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 للغة العربيةملخص الدراسة با
 -ملخص الدراسة:

تخضك للقواني  االجتماعية  ،هعتب  الزواج مؤساة تتشف  بواساترا عأ ة طبيعية بي  ال ج  والم اع

و د تاي  الحياع الزوجية عل  وتي ع واندع ب ون م  االناجام وفيرا تاتم  الحياع  الم تباة ب قافة المجتمـك.

تن هضا  فيرا ال ج  ةل  الزواج م ع إانية او إال ة و د همتد فن ةال ام   اك بعض الحاالت ال ،الزوجية

 .ظا  ع تعدل الزوجات و ذا ما اصالح عليهبعض الحاالت ةل  ال ابعة 

التع ف عل  العوام  االجتماعية وال فاية الم تباة بتعدل الزوجات كما واستردفت  ذه الدراسة 

م كز التوجيه ( م  ال جا  المت لله  عل  111نة م  )عل  عي ة مفوالدراسة  ذه طبقت ، وهدركرا ال جا 

وضك ت ور مقت ا م  بمحافظة اسيوط، و د خ جت الدراسة بوضك له وط م كز واترشال ا س ي ب

 .م ظور المدخ  ا هفولوجن للتعام  مك تعدل الزوجـات

 : الكلمات املفتاحية

 املدخل االيكولوجي . –تعدد الزوجات  -الزواج 
 

 اسة باللغة اإلجنليزيةملخص الدر
 

Marriage is an institution through which a natural relationship is formed 

between men and women, this relationship subject to the social laws related to the 

culture of society. Marital life may go on one way with a kind of harmony in which 

marital life will continue, but there are some cases in which a man is hope to marry 

with a second or third time and in some cases may extend to the fourth and this is 

what is termed the phenomenon of polygamy. 

This study aimed to identify the social and psychological factors associated 

with polygamy as perceived by men. This study was applied to a sample of (100) 

men who in the family guidance and counseling center in Dayrut, in Assiut 

Governorate. The study result referred to a suggested proposed from the 

perspective of the ecological perspective in social Casework to deal with the 

polygamy phenomenon. 

 

Key Words,  
Marriage - polygamy - Ecological Perspective. 
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 أنالظ: مدخل لمشكلة الدراسـة:

دال تارهخ البش  وباختأف عقا د   ةم ا س ع  ن الب يام االجتماعن ا ساسن فن المجتمك، وعل  امت

الده ية والا تر  وإقافاتر ، كانت ا س ع القاس  المشت ك بي  ك  البش  عل  اختأفر ؛ فالزواج وتفوه  ا س  

  و اتطار الذي ش عه هللا لياتم  ال ون البش ي وتت  به خأفة هللا عل  ا رض. 

لف ه  هحدل ذلك فن  وله تعال  "ها اهرا ال اس اتقوا وآلم ونواا كوجام م ذ اللحظة ا ول  والق آم ا

ا وناااا واتقوا هللا الذي تااالوم  ربف  الذي خلقف  م  نفس واندع وخلق م را كوجرا وبث م رما رجاالا ك ي ا

 (1)سورع ال ااا:آهة                                 به وا رنام ةم هللا كام عليف  ر يبـاا".

س ع فن نياع ك ا م  الف ل والمجتمك باعتبار ا او  وا   المؤساات اتناانية هجد وتفم  ا مية ا 

فيرا الف ل الامأني ة واالستق ار وال انة والدفا التن هفقدونرا فن مفام آخ ، وما ه تبط بذلك م  تأسيس 

 ع بف  الوار ا انماط الوعن وتف هس مفا ي  و ي  وسلوكيات تدع  تماسك المجتمك ونموه وه تبط الاا ا س

بالم اخ الاا د وال اتج ع  نمط العأ ة بي  الزوجي  الذي هتأإ  بف ي  م  العوام  م را عوام  اجتماعية او 

 (45، ع2113)كاتبن،    عوام  ا ت الهة وعل  عم  الزوجي  وعدل س وات الـزاوج.

  نرا ا ساس الش هك الالي  والزواج  و تلك العأ ة االجتماعية بي  ال ج  والم اع التن هباركرا هللا

لتفوه  ا س ع خلية المجتمك ا ول ، والتن وضك لرا الضوابط والمعاهي  االجتماعية الم ظمة، والزواج س ة 

نميدع وعأ ة مرمة بي  الزوجي  تقوم عل  اساس  ي  له ية واجتماعية وا ت الهة، و و عام  اساسن ه ظ  

 (15، ع2115)سليمام،                                              بقاا ال ون اتناانـن.      

وهعتب  الزواج مؤساة تتشف  بواساترا عأ ة طبيعية بي  ال ج  والم اع، تخضك للقواني  

، 2115)خأصن،                                 االجتماعية الم تباة ب قافة المجتمـك.

 (731ع

ة وجعله اساس الت ا  ال ج  بالم اع ات االا عل  س ة انبيا ه ورسله وش ن هللا الزواج م ذ الخليق

و و نظام ةلرن ش عه هللا لخي  اتناانية لم لحة المجتمك البش ي فن ة امة لعا   ا س ع التن  ن عمال 

، 2116)محمد،                                                           ا مة عل  اكم  وجه وانا  نظـام.

 (277ع

ا  ا بقوله تعال : "وهللا جع  لف  م  انفاف  اكواجا و د امت  هللا عل  عباله بأنه لر  م  انفار  اكواجا

 (72)سورع ال ح :آهة                                         وجع  لف  م  اكواجف  ب ي  ونفـدع".

ام وفيرا تاتم  الحياع الزوجية، ةال ام و د تاي  الحياع الزوجية عل  وتي ع واندع ب ون م  االناج

  اك بعض الحاالت التن هضا  فيرا ال ج  ةل  الزواج م ع إانية او إال ة و د همتد فن بعض الحاالت ةل  

ال ابعة مما هُوجد لاخ  مجتمع ا ظا  ع تعدل الزوجات، والتن ت تش  فن كافة المجتمعات الع بية واتسأمية 

ام  2117الم  ي ب فة خاصـة، وتؤكد االن ا يات ال الرع فن اكتوب  ب فة عامة وفن المجتمك 

آلف( رج  متزوج بأك   م  كوجة. )الجراك الم كزي للتعبئة العامة  11908( رج  م  ةجمالن )3159)

 (2117واتن اا، 

وتعدل الزوجات نمط م  انماط الزواج، هباا بمقتضاه ام هفوم فن ع مة ال ج  اك   م  كوجة 

 (335، ع2114و د اخذ برذا ال ظام ك ي  م  الشعوم فن مختلف الع ـور.     )شتيوي، ك لاشة،  واندع؛

ا بغي  عدل محدل  وجاا اتسأم وعدل الزوجات بعد ام كام ام  شا ك، فالزواج فن الجا لية كام مبانا

اند ا مور التن واجررا كذلك التوراع جاات فيرا اتبانة لغي  عدل محـدل. ونح  نعتقد ام تعدل الزوجات كام 

اتسأم بتش هك متدرج تحوطه مجموعة م  الش وط تجع  ةبانته فن ال راهة نالة است  ا ية او ض ورع لرا 

 (282، ع2114مب راترا وضماناترا فن الو ت نفاـه. )الايد، 



 جامعة الفيوم   -لخدمة االجتماعية للدراسات والبحوث االجتماعية مجلة كلية ا

 

 259 

 العدد التاسع عشر

تعدل ول  هوجد نبن فن تارهخ ا لهام هخب  ام هللا ج  وعأ  د ن م عليه تعدل الزوجات، ب  ةم 

الزوجات س ة لف ي  م  ا نبياا، فم أا ةب ا ي  عليه الاأم له كوجتام، وسليمام كام له اك   م  ذلك ومحمد 

)صل  هللا عليه وسل ( كام مجمون م  تزوج م  ال ااا ةندى عش  لف  ل  هماك لفعة واندع ةال تاعة لقوله 

اكواج ولو اعجبك نا ر  ةال ما ملفت همي ك ،  تعال : "ال هح  لك م  ال ااا م  بعد وال ام تبد  بر  م 

 (52وكام هللا عل  ك  شنا ر يبـاا".                                                   )سورع ا نزام:آهة 

ومما الشك ام لتعدل الزوجات عدل م  ا سبام لدى العلماا والبان ي ، نيث بعد وجول الزهالع فن 

لع فن اعدال المالقات فيزهد عدل الايدات العوانس باب  عزوف الشبام ع  الزواج تعدال القواني  والزها

وكهالع اعدال المالقي   م الزواج وا س ع ةم ل  هت  انت امرا ومفانترا فيزهد الاأ  والت م  الذي هحدث 

فيتزوجرا آخ  باب  الحوالث والح وم وغي  ا؛ نيث انه فن التارهخ اتسأمن ام الم اع التن مات كوجرا 

 (312، ع2111با عـة.)نا ، 

ا ه جك التعدل ةل  نقص عدل ال جا  نتيجة الح وم نيث و ك فن اوروبا م  ن وم عالمية،  واهضا

 (26، ع2116مما لعا المفف ه  الغ بيي  ام ه  حوا بإ  ار تعدل الزوجـات.                    )ونيس، 

لزوجة باب  الم ض او عدم  درع الم اع عل  اتنجام وم  ا سبام الرامة لتعدل الزوجات عق  ا

كالعق  م أا مك رغبة الزوج الفا هة فن ال ا ، وفن  ذه الحالة ليس له ةال ام هالق كوجته إ  هتزوج ام اع 

 (212، ع2118اخ ى او هعدل الزوجـات.                                                        )ناي ، 

زوجة ع  القيام بالواجبات الزوجية لم ض او سواه و ذا ةك ام للم اع فإم  عد برا وهعد عجز ال

 الم ض ع  الاا واجباترا الزوجية فم  الوفاا لرا ةبقاؤ ا عل  ذمة الزوج والزواج بام اع اخـ ى.  

 (313، ع2111)نا ،                                                                            

و د هفوم ال ج  وطبيعة عمله سب  للتعدل التن تقتضن الت ق  فن البأل المتباعدع وال ت غ  الزوجة 

فن م انبته و  اك ناجة هلجأ ةليرا بعض ال جا  ذوي الزوجات الع بيات ه وم ام التزوج عل  كوجة 

 (1663، ع2111 ا ي ، )ةب                                    و ا فض  ليااعد ا عل  تألهبرـا.

وم  ضم  اسبام التعدل ك ا ية ال ج  لزوجته نيث  د هشع  الزوج بالف ا ية تجاه كوجته  سبام 

 (18، ع1988ت جك ةل  سوا ت  فاترا و د تفوم الم اع مظلومة فن الف ا يـة.                )العاار، 

اتنجام لدى الم اع او تباعد الحم  او  وم  ا   اسبام التعدل فن الزواج ةنجام اتناث فقط او تأخ 

 (413، ع 2111رغبة الزوجة نفارا فن ةنجام عدل م  ا ب ـاا.                                 )ع مام، 

وهؤكد الوا ك ام   اك بعض الحاالت  د هتزوج فيرا ال ج  إانياة وم را ال غبة فن ةنجام الذكور 

 م  الخ ه  له بدوم اوالل وخوفه م  الموت بدوم اوالل.وةنجام اب اا اك  ، ونظ ع الشفقة 

 نبنظرة تحليلية إلى العوامل الساب ة يتعين لنا: 

  ل م لمعل رأح  الملرأح  الع و و اللتمم و -1
 ل م  وضال  اعو م  مح ول ع لةر  ازولأح وركزل غمارأت م وقو ال لرماغ إل  ق لم لمأع م   م   -2

 ازولمل كمم  رر  ل م  ارمادأح و اع مم , إال  ح  اور  ع  ااماأع ر ي  ازولع  امتضرر  مح تعوو 
ألإلب  هتممم م   م  اعو م  و أل رمب كمم أورك م  ارل   الي  وو  ازولمل؛ وهل  مم  لوضاه 

 تعإلأالا فو  اور  ع  امأو لأع  اتو  وف ألرأ م  ارماـ .
الرامة ال  ياية، كما هعتب  المجا   وهعد لور الخدمة االجتماعية فن المجا  ا س ي م  ا لوار

ا س ي م  ا دم المجاالت التن ُمورست فيرا الخدمة االجتماعية ب فة عامة وخدمة الف ل ب فة خاصة 

 بمداخلرا المتعدلع، والتن م را المدخ  ا هفولوجن فن خدمة الفـ ل.

ا شامأا هاا   فن فر  الالوك اتناانن والبيئة االجتماعية  وهعتب  م ظور ا ناا  ا هفولوجية ةطارا

كذلك توجه  ذه ال ظ هة الممارسة العامة للخدمة  –و ن بؤرع ا تمام الممارسة العامة للخدمة االجتماعية 

االجتماعية ع د تعام  الممارس العام مك ال اس والمشفأت، وتااعد عل  فر  التفاع  المتبال  بي  ا ناا  
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ا هوف   ذا الم ظور ا م اسباا ومتفامأا لفر  وتفاي  مشفأت العمأا وتوفي  اتست اتيجيات  والبيئة، اهضا ةطارا

 (117، ع2117وا سالي  الم اسبة للتعام  معرـا.                                           )ابو ال   ، 

ا بيئياا وةلراك نقيقة التفاع  و مجتمعه نيث هعد لور ا خ ا ن  و  يامه بتفاي  المشفلة تفاي ا

  الخاع والعام وم  إ  التخايط العأجن لرا م  خأ  ما هام  العأج البيئـن.

وهردف المدخ  ا هفولوجن فن  ذه الدراسة الحالية ةل  التع ف اوالا الفشف ع  العوام  االجتماعية 

ال ج  إ   وال فاية التن تفم  وراا تعدل الزوجات م  وجرة نظ  م  هقُب  )هُقب ( عل   ذا التعدل و و

ا  محاولة التوص  ةل  ت ورات ومؤش ات للتعام  مك  ذا التعدل ومب راته با هقة ةهجابية تجع  م ه ام ا

ض ورهاا فن بعض الحاالت ومقبوالا فن ناالت اخ ى وبالت اضن فن ناالت إال ة وتوصيف الوار جدهدع 

للتعام  مك تعدل الزوجات بشف   لألخ ا ن العام  مك الحاالت الف لهة بالمؤساات ا س هة ب فة خاصة

 ةهجابـن.

وب ااا عل  ما سبق فقد ندل البانث  ضية لراسته فن التع ف عل  العوام  االجتماعية وال فاية 

 الم تباة بتعدل الزوجات كما هدركرا ال جا  و د ه ب ق ع   ذه القضية عدل  ضاها ف عية تشمـ :

 رلم  لوي  ألوالو وغأرهـم؟مم  امررر ور   تعوو  ازولمل مح ول ع لةر  ا -1
 مم موى و قعأع  امررر ل  امرترطع رتعوو  ازولمل مح ول ع لةر  ارلـم ؟ -2
 مم  اوور  اعع و ا ةومع  اللتمم أع ومممر ت م رمامؤ  مل  امةت عع فأمم أتع ج رتعوو  ازولـمل؟ -3
 رشك  إألمرـو؟مم  اوور  امدترح  ام تلو مح  اموة   ألأكواولو فو  اتعمم  مع تعوو  ازولمل  -4
 مم  امؤ  مل  اتو ألب  ح ألمط ر م  اتعمم  مع تعوو  ازولمل وملمقشع   رمرـه؟ -0
 مم  اعو م   اللتمم أع  امرترطع رتعوو  ازولمل كمم أورك م  ارلم  رماوله  ادر و رإلعع ةمإلـع؟ -2
 ؟ ي  اعو م   اللتمم أع  ك ر تأ أرا  مح غأرهم فو تعوو  ازولمل مح ول ع لةر  ارلـم  -0
 مم  اعو م   الع أع  امرترطع رتعوو  ازولـمل؟ -.
 مم  اعو م   الع أع  ألك ر شأو ام اللتشمر تعوو  ازولمل كمم أورك م  ارلـم ؟ -.
 لتشمر تعوو  ازولمل رماوله  –فو ضو   ادأم  املتمعأع و اشر أع و اتشرأعأع  –مم موى و قعأع  -17

  ادر و ومررر ل لاك مح ول ع لةر  ارلـم ؟
ةمهر  تعوو  ازولمل فو  اوله  ادر و مح ملةور  اموة   الأكواولو فو ةومع  اعرو ومم  مم تع أر -11

 آاأمل  اتعمم    ألمرو مع م؟
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  انيظا: الدراسات الساب ـة:

( بعنوان اآل ار االجتماعية نالنفسية لتعدد الزنجات على المرأة نتربية 3331دراسة )ععد الوهاب,  -5

 محافظة عدن: دراسة ميدانيـة. األبناء في اليمن: نموذج

مع فة ماتوى عمق الإار االجتماعية وال فاية لتعدل الزوجات عل  الزوجة فن محافظة  أهداف الدراسة: -أ

عدم، والتع ف عل  لرجة العأ ة بي  المشفأت االجتماعية وال فاية التن تؤإ  عل  الزوجات باب  تعدل 

 اإ  تعدل الزوجات عل  ا ب ـاا.الزوجات ولرجة وعير  بالمشفلة، مع فة 

 استخدمت فن  ذه الدراسة الاع االستبيـام. منهف: الدراسة: -ب

تشي  نتا ج الدراسة ةل  ا   الإار واك   ا ندع اتجاه تعدل الزوجات  ن كهالع التوت   نتائف الدراسة: -ث

ع والحاد بي  ا ب اا وضعف وس عة االنفعا ، وبال ابة لآلإار عل  ا ب اا تظر  اك   ا مية  ن الغي 

 العأ ة بي  ا ب اا والبـاا.                                                                   

( بعنوان دنر م ترا ألخصائي خدمة الجماعة في الت فيف من المشكالت 3338دراسة )الزنان ,  -3

جميع مكات  التوجيه ناالستشارات األسرية  المترتعة على تعدد الزنجات دراسة نصفية مطع ة على

 بمحافظة كفر الشيـخ.

تردف  ذه الدراسة عل  التع ف عل  ا سبام الوا عية لتعدل الزوجات فن مجتمع ا.،  أهداف الدراسة: -أ

ومحاولة علمية لبلورع المشفأت المت تبة عل  تعدل الزوجات.، محاولة التوص  ةل  لور مقت ا  خ ا ن 

 ماعة للتخفيف م  المشفأت المت تبة عل  تعدل الزوجـات.خدمة الج

  ذه الدراسة وصفية فتتضم  لراسة ووصف الحقا ق ال ا  ة المتعلقة بتعدل الزوجـات. نوع الدراسة: -ب

 اعتمدت الدراسة عل  م رج الماح االجتماعن الشامـ . نوع المنهف: -ت

 ا واالستبيـام.المقابأت المفتونة مك الخب ا أدنات الدراسة: -ث

م ض الزوجة  -1توصلت الدراسة ةل  ام ا سبام الوا عية لتعدل الزوجات تتم   فن:  نتائف الدراسة: -ج

كهالع ال غبة الج اية والروس  -4الخ س الزوجن.  -3ناجة الزوج ةل  اال تمام العاطفن.  -2ا ول . 

تقدم س   -7لتعدل م  ا م والجد او ا  ارم. اكتاام إقافة ا -6ك ا ية الزوج لزوجته.  -5بالج س الخ . 

عدم  يام الزوجة  -11 لة اال تمامات المشت كة بي  الزوجي .  -9عق  الزوجة ا ول .  -8الزوجة ا ول . 

ا تمام  -13ال فور االنفعالن م  الزوجة ا ول .  -12الب ول الج ان للزوجة.  -11با عما  الم وطة برا. 

 ب اا عل  ناام الـزوج.                                           الزوجة ا ول  با 

( بعنوان المشكالت االجتماعية للزنجة المتضررة من تعدد الزنجات ندنر 3353دراسة )عثمان,  -0

 خدمة الفرد في مواجهتهـا.

الزوجات.،  التع ف عل  المشفأت االجتماعية للزوجة ا ول  المتض رع م  تعدل أهداف الدراسة: -أ

 التع ف عل  لور خدمة الف ل المتو ك لمواجرة المشفأت االجتماعية المت تبة عل  تعدل الزوجـات.

 ذه الدراسة م  الدراسات الوصفية التن تتضم  لراسة ووصف الحقا ق التن تق ر الوا ك  نوع الدراسة: -ب

 االجتماعن لقضية معي ة )تعدل الزوجـات(.

الدراسة عل  م رج الماح االجتماعن الشام  للزوجات المتقدمات بال  الخلك  اعتمدت نوع المنهف: -ت

 بمفات  محفمة ا س ع او تاوهة الم اكعات  سبام ت اجك لزواج اكواجرـ .

 صحيفة االستبيـام. أدنات الدراسة: -ث

( نيث 1211تشي  ال تا ج ةل  وجول ف و  ذات لاللة ةن ا ية ع  ماتوى مع وهة ) نتائف الدراسة: -ج

( م  الزوجات المتض رات م  تعدل الزوجات ام م  ا   المشفأت المت تبة عل  تعدل %2111  رت )

الزوجات: رفض الزوجة الزواج ال انن لزوجرا.، الشعور بات انة م  الزواج الخ .، تفضي  الزوج للزوجة 

ح ع  ا والل.، مي  الزوج عاطفياا الجدهدع مالهاا، انانية الزوج بعد الزواج ال انن.، رفض الزوج الت وه
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للزوجة الجدهدع.، ة ما  الزوج للحقو  الش عية للزوجة المتض رع، ووجول ف و  ذات لاللة ةن ا ية ع  

( م  الزوجات المتض رات م  تعدل الزوجات ام م  ا   %2181( نيث   رت )1211ماتوى مع وهة )

الزوج ب حة ا ب اا بعد كواجه.، تع   ا والل فن  المشفأت المت تبة عل  تعدل الزوجات: عدم ا تمام

لراستر  بعد كواج ا م.، رفض ا والل سلوكيات والد   بعد كواجه.، تاابق الزوجة الجدهدع عل  اتنجام 

 لأستحواذ عل  الـزوج.      

 ـات.( بعنوان المشكالت األسرية للزنجة الريفية في األسر متعددة الزنج3355دراسة  )عيسو ,  -0

التع ف عل  المشفأت ا س هة للزوجة ال هفية فن ا س  متعدلع الزوجات.، وضك  أهداف الدراسة: -أ

ت ور لب نامج محدل للتدخ  المر ن با هقة خدمة الف ل للتعام  مك المشفأت ا س هة للزوجة ال هفية فن 

 ا س  متعدلع الزوجـات.

دافرا وماتوى المعلومات المتوف ع ع را فن ةطار الدراسات لخ   ذه الدراسة فن ضوا ا  نوع الدراسة: -ب

 الوصفية التن تردف ةل  تق ه  خ ا ص الظا  ع وتحدهد ا كمياا وكيفيـاا.

 تاتخدم الدراسة م رج الماح االجتماعن بالعي ة غي  االنتماليـة.المنهف المست دم:  -ت

 اساسيـة.تضم ت الدراسة صحيفة االستبيام كألاع  أدنات الدراسة: -ث

 2523تشي  ال تا ج ةل  وجول عأ ة ارتباطية ةهجابية لالة ةن ا ياا ع د ماتوى مع وهة  نتائف الدراسة: -ج

بي  ك  م  س  الزوجة وا سبام التن ت جك للزوجة الم تباة بالمشفأت ا س هة، وبي  المشفأت ال فاية 

وهفشف  ذا ع  وجول ف و   %11378تباط ومشفأت العأ ات االجتماعية نيث بلغت  يمة معام  االر

جو  هة لالة ةن ا ياا مما هشي  ةل : الم نلة العم هة اند الخ ا ص الرامة التن تؤإ  عل  اففار ومشاع  

الزوجة وتدفعرا ةل  سلوكيات تفوم نتيجترا تفا   المشفأت ا س هة لدهرا نيث هؤإ  الا  عل  نضج 

ا عل  انتواا الزوج وكيفية التعام  معه فن الزوجة ومدى تحملرا للموا ف ومدى ف رمرا لألمور و درترا اهضا

اصع  الظ وف، وهتضح وجول عأ ة ارتباطية ةهجابية غي  لالة ةن ا ياا بي  الماتوى التعليمن للزوجة 

وا سبام التن ت جك لرا فن ةنداث المشفلة ا س هة، وا سبام التن ت جك للزوج والمشفأت اال ت الهة، 

 سبام البيئية ومشفأت العأ ات االجتماعية، والمظا   الجامية وال ونية والمظا   ال فاية والعقلية وا

الم تباة بالمشفأت ا س هة، والمشفأت اال ت الهة والمشفأت ال حية لدى الزوجة، والمشفأت 

 ات االجتماعيـة.                    اال ت الهة وال فاية، والمشفأت ال فاية وال حية، والمشفأت ال حية والعأ 

( بعنوان تعدد الزنجات: محدداته نأ اره في المجتمع األردني: 3350دراسة )شتيو  نكرداشة,  -3

 دراسة تحليلـة.

تمحورت  ذه الدراسة نو  كشف المحدلات االجتماعية اال ت الهة المختلفة ل مط تعدل  أهداف الدراسة: -أ

 سات ا كواج الدهموغ افية فن ا رلم.الزوجات وآإاره عل  ممار

فقد استخدمت الدراسة مجموعة م  الا   اتن ا ية تدرجت م  ط   ونماذج ةن ا ية نوع الدراسة:  -ب

وصفية باياة، ةل  وصفية إ ا ية، ةل  نماذج ةن ا ية متقدمة مم لة ب موذج تحلي  االنحدار المتدرج 

 الخاـوات.

 جتماعن للافـام.م رج الماح اال نوع المنهف: -ت

بي ت نتا ج الدراسة ام ماتوهات الزواج المتعدل فن المجتمك ا رلنن ما كالت محافظة نتائف الدراسة:  -ث

عل  ماتوهاترا المعرولع خأ  العقده  الخ ه ، رغ  بعض االنخفاضات التن ب كت ضم  بعض ش ا ح 

ا وا كواج ا كواج الخ ه ، رغ  بعض االنخفاضات التن ب كت ضم  بعض  ش ا ح ا كواج ا ك   تعليما

وفئة سفام الم اطق الحض هة، ولدى الايدات العامأت والأتن تزوج  م  خارج ال اق الق ابن، ولدى 

ا ع د الزواج، والأتن تميزم بوجول فوار  عم هة كبي ع مك اكواجر ، كما اظر ت  الايدات ا صغ  عم ا

تعدل الزوجات عل  نج  الخ وبة الزوجية، واستخدام الزوجي  لوسا   نتا ج الدراسة وجول تأإي   ام ل مط 

ت ظي  ا س ع، وفن عدل ا طفا  الذكور واتناث الم جبي  انياا فن ا س ع، وفن ندوث وفيات ا طفا  فن 

 ا سـ ع. 
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 ( بعنوان اآل ار النفسية ناالجتماعية الناجمة عن تعدد الزنجـات.3353دراسة )الشمر ,  -6

ب اا الاع )مقياس( لآلإار ال فاية واالجتماعية ال اجمة ع  تعدل الزوجات.، ومع فة  أهداف الدراسة: -أ

 ماتوى الإار ال فاية واالجتماعية ال اجمة ع  تعدل الزوجـات.

 الاع لقياس الإار ال فاية واالجتماعية ال اجمة ع  تعدل الزوجـات. أدنات الدراسة: -ب

 امـ اع. 111عي ة الدراسة م   تتفوم عينة الدراسة: -ت

توصلت نتيجة الدراسة ةل  ام ال ااا اللواتن تزوج اكواجر  م  نااا اخ هات هعاني   نتائف الدراسة: -ث

( و ن اكب  م  92114م  ارتفان فن ماتوى الإار ال فاية واالجتماعية، ةذ بلغت القيمة الزانية المحاوبة )

 (.9611القيمة الزا ية الح جة البالغة )

وتتفق الدراسة الحالية مك الدراسات الاابقة فن انرا ا تمت فقط بظا  ع تعدل الزوجات، ةال ام الدراسة 

الحالية تختلف ع د الدراسات الاابقة فن انرا ترت  بت او   ذه الظا  ع م  وجرة نظ  ال جا  والتن ل  هرت  

م  ع ضه للدراسات الاابقة فن صياغة مشفلة برا بان ي  اخ ه  فن ندول عل  البانث، و د استفال البانث 

                                         الدراسة وتحدهد تااؤالترا والو وف عل  نج  الظا  ع بالوجه القبلن تحدهداا.

  الثظا: أهمية الدراسـة:

 مم ت عره  أل ر  مح وور همم فو اأم   رلم هم وتلمأع  املتمـع. (1)
عوو وتلوع  امشكالل  امإلمارع اتعوو  ازولمل فو كمفع  امامفةمل رإلعع مم الاةه  ارما  مح ت (2)

  ممع وفو مامفةمل  اوله  ادر و رإلعع ةمإلـع.
مم الاةه  ارما  مح ةال  إقممته رماوله  ادر و مح ولوو رعض  ا رس و اغموض اوى  وو ال أ ت مح  (3)

رأح  امررر  اشر و ا تعو و ارفمهأع  ره مح  فر و  املتمع مح  ام توأمل  اتع أمأع  امةت عع مح  اة ط
 فو  اتعوو.

إح ةومع  اعرو ر م مو ة  متعوو  اوأ ع أمكح مح ةالا م تع أر مشك ع  اور  ع ووضع  اا و   املم رع  (4)
 ا ـم.

مم ام ه  ارما  فو  اةومع  اللتمم أع رإلعع  ممع وةومع  اعرو رإلعع ةمإلع فو اووو معرفته  له ام  (0)
 ر وض  وو قعو األةإلميو  اللتمم و ا تعمم  مع تعوو  ازولـمل.أتم اتم  آلح توإلأف وو

 رابعظا: أهداف الدراسـة:

 التع ف عل  العوام  االجتماعية كما هدركرا ال جا  لتعدل الزوجـات. الهدف الرئيسي األنل:

 التع ف عل  العوام  ال فاية لتعدل الزوجات كما هدركرا ال جـا . الهدف الرئيسي الثاني:

 وضك ت ور مقت ا م  م ظور المدخ  ا هفولوجن للتعام  مك تعدل الزوجـات. الرئيسي الثالث:الهدف 

 خامسظا: تساؤالت الدراسـة:

  التساؤل الرئيسي األنل: ما العوامل المرتعطة بتعدد الزنجات كما يدركها الرجال؟

 نينعث  منه سؤاليـن:

 أورك م  ارلـم ؟مم  اعو م   اللتمم أع  امرترطع رتعوو  ازولمل كمم  (1
 مم  اعو م   الع أع  امرترطع رتعوو  ازولمل كمم أورك م  ارلـم ؟ (2

التساؤل الرئيسي الثاني: ما التصور الم ترا من منظور المدخل األيكولوجي في خدمة الفرد للتعامل مع 

 تعدد الزنجـات نما يترت  عليها من مشكالت؟

وية بين تعدد الزنجات كما يدركها الرجال نمتغيرات )السن, التساؤل الرئيسي الثالث: هل هناك عالقة ارتعا

الدخل, مدة الزناج األنل, المستوى التعليمي للزنجة الثانية, أسلوب أختيار الزنجة الثانية, سن الزنجة 

 األنلى, المستوى المهني للزنج(.

 سادسظا: مفاهيم الدراسـة:

 ( تعدد الزنجـات:5)
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حات العلوم االجتماعية بأنه نون م  انوان الزواج هتزوج هعد تعدل الزوجات فن معج  م ال

بمقتضاه ال ج  م  كوجتي  او اك   معت ف بر  فن و ت واند؛ و د هتزوج ال ج  م  عدع شقيقات او 

، 1993)بدوي،                                           هتزوج م  شقيقة كوجته ةذا اصبحت ارملـة. 

 ( 321ع

ا فن  اموس عل  االجتمان، تعدل الزوجات  و الجمك بي  اك   م  ام اع فن و ت  كما هع ف اهضا

 ( 338، ع1995)غيث،                         واند، و و نظام مع وف وواسك االنتشـار.

وتعدل الزوجات هع ف انه جمك رج  للزواج بأك   م  كوجة فن و ت واند، وه تش   ذا ال ون م  

 التيـة: الزهجات فن المجتمعات

المجمعات التن هعتمد اعضاا ا س ع فيرا بعضر  عل  بعض فن الم اشط اال ت الهة وا عما  الح فية  -ا

 والمر يـة.

ا ا ت الهاا )عم ،  -م  (61، ع1994المجتمعات ال هفية التن تتخذ م  الزراعة م درا

فن و ت واند او بشف  وهق د البانث بتعدل الزوجات فن لراسته الحالية جمك ال ج  بأك   ةما 

متتالن لمب ر او بدوم مب ر م  وجرة نظ  ال جا  فن ضوا ابعال مقياس تعدل الزوجات )م  ةعدال 

 البانـث(.

 ( المدخل األيكولوجـي:3)

 و مفروم ماتعار م  عل  ا نياا نيث هع ن لراسة العأ ات القا مة بي   Ecologyا هفولوجن 

العأ ات بي  الفا   الحن الف ل والبيئة والعأ ات بي  المجموعات البيئية، اي  الفا  ات الحية والبيئة وهتضم 

، 2111)الاف ي،         انه العل  الذي هرت  بدراسة اسالي  تفيف الفا  ات الحية مك بيئاترـا.

 (167ع

 ن كلمة علمية ظر ت فن الا وات ا خي ع ةل  نيز االستخدام عل  ناا   Ecologyا هفولوجن 

اسك بي  غي  العلماا، فرو هع ن "ف ن م  العلوم التن تعت ن بالعأ ات المتباللة بي  الفا  ات الحية وبيئاتر  و

الخاصة بر "، كما انرا تشي  فن االستخدام العلمن ةل  العأ ات نفارا وتفاي  التفاعأت المعقدع بي  الفا  ات 

 (381، ع1999)وهبات ،                                                                الحية وبيئاترـ .

وهع ف المدخ  ا هفولوجن بأنه م ظور ه ى ام اتناام همف  فرمه ك اق فن بيئة ع  ط هق 

الت كيز عل  ا سالي  والتفاعأت والتعامأت التن  د تحدث بي  ا جزاا المت وعة وع د الحدول التن هتأ   

 (71، ع 2119)نبي ،                                فيرا اتناام والبيئـة.

 

 أسس نخصائص المدخل األيكولوجـي:

عقوبة اناا  عدهدع اشبه بمجموعة م  الدوا   التن هقك الف ل فن  –طبقاا لرذا اتطار  –( هشغ  الف ل 1)

 ة بمو ف الفـ ل. م كز ا وال همف  التعام  معه، ب  ا ول  ام هت  التعام  مك اي م رما مم  له عأ 

 (33، ع 2112)ال ونن،                                                                                    

ال ت جك عالاع ةل  سب  واند بايط وةنما   اك غالباا عوام  عدهدع م تباة  –فن  ذا اتطار  –( المشفلة 2)

غي  مباش ، فرو ةطار هأخذ بفف ع العوام  الم تباة ونبذ فف ع بعضرا هفوم مباش  والبعض الخ   –برا 

 (34، ع 2112)ال ونن،                                                   الاببيـة.  

( اسلوم الممارسة فن الخدمة االجتماعية ع دما تتعام  مك اند ا ناا  فإنه ال هقت   تعامله عل  ناق، 3)

ام  مك كافة جوان  وماتوهات البيئة المحياة به، مك الت كيز بشف  خاع عل  العأ ات ب  هتعداه ةل  التع

 (35، ع 2112)ال ونن،        والتفاعأت القا مة بي   ذا ال اق وكافة ا ناا  ا خ ى القا مة فن البيئـة.

ات التن هح   عليرا لألخ ا ن االجتماعن بالتعام  مك كمية كبي ع م  المعلوم – ذا اتطار  –( هامح 4)

ا عل  ت ظي  وت تي   ذه المعلومـات.  م  م الر مت وعة، وهااعده اهضا
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( ه ظ   ذا اتطار ةل  العمي  كمشارك نشط فن بيئته ولدهه القدرع عل  التغيي  فن شخ يته وفن بيئته م  5)

 .(Ambrosino et al, 2001, p75) اج  تحقيق التوافق والتفيف الم اس  معرـا.                            

 مميزات المدخل األيكولوجـي:

 أوفر إطمر  م  امعمالع  اماتوى او   دمفع  اعمأ  و اللس و اعـرال. -1
 أمت ك و مي  اةومع  اعمال   رر  ااووو  ا دمفأع واتدوأم توةالل  ك ر فعماأـع. -2
 أر  و  الفتر ضمل  ارأيأع مع  الهتممم رماتلـوع. -3
   اللتمم أع وف  عت م و ألةالقأمل  ام لأع األةإلميأأح  اللتمم أأـح.أر  و مرموئ  اةومع  -4

                                       (Green et al., 1998,p 2) 

 سابعظا: تفسير قضية الدراسة الحالية في ضوء المدخل األيكولوجـي:

ا للمدخ  االهفولوجن هتبي  ل ا ا م ظا  ع تعدل الزوجات ال ت تبط بالزوج بتفاي  مشفلة الدراسة الحالية وفقا

ا، كما انرا ال ت تبط بالزوجة فقط ب  همف  ام ت جك  ذه الظا  ع ةل   ا او نفايا ا او اجتماعيا فقط سواا فف ها

عوام  ت تبط بالبيئة والتن تعتب  ام تعدل الزوجات فن بعض الموا ف  د هد  عل   وع ال ج  فن شخ يته 

الق ار، وفن ضوا ذلك فأم المدخ  االهفولوجن هردف فن الدراسة الحالية ةل   ومفانته وج اته فن ةتخاذ

)الفشف ع  العوام  االجتماعية وال فاية الم تباة بظا  ع تعدل الزوجات كما هدركرا ال جا ، والفشف ع  

سرا  ذه العوام  بالظ وف البيئية التن هعيش فيرا الزوجام ومحاولة الوصو  ةل  آليات همار عأ ة  ذ

ا خ ا ن االجتماعن بالمؤساات ا س هة فن لراسة ظا  ع تعدل الزوجات، والقيام بالت حيح المع فن لدى 

 ا كواج ع  الف   بي  اعتبار ا ض ورع وممارسترا ك ون م  ال فا ية وةإبات الذات(. 
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  امنظا: اإلجراءات المنهجية للدراسـة:

 ( نوع الدراسـة:5)
م  الدراسات الوصفية التن تشم  لراسة ووصف للحقا ق التن تق ر وا ع ا تعتب   ذه الدراسة 

االجتماعن لقضية )تعدل الزوجات( وذلك م  خأ  تحدهد العوام  االجتماعية وال فاية لتعدل الزوجات كما 

 هدركرا ال جا . 

 ( منهف الدراسـة:3)

م  متعدلي الزوجات  111عي ة لعدل اعتمد البانث فن لراسته الحالية عل  م رج الماح االجتماعن بال

المت لله  عل  مفت  التوجيه واترشال ا س ي بم كز له وط وم  اسبام اختيار البانث لرذا الم رج 

و ذا الم رج ه    عل  الو ت الحاض  وانه هااعد عل  الفشف  –)مأ مة  ذا الم رج للدراسة الوصفية 

 ع  ا وضان الحالية.

 ( أدنات الدراسـة:0)

 عتمد البانث فن لراسته الحالية عل  ا لوات التاليـة:ا

  امدمرالل  اعروأع فو ةومع  اعرو و المم أع فو ةومع  اعـرو. -

  تممر    ترأمح ترترط رماعو م   اللتمم أع و الع أع وقمم  ارما  روضع  ال تممر  فو ضو   اةطو ل  -
  اتماأـع:

 اتيحت فن تعدل الزوجـات.)ا( اتطأن عل  كافة البحوث والدراسات التن 

 )م( اتطأن عل  االستمارات والمقاهيس الم تباة بتعدل الزوجات وكام م رـا:

 م.2712مدأمس  ارلوري  اشمري  اأتأممل  امتزولمل  -

  تممر    ترأمح  رو  ارامح  رو  اوهمب  ح  آل مر  الع أع و اللتمم أع اتعوو  ازولمل   م  امر    -
 وتررأع  ألرلـم .

 م.2710مس مملو  ادر و االةتأمر  ازو لو مدأ -

   تممر    ترأمح  رأر ا ح   و  ازو ي  ح  امشكالل  امترترع   م تعوو  ازولـمل. -

  تممر    ترأمح ل  ع  ا أو  رو  اامأو   ممح  ح  امشكالل  اللتمم أع ا زولع  امتضرر  مح تعوو  -
  ازولـمل.

  ح ماوو ل وآ مر تعوو  ازولـمل.   تممر    ترأمح امو م شتأوي وملأر كر وشع -
 )جـ( صياغة العبارات الم تباة بأبعال االستمارع و د اشتملت االستمارع عل  بعده  ر ياييت :

  ارعو  ألو : تلمو   اعو م   اللتمم أع  امرترطع رتعوو  ازولمل كمم أورك م  ارلـم . -

 مل كمم أورك م  ارلـم . ارعو  ا ملو: تلمو   اعو م   الع أع  امرترطع رتعوو  ازول -
  ام البانث لحاام صد  االستمارع ع  ط هق نوعي  م  ال د  اولرما: صدق االستمارة:

( م  ا ساتذع فن الخدمة 7ال د  الظا  ي: وذلك  بع ض االستمارع فن صورترا ا ولية عل  عدل )

؛ إأث عبارات بالعوام  االجتماعية وعل  ال فس، و د اسف ت  ذه الخاوع ع  تعده  خماة عبارات فقط

( 44االجتماعية وعبارتي  بالعوام  ال فاية وبذلك بلغ عدل عبارات االستمارع فن شفلرا ال را ن عدل )

 عبـارع.
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وإانيرما: صد  االتاا  الداخلن: نيث  ام البانث بحاام معام  االرتباط بي  ابعال االستمارع وبعضرا وبي  

 جاات كالتالن:ا بعال والمجمون الفلن والتن 

 

 (33( يوضو صدق االتساق الداخلي بين أبعاد االستمارة. )ن=5جدنل رقم )

 رقم الععارة
العوامل االجتماعية المرتعطة 

 بتعدد الزنجات كما يدركها الرجال

 

 رقم الععارة
العوامل النفسية المرتعطة بتعدد 

 الزنجات كما يدركها الرجال

1 10361 

 

1 10154 

2 10461* 

 

2 61401** 

3 10475* 

 

3 10552* 

4 10673** 

 

4 10341 

5 10479* 

 

5 10289 

6 10266 

 

6 10577** 

7 10318 

 

7 10791** 

8 10564** 

 

8 -10398 

9 10371 

 

9 10198 

11 10687** 

 

11 10648** 

11 10687** 

 

11 10629** 

12 - 

 

12 10529* 

13 - 

 

13 10664** 

14 - 

 

14 10484* 

15 10261 

 

15 10654** 

16 10435 

 

16 10845** 

17 - 

 

17 10832** 

18 10597** 

 

18 10697** 

19 10114 

 

19 10652** 

21 -10152 

 

21 10741** 

21 -10238 

 

21 10614** 

22 10618** 

 

22 10193 

العوام  ( وجول اتاا  لاخلن بي  عبارات االستمارع فن كأ البعده  )1هتضح م   بيانات جدو  ر   )

( مما هؤكد علن صأنية االستمارع العوام  ال فاية الم تباة بتعدل الزوجات كما هدركرا ال جا واالجتماعية 

 للتابيق

م  عي ة الدراسة و   ا كواج ذوي التعدل   ام البانث بتابيق االستمارع عل  عدل عش ه   عات االستمارة:

هوم وناام معام  االرتباط للف   بي  القياسي  وجاات نابة معام  ارتباط  15وةعالع االختبار بعد 

 (، مما هد  عل  إبات االستمارع وصأنيترا للتابيق.%84بي سوم )

لوات الدراسة والح و  عل  ال ا   ام البانث باستخدام التحلي  الفمن والفيفن   المعالجات اإلحصائية:

 المئوهة وا وكام الم جحة لتف ار ندوث العبـارات.

 ( مجاالت الدراسـة:0)

طبقت الدراسة بمحافظة اسيوط كمجا  مفانن وت  اختيار م كز له وط وت   المجال المكاني للدراسة: -أ

لبانث م كز التوجيه واترشال تابيقرا عل  م كز التوجيه واترشال ا س ي بده وط و د و ك اختيار ا

 ا س ي بده وط للمب رات التيـة:

 تو فر امالل  اور  ع ممح تلطرج   أ ح شروط  اعألـع. -1
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 مو فدع امالل  اور  ع   م  اتعموح مع  ارماـ . -2
 تو فر  ارغرع مح لملب  ام يواأح رمركز  اتولأه و  رشمو  أل ري روأروط  اتعموح مع  ارماـ . -3
ملكور  تعو رمادرب مح ما   كح  ارما  ممم أأ ر اه  اتو إل  مع معرو ل  اعألع  ح  امؤ  ع  ا -4

 و ام يواأـح.
طبقت الدراسة الحالية عل  عي ة م  ا كواج ذوي التعدل بالوجه القبلن بمحافظة اسيوط  المجال العشر : -ب

 ( مما ه ابق عليه الش وط التيـة:111وعدل   )

 تزوج ر ملأـع(. ح أكوح  ازوج متزوج رأةرى )م -

  ح أكوح مح ضمح  ام تعأوأح مح ةوممل مركز  اتولأه و  رشمو  أل ري روأـروط. -

  ح أكوح  ازوج  امتعوو مح مركز وأـروط. -

  ح أو فج   م  اتعموح مع  ارماـ . -
 خطوات است راج العينـة:

 س ي بده وطحيث  ام البانث لح   شام  لمتعدلي الزوجات م  ا كواج م كز التوجيه واترشال ا -ا

 نالـة. 113بلغ عدل   

 نالـة(. 13ت  استبعال الحاالت التن ال ت ابق علير  ش وط العي ة وعدل   ) -م

 نالة انابقت علير  ش وط العي ـة.  111تبق  م  عدل  -جـ

 نفيما يلي نصف ل صائص عينة الدراسـة:

 السـن: -5

 533د : توضيحى لعيان سن الزنج لعينة الدراسة نعد3جدنل 

 النسعة المئوية التكرار السن م
 %26 26 31ال  ا   م   25 5
 %24 24 35ال  ا   م   31 3
 %23 23 41ال  ا   م  35 0
 %19 19 45ال  ا   م  41 0
 %8 8 51ال  ا   م   45 3

 %111 111 المجموع
ةل  ا   م   25عم هة )باستق اا بيانات الجدو  الاابق تبي  ام س  الزوج المتعدل جاا فن الفئة ال

س ة( جاا فن الم تبة ا ول ، و ذا تفاي  مي  ا كواج فن  ذا الا  ةل  التعدل و ذا ربما باب   31

ال  اعات التن واجررا مك كوجته ا ول  وتعالع استقأله المالي والح و  عل  مورل مالي هااعد عل  

 الزواج م ع إانيـة.

 الحالة االقتصادية للـزنج: -3

 توضيحى للحالة االقتصادية لالسرة (0) نلجد

 النسعة المئوية التكرار الدخل م
 %2 28 1511ال  ا   م  1111 5
 %11 11 2111ال  ا   م  1511 3
 %21 21 2511ال  ا   م   2111 0
 %12 12 3111ال  ا   م   2511 0
 %14 14 3511ال  ا   م   3111 3
 %14 14 4111ال  ا   م   3511 6
 %2 2 4511ال  ا   م   4111 1
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 %111 111 المجموع
م  عي ة الدراسة فيما هتعلق بالحالة اال ت الهة جاات فن  %28م  استق اا الجدو  الاابق تبي  ام نابة 

مما هؤكد عدم االستق ار المالن لل اغبي  فن التعـدل، و ذا هد  علن ام (1511ال  ا   م  1111الفئة م  )

 لهة  د هفوم سب  لتعدل الزوجات واالعتمال علن لخ  الزوجة ال انية.سوا الحالة اال ت ا

 المستوى التعليمي للـزنج: -0

 (533توضيحى المستوى التعليمى للزنج لعينة الدراسة نعددها ) (0) جدنل

 النسعة المئوية  التكرار المستو  التعليمي م
 %45 45 امن 5
 %21 21 مؤ   متوسط 3
 %11 11 مؤ   فو  المتوسط 0
 %16 16 مؤ   جامع  0
 %9 9 مؤ   فو  الجامع  

 %111 111 المجموع
م  عي ة الدراسة اميي  ليس لدهر  مؤ أت تعليمية و ذا  %45باستق ار بيانات الجدو  الاابق هتضح ام 

 هتفق مك بعض ا لهبيات البح ية التن تحدإت ام الغالبية العظمن فن تعدل الزوجات م  الحاصلي  علن

 مؤ أت ا   م  الجامعن.

 المستوى المهني للـزنج: -0

 (533توضيحى المستوى المهني  للزنج لعينة الدراسة نعددها ) (3) جدنل

 النسعة المئوية التكرار المستو  المهني م
 %2 2 ال هعم  5
 %11 11 هعم  ف  القاان الحفوم  3
 %32 32 هعم  ف   اان خاع 0
 %56 56 هعم  عم  خاع )ن ( 0

 %111 111 المجموع
م  ا كواج هعملوم فن العم  الح ، ولع  ذلك باب   %56باستق اا بيانات الجدو  الاابق تبي  ام 

وجول العدهد م  الف ع امام الزوج م  كميأته فن المر  الح ع وذلك ا م  الذي لفك ةل  تعدل الزوجات 

 ولضمام استق ار العميـ .

 سـة:عدد األبناء لعينة الدرا -3

 (533توضيحى لعدد االبناء لعينة الدراسة نعددها ) (6) جدنل

 
 م

 
 عدد االبناء

 اإلناث الطكور
 النسعة المئوية  التكرار النسعة المئوية  التكرار

 %44 44 %44 54 ال هوجد 5
 %12 12 %22 22 واند 3
 %22 22 %16 16 اإ ام 0
 %18 18 %4 4 إأإة 0
 %4 4 %2 2 اربعة 3
 %1 1 %2 2 ماةخ 6

 %111 111 %111 111 المجموع
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ليس لدهر  اب اا م  اتناث  %44ليس لدهر  اب اا ذكور و %54هتضح م  بيانات الجدو  الاابق ام 

 مما هد  عل  ف ضية ام ال اغبي  فن تعدل الزوجات باب  ةنجام اب اا ذكور وةنـاث.

 

 مدة الزناج من الزنجة األنلـى: -6

 نلىلمدة الزناج من الزنجة األتوضيحى  (1) جدنل

 النسعة المئوية  التكرار مدة الزنج االنل م
 %42 42 س وات 5ا   م  5
 %28 28 11ال  ا   م   5 3
 %16 16 15ال  ا   م   11 0
 %12 12 21ال  ا   م   15 0
 %2 2 س ة فاك   21 3

 %111 111 المجموع
م  عي ة الدراسة الذه   اموا بتعدل الزوجات بعد م ور فت ع  %42هتضح م  بيانات الجدو  الاابق ام نابة 

( س ة ولع  ذلك هؤكد     الفت ع ما بي  الزواج ا و  والزواج س وات 5ا   م كم ية تت اوا ما بي  )

 س وات( .5ال انن نيث استم   ذا الزواج ا و  م  )س ة  ةل  ا   م  

 سن كالظ من الزنجة األنلى نالثانيـة: -1

 (533من الزنجة االنلي نالثانية لعينة الدراسة نعددها ) توضيحى لسن كالظ  (8) جدنل

 الزنجة الثانية الزنجة األنلى السن م
 النسعة المئوية  التكرار النسعة المئوية  التكرار

 %25 25 %18 18 25ال  ا   م   21 5
 %22 22 %21 21 31ال  ا   م   25 3
 %21 21 %24 24 35ال  ا   م   31 0
 %13 13 %21 21 41ال  ا   م   35 0
 %15 15 %6 6 س ة 45الن ا   م   41م   3
 %5 5 %12 12 س ة 51الن  45م   6

 %111 111 %111 111 المجموع
 21( م  س  الزوجة ال انية جاا فن الفئة العم هة )%25هتضح م  بيانات الجدو  الاابق ام نابة )

هفا  رغبة القا مي  ف  تعدل الزوجات بالمي  نحو ا عمار ال غي ع فن الا   س ة( ولع   ذا 25ةل  ا   م  

 تشبان ناجاته الج اية ورغبته فن ةنجام الذكور واتنـاث.

 المستوى المهني للزنجة األنلى نالثانيـة: -8

 ( 533توضيحى للمستو   المهنى للزنجة االنلي نالثانية لعينة الدراسة نعددها ) (0) جدنل

 الزنجة الثانية الزنجة األنلى مستوى المهنىال م
 النسعة المئوية  التكرار النسعة المئوية  التكرار

 %21 21 %18 18 التعم  5
 %4 4 %6 6 تعم  ف  القاان الحفوم  3
 %31 31 %8 8 تعم  ف   اان خاع 0
 %46 46 %68 68 تعم  عم  خاع ) ن  ( 0

 %111 111 %111 111 المجموع
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م  عي ة الدراسة م  الزوجة ال انية كانت تعم  عم   %46اا بيانات الجدو  الاابق تبي  ام باستق 

ن  و ذا هتفق مك بيانات الجدو  الخاع بالماتوى المر ن للزوج ربما تع ف عليرا وتزوجرا م  خأ  

 عمله ولضمام االستق ار المالي والدخ  ال ابت ال اتج م  العم  الحفومـن.

 تعليمي للزنجة األنلى نالثانيـة:المستوى ال -0

 (533توضيحى للمستو  التعليمي للزنجة االنلي نالثانية لعينة الدراسة نعددها ) (53) جدنل

 الزنجة الثانية الزنجة األنلى المستوى التعليمى م
 النسعة المئوية  التكرار النسعة المئوية  التكرار

 %32 32 %26 26 امية 5
 %2 2 %12 12 تق ا وتفت  3
 %4 4 %8 8 تعلي  ابتدا   0
 %4 4 %14 14 تعلي  اعدالى 0
 %22 22 %16 16 مؤ   متوسط 3
 %31 31 %11 11 مؤ   فو  المتوسط 6
 %4 4 %14 14 مؤ   جامع  1
 %2 2 %1 1 لرسات عليا 1

 %111 111 %111 111 المجموع
سة فيما هتعلق بالمؤ   التعليمن امية م  عي ة الدرا %32هتضح م  بيانات الجدو  الاابق ام 

للزوجة ال انية جااوا ال هحملوم اي شرالات تعليمية ،و ذا ما اوضحته الدراسات الاابقة التن افالت ام 

 ا كواج المتعلمي  ال ه غبوم فن ام تفوم الزوجة ال انية متعلمة م لر  او م  اصحام المؤ   الجامعـن.

 لثانيـة:أسلوب اختيار الزنجة األنلى نا -53

 (533سلوب أختيار الزنجة االنلي نالثانية لعينة الدراسة نعددها )( أل55) جدنل

 الزنجة الثانية الزنجة األنلى أسلوب األختيار   م
 النسعة المئوية  التكرار النسعة المئوية  التكرار

 %8 8 %21 21 ختيار ا   ا 5
 %2 2 %31 31 ختيار ا  ارما 3
 %91 91 %51 51   ختيار الشخاال 0

 %111 111 %111 111 المجموع
م  اسلوم اختيار الزوجة ال انية نمط االختيار الشخ ن اي  %91باستق اا بيانات الجدو  هتبي  ام 

رغبة شخ ية وليس اختيار ا    وال ا  ارم و ذا هفا  ال غبة والدافك الشخ ن م  الزوج فن اختيار 

 اتنجام او اسبام تتعلق بال غبة الج اية او اسبام مالهـة.الزوجة ال انية  سبام تتعلق ب

 المجال الزمني للدراسـة: -3

 م.4/3/2119نت   4/9/2118استغ  ت الدراسة الحالية م  الفت ع الزم ية 
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 تاسعظا: عرض نتحليل نتائف الدراسـة:

جتماعية نالنفسية المرتعطة بتعدد النتائف ال اصة بالتساؤل الرئيسي نالط  ينص على "ما العوامل اال -أ

 الزنجات كما يدركها الرجـال؟".

 ستمارةجمالية لالالعوامل المرتعطة بتعدد الزنجات على كافة األبعاد اإل( 53) جدنل

 م األبعاد الدرجة النسعية الترتي 

 5 العوامل االجتماعية المرتعطة بتعدد الزنجات كما يدركها الرجال % 30 3

 3 امل النفسية المرتعطة بتعدد الزنجات كما يدركها الرجالالعو 6653% 5

هتضح م  الجدو  الاابق والخاع باستمارع العوام  االجتماعية وال فاية الم تباة بتعدل الزوجات 

 بأبعال ا المختلفة ما هلـن:

 الهتممم  لم  فو  اترتأب  ألو   ح  اعو م   الع أع  امرترطع رتعوو  ازولمل كمم أورك م  ارلم  ل ل -
  ألو  فو تعوو  ازو ج و اتزوج رأةـرى.

 وفو  اترتأب  ا ملو لم ل  اعو م   اللتمم أع  امرترطع رتعوو  ازولـمل. -
 النتائف ال اصة بالتساؤالت الفرعيـة: -ب

 النتائف ال اصة بالعوامل االجتماعية المرتعطة بتعدد الزنجات كما يدركها الرجـال: -5

 العوامل االجتماعية المرتعطة بتعدد الزنجات كما يدركها الرجال :الععد االنل (50)جدنل 

 الععارات
 األستجابة

مجموع 

 الترتي  األنزان
الى حد  نعم

 ال ما
 4 212 24 41 36 م ض كوجتن االولن

 5 214 34 28 38 المشفأت االس هة مك كوجتن االولن
تق ي  كوجتن االولن فن الاا الوار ا 

 الزواجية
41 56 4 236 1 

 6 212 38 22 41 رغبتن فن انجام الذكور
 3 214 28 31 42 رغبتن فن انجام اب اا اك  

نقص التفافو االجتماعن بي ن وبي  كوجتن 

 7 196 32 41 28 االولن
نقص التفافو التعليمن بي ن وبي  كوجتن 

 2 226 11 54 36 االولن
 9 181 52 16 32 ارغام ا لن لن علن الزواج ب انية

 11 172 56 16 28 اجبار كوجتن االولن علن كواجن ب انية
 13 154 64 18 18 ك  ع ممتلفاتن المالهة

 12 161 58 24 18 مقدرتن المالية علن العالة اك   م  كوجة
 18 116 96 2 2 اص ار اس تن علن كواجن م  ارملة شقيقن

 مف ر
 21 112 98 2 1 اجباري علن ت حيح خاا ارتفبته

 مف ر
 19 114 96 4 1 ي   هباتن تاخ ت فن الزواجندنلن مشفلة ا

 17 112 88 12 1ن صن علن كهالع اموالن باموا  كوجتن 
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 ال انية
 8 191 42 26 32 ا ما  كوجتن االولن لن

 21 112 98 2 1 انجام كوجتن االولن الطفا  معا ي 
 مف ر

 16 126 84 6 11 ا تمام كوجتن االولن با ملرا اك   م ن
 18 116 96 2 2 كوجتن االولن اكب  م ن س ا

 مف ر
 11 171 38 54 8 طمك ا   كوجتن االولن فن مالن

 15 136 64 36 1 عاملة اعكوجتن ال انية ام 
 14 141 71 21 11 كوجتن االولن تفض  رانترا علن رانتن

   0333 5313 353 033 المجموع
 %30 الدرجة النسعية

 (3533( نمستوى دالله ) 3رية )عند درجة ح 3قيمة كا 

باستق اا بيانات الجدو  الاابق الخاع بالعوام  االجتماعية الم تباة بتعدل الزوجات كما هدركرا 

ال جا  تبي  ام ا   إأث عوام  وفقاا للت تي  فن الم تبة ا ول  جاا العام  )تق ي  كوجتن ا ول  فن الاا 

، ةل  ند 41لدراسة نيث كانت ةجابة عي ة الدراسة كالتن )نع  = الوار ا الزوجية(، نا  ما ذك ه عي ة ا

 (.4، ال = 56ما = 

فن الم تبة ال انية جاا العام  )نقص التفافؤ التعليمن بي ن وبي  كوجتن ا ول ( نا  ما ذك ه عي ة 

 (.11، ال = 54، ةل  ند ما = 36الدراسة نيث كانت ةجابة عي ة الدراسة كالتن )نع  = 

لم تبة ال ال ة جاا العام  )رغبتن فن ةنجام اب اا اك  ( نا  ما ذك ه عي ة الدراسة، نيث وفن ا

 (.28، ال = 31، ةل  ند ما = 42كانت ةجابة عي ة الدراسة كالتن: )نع  = 

 النتائف ال اصة بالعوامل النفسية المرتعطة بتعدد الزنجات كما يدركها الرجـال: -3

 لعوامل النفسية المرتعطة بتعدد الزنجات كما يدركها الرجالالععد الثاني: ا (50) جدنل

 الععارات 

مجمو ستجابةاال

ع 

 األنزن
 الترتي 

الى حد  نعم

 ال ما
 17 121 82 16 2 رغبتن فن االنتقام م  كوجتن االولن

 مف ر 4 236 8 48 44 كوجتن االولن ال تشبك غ ا زي
 6 224 18 41 42 رغبتن م  الزواج م  فتاع صغي ع
 13 181 34 52 14 تعلقن بزوجتن ال انية  ب  كواج ا

 7 212 16 56 28 اغ انن جما  كوجتن ال انية
 مف ر 4 236 18 28 54 شعوري باال ما  م  كوجتن االولن

 مف ر 3 254 2 42 56 امتأكن  درات ج اية تؤ ل ن للزواج إانية
 16 131 71 31 1 رغبتن فن تحاي  ال ا 

 15 148 62 28 11 تن االولن عليا بالزواجالحاا كوج
 14 172 44 41 16 شعوري بالفخ  لزواجن إانية

 11 186 24 66 11 رغبتن فن التعدل
 5 234 12 42 46 خوفن م  الخيانة الزوجية

 1 268 4 24 72 شعوري بالب ول العاطفن م  كوجتن االولن
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 2 261 6 28 66 شعوري باالغت ام م  كوجتن االولن
 مف ر 3 254 8 31 62 ناجتن الن الشعور بالح  الذي افتقدته
 12 184 48 21 32 تع ضن لأسااع م  كوجتن االولن

 مف ر 11 194 41 26 34 وجول مشاع  ك ا ية متباللة بي ن وبي  كوجتن االولن
شعوري بالخج  م  نظ ع عاف االخ ه  علن بدوم 

 8 198 46 11 44 اوالل
 9 196 48 8 44 م ام هفوم لدي  اواللخشيتن م  الموت بدو

 12 188 54 4 42 شعوري بال قص بي  اخوتن بدوم اوالل
 مف ر 11 194 48 11 42 شعوري بالخوف م  الوندع ماتقبأ

 18 116 86 12 2 شك كوجتن فن  دراتن الج اية
16 المجموع

3 663 118 0080   
 %6653 الدرجة النسعية

 (3533( نمستوى دالله ) 3)عند درجة حرية  3قيمة كا 

باستق اا بيانات الجدو  الاابق والخاع بالعوام  ال فاية الم تباة بتعدل الزوجات تبي  ام ا   

 إأث عوام  نفاية وفقاا للت تيـ .

فن الم تبة ا ول  جاا العام  )شعوري بالب ول العاطفن م  كوجتن ا ول (، وذلك نا  ما ذك ه 

 (.4، ال = 24، ةل  ند ما = 72ةجابة عي ة الدراسة كالتن: )نع  =  عي ة الدراسة، نيث كانت

فن الم تبة ال انية جاا العام  )شعوري باالغت ام م  كوجتن ا ول ( وذلك نا  ما ذك ه عي ة 

 (.6، ال = 28، ةل  ند ما = 66الدراسة، نيث كانت ةجابة عي ة الدراسة كالتن: )نع  = 

لعام  )امتأكن  درات ج اية تؤ ل ن للزواج إانية( وذلك نا  ما ذك ه وفن الم تبة ال ال ة جاا ا

(، وفن الم تبة 2، ال = 42، ةل  ند ما = 56عي ة الدراسة، نيث كانت ةجابة عي ة الدراسة كالتن: )نع  = 

نيث  ال ال ة مف ر جاا العام  )ناجتن ةل  الشعور بالح  الذي افتقدته(، وذلك نا  ما ذك ه عي ة الدراسة،

 (.8، ال = 31، ةل  ند ما = 62كانت ةجابة عي ة الدراسة كالتن: )نع  = 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النتائف ال اصة بالعالقات االرتعاوية بين العوامل المرتعطة بتعدد الزنجات نمتغيرات الدراسـة: -جـ

عامل أرتعاو يوضو العالقات األرتعاوية بين العوامل المرتعطة  بتعدد الزنجات باست دام م( 53) جدنل

 (rبيرسون )
 الداللة االحصائية

 P-value 
 معامل األرتعاو 

R - coefficient العالقة األرتعاوية الموجعة 
المتوسط الحااب  الم جح لبعد العوام  االجتماعية والعوام   10656 10111
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 ال فاية 
10442 10178 

المتوسط الحااب  الم جح لبعد العوام  االجتماعية والعوام  

 ال فاية والا 
10111 10998 

المتوسط الحااب  الم جح لبعد العوام  االجتماعية والعوام  

 ال فاية والدخ 
10847 10121 

المتوسط الحااب  الم جح لبعد العوام  االجتماعية والعوام  

 ال فاية مدع الزوج ا و 

10317 .1113 
ام  المتوسط الحااب  الم جح لبعد العوام  االجتماعية والعو

 2ال فاية وماتوى التعليم  للزوجة 

10212 10129 
المتوسط الحااب  الم جح لبعد العوام  االجتماعية والعوام  

 2ال فاية واسلوم اختيار الزوجة 

10172 10181 
المتوسط الحااب  الم جح لبعد العوام  االجتماعية والعوام  

 1ال فاية وس  الزوجة 

10111 10361 
الم جح لبعد العوام  االجتماعية والعوام  المتوسط الحااب  

 ال فاية الماتوى المر   للزوج

وبال ظ  ةل  الجدو  الاابق والخاع بالعأ ات االرتباطية بي  العوام  الم تباة بتعدل الزوجات 

 ومتغي ات الدراسة، هتضح التـن: 

 ألع  اور  ـع.ولوو  القع  رترمطأع ل ل والاع إاإلميأع رأح متغأر ل  اور  ع و ممل   -1
 ولوو  القع  رترمطأع رأح رعوأح  اور  ع رأح  اعو م   اللتمم أع و اعو م   الع أع اتعوو  ازولـمل. -2
 ولوو  القع  رترمطأع رأح  اعو م   اللتمم أع و الع أع و اوةـ . -3
 ولوو  القع  رترمطأع رأح  اعو م   الع أع و اللتمم أع ومو   ازو ج  ألو . -4
 طأع رأح  اعو م   اللتمم أع و اعو م   الع أع وم توى  اتع أمو ا زولع  ا ملأـع.ولوو  القع  رترم -0
 ولوو  القع  رترمطأع رأح  اعو م   اللتمم أع و الع أع و   وب  ةتأمر  ازولع  ا ملأـع. -2
 ولوو  القع  رترمطأع رأح  اعو م   اللتمم أع و الع أع و ح  ازولع  ألواـم. -0
  اعو م   اللتمم أع و الع أع و ام توى  ام لو ا ـزوج.ولوو  القع  رترمطأع رأح  -.

وب ظ ع ةل  ما سبق هتضح ل ا االرتباط القوي بي  ابعال الدراسة )ال فاية واالجتماعية( وبي  الا  

والدخ  ومدع الزواج ا و  والماتوى التعليمن للزوجة ال انية واسلوم اختيار الزوجة ال انية وس  الزوجة 

ى المر ن للزوج، وبذلك فقط اجات الدراسة عل  تااؤلرا ال انن موضحة التن: وجول عأ ة ا ول  والماتو

 ارتباطية بي  ابعال االستمارع والا  والدخ  ومدع الزواج ا و  والدخ  والماتوى المر ن للـزوج.

ا: النتائف العامة للدراسـة:  عاشرظ

 ور ا عل  التااؤالت التن ندلترا الدراسة سابقـاا.توصلت الدراسة ةل  مجموعة م  ال تا ج والتن اجابت بد

 )أ( فيما يتعل  ب صائص عينة الدراسـة:

  لـع. 40إام  ق  مح  47لم ل غمارأع  اعألع فو  امرا ع  اعمرأع مح  -

 .4077إام  4777كمح غمارأع  ألزو ج مح متعووي  ازولمل وة  م أتر وح مم رأح  -
 امل المرتعطة بتعدد الزنجـات:)ب( فيما يتعل  بالتساؤل ال اى بالعو

نيث جاات العوام  ال فاية فن مقدمة العوام  التن تؤلي ةل  التعدل، إ  تلترا العوام  االجتماعية 

 م  نيث الدرجة ال ابية لألبعـال.

 )جـ( فيما يتعل  بالنتائف ال اصة بالتساؤالت الفرعية  هر اآلتـي: 

 ت تي  كما هلن: فيما هتعلق بالعوام  االجتماعية جاات بال
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( بمجمون اوكام تق ي  كوجتن االولن فن الاا الوار ا الزواجيةنيث جاا فن الت تي  ا و  )

( 226بمجمون اوكام )( نقص التفافو التعليمن بي ن وبي  كوجتن االولن( وجاا فن الت تي  ال انن )236)

وجاا فن الت تي  ال ابك ( 214م )بمجمون اوكا( رغبتن فن انجام اب اا اك  وجاا فن الت تي  ال الث )

المشفأت االس هة مك كوجتن وجاا فن الت تي  الخامس )( 212بمجمون اوكام )( م ض كوجتن االولن)

بمجمون اوكام وجاا فن الت تي  الاالس )رغبتن فن ةنجام الذكور( ( 214بمجمون اوكام )( االولن

بمجمون اوكام ( عن بي ن وبي  كوجتن االولننقص التفافو االجتماوجاا فن الت تي  الاابك ) ( 212)

وجاا فن الت تي  ( 191بمجمون اوكام )( ا ما  كوجتن االولن لنوجاا فن الت تي  ال ام  )( 196)

اجبار كوجتن وجاا فن الت تي  العاش  )( 181بمجمون اوكام )التاسك )ةرغام ا لن لن عل  الزواج ب انية( 

طمك ا   كوجتن وجاا فن الت تي  الحالي عش  ) ( 172اوكام )بمجمون ( االولن علن كواجن ب انية

مقدرتن المالية علن العالة اك   م  وجاا فن الت تي  ال انن عش  )( 171بمجمون اوكام )( االولن فن مالن

بمجمون اوكام  (ك  ع ممتلفاتن المالهةوجاا فن الت تي  ال الث عش  ) ( 161بمجمون اوكام )( كوجة

( 141بمجمون اوكام )( كوجتن االولن تفض  رانترا علن رانتنالت تي  ال ابك عش  )وجاا فن ( 154)

وجاا فن الت تي  ( 136بمجمون اوكام )( عاملة اعكوجتن ال انية ام وجاا فن الت تي  الخامس عش  )

 وجاا فن الت تي  الاابك( 126بمجمون اوكام )( ا تمام كوجتن االولن با ملرا اك   م نالاالس عش  )

وجاا فن الت تي  ال ام  ( 112بمجمون اوكام )( ن صن علن كهالع اموالن باموا  كوجتن ال انيةعش  )

بمجمون اوكام ( كوجتن االولن اكب  م ن س ا -اص ار اس تن علن كواجن م  ارملة شقيقنعش  كأا م  )

بمجمون اوكام ( ي   هباتن تاخ ت فن الزواجندنلن مشفلة اوجاا فن الت تي  التاسك عش  ) ( 116)

انجام كوجتن االولن  -اجباري علن ت حيح خاا ارتفبتهوجاا فن الت تي  العش وم كأا م  )( 114)

   ( 112بمجمون اوكام )( الطفا  معا ي 

 فيما هتعلق بالعوام  ال فاية جاات بالت تي  كما هلن: 

( 268بمجمون اوكام ) (شعوري بالب ول العاطفن م  كوجتن االولننيث جاا فن الت تي  ا و  )

وجاا فن الت تي  ( 261بمجمون اوكام )( شعوري باالغت ام م  كوجتن االولنوجاا فن الت تي  ال انن )

( امتأكن  درات ج اية تؤ ل ن للزواج إانية -ناجتن الن الشعور بالح  الذي افتقدتهال الث كأا م  )

كوجتن  -شعوري باال ما  م  كوجتن االولن)وجاا فن الت تي  ال ابك كأا م  ( 254بمجمون اوكام )

( خوفن م  الخيانة الزوجيةوجاا فن الت تي  الخامس )( 236بمجمون اوكام )( االولن ال تشبك غ ا زي

بمجمون اوكام ( رغبتن م  الزواج م  فتاع صغي عوجاا فن الت تي  الاالس )( 234بمجمون اوكام )

وجاا فن الت تي  ( 212بمجمون اوكام )( ما  كوجتن ال انيةاغ انن جوجاا فن الت تي  الاابك ) ( 224)

وجاا فن ( 198بمجمون اوكام )( شعوري بالخج  م  نظ ع عاف االخ ه  علن بدوم اواللال ام  )

وجاا فن الت تي  ( 196بمجمون اوكام )( خشيتن م  الموت بدوم ام هفوم لدي  اواللالت تي  التاسك )

شعوري بالخوف م  الوندع  -ك ا ية متباللة بي ن وبي  كوجتن االولنوجول مشاع  العاش  كأا م  )

بمجمون اوكام ( رغبتن فن التعدلوجاا فن الت تي  الحالي عش  ) ( 194بمجمون اوكام )( ماتقبأ

وجاا  ( 184بمجمون اوكام )( تع ضن لأسااع م  كوجتن االولنوجاا فن الت تي  ال انن عش  )( 186)

وجاا فن الت تي  ال ابك ( 181بمجمون اوكام ) (تعلقن بزوجتن ال انية  ب  كواج اعش  ) فن الت تي  ال الث

الحاا وجاا فن الت تي  الخامس عش  )( 172بمجمون اوكام )( شعوري بالفخ  لزواجن إانيةعش  )

رغبتن فن تحاي  وجاا فن الت تي  الاالس عش  )( 148بمجمون اوكام )( كوجتن االولن عليا بالزواج

( رغبتن فن االنتقام م  كوجتن االولنوجاا فن الت تي  الاابك عش  )( 131بمجمون اوكام )( ل ا ا

بمجمون اوكام ( شك كوجتن فن  دراتن الج ايةوجاا فن الت تي  ال ام  عش  )( 121بمجمون اوكام )

(116 ). 

  )د( فيما يتعل  بالنتائف ال اصة بالعالقات االرتعاويـة:
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ل عأ ات ارتباطية بي  العوام  االجتماعية وال فاية وبي  الا  وس  الزوجة اوضحت ال تا ج وجو

ا ول  والماتوى المر ن للزوج واسلوم اختيار الزوجة ال انية ومدع الزواج ا و  والدخ  والماتوى 

 التعليمن للزوجة ال انيـة.

المرتعطة بتعدد الزنجات حاد  عشر: تصور م ترا من منظور المدخل األيكولوجي للتعامل مع العوامل 

 كما يدركها الرجـال:

 اوالا: ا سس التن هقوم عليرا الت ور المقتـ ا.

 إانياا: ا  داف التن هاع  ةليرا الت ور المقتـ ا.

 إال اا: المؤساات التن ه لح ممارسة الت ور المقت ا برـا.

 رابعاا: وندع العم  فن الت ور المقتـ ا.

 المر ية فن الت ور المقتـ ا.خامااا: اسالي  الممارسة 

 سالساا: م ان  الممارسة المر ية فن الت ور المقتـ ا.

 سابعاا: الوار ا خ ا ن االجتماعـن.

 إام اا: المرام التن هقوم برا ا خ ا ـن.

 أنالظ: األسس التي ي وم عليها التصور الم تـرا:

 وة   ألأكواولـو.لتميم  اور  مل  ا مردع  امرترطع رموضوع تعوو  ازولمل و ام (1
 مم   عرل  له  اور  ع  ااماأع مح تاوأو  اعو م   اللتمم أع و الع أع  امرترطع رتعوو  ازولـمل. (2
 مم توإل ل إاأه  اور  ع  امأو لأع مح لتميم تتع ج ر له  اعو مـ . (3

  انيظا: أهداف التصور الم تـرا:

 رلـم . اتعرف   م  اعو م   امرترطع رتعوو  ازولمل كمم أورك م  ا (1
  اتعرف   م  اعو م   اللتمم أع  امرترطع رتعوو  ازولـمل. (2
  اتعرف   م  اعو م   الع أع  امرترطع رتعوو  ازولـمل. (3
 توإلأف  وو ر  ألةإلميو  اللتمم و رمالممعمل و امؤ  ـمل. (4
 تلمأع و و  ارلم  رأوور هم رعو  ازو ج  ا ملو تلمه  ازولمل و الرلم . (0
 اعو م   اللتمم أع و الع أع  امرترطع رتعوو  ازولمل .وضع آاأمل ا تعمم  مع   (2
  اوقوف   و  امشكالل  امترترع   و تعوو  ازولمل كمم أورك م  ارلم . (0
تلمأع و و  امدر أح   و  ازو ج رمامررر ل  اادأدأع  و امم ع اتعوو  ازولمل ةمإلع فو ة   ألوضمع  (.

 مم رعو  اتعوو ا زولمل . ااماأع ومعرفع كأعأع  اتعمم   الألمرو مع و لرمل 
  الثظا: المؤسسات التي تمارس فيها التصور الم تـرا:

 ه لح الت ور المقت ا للممارسة فن الجامعات، المدارس وا ندهة وم اكز الشبام ومحاك  ا سـ ع.

 رابعظا: نحدة العمل في التصور الم تـرا:

 ؤساات التن تتعام  مك  ذه الش هحـة.وندع العم  برذا الت ور    ا كواج ذوي التعدل بفافة الم

 خامسظا: أسالي  الممارسة المهنية مع األزناج متعدد  الزنجـات:

 مدمرالل فروأع مع  ألزو ج. (1
 مدمرالل لمم أع مع  ألزو ج. (2
 مامضر ل األزو ج. (3

 سادسظا: مراحل التدخل المهني من خالل التصور الم ترا في ضوء المدخل األيكولوجـي:

يو  اموة   ألأكواولو اأشك  وأدأم  م أع  اتوة  وتدوأر  اعو م   ال تأع  امرترطع أ تةوم  ألةإلم (1
 رتعوو  ازولمل و ارأيع  اماأطع رمازوج  امتعـوو.

 أدوم  ألةإلميو رتوةأف و لتدم   فض   أل ماأب ا تعمم  مع متعووي  ازولـمل. (2
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 و  امتعووي  ازولمل, وأتم لاك مح و ألةإلميو أدوم رمال تةو م  الأو و او  و ام مر ته   لم   ام م (3
 ةال  تدوأع وتعزأز ل ته رواأام ولع أام ول مأام و لتمم أـام.

م نلة  –نيث تم  عملية المااعدع م  خأ  المدخ  ا هفولوجن اربك م ان  و ن )م نلة البداهة 

 التقييـ (. –م نلة االنتراا  –االستم ار 

 مرحلة العدايـة: -5

هعد ا خ ا ن نفاه لفن هدخ  مجا  نياع الزوج المتعدل الزوجات، وهرت  فن الم نلة ا ول  

 بالتعاطف مك اففار ومشاع  الزوج بشأم مو فه نو  اسبام التعدل للزوجـات.

وكذلك بالتجاوم مك ا تماماته وتوفي  م اخ ت ني  وا تمام بالزوج، وهعايه الف صة ليعب  ع  

 ؤساة ولوره.مشاكله وانتياجاته وهش ا له خدمات الم

 -وفن  ذه الم نلة همف  لألخ ا ن القيام بالمرام التية :

  اوقوف   و  امررر ل  اادأدأع اتعوو  ازولمل مح ول ع لةر ارلم  ,وتوضأ  موي 
 ملطدأت م ا رل .

  اوقوف   م  امشكالل  امترترع   م تعوو  ازولمل مح ول ع لةر  ارلم  )مشكالل مع 
مشكالل  قتإلموأع إضمفع إام  -  ر   ازولع  ألوام مشكالل مع - ازولع  ألوام

  امشكالل  آلةرى(, وترإلأر  ارل  ر له  امشكالل وووره فأ م.
 مرحلة االستمـرار: -3

ففن  ذه الم نلة هااعد ا خ ا ن الزوج فن مرام ت تبط بتعامأت الحياع والجوان  البيئية، 

ا خ ا ن ةل  مرارات مختلفة واستخدام م م ل ماذج  وعمليات التفيف فن العأ ات الشخ ية، وهحتاج   ا

العأج ا س ي، والعأج الجماعن، والعأج الجماعن، والعأج الف لي، واالستفالع م  شبفات العأ ات 

االجتماعية والمؤساات والموا ك الابيعية التن هتعام  معرا وذلك تشبان ناجات الزوج المتعدل ومااعدته 

 .عل  ت او  مشفلتـه

 وفن  ذه الم نلة هت  تفليف ا كواج بالمرام ا س هة وتعليمر  وم   ذه المرام ما هلن:

  تلمأع و أه رأوو ره كزوج ألمر تأح 
 .تلمأع و أع رم ممه كأب 
 .تلمأع و أه رماعالقمل  أل رأع 
 . تلمأع و أه رماادوال  ازو لأع ا زولأح واألرلم 
 زولأح.تلمأع و أه رماعو   أل ري و اموو  رأح  ا 

 مرحلة االنتهـاء: -0

نيث هاتعد ا خ ا ن فن  ذه الم نلة تنراا عملية المااعدع، وهمف  ام تفوم عملية ةنراا 

المااعدع  ذه صعبة عل  ك ا م  الزوج وا خ ا ن و ن م نلة التن تتوج فيرا الجرول التن بذلرا 

 ا ن القيام باتنراا التدرهجن إ  توعية ا خ ا ن والزوج بتحقيق الردف م  التدخـ ، و  ا هج  عل  ا خ

الزوج بما هحقق لدهه م  ت مية مع فية وتعليمية كيف همارس ما تعلمه فن الموا ف الماتقبلية والمشفأت إ  

 تلخيص ما ت  تحا  فن المشفأت الحالية.

 مرحلة الت ييـم: -0

لتن ت  مواجرترا وكذلك فر  هاع  ا خ ا ن والزوج ةل  فر  كام  للحقا ق وا  داف والمشاك  ا

الحقا ق الشخ ية والمؤإ ات الخارجية وماتوى االستجابات واالت االت والتفاعأت و ن نقا ق البد ام 

تؤخذ فن االعتبار ع د عم  التقييـ ، وفن  ذه الم نلة هج  عل  ا خ ا ن ام هقي  مك الزوج مدى االخفا  

 اوال جاا فن الخاة العأجية.

 ر األخصائي بالتصور الم تـرا:سابعظا: أدنا
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  اممكـح. (1
  امأ ـر. (2
  امع ـم. (3
 وور  اضمغـط. (4
  امإلـا . (0
  او أـط. (2
  اموضـ .  (0

  امنظا: مهام األخصائي مع الزنج المتعدد للزنجـات:

تلمأع و و  ازوج  امتعوو ا زولمل فأمم أرترط رماعو م   اللتمم أع و الع أع  امرترطع رتعوو  (1
  ازولـمل.

 اتر م  امترمو   ح طرأج  اعالقع  ام لأع  ادوأـع.ر   ا دع و ال (2
 تةعأف م توى  امشم ر  لو  ازوج  امتعـوو. (3
تادأج  اع م و  ور ك اموقف  ازوج  امتعوو اتو أم  القتـه رزولمل مع و م  اشعور رمادأمع  (4

 و ألهمأـع.
 وو.إألمو  القع رأح  امؤ  مل و ارأيأع اتادأج  قإلم   تعمو  ممكلع ا زوج  امتعـ (0
م م و   ألزو ج  امعووأح ا زولمل   م  اتا و رأ ماأب   تز ح  اللععماو وإك مر م م مر ل  تةمل  (2

  ادر ر وا   امشك ـع.
 اتوإلأع رأح تكوح  امدرر ل  اور  أع رمالممعمل   م  ألق   و  امو رس  ا ملوأع م تمع رعرض قضأع  (0

 تعوو  ازولـمل.
مر ل و اارص   م تورأب  اطالب و اطمارمل ر له  امكمتب تطوأر مكمتب  اتولأه  أل ري و ال تش (.

  و  متو و  ادميمأح   أ م فو مدرر م مر ل ةومع  اعرو الد  ةرر ت م مح  او قع ا طالب و اطمارـمل.
 قائمة المراجـع:

 أنالظ المراجع العربية:

م أـع,  امع و (: لةرأمل ومو ة   امممر ع  اعممع ا ةومع  اللتم2710 رو  الإلر, موال مامو ) (1
  اعماو ا ةومع  اللتمم أع رومل ور, ملكر ل غأر ملشور .

 (: معلم مإلط امل  اع وم  اللتمم أع, رأرول: مكترع ارلـمح. 3..1رووي,  امو زكو ) (2
(: " امممر ع  اعممع": ملةور اوأ  فو  اةومع  اللتمم أع,    كلورأع: .277ارأب, لمم  شامته ) (3

  امكتب  الممعو  ااوأ .
(: تعوو  ازولمل  أل رمب و اضو رط, لممعع إفرأدأم  اعمامأع: مل ع 2717ا ح,  ا موي  امو ) (4

 .12 اشرأعع و ادملوح, ع
(:  اشرأعع    المأع وتعوو  ازولمل, موقع  ألاوكع, شركع  امع وممل .271ا أح,  ا أو  رو  اا أم ) (0

  اوواأـع.
 فج  ازو لو, لز ير: لممعع ق طلأع, مل ع (:  تلمهمل  ألزو ج, لاو  اتو2710ةالإلو, مامو ) (2

 , مم ب.434 اع وم   ل ملأع, 
(: قمموس  اةومع  اللتمم أع و اةوممل  اللتمم أع,    كلورأع, و ر 2777 ا كري,  امو شعأج ) (0

  امعرفع  الممعأع.
(:  اتو فج  ازو لو و  تدر ر  أل ر  مح ملةور إ المو, لع و, 2770  أممح,  لم  ماموو ) (.

 ,  مام  اكتب ا طرم ـع.1لتمم و,  ادمهر : ط 
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(:  اتعكك  أل ري: ) أل رمب و امشكالل وطرال  الل م(,    كلورأع, 2714 ا أو, إرر هأم لمرر ) (.
 و ر  اتع أم  الممعـو.

(: تعوو  ازولمل: ماوو ته وآ مره فو  املتمع  ألرولو: ور  ع 2714شتأوي, مو م, وآةروح ) (17
, 41 ممو   ارا   اع مو, مم – وم   ل ملأع و اللتمم أع,  الممعع  ألرولأع  اع –تا أ أع, ور  مل 

 .2ع
(:  امشكالل  اللتمم أع ا زولع  امتضرر  ووور ةومع  اعرو 2717  ممح, ل  ع  ا أو  رو  اامأو ) (11

 .4, ج.فو مو ل ت م, لممعع ا و ح, مل ع ور  مل فو  اةومع  اللتمم أع و اع وم   ل ملأع, ع
(: تعوو  ازولمل فو  اشرأعع    المأع,  ادمهر , مؤ  ع  ار تملو ...1ر,  رو  المإلر توفأج ) اعطم (12

 ا طرم ـع.
 (:   م  لتممع  أل ر , ارلمح: و ر  اشروال ا طرم ع و اتوزأـع.4..1 مر, معح ة أ  ) (13
ا و ح:  (:  امشكالل  أل رأع  ارأعأع فو  أل ر متعوو   ازولمل, لممعع2711 أ وي,  زهمر مامو ) (14

 اةومع  اللتمم أع و اعو اع  اللتمم أع,  – امؤتمر  اع مو  اوواو  ار رع و اعشروح ا ةومع  اللتمم أع 
 .24, رقم  امؤتمر 4مم

 (: قمموس   م  اللتممع,    كلورأع: و ر  امعرفع  الممعأـع.0..1غأ , مامو  مطف ) (10
و  اشةإلأع و القت م رماتو فج (:  اعو م   اةم ع  اكررى ف2713كمترو, مامو  زل  ررو ) (12

 .4., 30 ازو لو, مل ع لممعع تشرأح ا راو  و اور  مل  اع مأع, مم
(:   ماأب  امعمم ع  ازو لأع و القت م رماتو فج  ازو لو: ور  ع 2772مامو, ممووح مامو و وقو ) (10

وأع  املمز مل تا أ أع مدمرلع مح ملةور ةومع  اعرو مطردع   م  ألع مح  أل ر  امتدومع امكمتب ت 
 – أل رأع و أل ر  اماواع اماكمع  أل ر , مل ع ور  مل فو  اةومع  اللتمم أع و اع وم   ل ملأع 

 .1,ج21مإلر, ع
(:  امممر ع  اعممع فو  اةومع  اللتمم أع:  م أع ا   امشك ع 2777 الواو,  رو  اعزأز ف مو ) (.1

 ر  ألقإلم ا طرم ع.ضمح إطمر ل دو/  أكواولو,  اكتمب  ا ما ,  ادمهر : و 
(: تعوو  ازولمل شرأعع و يمع و لع رمقأع, موقع  ألاوكع, شركع  امع وممل 2712ولأس,   و ) (.1

  اوواأـع.
(: قمموس وأر تر ال تعمم   ألاعمة فو  ا غع   لك أزأع, ارلمح: مكترع ارلمح ...1وأر تر, مرأمم ) (27

 ....1لمشروح, 
ظ: المراجع األجنعية:   انيا
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