مــــن األطفــــال الــــذين أتيحــــت لهــــم حريــــة أكبــــر أوتســــيطر علــــيهم الحيــــرة 

كــل هــذه المظــاهر عــن ســوء التوافــق التــي تــرتبط بســوء التوافــق  مــن طــرف و )97،ص2003،

   SCHAEFER ET BELL   الوالدين باإلضافة إلى دراسة شيفر وبل

التــي أثبتــت أن الســلوك الوالــدي الــذي يتصــف بــالتحكم النفســي يــرتبط بســوء التوافــق 1957عــام

تطيع القــول بتحقــق الفرضــية النفســي واإلجتمــاعي عنــد األبنــاء وانطــوائهم االجتمــاعي ومنــه نســ

  .الفرعية الرابعة 

  :عرض نتائج الفرضية الفرعية الخامسة -

حصـائيا بــين توجــد عالقـة إرتباطيـة سـالبة دالـة إ:الفرعيـة الخامسـة فـي  ويتمثـل نـص الفرضـية 

  .درجة الحماية المفرطة ودرجة التوافق النفسي واإلجتماعي عند األبناء بعد الطالق 

ر هــذا الفــرض إحصــائيا بحســاب معامــل اإلرتبــاط بيرســون بــين درجــات أفــراد ولقــد قمنــا بإختبــا

العينــة علــى بعــد الحمايــة المفرطــة فــي مقيــاس أســاليب المعاملــة الوالديــة ودرجــاتهم فــي مقيــاس  

  .التوافق النفسي واإلجتماعي والجدول التالي يوضح ذلك 

  

  

  مستوى الداللة   معامل إرتباط بيرسون  

الحمايــة  العالقــة بــين أســلوب

ــــق النفســــي  المفرطــــة والتواف

  واإلجتماعي

  

*0.30  

  

  
0.05  

  50  ن
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معامــل اإلرتبــاط بــين درجــات أســلوب الحمايــة المفرطــة ودرجــات التوافــق )13(جــدول رقــم

  .عند عينة الدراسة  يالنفسي واالجتماع

  :مناقشة نتائج الفرضية الفرعية الخامسة-

ط موجـــب دال إحصـــائيا بـــين درجـــات أفـــراد نالحـــظ وجـــود إرتبـــا)13(ومـــن خـــالل الجـــدول رقـــم 

العينة فـي أسـلوب الحمايـة المفرطـة مـن خـالل مقيـاس أسـاليب المعاملـة الوالديـة ودرجـاتهم فـي 

وهي قيمـة تـدل علـى وجـود 0.30:مقياس التوافق النفسي واإلجتماعي وقدر معامل اإلرتباط ب

عكـــس مانصـــت  عليـــه ومنـــه أثبتـــت النتـــائج  0.05إرتبـــاط موجـــب دال إحصـــائيا عنـــد مســـتوى 

وقــد يرجــع ذلــك إلــى كــون الفرضــية الفرضــية الفرعيــة الخامســة حيــث إرتــبط المتغيــرين إيجابيــا 

تلــك  الحمايــة المفرطــة  تعــوض حرمــانهم مــن الوالــد المنفصــل عــن األســرة وتختلــف نتــائج هــذه 

 الفرضية مع عـدة دراسـات فـي علـم الـنفس المجـرات فـي مجـال أسـاليب المعاملـة األسـرية التـي

تعتبـر أســلوب الحمايـة المفرطــة مـن األســاليب السـلبية مــن حيـث تأثيرهــا علـى شخصــية الطفــل 

إلضـــطرابات  يكـــون معرضـــا  ولقـــد تبـــين أن الطفـــل الـــذي ينشـــأ علـــى تـــراخ وتهـــاون الوالـــدين  

الشخصية والسلوك  وذلك أن األب المتراخي نموذج سـيئ يحتذيـه الطفـل هـذا مـن ناحيـة ومـن 

تـيح للطفـل أن يظهـر عـداءه ال خوفـا مـن العقـاب ،بـل لمـا يعتـري الطفـل ناحيـة أخـرى فهـو ال ي

 أي المتســامح ،وكلمــا)الــرحيم  (مــن مشــاعر الخجــل والنــدم إن أظهــر عــداءه لمثــل هــذا األب 

العــدواني نحــو أبيــه  ثــم ينتهــي بــه األمــر إلــى  ترفــق بــه األب زاد شــعوره بالــذنب مــن إتجاهاتــه 

عواقــب هــذا الكبــت ولقــد أثبتــت عــدة دراســات أن التســاهل  كبــت هــذا االتجــاه ليقاســي فيمــا بعــد

واللين المفرطين في تربيـة األبنـاء  قـد يتسـبب فـي جنـوح األحـداث بدرجـة تفـوق عـدد الجـانحين 

جـــــــابر نصـــــــر (انحـــــــرافهم إلـــــــى ظـــــــروف تـــــــربيتهم القاســـــــية الـــــــذين يمكـــــــن أن تعـــــــزى أســـــــباب 

  .ضية الفرعية الخامسةومنه يمكننا القول بعدم تحقق الفر ) 69-68،ص ص 2000الدين،

  :عرض نتائج  الفرضية الفرعية السادسة-

فرضـية السادســة علـى وجـود عالقــة إرتباطيـة ســالبة بـين درجـة الــرفض ودرجـة التوافــق تـنص ال

وللتحقـــق مـــن صـــحة الفـــرض إحصـــائيا قمنـــا .عنـــد األبنـــاء بعـــد الطـــالق  النفســـي واإلجتمـــاعي

تبـاط بيرسـون بـين درجـات أفـراد العينـة فـي باختباره   إحصائيا  عن طريـق حسـاب معامـل اإلر 
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فـــي مقيـــاس  التوافـــق  أســـلوب الـــرفض مـــن خـــالل مقيـــاس أســـاليب المعاملـــة الوالديـــة ودرجـــاتهم

   .النفسي واالجتماعي  والجدول التالي يوضح ذلك 

  

  مستوى الداللة  معامل إرتباط بيرسون  

ــرفض  ــين أســلوب ال العالقــة ب

  والتوافق النفسي واإلجتماعي

  

0.69-  

  
0.01  

  50  ن

امـــل اإلرتبــاط بــين درجـــات أســلوب الــرفض ودرجـــات التوافــق النفســـي مع)14(جــدول رقــم 

  .عند عينة الدراسة  واإلجتماعي

بـين  0.01وجـود إرتبـاط سـلبي دال إحصـائيا عنـد مسـتوى )14( يتضح من خـالل الجـدول رقـم

ويقـدر أبناء الطـالق  درجات الرفض ودرجات التوافق النفسي واإلجتماعي عند أفراد العينة من

ممــا يؤكــد تحقــق الفرضــية الفرعيــة السادســة للدراســة الحاليــة ولقــد  -0.69:معامــل اإلرتبــاط ب

جــاءت عــدة دراســات فــي هــذا الســياق تؤكــد مــا توصــل إليــه األســتاذ جــابر نصــر الــدين  مــن 

التــي تهــدف إلــى التعــرف علــى العالقــة بــين الــرفض األبــوي والتوافــق  1992خــالل دراســته عــام

النفسي واإلجتماعي ودلت النتائج على وجود عالقة عكسية سالبة بين أسلوب الـرفض األبـوي 

إسـتبيان  يدرجات أفراد العينة فوالتكيف النفسي واإلجتماعي ،حيث وجد الباحث أن انخفاض 

الـــرفض الوالـــدي يقابلـــه إرتفـــاع فـــي درجـــات التكيـــف النفســـي واإلجتمـــاعي فـــإدراك أفـــراد العينـــة 

جـابر (رف األب يزيد من حظـوظ تـوافقهم النفسـي وانـدماجهم االجتمـاعي السـليم  للقبول من ط

مــا توصــلت إليــه دراســة فــي نفــس الســياق تجــدر اإلشــارة إلــى و )  89،ص1992نصــر الــدين ،

التنشــــئة الوالديــــة وعالقتهــــا بمســــتوى القلــــق لــــدى األبنــــاء  عصــــام عبــــد اللطيــــف حــــول أســــاليب 

توصــلت الدراســة إلــى وجــود عالقــة عكســية بــين القبــول خاصــة القبــول والــرفض الوالــدي  ولقــد 

ناديـة (الوالدي ودرجة القلق والعكس صحيح أي كلما زاد التقبل الوالدي انخفض مستوى القلق 

ـــق ممـــا ) 100،ص2003بعيبـــع ، ـــرتبط بارتفـــاع مســـتوى القل وهـــذا يعنـــي أن أســـلوب الـــرفض ي

  .يؤدي ذلك إلى صعوبة التوافق مع الذات والعالم الخارجي  
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أن األطفــــال العــــدوانيين والمضــــطربين إنفعاليــــا   1984ولقــــد أثبتــــت دراســــة ألــــين ومايكــــل عــــام

ــــأخرين دراســــيا قــــد تعرضــــوا للقســــوة والنبــــذ مــــن الوالــــدين وأن  مــــن  %90إلــــى    % 80والمت

صـالح محمــد (الجـانحين كـانوا فـي طفــولتهم  ضـحايا لسـوء المعاملــة  والنبـذ مـن طــرف الوالـدين

  ).222ص ،2006علي أبو جادو ،

  .ومنه يمكننا القول بتحقق الفرضية الفرعية السادسة

  :نتائج الفرضية األساسية الثانية ومناقشة  عرض-

علــى عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية  بــين الجنســين وتــنص الفرضــية األساســية الثانيــة 

داللـة سـاب في التوافق النفسـي واالجتمـاعي ولقـد قمنـا بإختبـار هـذا الفـرض إحصـائيا وذلـك بح

الفروق بين متوسطي درجـات الـذكور واإلنـاث فـي مقيـاس التوافـق النفسـي واإلجتمـاعي يتضـح 

  .من خالل الجدول التالي

  

  

  

  

  

  

  

المتوســــــــط   ن  الجنس

  الحسابي

اإلنحـــــــراف 

  المعياري

مســـــــــــتوى   "ت"قيمة 

  الداللة 

درجـــــــــــــات 

  الحرية

    5.82  24.05  20  الذكور
1.26       

  

  غير دال

  
  48  
  5.34  22.03  30  ثاإلنا     
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    50  المجموع

داللة الفروق بـين الجنسـين فـي درجـات التوافـق النفسـي واالجتمـاعي عنـد )15(جدول رقم 

  .الدراسة  عينةأفراد 

فـــي أنـــه التوجـــد فـــروق بـــين متوســـطي الـــذكور واإلنـــاث ) 15(نالحـــظ مـــن خـــالل الجـــدول رقـــم 

مـا يـدل  علـى أن عامـل الطـالق يـؤثر  درجاتهم علـى مقيـاس التوافـق النفسـي واالجتمـاعي هـذا

فــي التوافــق النفســي واالجتمــاعي  للــذكور واإلنــاث علــى حــد ســواء   وفــي هــذا الســياق تكشــف 

الدراســات المتعلقــة باالســتجابات  خــالل تلــك المرحلــة الحــادة أن الفــروق بــين الجنســين بعــض 

ن إسـتجابات الـذكور في االستجابة للضغط النـاتج عـن الطـالق يمكـن تمييزهـا بسـهولة ومنـه فـإ

فـــي بيـــوت رعايـــة -واإلنـــاث اتخـــذت طريقـــا مختلفـــا لكـــل منهمـــا ومـــن البدايـــة أظهـــرت البنـــات 

ـــوافقهم فـــي البيـــت والمدرســـة أفضـــل مـــن األوالد -األمهـــات ـــين  تحســـنا فـــي ت وكانـــت الفـــروق ب

  الذكور واإلناث  واضحة بشكل خاص خالل العام والنصف األول عقب اإلنفصال النهائي

الفـروق  فـال العمـر وال الجـنس بـديا دالـين فـي تمييـز األطفـال ة سنوات تالشت تلـك وبعد خمس

ـــــد (عـــــن األطفـــــال المتـــــوافقين تمامـــــا بعـــــد خمســـــة ســـــنوات المضـــــطربين  حســـــن مصـــــطفى عب

  .) 115،ص2004المعطي،

الدراســات نــرى أنــه كلمــا زادت فتــرة مــا بعــد االنفصــال بعــض وعلــى ضــوء مــا تقــدم مــن نتــائج 

القائمــة بــين الجنســين فــي تــوافقهم النفســي واالجتمــاعي هــذا مــا  الفــروقت تالشــ األســرةداخــل 

،وقد يرجع ذلك إلى أن أغلب أفـراد العينـة الثانية    األساسيةمن خالل نتيجة الفرضية  اتضح

ومنــه يمكــن الــذي مكــنهم مــن التعــايش مــع هــذه الخبــرة بــر خبــرة الطــالق لــديهم غيــر حديثــة  تتع

  سية الثانية القول بتحقق الفرضية األسا

  :خالصة

يتضــح ممــا ســبق التحقــق النســبي لفرضــيات الدراســة الحاليــة فقــد أظهــرت النتــائج أن الفرضــية 

ــــين أســــلوب التقبــــل والتوافــــق النفســــي  ــــت وجــــود عالقــــة ب ــــى تحققــــت والتــــي تناول الفرعيــــة األول

  .واالجتماعي عند عينة الدراسة
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د عالقــة بــين أســلوب التذبــذب والتوافــق والتــي تناولــت وجــو والفرضــية الفرعيــة  الثانيــة تحققــت  

  .النفسي واالجتماعي عند عينة الدراسة

والفرضــية الفرعيــة الثالثــة لــم تتحقــق والتــي تناولــت وجــود عالقــة بــين أســلوب اإلهمــال والتوافــق 

  .النفسي واالجتماعي عند عينة الدراسة

لوب التســلط والتوافــق الرابعــة  تحققــت والتــي تناولــت وجــود عالقــة بــين أســ   ةوالفرضــية الفرعيــ

  . النفسي واالجتماعي عند عينة الدراسة 

والفرضية الفرعية الخامسة لم تتحقق والتي تناولـت وجـود عالقـة بـين أسـلوب الحمايـة المفرطـة 

  .والتوافق النفسي واالجتماعي عند عينة الدراسة

ض والتوافــق والفرضــية الفرعيــة السادســة تحققــت والتــي تناولــت وجــود عالقــة بــين أســلوب الــرف

  .النفسي واالجتماعي عند عينة الدراسة 

ومـــن هنـــا نســـتطيع القـــول بـــالتحقق النســـبي للفرضـــية األساســـية األولـــى المتمثلـــة فـــي أنـــه توجـــد 

  .عالقة بين أساليب المعاملة الوالدية والتوافق النفسي واالجتماعي عند األبناء بعد الطالق

لـة فـي أنـه ال توجـد فـروق بـين الجنسـين فـي درجـة وكذا تحقق الفرضية األساسـية الثانيـة المتمث

  .التوافق النفسي واالجتماعي عند األبناء بعد الطالق

  


