
                                                         
  

  كلیــــة التربیـــة
  م الصحـة النفسیـةـقس

  
  

 بالشریك اآلخر وعالقتھا بالتوافقأنماط التعلق 
   لدى عینة من حدیثي الزواج الزواجي

  
  

  رسالة مقدمة من 
  الباحثة/ رباب أحمد محمد حسن

  معلم أول لغة عربیة
  ى درجة الماجستیر في التربیةللحصول عل  

  (تخصص صحة نفسیة)
  
  

  إشراف
  

 د/ وفاء محمد محمود بكر     السید .د/ خلف أحمد مباركأ
 أستاذ الصحة النفسیة

  جامعة سوھاج -بكلیة التربیة 
  مدرس الصحة النفسیة

  جامعة سوھاج -بكلیة التربیة 
 

  
  م٢٠١٩ - هـ ١٤٤٠



  ب 

  



  ج 

  
  كلیة التربیة

  قسم الصحة النفسیة
  ) ١مرفق (  

  
  صفحة العنوان

  
   رباب أحمد محمد حسن اسم الطالبة : 

  الدرجة العلمیة : ماجستیر
  القسم التابع له : قسم الصحة النفسیة 

  اسم الكلیة : كلیة التربیة 
  الجامعة : جامعة سوهاج 

  م ٢٠٠٧سنة التخرج : 
  م ٢٠١٩سنة المنح : 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  د 

         
  كلیة التربیة 

  النفسیةقسم الصحة 
  ) ٢مرفق (  

  رسالة ماجستیر 
   رباب أحمد محمد حسن اسم الطالبة : 
لدى عینة من حدیثي  الزواجي أنماط التعلق بالشریك اآلخر وعالقتھا بالتوافقعنوان الرسالة : 

   الزواج
  اسم الدرجة : ماجستیر 

  لجنة اإلشراف :
  جامعة سوهاج  –التربیة بكلیة  ،المتفرغأستاذ الصحة النفسیة  خلف أحمد مبارك ٠دأ

  جامعة سوهاج –بكلیة التربیة  ،مدرس الصحة النفسیة وفاء محمد محمود بكرد. 
  

  لجنة فحص وتقییم الرسالة:
"رئیسًا  كلیة التربیة جامعة أسیوطب، المتفرغ أستاذ الصحة النفسیة - أ. د / عبد الرقیب أحمد البحیري

ا"    ومناقشً

ا"" جامعة سوهاج -كلیة التربیة ب، المتفرغ الصحة النفسیةأستاذ  – أ.د / خلف أحمد مبارك ا ومناقشً ً    عضو

ا "جامعة سوهاج  –بكلیة التربیة المتفرغ،  أستاذ الصحة النفسیة یوسف عبد الصبور ٠د٠أ ً    ومشرًفا"عضو
  

   ٢٦/١٢/٢٠١٨ : تاریخ المناقشة

  الدراسات العليا:
  

  الرسالة بتاريخ          /          /ختم اإلجازة                           أجيزت 
  

  موافقة مجلس الكلية                                                 موافقة مجلس الجامعة
       /          /                                                 /           /  



  ه 

  

  شكر وتقدیر
ســلطانه، والصــالة والســالم علــى خیــر المرســلین،  الحمــد هللا كمــا ینبغــي لجــالل وجهــه وعظــیم

ــ ً ، أو اسـیدنا محمـد  وعلـى آلـه وصــحبه أجمعـین، أتقـدم بجزیـل الشـكر والتقــدیر لكـل مـن منحنـي علم
ــمــد لــي یــد العــون  ــمل اوالمســاعدة، أو رســم لــي طریقً باألمــل والتفــاؤل، وأول مــن أبــدأ بــه األســتاذ  ایئً

النفسیة بكلیة التربیة بجامعـة سـوهاج، الـذي منحنـي مـن الدكتور/ خلف أحمد مبارك، أستاذ الصحة 
فــیض علمــه الغزیــر، وبحــر معرفتــه الخضــم، ولــم یبخــل علــيَّ بوقــت أو بجهــد، فكــان خیــر المرشــد، 

 ً ً  اونعم األب، فجزاه اهللا عني خیر الجزاء، وجعله دوم ً  اسراج   ، یهتدي به كل طالب علم.امنیر

تقــدم بخــالص الشــكر والتقــدیر للــدكتورة/ كمــا أ، الكلمــات الطیبــة فضــلوبأصــدق المشــاعر، وبأ
وفاء محمد محمود، مدرس الصحة النفسیة بكلیة التربیة بجامعة سوهاج، التي منحتنـي مـن علمهـا، 

ـ ً ـ اووقتها، وجهدها، فجزاها اهللا عنـي خیـر الجـزاء، وحفظهـا دوم ً ً  انجم فـي سـماء العلـم یهتـدي  امضـیئ
  به كل ضال.

متنــان لكــل مــن تحملــوا معــي أعبــاء الدراســة، وأخــص بالشــكر كمــا أتوجــه بخــالص الشــكر واال
أدام اهللا علیهـا  –الذي شربَّني حب العلم، وعلمني الصـبر فـي سـبیله، ووالـدتي  -رحمه اهللا -والدي 

التي كانت لـي منبـع التفـاؤل والمثـابرة، كمـا أتوجـه بكـل التقـدیر والحـب واالمتنـان  -الصحة والعافیة 
ن ی، وتـوأميَّ "سـارة" و "سـلمى" اللتــبـاء الدراسـة، ولـم یتضـجر أو یتملمـللزوجـي الـذي تحمـل معـي أع

  اقتطعتُ من وقتهما ورعایتهما إلتمام هذه الدراسة.

كـــذلك أتوجـــه بخـــالص شـــكري وتقـــدیري لكـــل مـــن مـــد لـــي یـــد العـــون والمســـاعدة مـــن األهـــل، 
م، فــأدام اهللا علــیهم مــن كلمــات الشــكر والتقــدیر فلــن أوفــیهم حقهــ واألصــدقاء، والــزمالء، فمهمــا قلــتُ 

  ثوب الصحة والعافیة، وحفظهم برعایته، وشملهم بفضله.

  الباحثة

  

  



  و 

  دراسةمستخلص ال
التعلـق بالشـریك اآلخـر والتوافـق الزواجـي  نمـطالتعرف على العالقة بـین هدفت الدراسة إلى 

، خــرشــریك اآلالي التعلــق بنمطــ(أزواج / زوجــات) علــى  نــوعال متغیــرلــدى حــدیثي الــزواج، وتــأثیر 
ـــ١٧٥(وتكونـــت العینـــة الســـیكومتریة مـــن  ً ط التعلـــق وباســـتخدام مقیاســـي نمـــ ،حـــدیثي الـــزواج ا) زوج

ي التعلـق بالشـریك نمطـالنتـائج إلـى ارتبـاط سـلبي بـین  بالشریك اآلخـر، والتوافـق الزواجـي، توصـلت
َ مالاآلخـــر ( ـــتجنـــب والق ، اديالقتصــــ) وأبعـــاد التوافـــق الزواجـــي األربعـــة (العـــاطفي، والجنســـي، واقلِ

ً والثقافي واالجتماعي) والدرجة الكلیة له، وعدم وجـ درجـات  اتبـین متوسـط اود فـروق دالـة إحصـائی
َ مالالتعلـــق ي نمطـــاألزواج والزوجـــات فـــى  ـــتجنـــب والق ، أمـــا عـــن الدراســـة الكلینیكیـــة فهـــدفت إلـــى قلِ

عــدالبنــاء النفســي ودینامیــات الشخصــیة لــدى التعــرف علــى  ُ ي مرتفعــي ومنخفضــي الــدرجات علــى ب
، وتكونـــــت عینتهـــــا مـــــن أربــــع حـــــاالت مـــــن عینـــــة الدراســـــة مقیــــاس نمـــــط التعلـــــق بالشـــــریك اآلخــــر

 ً ُ  الســـیكومتریة بنـــاء وباســــتخدام ط التعلـــق بالشـــریك اآلخـــر، عـــدي مقیـــاس نمــــعلـــى درجــــاتهم علـــى ب
ــــة ال ــــة، واختبــــار تفهــــم الموضــــوع كلینیكاســــتمارة المقابل ــــى اخــــتالف البنــــاء (T.A.T)ی ، خلصــــت إل

عــدي مقیــاس نمــط التعلــق ات الشخصــیة لــدي النفســي ودینامیــ ُ مرتفعــي ومنخفضــي الــدرجات علــى ب
  بالشریك اآلخر.

  ، حدیثي الزواج.أنماط التعلق، التوافق الزواجي الكلمات المفتاحیة:
Abstract of the study 

     The study aimed to identify the relation between attachment pattern to a 
life partner and marital compatibility of the new married couples, and to 
identify the effect of the gender variable (husbands / wives) on two patterns of 
attachment to a life partner. The sample of the psychometric study consisted of 
(175) new married couples. By using the two measure of pattern of attachment 
to a life partner and marital compatibility, the study found a negative 
correlation between the two patterns of attachment to a life partner (avoidance 
and anxiety) and the four dimensions of marital compatibility (emotional, 
sexual, economic, cultural and social) and the total degree of it and there that 
were no differences statistically significant between the average degrees of 
husbands and wives in the two attachment patterns of avoidance and anxiety. 
     The clinical study aimed to identify the psychological structure and 
personality dynamics of husbands and wives of the high and low degrees on 
the two dimensions of the measure of pattern of attachment to a life partner. 
The sample consisted of four cases of the sample of the psychometric study 
based on their degrees on the two dimensions of the attachment pattern 
measure to a life partner. By using the clinical interview form and thematic 
apperception test (T.A.T), it concluded the difference of psychological 
construction and personality dynamics of the high and low degrees on the two 
dimensions of the attachment pattern measure to a life partner. 

Key words: Attachment Styles, Marital Compatibility, New Married 
Couples. 

  
  


