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 التفكك االسري وعالقته بالصحة النفسية لدى االحداث الجانحين

 عبد السادة اخليكاني م.م سحر هاتف عبداالمري

 كركوك بيةوزارة الرتبية/ مديرية تر

 saharalameer@yahoo.comااليميل : 
 :الممخص

 استهدف البحث الحالي التعرف الى :
 التفكك االسري لدى االحداث الجانحين.- 1
 الصحة النفسية لدى االحداث الجانحين.-2
 الجانحين.العالقة االرتباطية بين التفكك االسري والصحة النفسية لدى االحداث -3
اسة التفكك االسري وعالقته  بالصحة النفسية لدى االحداث الجانحين المودعين في دائرة ويتحدد البحث الحالي بدر  

وتفسالير  فالي بنالا وليالام جالود نظريالة  عمال   واعتمالد  الباحةالةحالدث جالان    (222)تكونال  العينالة مالن  االصالالح  فدالد
وقالد تالم التدكالد مالن صالدق المدياسالين  صالحة النفساليةا  وتفسالير الفالي بنالماسالمو  واعتمالد  عمال  نظريالة لتفكك االسري ا

 وتالالالم التدكالالالد مالالالن ةبالالالا  المدياسالالالين   عالالالن طريالالالق الصالالالدق الظالالالارري مالالالن مالالالالل عرلالالاله عمالالال  مجموعالالالة مالالالن المحكمالالالين
( فدالرة لفظيالة  امالا 16مالن )  تفكالك االسالريبطريدتي االمتبالار واعالادة االمتبالار والتجزئالة النصالفية وقالد تكالون مديالاس ال

( فدرة لفظية  واسالتمدم  الباحةالة فالي تحميالل البيانالا  الوسالائل االحصالائية 18فدد تكون من ) صحة النفسيةالمدياس 
 :فلال عن االستعانة بالحديبة االحصائية في تحميل البيانا     وقد توصل البحث ال  النتائج االتية  المناسبة 

 .ن التفكك االسريان افراد العينة يعانون م -1
 .ليس لديهم صحة نفسيةالعينة  افراد ان -2
اي كمما يزداد   صحة النفسيةوال تفكك االسريبين ال سمبية اظهر  نتائج البحث الحالي ان رناك عالقة ارتباطية-3

 . وقد مرج البحث الحالي بعدد من التوصيا  والمدترحا .التفكك االسري تدل الصحة النفسية
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Family Dissociation and Its Relationship with Mental Health in 

Juvenile delinquents 

Abstract 

            The present research aims at knowing the following: 

1- Family dissociation of Juvenile delinquents.  

2- Mental health of Juvenile delinquents.  

3- The correlational relationship betwern family dissociation and mental health of Juvenile 

delinquents.  

   The present research is limited to investigating family dissociation and its relationship with 

mental health of Juvenile delinquents who are  in the department of reform, where the sample 

consists of (200) juvenile delinquents. However, the researcher depends on William Good 

theory in constructing and interpreting family dissociation scale. The researcher depends on 

Maslow theory in constructing and interpreting mental health scale. The psychometric 

properties of the two scales have been ascertained, the validity of the scales has been 

ascertained by using face validity through exposing them on a number of experts in these fields. 

As for the reliability of the two scales, it has been ascertained through using test-re-test and 

have split. The scale of family dissociation consists of (16) verbal items while the scale of mental 

health consists of (18) verbal items. The researcher uses the appropriate statistical means in 

treating the data, in addition to using the statistical package (SPSS). However, the results show: 

1-The sample’s individuals suffer from family dissociation.  

2- The sample’s individuals do not have mental health.  

3- The present research results show that there is a correlational relationship between family 

dissociation and mental health, that is, whenever the the family dissociation increases, the 

mental health decreases. Finally, the researcher has put forward a number of 

recommendations and suggestions.  
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 المشكمة
يعتبالالر جالالو االسالالرة الالالذي يعالاليش فيالاله الطفالالل  يالال ةر تالالدةيرا بالهالالا فالالي يمصالاليته وسالالموكه فدمالالا ان يجالالد الحالال       

والحنان والالدء  فيصالب  يمصالا سالويا او يعاليش فالي منازعالا  الدائمالة واليالجار والتالوتر فيسالطر عميالة المالوء 
 (.37:ص2215والمجل)وفا  والدمق 

األسالالري بديالالكالها الممتمفالالة مالالن الدلالالايا التالالي بالالدج  تظهالالر فالالي المجتمالال  العراقالالي بمالالا التفكالالك تعالالد قلالالايا و     
دامالل األسالرة وترتكال  اتجالا  جي  تممفه من آةار عم  األفراد نتيجالة االعتالدا ا  الماديالة والمعنويالة التالي تمالارس

المجتمالال   واألطفالالال رالالم نتالالاج األسالالرة التالالي  والنسالالا   وتمةالالل األسالالرة نالالواةفالالرد مالالن جفالالراد األسالالرة والسالاليما األطفالالال 
 (.5ص2006بنا  يمصيتهم)حجازي  تمارس دوررا اإليجابي في تربيتهم ورعايتهم وتنيئتهم وفي

وتعتبالالالر ظالالالاررة التفكالالالك االسالالالري ظالالالاررة اجتماعيالالالة جنيالالالدتها ظالالالروء الحيالالالا  االجتماعيالالالة والةدافيالالالة واالقتصالالالادية 
تممالو منالة دولالة او مجتمال  او ةدافالة فهالو موجالود فالي كالل المجتمعالا  المتددمالة والناميالة عمال  حالد والسياسية فمم 

  (.12 ص2212سوا  فدد اصب  ظاررة امذ  تزداد في ممتمء المجتمعا  البيرية )الصهير 
وتعالالد الصالالالحة النفسالالية الصالالالحة رالالو االنسالالالجام فالالي قالالالوى الفالالرد البدنيالالالة و العصالالبية و النفسالالالية و االجتماعيالالالة  و 

لمددرة المستمرة عم  الحياة السوية المالية من كل االلطرابا  في البيئة التي تعيش فيها و ري بيئة متبدلة ا
متهيالالرة  وباإللالالافة الالال  المدالالدرة عمالالال  تحمالالل المالال ةرا  المحيطالالة باإلنسالالالان و مواجهالالة كافالالة رالالذ  المالالال ةرا  اذا 

من اجرا ا  قانونية وجعراء اجتماعية جن ما يفرله المجتم  و  (5ص 2000كان  نافعة جو لارة( )الحمبي 
تتسب  بلهوط نفسية مطيرة ت دي ال  اليعور بالعزلة االجتماعية واليالعور بالالدمق واأللالم النفسالي ممالا يحالول 
األحالالداث الجالالانحين الالال  يمصالاليا  ملالالادة لممجتمالال  ممكالالن جن تتحالالول الالال  يمصالاليا  اجراميالالة حاقالالدة عمالال  

 .(8  ص1972 المجتم  )حسن
نحون تمك اليريحة االجتماعية التي جودع  الحبس جو السجن نتيجة الرتكابهم جن  جو جرائم واألحداث الجا  

جو ممالفالالا  يعاقالال  عميهالالا المجتمالال  والدالالانون وقالالد ولالالد لالالديهم جلمالالًا نفسالاليًا نتيجالالة المبالالرا  الم لمالالة التالالي حصالالموا 
يانالًا مبالرا  )ريالر عدالنيالة ( عميها نتيجة عدم توافدهم النفسي واالجتمالاعي ورالذ  المبالرا  الم لمالة قالد تكالون جح

متطرفالالالالة لمعالالالالاداتهم لمجتمالالالال  وألنفسالالالالهم واسالالالالتبدال واالفكالالالالار والمفالالالالاريم الماطئالالالالة عالالالالن المجتمالالالال  بدفكالالالالار ومفالالالالاريم 
 .(27 ص2226 صحيحة )عدالنية( )العكايمة
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وممااا تماادم تتمشاال مشااكمة البحااث اااي محاولااة التعاارف  مااى التلكااي االسااري وال ااحة ال لسااية لااد   ي ااة  
 البحث ؟
 االهمية

جن تفكك األسرة من حيث كونه ظالاررة اجتماعيالة البالد جن يال ةر فالي سالموك جبنائهالا  فالتالدةير عمال  األبنالا        
يستمر لمدة طويمة حت  لو تهير  ظروفهم  فمو كان  األسالرة تعالاني مالن حالالة التمالزق والتفكالك فالان رالذا يتالرك 

نال  األسالرة سالوية فالي بنائهالا ووظائفهالا وطبيعتهالا جيار  والحة في يمصية األبنا  وتفاعالتهم  في حين لو كا
فالالالان يمصالالالية األبنالالالا  وتيالالالكل رالالالويتهم سالالالتكون قويالالالة ومحصالالالنة مالالالن التيالالالويها  واالنحرافالالالا  التالالالي قالالالد تمحالالالق 
باليمصية فيما اذا كان  األجوا  األسرية لمفرد ملطربة وتعاني مالن حالالة التصالدع والتفكالك  لالذا يتحالتم عمال  

عطالالا  اإلريالالاد األسالالري  الم سسالالا  التربويالالة واالجتماعيالالة وحتالال  م سسالالا  المجتمالال  المالالدني االرتمالالام باألسالالرة وا 
وجمالرى  آونالةجرمية في المجالال اإلعالمالي والبالرامج التربويالة ورالذ  المهمالة يتحالتم عمال  المريالدين الديالام بهالا بالين 

اإلريالالاد ومتابعتهالالا مالالن مالالالل النالالدوا  الةدافيالالة واالجتماعالالا  التالالي يمكالالن اسالالتهاللها فالالي المالالدارس لكالالي يدالالدموا 
األسالالري الالالذي يجمالال  عممالالا  الالالنفس فالالي جميالال  االتجارالالا  ان لفسالالرة األةالالر األكبالالر فالالي تيالالكل رويالالاتهم وتكالالوين 

 يمصياتهم في الكبر.
لدالالد نالالال مولالالوع الصالالحة النفسالالية ارتمالالام العديالالد مالالن العممالالا    والمتمصصالالين فالالي المجالالاال  النفسالالية والطبيالالة  

لسياسالالية   واالقتصالالادية  وجصالالب  رالالذا المولالالوع مالالن األمالالور المهمالالة واالجتماعيالالة   والتربويالالة   واالريالالادية   وا
ارتمالام باإلنسالان  التي ينبهي جن يوجه اليه الفرد   والمجتم  الرعاية الالئدة به  ألن االرتمالام بالصالحة النفسالية

تمالالالام   وتكامميتالالاله. واالرتمالالالام بتنميالالالة يمصالالالية الفالالالرد بجوانبهالالالا المتكاممالالالة بصالالالورة سالالالميمة   ومتوازنالالالة يعنالالالي االر
بجوانالالال  الصالالالحة النفسالالالية  وجن العمالالالل عمالالال  تمفيالالالء الميالالالكال  السالالالموكية   جو حمهالالالا ال يالالالتم اال عمالالال  جسالالالس   

 ( .  6  ص1997ومفاريم الصحة النفسية من مالل تدديم المدما  االريادية )سمين  
( ان 1983وجمالالا عالالن العالقالالة بالالين الصالالحة النفسالالية والتفكالالك األسالالري فدالالد جكالالد  دراسالالة )ممكالالي ومالالالك كالالوين  

 االسالالر ذا  التماسالالك الجيالالد تكالالون اكةالالر قالالدرة عمالال  الموازنالالة والمالالرور مالالن تمالالك االزمالالا  النفسالالية التالالي تمالالر بهالالا
بعكس تمك االسر ذا  التفكك التي تكون اكةر عرلة لموقوع في تمك االزما  التي قد ت ةر فالي تدديالة االسالرة 

المراردالالة التالالي ماللهالالا يكالالون تيالالكل الهويالالة  لوظائفهالالا وماصالالة تنيالالئة االبنالالا  فالالي المرحمالالة الحرجالالة التالالي تمةالالل 
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واالبنا  رنا في حالة ريجان وعناد  ورم بحاجة كبيالرة الال  رعايالة مالن االسالرة اواًل وارتمالام المجتمال  ةانيالًا النهالم 
                               يتدةرون وي ةرون في كل من االسرة والمجتم   .

لذا فدن الصحة النفسية تكس  اإلنسالان األمالان والطمدنينالة  اذ ال يالك فالي جن اإلنسالان المتمتال  بصالحة نفسالية  
جيدة يكون متزنا مطمئنا بعيدا عن رموم الحياة   وميكالتها   وال يصا  بالتوتر   والدمق ويذكر )بولبي( جن 

ة التي ري منطمق االنفتاح عم  الدنيا   والةدة الصحة النفسية االيجابية ري األساس في بنا  الطمدنينة النفسي
 (.16ص 2223 بالذا  بعيدا عن االنعزال   والوحدة" )جاسم

وُتَعد يريحة االحداث الجانحين في العراق من اليرائ  المهمة التي لم تحظ بالرعاية   واالرتمام الكافي  من  
جعالالل االرتمالالام بهالالا محالالدودا   ورعايتهالالا مالالن  الم سسالالا  البحةيالالة   فنالالدرة الدراسالالا  التالالي يالالمم  رالالذ  اليالالريحة

الدولة لعيفة .  قد جعم  دراسة متهيرا  البحث الحالي من الدراسا  المفيالدة التالي يسالتفيد مالن نتائجهالا لاليس 
االحالالداث الجالالانحين فحسالال    بالالل الدالالائمين عمالال  رعالالايتهم   واصالالحا  الدالالرار مالالن اجالالل تالالوفير مسالالتمزما  بنالالا  

  وان يمالالالارس دورا ايجابيالالالا فالالالاعال حالالالالرًا   ومسالالالتدباًل عمالالال  صالالالعيد العالقالالالا  االنسالالالان  بنالالالا ًا نفسالالاليا متكالالالامال
 االنسانية   واالجتماعية الصحيحة.

 اهداف البحث
 استهدف البحث الحالي التعرف الى : 
 التفكك االسري لدى االحداث الجانحين.-1
 الصحة النفسية لدى االحداث الجانحين.-3
 االسري والصحة النفسية لدى االحداث الجانحين.العالقة االرتباطية بين التفكك -5

 حدود البحث
يتحالالدد البحالالث الحالالالي بدراسالالة التفكالالك االسالالري وعالقتالاله بالصالالحة النفسالالية  لالالدى  االحالالداث الجالالانحين المالالودعين فالالي  

( سالنة والالذين حكالم عماليهم قبالل سالن 22-18المدارس اإلصالحية قسم تدريل اليبا  البالهين المحكومين مالن عمالر )
 ( . 2218-2217ة( والتابعة لوزارة العمل والي ون االجتماعية في محافظة بهداد الكرخ قسم اليبا  لمعام )سن18)
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  تحديد الم طمحات
 :(1981الياسين، ) Family dissociation  التعريف ال ظري لمتلكي االسري -

االسالرة مالدة طويمالة ويال دي باألسالرة الال  ريالا  ر    او الهجالر فددان احد الوالدين او كميهما او ال  الطالالق او
 .في تهيئة الجو المالئم المدعم بالح  واالنسجام امتالل توازنها ولعء قدراتها

  .(15ص 1981الياسين )
رالالو الدرجالالة الكميالالة التالالي يحصالالل عميهالالا المسالالتجي  مالالن مالالالل اجابتالاله عمالال  فدالالرا  مديالالاس  التعريففا ارارا:فف  

 في البحث الحالي التفكك االسري الذي تم بنا  
 :(1961)ماسمو  Mental health   التعريف ال ظري لم حة ال لسية-

امتالك االنسان يمصية سالوية تسالاعد  عمال  التعامالل مال  االحالداث التالي تحالدث معاله وتمتمالء عالن اليمصالية 
 .رير السوية والتي ال تتمكن من التعامل بيكل جيد م  االحداث المحيطة به

 (12 ص1962)ماسمو  
رالالو الدرجالالة الكميالالة التالالي يحصالالل عميهالالا المسالالتجي  مالالن مالالالل اجابتالاله عمالال  فدالالرا  مديالالاس  التعريففا ارارا:فف  

  في البحث الحالي. الصحة النفسية الذي تم بنا  
  (:2112سميم )Juvenile Delinquencyاالحداث الجا حون -

( سالنة والالذي يتمةالل فالي سالموك ال جمالقالي ومالارج عالن 18انحراء السموك عند األطفالال والمالراردين دون سالن )
 .( 433:2222 )سميم                                     الدانون وعم  قيم المجتم  ومعايير  . 

 االطار ال ظري  
     (W.Goode1971)وليام جود ال ظرية الملسرة لمتلكي االسري  

يالالرى وليالالام جالالود جن االسالالاس االول لصالالحة الفالالرد النفسالالية رالالو العالقالالة الوةيدالالة بالالين الفالالرد وجسالالرته ولالالعء      
العالقالالة العاطفيالالة والحنالالان االسالالري الالالذي يكالالون كالالاماًل )انفصالالال الفالالرد عالالن جسالالرته لسالالب  مالالا  جو جزئيالالًا فيعالاليش 

جطالقالًا حيالث يعجالز الوالالدان  معها ولكنها ال تمنحه الحنان(  ويحدث ذلك جمالا بسالب  عالدم وجالود الجالو االسالري
عن تكوين عالقا  عاطفية م  االبنا  النهما قد ُحرما من رالذ  العالقالة جو وجالود الجالو االسالري مال  عجالز  جمالا 
بسالالب  انيالالهال األرالالل جو الظالالروء االقتصالالادية جو االمالالراض ويكالالون للالالعء العالقالالة العاطفيالالة دور مطيالالر فالالي 

ممالالالالالا يتالالالالالرك جةالالالالالارًا مةالالالالالل بالالالالالط  النمالالالالالو العدمالالالالالي واالجتمالالالالالاعي يمصالالالالالية الفالالالالالرد جذا كانالالالالال  عالقتالالالالاله بدسالالالالالرته وةيدالالالالالة  
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( وبالالالالررم مالالالن جن جفالالالراد األسالالالرة يعييالالالون تحالالال  سالالالدء واحالالالد جال جن انحالالالالل االسالالالرة يظهالالالر 15: 2226)يالالالافي 
 يكالالون اتجالالا  التفاعالالل سالالمبيًا لالالد قالاليم االسالالرة بسالالب  سالالو  التوافالالق بالالين جفرادرالالا للالالعء التفاعالالل االيجالالابي جو

 (.448: 1992االسرية دورًا مهمًا في تكوين الهوية)ريث  والمجتم  لذلك فدن لمتنيئة
تسميا  مصطم  التفكك االسري فبعلهم يدعو  التفكك االسالري ويالتم بفدالد جحالد الوالالدين جوكميهمالا جو  وامتمف 

 الطالق جو الهجر جو تعدد الزوجا  جو ريا  ر  االسرة لمدة طويمة .
الالالة تعالالدد الزوجالالا  جو وفالالاة جحالالد الوالالالدين جو كميهمالالا جو ويحالالدث فالالي ح والالالبعض االمالالر يالالدعو  )تصالالدع االسالالرة(

الطالق وفريق ةالالث يطمالق عمياله )البيالو  المحطمالة( التالي يمربهالا الطالالق جو الفالراق جو مالو  جحالد الوالالدين جو 
فدالالالد عالالالرء التفكالالالك االسالالالري مالالالن مالالالالل  -(:W.Goode1971( جمالالالا )وليالالالام جالالالود 22 :1981كميهما.)الياسالالين  

 -االيكال الرئيسية االتية:
وفيها يعيش االفراد تح  سدء واحد ولكن تكالون عالقالاتهم فالي الحالد االدنال   وكالذلك )الدوقعة الفاررة(جسرة -1

 ببعلهم ويفيمون في عالقاتهم معًا )سو  توافدهم(  وعدم االلتزام بتبادل العواطء فيما بينهم. اتصاالتهم
عن تدةير الةدافا  في مدى صالبة ونوعيالة العالقالا  بالين الوالالدين جوال التهييرا  في تعريء الدور الناتجة -2

وبين الوالدين واالبنا  ةانيًا والصورة تكون اكةر ولالوحًا عنالدما يحالدث صالراع االبالا  مال  جبنالائهم الالذين رالم فالي 
 سن المراردة.

السالفر جو المالو  جو احداث مارجية وذلك مةل الهيا  االلالطراري الم قال  جو الالدائم ألحالد الوالالدين بسالب  -3
 ألسالبا تالوازن االسالرة وال تال دي وظيفتهالا فالي تنيالئة االبنالا  بصالورة سالميمة )السالفر  امالتاللالسجن. في دي الال  

 اقتصادية( .
الكالالوارث الدامميالالة التالالي تتسالالب  فالالي فيالالل ال جرادي فالالي جدا  الالالدور نتيجالالة االمالالراض النفسالالية جو العدميالالة مةالالل -4

االسالالالرة  والظالالالروء المرلالالية الجسالالالمانية المزمنالالة والمطالالالرة التالالي يكالالالون مالالالن التممالالء العدمالالالي اليالالديد الحالالالد جفالالراد 
( وجدير بالذكر جنه ال ينظر لجمي  جنماط تفكك االسالرة فالي جي مجتمال  257:1984الصع  عالجها)المولي 
 بنفس الدرجة من االرمية.

 ( Maslowماسمو )  ية ظر  ال ظرية الملسرة لم حة ال لسية 
( الالال  اإلنسالالان نظالالرة ايجابيالالة بوصالالفه قالالادرا عمالال  التدالالدم مالالن مرحمالالة الالال  جمالالرى فالالي  Maslowنظالالر ماسالالمو )  

تطور  االجتماعي  وان رذا التددم ال يحالدث بسالب  المتطمبالا  التالي يفرلالها البنالا  المعيالاري لممجتمال   ولكنهالا 
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يدالالوم عمالال   بالاألحرى بسالالب  المصالائص اإلنسالالانية الفطريالة   اذ يالالرى )ماسالمو( جن النمالالو الكامالل السالالوي المنيالود
تحديق اإلمكانا    والنمو نحو النلالج  وان مالا مدصالود بالالمرض النفسالي   رالو كالل مالا يال دي الال  اإلحبالاط   

ماسالمو( ال )وان اليالمص العصالابي طبدالا  لال (  Maslow,1970,p:75جو الحياد عن مسار تحديالق الالذا    ) 
ه األساسالالية  ورالالذ  الحديدالالة تمنالال  الفالالرد   رالالو ذلالالك الفالالرد الالالذي ُحالالِرَم مالالن الوصالالول الالال  ايالالباع   جو اكتفالالا  حاجاتالال

نحو التددم ال  الهدء النهالائي المتمةالل بتحديالق الالذا   ويالرى )ماسالمو( ان األيالماص العصالابيين   رالم جولئالك 
 (. 192  ص  1988الذين ييعرون بالتهديد   وانعدام األمن   واالحترام الدميل لمذا    ) صال    

اذ يالرى اناله يرلالي ررباتاله فالي البحالث عالن المتال  الجماليالة    ذاتاله ويحدد )ماسمو( صفا  اليمص المحدالق ل 
وتبهجاله  كالنظام   والتماةل   والجمال, ويتنارم م  معن  سر حياتاله   ويتدبالل ذاتاله  وايمالرين وحدالائق الوجالود

و يكالالون رالالذا اليالالمص تمدائيالالا   ومالقالالا   ولالاله روح الدعابالالة   ويكالالون قالالد حدالالق معظالالم قدراتالاله     مبالالرا  الحيالالاة
(Kagan, 1972 , p: 357)   (.11 ص 2229الميار اليه في )نمر 

وتبالالدو الصالالحة النفسالالية فالالي مالالدى تحديالالق اإلنسالالان إلنسالالانيته تحديدالالا كالالامال  فالنالالاس ممتمفالالون فالالي مسالالتويا    
صحتهم النفسية  ورناك م يرا  تحدد معن  اإلنسانية منها حرية الفرد التي يمارسها   ورو مدرك لحدودرا   

 :يتها حت  يصل ال  معن  الحياة  وقد يكون المعن  م يرا لمصحة النفسية لمفرد وكما يدتي ويتحمل مس ول
 جن يمتار ردفا   ويعمل عم  تحديده. -1

 جن يتعاطء م  ايمرين  ويحبهم . -2

 جن يمتزم بديم عميا كالمير   والجمال. -3

 .( 21-22  ص  1999جن ييعر باالنتما    وتدبل الذا  ) الفرخ  وتيم    -4

جراءاته  م هجّية البحث وا 
 اتبع  الباحةة المنهج الوصفي.م هج البحث: 
 مجتمع انبحث:

ويتكالون مجتمال  البحالث الحالالي مالالن األحالداث الجالانحين الالذين صالدر بحدهالالم حكالم قلالائي المالودعين فالي دوائالالر 
ولال  ( ي1والجالدول ) ( حدةًا جانحاً 525( والبالغ عددرم )2218-2217اإلصالح في محافظة بهداد لمعام )

 ذلك.                                   
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 ( 1جدول ) 
 و ف مجتمع المود ين اي دائرة أ الح الشباب

 
 
 

 اداتا البحث : 
 الملهوم:  تحديد -
 . وليام جودمن مالل االعتماد عم  نظرية   لتفكك االسريتم تحديد مفهوم ا  
 :الممياس و ياغتهاب اء امرات  -
اذ بمغ مجموع الفدرا  المستممصة   التفكك االسري مدياسفي بنا  فدرا   وليام جودنظرية  اعتمد  الباحةة  
كما روعي في صيارة الفدرا   جن تكالون قصاليرة  وذا  لهالة مفهومالة  وجن تكالون كالل فدالرة  ( فدرة  لفظية 16)

 (. 69:1981ميها لبنا  المداييس )الزوبعي وآمرون معّبرة عن فكرة واحدة  وري يروط جساسية ومتفق ع
ولدالالد تحددالال  الباحةالالة مالالن الصالالدق الظالالارري لمديالالاس التفكالالك االسالالري  ااالحية اللماارات )ال ااده الظاااهري(: -

والصحة النفسية  بصيهته األولية  من مالل عرله عم  مجموعة مالن المحكمالين فالي مجالال االريالاد النفسالي 
ومديالاس الصالحة النفسالية المكالون (فدالرة  16المكالون مالن )وقد تالم بنالا  مديالاس التفكالك االسالري  والصحة النفسية

الباحةة معيارًا لإلبدالا    ولهرض اإلبدا  عم  فدرا  المدياس  استمدم امام المحكمينلعرله   ( فدرة18من )
مالالالالالن لجنالالالالالة %( فالالالالالدكةر 82عمالالالالال  الفدالالالالالرة والمجالالالالالال وتوزيالالالالال  الفدالالالالالرة عميالالالالاله  ورالالالالالو حصالالالالالولها عمالالالالال  نسالالالالالبة اتفالالالالالاق )

 % (.122 واتل  بدن جمي  الفدرا  حصم  عم  اتفاق المحكمين وبنسبة )المحكمين
  التطبيق ارستطالع  

تعالالد تعميمالالا  المديالالاس بمةابالالة دليالالل يستريالالد بالاله المسالالتجي  لالالذا روعالالي فالالي اعالالداد تعميمالالا  المديالالاس جن تكالالون 
ولدالالالد قامالالال  الباحةالالالة بالالالدجرا  تجربالالالة اسالالالتطالعية وطبالالالق المديالالالاس بصالالاليهته األوليالالالة   بسالالاليطة ومفهومالالالة ووالالالالحة

تم امتياررم بصالورة عيالوائية وجكالد  الباحةالة جن اجالابتهم ألرالراض البحالث    االحداث الجانحينمن  (32)عم 
راجعالة العممي من ججل التدميل من التالدةير المحتمالل لعامالل المرروبيالة االجتماعيالة مال  عالدم ذكالر االسالم, وبعالد م

 العدد الدسم  
 525 قسم جحداث الكرخ  1
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عمالال  المديالالاس اتلالال  جن جميالال  الفدالالرا  والالالحة وسالالهمة االجابالالة ومفهومالالة وكالالان مالالدى افالالراد العينالالة اسالالتجابا  
 ( دقيدة.22-18الوق  المستهرق لإلجابة)

 الموة التمييزية - التحميل االح ائي للمرات الممياس:-
 -ومن اجل ايجاد الموة التمييزية لملمرات اتبعت الباحشة االسموب االتي:

 أجراء تحميل اللمرات -
 -تم استمراج الدوة التمييزية لمفدرا  بدسموبين : 
 أسموب اختيار المجمو تين المتطراتين :-أ
التفكالك االسالري %( مالن االسالتمارا  التالي حصالم  عمال  جعمال  الالدرجا  عمال  مديالاس 27تم امتيار نسبة الالال)  

%( مالالن االسالالتمارا  التالالي حصالالم  عمالال  جدنالال  الالالدرجا    ذلالالك جن رالالاتين النسالالبتين تمكننالالا مالالن 27ونسالالب  الالالال)
الحصالالول عمالال  مجمالالوعتين بالالدكبر حجالالم ممكالالن وجقصالال  تبالالاين ويدتالالر  توزيعهالالا مالالن التوزيالال  الطبيعالالي وبمالالا جن 

مجموعة   وعميه فدن ( استمارة لكل 54%( تكون )27( استمارة فدن نسبة الال)222مجموع عينة التحميل بمغ )
 ( استمارة . 128عدد االستمارا  التي ملع  لمتحميل يكون )

لعينتين مسالتدمتين بواسالطة الحديبالة  (t-test)ولدد تم تحميل فدرا  المدياس باستمدام معادلة االمتبار التائي   
ولكالل فدالرة مالن فدالرا   المتبار الفالروق بالين المجمالوعتين العميالا والالدنيا (SPSS)اإلحصائية لمعموم االجتماعية 

المديالالاس   حيالالث عالالد  الديمالالة التائيالالة المسالالتمرجة م يالالراً  لتميالالز الفدالالرة   وعنالالد مدارنالالة الديمالالة التائيالالة المحسالالوبة 
( وكمالالا رالالو 2,25لكالالل فدالالرة بالديمالالة الجدوليالالة تبالالين جن جميالال  فدالالرا  المديالالاس كانالال  مميالالزة عنالالد مسالالتوى داللالالة )

 .(2مول  في الجدول )
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 (2جدول)
 التلكي االسري ممياس التائي لعي تين مستممتين لمعراة الموة التمييزية للمراتاالختبار 

 

 رقم
 اللمرة

 المجمو ة الد يا المجمو ة العميا
الميماااة التائيااااة 
الوساااااااااااااااط  المحسوبة

 الحسابي
اال حااااااااااراف 

 المعياري
الوساااااااااااااااااط 

 الحسابي
اال حااااااااااراف 

 المعياري
1 221926 1229858 128889 1231722 12469 
2 129174 124863 124631 1268541 42216 
3 221111 1231722 128714 1239176 32515 
4 225815 1266562 124444 1263444 82583 
5 221296 121572 127778 1251157 32256 
6 221796 1233915 128333 1242337 42114 
7 221926 1262249 128148 1258516 22389 
8 222417 1247325 127793 1247325 52359 
9 221852 1243658 128519 1252871 32569 

11 221481 1241782 128519 1262668 22912 
11 221647 1254149 128433 125145 32312 
12 222417 1258367 129812 1223713 32127 
13 129174 124863 127793 1247325 52359 
14 225815 1266562 124444 1242337 22389 
15 221647 1254149 128433 125145 32312 
16 222417 1258367 129812 1223713 32127 
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  :التلكي االسريارتباط اللمرة بالدرجة الكمية لممياس -ب
ويتم في رذا االسمو  جيجاد العالقة االرتباطية بين درجة لكل فدرة بالدرجة الكمية   وقد تالم اسالتعمال معامالل   

( 222ارتباط )بيرسون(  الستمراج العالقة االرتباطية بين درجة كل فدالرة مالن فدالرا  المديالاس والدرجالة الكميالة )
لالدى مدارنتهالا بالديمالة الجدوليالة عنالد مسالتوى داللالة وقد كان  جمي  معالامال  االرتبالاط دالالة احصالائية  استمارة 

(2,25 ). 
 الشبات:

 :   طريمة االختبار وا  ادة االختبار-1
عمالال  عينالالة    لتفكالالك االسالالريوإليجالالاد معامالالل الةبالالا  بطريدالالة االمتبالالار   واعالالادة االمتبالالار    فدالالد طبالالق مديالالاس ا

ولالالال  عالمالالالا  ماصالالالة عمالالال  االسالالالتمارا  تالالالم امتيالالالاررم بالطريدالالالة العيالالالوائية  وتالالالم ‘  حالالالدث جالالالان (32قوامهالالالا )
ةالالم جعيالالد تطبيالالق المديالالاس بعالالد  لمعرفالالة اسالالما  المسالالتجيبين   لهالالرض اعالالادة تطبيالالق المديالالاس عمالال  العينالالة ذاتهالالا

وبعالالالد اسالالالتعمال معامالالالل ارتبالالالاط بيرسالالالون بالالالين التطبيدالالالين األول   والةالالالاني  اتلالالال  جن معامالالالل  مالالالرور جسالالالبوعين 
 . سذو داللة احصائية ييير ال  استدرار المديا ( درجة   ورو معامل2.84االرتباط قد بمغ )

  طريمة التجزئة ال  لية )االتساه الداخمي(:-2
  فالالي حسالالا  الةبالالا  بطريدالالة التجزئالالة النصالالفية  اذ قسالالم  حالالدث جالالان ( 32تالالم االعتمالالاد عمالال  العينالالة البالهالالة )

فدالالرا  فرديالالة  وبعالالدرا تالالم ( 8(فدالالرا  زوجيالالة و)8( فدالالرة الالال  قسالالمين  كالالل قسالالم )16فدالالرا  المديالالاس  البالهالالة )
كالان معامالل االرتبالاط ولما ( 2.6927تطبيق معامل ارتباط بيرسالون لنصالفي االمتبالار  فبمالغ معامالل االرتبالاط )
 ,Allen & Yen)براون التصالحيحية -المستمرج رو لنصء المدياس  لذلك جرى تصحيحه بمعادلة سيبرمان

1979, P.P. 79-80).    تعالد رالذ  الديمالة م يالرًا جيالدًا عمال  (2.82)  وبهالذا جصالبح  قيمالة معامالل الةبالا
 االتساق الداممي لفدرا  المدياس .

 : ل حة ال لسيةا االداة الشا ية: ممياس
بعالالد االطالالالع عمالال  العديالالد مالالن األدبيالالا  و الدراسالالا    و األطالالر النظريالالة السالالابدة ذا  العالقالالة بالمولالالوع      

تبن  الباحةة تعريء الصحة النفسية عم  وفق العالم ) ابرارام ماسمو(   الالذي عالرء الصالحة النفسالية امكانيالة 
   والنفسية. الفرد لتحديق ذاته عن طريق ايباع حاجاته الجسمية  واالجتماعية 

 



((    الهفسية الصحة يوم))  السهوي العممي املؤمتر  October 10, 2018 

 

572 
 

 تحميل اللمرات أح ائياً  : -
  -من ججل الكيء عن الفدرا  المميزة ورير المميزة تم تحميل فدرا  المدياس بطريدتين : 
 أختيار المجمو تين المتطراتين :-أ

 لهالالرض التعالالرء عمالال  الدالالوة التمييزيالالة لمفدالالرا  رتبالال  الالالدرجا  الكميالالة التالالي حصالالل عميهالالا ) جفالالراد العينالالة ( ترتيبالالا ً 
( 222%( مالن المجمالوعتين المتطالرفتين   وبمالا جن عالدد جفالراد عينالة البحالث )27تنازلياً    وتم جمتيار نسبة الالال)

( فالالالرد مالالالن عينالالالة البحالالالث لكالالالل مجموعالالالة مالالالن المجمالالالوعتين   وتالالالم جسالالالتمدام معادلالالالة 54فالالالرد   فمدالالالد تالالالم جمتبالالالار )
لمالدرجا  عمال  كالل فدالرة مالن فدالرا  المديالاس الفالروق اللاله لعينتالين مسالتدمتين لمعرفالة د (t-test)األمتبار التائي 

 (3الجدول ) ( يول  ذلك .3( والجدول )2.25وتبين جن الفدرا  كان  مميزة عند مستوى )
  حة ال لسيةالموة التمييزية للمرات ممياس ال

 

 رقم
 اللمرة

 المجمو ة الد يا المجمو ة العميا
الميماااة التائياااة 
الوساااااااااااااااط  المحسوبة

 الحسابي
اال حاااااااااراف 

 المعياري
الوساااااااااااااااااط 

 الحسابي
اال حااااااااااراف 

 المعياري
1 223333 1258277 124658 128333 42925 
2 223714 1259229    12537 125133 72879 
3 224174 126592 116111 125635 62747 
4 223333 1271141 125926 1263112 52778 
5 222593 126896 124444 1263444 72697 
6 222593 127569 126481 127146 42342 
7 225371 126154 123148 125771 112739 
8 223333 1264428 124444 126139 72397 
9 226111 125291 125371 126358 92542 

11 224444 126397 125111 125762 82325 
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11 225111 125746 122963 1261281 112621 
12 223519 1271463 125371 1269263 62161 
13 224815 1269338 124815 1263664 72817 
14 224259 1253561 12556 123787 82426 
15 223519 125548 1254944 126667 62448 
16 225371 126888 12411 125771 62397 
17 224111 124999 126919 126358 92542 
18 223333 117878 113999 125748 623333 

  القة درجة اللمرة بالدرجة الكمية : -ب
السالالتمراج العالقالالة االرتباطيالالة بالالين درجالالة كالالل فدالالرة مالالن فدالالرا  المديالالاس  تالالم اسالالتعمال معامالالل ارتبالالاط بيرسالالون  

 .( استمارة   وقد كان  جمي  معامال  االرتباط دالة جحصائيا222والدرجة الكمية لال)
 الشبات:

 :   طريمة االختبار وا  ادة االختبار
عمالال  عينالالة   لصالالحة النفسالاليةوإليجالالاد معامالالل الةبالالا  بطريدالالة االمتبالالار   واعالالادة االمتبالالار    فدالالد طبالالق مديالالاس ا

تالالالم امتيالالالاررم بالطريدالالالة العيالالالوائية  وتالالالم ولالالال  عالمالالالا  ماصالالالة عمالالال  االسالالالتمارا  ‘  حالالالدث جالالالان (32قوامهالالالا )
جعيالالد تطبيالالق المديالالاس بعالالد ةالالم  لمعرفالالة اسالالما  المسالالتجيبين   لهالالرض اعالالادة تطبيالالق المديالالاس عمالال  العينالالة ذاتهالالا

وبعالالالد اسالالالتعمال معامالالالل ارتبالالالاط بيرسالالالون بالالالين التطبيدالالالين األول   والةالالالاني  اتلالالال  جن معامالالالل  مالالالرور جسالالالبوعين 
 . س( درجة   ورو معامل ذو داللة احصائية ييير ال  استدرار المديا2.86االرتباط قد بمغ )

  طريمة التجزئة ال  لية )االتساه الداخمي(:
  فالالي حسالالا  الةبالالا  بطريدالالة التجزئالالة النصالالفية  اذ قسالالم  حالالدث جالالان ( 32تالالم االعتمالالاد عمالال  العينالالة البالهالالة )

وبعالالدرا تالالم تطبيالالق معامالالل ارتبالالاط بيرسالالون لنصالالفي االمتبالالار  فبمالالغ الالال  قسالالمين  (18فدالالرا  المديالالاس  البالهالالة )
ديالاس  لالذلك جالرى تصالحيحه كان معامالل االرتبالاط المسالتمرج رالو لنصالء المولما ( 2,7111معامل االرتباط )
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تعالد رالذ  الديمالة م يالرًا جيالدًا (2,83)براون التصحيحية  وبهذا جصبح  قيمالة معامالل الةبالا  -بمعادلة سيبرمان
 عم  االتساق الداممي لفدرا  المدياس .

 :الممياس ب يغه ال هائية 
جرالداء البحالالث الحالالي تالالم بعالد جن تالم اعالالداد المدياسالين والتدكالد مالالن مصائصالهما الساليكومترية   وبهالالدء تحديالق 

 .حدث جان (222تطبيق المدياسين معًا عم  عينة البحث األساسية والبالهة )
  الوسائل اإلح ائية :

 spssاستمدم  الباحةة الوسائل االحصائية المناسبة فالي البحالث الحالالي باالسالتعانة بالبرنالامج االحصالائي    
  رض ال تائج وتلسيرها

 التلكي االسري لد  االحداث الجا حين 1 الهدف األول : التعرف  مى -
جالالان   وتبالالين جن المتوسالالط الحسالالابي  حالالدث (200لتحديالالق الهالالدء تالالم تحميالالل اجابالالا  عينالالة البحالالث البالهالالة )

( 32( وعنالالد مدارنتالاله بالمتوسالالط الحسالالابي الفرلالالي )8.4187( بالالانحراء معيالالاري مدالالدار  )53.224المتحدالالق )
( ورالي اقالل مالن الديمالة 5.511-باستعمال االمتبار التالائي لعينالة واحالدة  جتلال  ان الديمالة التائيالة المحسالوبة ) 

(  ورالالالذا يعنالالالي جنهالالالا دالالالالة لصالالالال  299( وبدرجالالالة حريالالة )2.25( عنالالالد مسالالالتوى داللالالالة )1.96الجدوليالالة البالهالالالة )
( يولال  4  والجالدول )افالراد العينالةلدى التفكك األسري ازدياد درجة المتوسط الحسابي ورذ  النتيجة تيير ال  

 ذلك: 
 (4جدول )

 الميمة التائية لممياس التلكي األسري 

المتوساااااط  العدد  المتغير 
 الحسابي  

اال حااااراف 
 المعياري 

المتوسااااط 
 اللرضي 

الداللاااااااة  الميمة التائية 
 الجدولية المحسوبة  (1115)

التلكاااااي 
 األسري 

 دالة  1196 51511- 32 814187 532004 200

  .(5...( ػٌذ هسرْٓ )1.96* الم٘وح الجذّل٘ح ذسإّ )
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جن سالالو  التوافالالق جو لالالعء التعالالاطء جو  وليالالام جالالود فالالي مجالالال سالالو  التوافالالق  يالالةوتتفالالق رالالذ  النتيجالالة مالال  نظر 
جن جميالالال  رالالالذ  المكونالالالا  لالالالم   التبالالاين جو لالالالعء األمالالالن النفسالالالي بالالالين جفالالالراد األسالالالرة يالال دي الالالال  التفكالالالك األسالالالري

جسرتنا العريدة ويبد  رناك ما يجم  األسرة العراقية ررم كل رذ  الظروء واألزما  اال ورالي األصالالة تفتددرا 
 في حبكتها وعدم تفككها التي ظهر  في نتيجة رذا البحث.

 1ال حة ال لسية لد  االحداث الجا حين: التعرف  مى الشا ي الهدف
(حالالالدث جالالالان   فدالالالد جظهالالالر  نتالالالائج البحالالالث جن 222)بعالالالد تفريالالالغ بيانالالالا  عينالالالة البحالالالث الحالالالالي    والم لفالالالة مالالالن 

( درجة   وبانحراء معياري قدر  24,35متوسط درجا  الصحة النفسية عم  مدياس الصحة النفسية يساوي )
( درجالالة  وباسالالتعمال االمتبالالار التالالائي لعينالالة 36( درجالالة   وعنالالد مدارنتهالالا بالمتوسالالط الفرلالالي البالالالغ )12.87)

( درجالالة   ورالالي جعمالال  مالالن الديمالالة الجدوليالالة البالهالالة 25,747المحسالالوبة بمهالال   ) واحالالدة. تبالالين جن الديمالالة التائيالالة
 ( يول  ذلك.5(  والجدول )2.25(   عند مستوى )399(   وبدرجة حرية )1.96)
(   جن جفالراد عينالة البحالث ال يتمتعالون بالصالحة النفسالية   ألن الديمالة التائيالة المحسالوبة 5ويتبين من الجالدول ) 

 ( .399(   ودرجة حرية )2.25(   عند مستوى داللة )1.96ئية الجدولية   والبالهة )اعم  من الديمة التا
 (5انجدول )

 انصحت اننفسيت .نتائج االختبار انتائي نعينت واحدة نتحديد 

 الؼٌ٘ح

 

 

الْسططططط  

 الحساتٖ

الورْس  

 الفشضٖ

االًحطططشا  

 الوؼ٘اسٕ

الم٘وح الرائ٘ح 

 الوحسْتح

الم٘وطططططططططح 

الرائ٘ططططططططح 

 الجذّل٘ح

هسططططرْٓ  

 الذاللح

 

 

الذاللطططططططططططططططططططططططططططح 

 اإلحصائ٘ح

 

 غ٘ش دالَ 5... 1.96 25,747 87..1 36 24,35 ..2

 
وقالالالد اتفدالالال  رالالالذ  النتيجالالالة مالالال  رجي العالالالالم )ابرارالالالام ماسالالالمو( الالالالذي جكالالالد ان االنسالالالان ييالالالعر باألمالالالل   والطمدنينالالالة  

النفسالالية  اذا جَمالالَن الحصالالول عمالال  مالالا ييالالب  حاجاتالاله اللالالرورية   لتحديالالق النمالالو النفسالالي السالالوي   وعميالاله التمتالال  
 ( .89  ص: 1987بالصحة النفسية الجيدة   في جمي  مراحل حياته ) عودة وممكاوي   

 لتلكي االسري وال حة ال لسية1: التعرف  مى العالقة االرتباطية بين االشالث الهدف
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لتحديالالق رالالدء العالقالالة بالالين التفكالالالك األسالالري والصالالحة النفسالالية  تالالم حسالالالا  متهيالالرا  البحالالث باسالالتعمال معامالالالل 
معامالالالل االرتبالالالاط  ( حالالالدث جالالالان    وقالالالد بمهالالال  درجالالالة222ارتبالالالاط بيرسالالالون بالالالين درجالالالا  عينالالالة البحالالالث البالهالالالة )

( والمتبالالالالار داللالالالالة معامالالالالل االرتبالالالالاط باسالالالالتعمال االمتبالالالالار التالالالالائي تبالالالالين جن الديمالالالالة التائيالالالالة المحسالالالالوبة 2,244)
( وتيالير 298( وبدرجالة حريالة )2.25( عند مستوى داللالة )1.96( جكبر من الديمة التائية الجدولية )8,244)

درجالة زاد  بالين التفكالك األسالري والصالحة النفسالية  جي اناله كممالا سمبية  رذ  النتيجة ال  وجود عالقة ارتباطية 
 ( يول  ذلك: 6التفكك االسري انمفل  درجة الصحة النفسية  والجدول )

 ( 6جدول )

 وانصحت اننفسيت  قيمت معامم االرتباط انتفكك االسري

الرفكطط  تطط٘ي ل٘وططح هؼاهططر االسذثططا     

  ّالصحح الٌفس٘ح األسشٕ 

الذاللطططططططح  الم٘وح الرائ٘ح  الؼذد 

 الجذّل٘ح الوحسْتح  (5...)

 دالح  1.96 8,244 222 2,244

 (.298( ّتذسجح حشٗح )5...( ػٌذ هسرْٓ )1.96* الم٘وح الرائ٘ح الجذّل٘ح ذسإّ )      
وبالررم من جن جفالراد األسالرة يعييالون تحال  سالدء واحالد جال جن انحالالل االسالرة يظهالر بسالب  سالو  التوافالق بالين  

والمجتمال  لالذلك فالدن لمتنيالئة  يكالون اتجالا  التفاعالل سالمبيًا لالد قاليم االسالرة جفرادرالا للالعء التفاعالل االيجالابي جو
 (.448: 1992الهوية)ريث  االسرية دورًا مهمًا في تكوين

 انتىصياث:
 اٙذٖ:ح ْصٖ الثاحصذػلٔ ّفك ًرائج الثحس الحالٖ ، 

هطي الط ت ذطْف٘ش اًشططح اجرواػ٘طح ّذشفِ٘٘طح إلػطادج         شطشٗحح االحطذاز الجطاًح٘ي   اػطاء االُو٘طح ّالطذػن ل  -1

 اًذهاجِن فٖ الوجروغ .
ْٓ ّهؼالجح هوي لذِٗن اًخفاض فٖ هسر، االحذاز الجاًح٘يتٌاء تشاهج اسشادٗح ّّلائ٘ح ّػ ج٘ح لْلاٗح -2

 الصحح الٌفس٘ح. 
 اُروام ّسائر االػ م فٖ ذأك٘ذ ػلٔ اُوَ٘ الؼ لاخ االسشٗح غ٘ش الورفككح  ّاسرمشاسُا-3

 انمقترحاث:
 اآلتي :انباحثت قترح تاستكماال ننتائج انبحث انحاني 

، الحالطح االجرواػ٘ططح ،   الجطٌ   اجطشاء دساسطح هواشلطح للذساسططح الحال٘طح ، ّادالطات هرخ٘طشاخ االططشٓ كورخ٘طش       -1

 ّالرحص٘ر الذساسٖ ، لوؼشفح الفشّق راخ الذاللح االحصائ٘ح ت٘ي ذل  الورخ٘شاخ .
 هغ هرخ٘شاخ االشٓ هصر الخثشاخ الوإلوح ، ّاالذزاى الٌفسٖ ..... الخ  فك  االسشٕست  الر-2
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 الم اااااااااااااااااااااااااااااااااااادر
  ، "الشعور باألمن والحاجة الى األماان واالساتمرار والطمي ي اة":  (0223  ) الحسنحمودي عبد جاسم   -

 يبكة المعموما  الدولية )االنترني (.
 –  مكتبة االنجمو   مصر  القة الوالدين بالطلل واشرها بج اح االحداث ( :1972حسن   محمد عمي )-
  " الع ااااااااف األسااااااااري أساااااااابابه ومظاااااااااهر  و شااااااااار  و الجااااااااه ( :2229الحميبالالالالالالالالي  مالالالالالالالالالد بالالالالالالالالن سالالالالالالالالعود)-

 مدار الوطن لمنير والتوزي   الرياض.
   دار المعالارء  جمهوريالة  الموسو ة المخت رة اي  مم ال لس والطب العمماي(: 1976المولي   وليم   )-

 مصر العربية  .
 جامعالالالة الموصالالالل  دار  ال لسااايةاالختباااارات والممااااييس ( : 1981الزوبعالالالي  عبالالالد اي الجميالالالل  وامالالالرون ) -

 الكت  لمطباعة والنير. 
   دار النهلة العربية   بيرو    لبنان  مم ال لس ال مو( :2222سميم   مريم )-
  اطروحالالة دكتالالورا  االماان والتحماال ال لساايان و القتهمااا بال ااحة ال لسااية( : 1997سالالمين  زيالالد بهمالالول   )-

 المستنصرية  بهداد.رير منيورة  كمية ايدا   الجامعة 
 1ممياس ال حة ال لسية و القتُه بسمات الشخ ية( : 2229سهام  كاظم نمر   )-
 رسالالة ماجسالتير  المطاري التلكي االسري وا حاراف االحاداث ااي المجتماع:(2226اليافي  محمد مبالارك .) -

  جامعة نايء  كمية الدراسا  العميا  قسم العموم االجتماعية .
 –  كميالالة ايدا   مطبعالالة التعمالاليم العالالالي الشخ ااية بااين الت ظياار والمياااس: 1988صالالال   قاسالالم حسالالين   -

 بهداد.
 الع اااااااف األساااااااري ااااااااي المجتماااااااع الساااااااعودي أسااااااابابه و شاااااااار (:2212الصالالالالالالالهير  محمالالالالالالالد بالالالالالالالن حسالالالالالالالن)-

 . " مركز البحوث والدراسا   جامعة نايء العربية لمعموم األمنية  الرياضاالجتما ية
  دار الةدافة لمنير والتوزي   عمان .1 ط اضطرابات الوسط االسري(:2226العكايمة  محمد سند .)-
لاد  طمباة  .الهيئة المصرية العامة لمكتا   الدالاررة . قاموس  مم االجتماع(:1992ريث  محمد عاطء .)-

   جامعة بهداد جطروحة مددمة ال  مجمس كمية التربية لمبنا   المرحمة اإل دادية )ب اء وتطبيه(
  " دار األفهام لمنير والتوزي  الرياض  ص .مشكالت اي حياة المراهه(:2215)محمد .وفا  -
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  عالم المعرفة ببيرو  . أشر التلكي العائمي اي ج وح االحداث(:1981الياسين  جعفر عبد االمير .)-
 

  Allen,   M.   and    Yen .  M ).1979 :( Introdietion  to  Measurement   Theory . 

U.  S. A. California  Book/  Cole 

 Maslow,L.(1971):social psychology;anointer disciplinary oppoachto 

humanbehavior, bosto:Holbrook press. 
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 (1مهحق رقم)

 مقياس انتفكك االسري بصيغته اننهائيت

 ذح٘ح ط٘ثح

ت٘ي ٗذٗكن هجوْػح هي الفمشاخ ، اسجْ االر٘اس ها ذشًَّ هٌاسثا هي الثذائر الرٖ ّضطؼد اهطام كطر فمطشج هطي      

اهططام الثططذٗر الططزٕ ٌٗطثططك ػلطط٘كن . ػلوططا اًططَ ال ذْجططذ اجاتططح صططح٘حح    ( √)الفمططشاخ ، ّرلطط  تْضططغ ػ هططح   

ػلِ٘طا ححططذ سطْٓ الثاحططس ،   ،ّاالطشٓ الاطةطح ،كوططا اًِطا ال ذسططرخذم اال ألغطشاض الثحططس الؼلوطٖ ،ّلطي ٗطلططغ       

 شاكشٗي لكن ذؼاًّكن هؼٌا ....

 

 الثاحصح

 

َٖ ذواهًا الفمشج خ َٖ الٔ حٍذ ها ذٌطثك ػل َٖ اتذًا ذٌطثك ػل  ال ذٌطثك ػل

    ّالذٕ توطالثٖ ضة٘لح.اُروام  1

    اسؼٔ جاُذا إلسضاء ّالذٕ. 2

    ٗضشب ّالذٕ ّالذذٖ تمسْج 3

    اشؼش اى اسشذٖ غ٘ش هرواسكح. 4

    ٗؼالثٌٖ ّالذٕ تالضشب ّالشرن 5

    ّالذٕ ٗؼ٘ش تؼ٘ذا ػي اسشذٖ 6

    حذز اًفصات هإلد )ُجش(ت٘ي ّالذٕ 7

ٌٗفططك ّالططذٕ جططزء كث٘ططش هططي دالططر االسططشج    8

 ػلٔ هلزاذَ الخاصح.

   

    ّالذذٖ هطلمَ. 9

  اح٘اًا ٗملمٌٖ هشض احذ افشاد اسشذٖ. .1

 

  

    افرمذ الحٌاى داالر اسشذٖ. 11

لكر فطشد هطي افطشاد اسطشذٖ ػالوطح الخطا         12

 الزٕ ٗؼ٘شَ.

   

 

 

    اًا لسد فخْسا تأسشذٖ. 13

    اح٘اًا ٗملمٌٖ هشض احذ افشاد اسشذٖ. 14

    اذجٌة الرذالر فٖ هشاكر اسشذٖ. 15

    للح االحرشام ت٘ي افشاد اسشذٖ. 16
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 (2مهحق رقم )

 مقياس انصحت اننفسيت بصيغته اننهائيت

 

َٖ ذواهًا الفمشج خ َٖ الٔ حٍذ ها ذٌطثك ػل َٖ اتذًا ذٌطثك ػل  ال ذٌطثك ػل

لطططذٕ االهكاً٘طططح ػلطططٔ هْاجِطططح الوشطططك خ    1

 الرٖ ذْاجٌِٖ.

   

    اشؼش تالشاحح ّالسؼادج فٖ ح٘اذٖ. 2

    شمرٖ تٌفسٖ ضؼ٘فح. 3

    اشؼش تالرؼة ػٌذ ل٘اهٖ تؼور ها. 4

    اشؼش تاالكرةاب ّالحزى. 5

    اشؼش تأًٖ حممد طوْحٖ. 6

    اشؼش اى فش  ح٘اذٖ لذ ضاػد. 7

    اشؼش تالرفاؤت فٖ ح٘اذٖ. 8

    شِ٘رٖ للطؼام غ٘ش ج٘ذج. 9

  اشكْ هي صذاع فٖ سحسٖ. .1

 

  

    صحرٖ الثذً٘ح ج٘ذج   11

    اشؼش تالرْافك االجرواػٖ هغ االالشٗي. 12

 

 

ػاشططْا اشططؼش تططالخ٘شج هططي االالططشٗي الًِططن    13

 ح٘اج افضر هٌٖ.

   

    ػ لرٖ تاألالشٗي ج٘ذج. 14

    ذحولٖ لضخْ  الح٘اٍ ضة٘ر. 15

    اشؼش اى الحظ لن ٗحالفٌٖ دّها. 16

    ًظشذٖ للح٘اج اٗجات٘ح. 17

    احة الرؼاّى هغ االالشٗي. 18

 

 

 

 


