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  . مكة املكرمةمبدنيةالتوافق الزواجي وعالقته باالستقرار األسري لدى عينة من املتزوجني : العنوان

  : الدراسة احلالية إىل التعرفتهدف: أهداف الدراسة
  . املكرمة مكةمبدينةالعالقة بني التوافق الزواجي واالستقرار األسري لدى عينة من املتزوجني معرفة  ) ١
ادي، والــسن، واملــستوى ً تبعــا الخــتالف املــستوى االقتــصًالتحقــق مــن وجــود فــرق بــني املتوافــق زواجيــا ) ٢

  .التعليمي
  . ومنخفضي التوافق الزواجي،التحقق من وجود فروق يف االستقرار األسري بني مرتفعي ) ٣

  .املنهج الوصفي االرتباطي املقارناستخدمت الباحثة : منهج الدراسة
) ٢٤٦(زوجـة،  و) ٢١٣: ( زوج وزوجـة مـنهم)٤٥٩(مت إجراء الدراسة على عينة قدرها : ةـــعينة الدراس

  .زوج من مدينة مكة املكرمة
  : أدوات الدراسة

  .)م٢٠١٠( العنزي، :، من إعداداس التوافق الزواجيمقي  )١
  .)م١٩٩٩(، خمتار :، من إعدادمقياس االستقرار األسري ) ٢

  : النتائج
،  الدرجـة الكليـة للتوافـق الزواجـيبني) ٠.٠٥( عند ًا داللة إحصائي ذاتباطية موجبةوجود عالقة ارت ) ١

 . األسرياالستقرارومجيع أبعاد 
 .العمرلتوافق الزواجي تعزى ملتغري د فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات اتوج ال ) ٢
تعـــزى ملتغـــري املـــستوى واجـــي بـــني متوســـطات درجـــات التوافـــق الزوجـــود فـــروق ذات داللـــة إحـــصائية  ) ٣

 .أقل بكثري من مستوى دخل الزوجة دخل الزوج يف اجتاهاالقتصادي للزوج 
تعـــزى ملتغـــري املـــستوى لتوافـــق الزواجـــي  داللـــة إحـــصائية بـــني متوســـطات درجـــات اود فـــروق ذاتــــــــوج ) ٤

  .األزواج ذوي املستوى التعليمي األعلى يف اجتاهالتعليمي للزوجة 
، االســـــتقرار األســـــري لـــــدى مرتفعـــــيوق ذات داللـــــة إحـــــصائية بـــــني متوســـــطات درجـــــات وجـــــود فـــــر ) ٥

 .جياومنخفضي التوافق الزواجي لصاحل مرتفعي التوافق الزو
 :التوصيات

املتــزوجني مــن الفئــات ، لــدى االســتقرار األســري يف افــق الزواجــيإعــداد بــرامج إرشــادية لتحــسني التو ) ١
 . املختلفة، واالقتصاديةوالتعليمية، العمرية

  .التوسع يف إنشاء مراكز لإلرشاد األسري، والزواجي للتوعية للمقبلني على الزواج من اجلنسني ) ٢
  .، واألزواج بأمهية االستقرار األسري وانعكاساته على الصحة النفسية لألبناءالتوعية لألسر ) ٣
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Abstract 
Title of the Study: Marital adjustment and its relationship by family stability among 

a sample of married couples in Makkah . 
Objectives of the Study: This study refers to identifying on: 
1 ) The relationship between the marital adjustment and family stability among a 

sample of married couples in Makkah. 
2 ) Differences between compatible depending on the different economic level , age 

and educational level. 
3 ) Differences between high and low marital compatibility in family stability. 
Sample of the Study: The current study society consisted of all married in the Holy 

Makkah in the year of 1433-1434H. The study sample was selected randomly 
and consisted of (459) persons. 

Tools of the Study: 
1 ) Marital adjustment scale, prepared by Farahat Al-Anzy, (1430H). 
2 ) Non-stability of family scale, prepared by, Hadi Reda Mokhtar, (1990). 
Statistical methods: 
1 ) Frequencies and percentages to describe the study sample for preliminary 

information. 
2 ) Pearson correlation coefficient. 
3 ) Analysis of variance test (T). 
4 ) T. test. 
Results of the Study: The study reached the following results: 

• The existence of a correlation positively and statistically significant at the 
level of (0,05) between the overall degree of marital adjustment, and all 
dimensions of family compatibility for the benefit of family stability.   

• There are no statistically significant differences between the averages of 
marital adjustment for the study sample due to the age variable. 

• The existence of statistically significant differences between the averages 
degrees of marital adjustment in a sample of the study due to all marital 
adjustment dimensions and  the total degree according to the educational level 
for the husband. 

• There are no statistically significant differences between the averages degrees 
of marital adjustment in a sample of the study due to all dimensions of marital 
adjustment and the total degree according to the educational level variable of 
the wife. 

• The existence of statistically significant differences between the averages 
degrees of marital adjustment in a sample of the study in all dimensions of 
marital adjustment and the total degree. 

• The existence of statistically significant differences at the level of (0.05) 
between averages of degrees of family stability of high marital adjustment 
(4.34) and the average of the degrees of family stability of low marital 
adjustment (3.26) and differences in favor of the average degrees of family 
stability at high marital adjustment. 

Recommendations: 
1 ) The importance of having high marital adjustment in the organizational, personal, 

emotional, social and cultural point of view, even reflected positively on family 
stability. 

2 ) Need to focus on the category of uneducated or who obtained the initial stages of 
education and work to vascularize them of the rules and how to make marital 
adjustment. 

3 ) Importance of that the husband has to be with the highest income, or the existence 
of convergence of the level of income between the couple, so there is a high 
marital adjustment. 

4 ) The need to educate the couple the ways of marital adjustment even this is 
reflected positively on family stability. 
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 وفقـين وهـداين الـذياحلمد هللا تعاىل كما ينبغي جلالل وجهـه الكـرمي وسـلطانه العظـيم 

  .هذا البحث العلمي فله احلمد واملنةإلمتام 

�����Lد��א����ذ�א�������خص بالشكر كما أ��� 
 على إشـرافه علـى %���$#"�א�!
جــزء كبــري مــن حمتــوى هــذا البحــث، وإمــدادي بــالكثري مــن اخلــربات البحثيــة ، فقــد كــان مبثابــة 

  .، فله جزيل الشكر والتقديرمــــه من مساعدة ونصح ودعم دائماألب الروحــــــي يل ملا قد

 علـى قبولـه اإلشـراف *(�م�%�&��' �&������L!��د��א���������يل كما أتقدم بالشكر اجلز
  .متام هذا البحث واستكماله وتقدميه الدعم واملساندة فله جزيل الشكر والتقديرإل

جبامعــة أم القــرى اللــذين تتلمــذت �&&�4 +�و3/&&0�1�2&&!.�/
&&.�א�&&-,+�والــشكر موصــول 
��א�56 والشكر . أيديهم واستفدت من علمهم الكثريعلى)0�-7.  

ـــٍ لكــل مــن ســعادة رئيلوأتقــدم بالــشكر اجلزيــ 9&&��ق���L&&������אم علــم الــنفس ـــــس قــســ

������
���&� ��=&!>����L،�و�&��د��א�&���������/:��א��&����א�&!� علـى مالحظـام القيمـة يف مناقـشة *&�
   .هذه الرسالة

ألدوات الدراسـة  الـذين اسـتجابوا / -&��א���א�&���  أفـرادكما أتقـدم بالـشكر اجلزيـل إىل
 والـيت كانـت الـسبب بعـد اهللا ����א�<�� &��، كما أتقدم بالشكر اجلزيل دق وموضوعية صلكب

  ).مرحلة املاجستري(يف استكمايل لدراسيت والوصول إىل 

��א7@-�سكما أخص بالشكر اجلزيل A3LB�CD����A� على دعمـه ومـساندته الدائمـة 
ًشكرا لك وجزاك اهللا خريا:  على إجناز هذا البحث فأقول لهًيل، فقد كان عونا بعد اهللا ً.  

��א7@-&�س��كمـا أشـكر &A3L����#&��א��#&Eوزو�،B�C&D�G&���L���<&0ذ��&H3�I!&=� ،��4�&&-H3و

+�  .  يف سبيل إجناز هذا البحثوتضحيةملا قدموه من دعم ، �
 ��ن�و3
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  اتــ المحتويةــقائم

 رقم الصفحة وعـــــــــــــــــــــــــــــــالموض

 أ .........................................................امللخص العريب 
  ب  ......................................................امللخص اإلجنليزي 
 ج ........................................................الشكر والتقدير 

 د ........................................................ احملتويات قائمة
 ز .......................................................فهرس اجلداول 
 ط ......................................................فهرس األشكال 
  ط ........................................................فهرس املالحق 

 البحثمدخل إلى : الفصل األول      

 ٢ ................................................................مقدمة 
 ٤  ...............................................مشكلة البحث وتساؤالته

 ٤ ........................................................أهداف البحث 
 ٥ ...........................................................أمهية البحث 
 ٥ .......................... ..............................البحثمفاهيم 
 ٥ .........................................................البحث حدود 

 الدراسات السابقةالبحوث واإلطار النظري و: الفصل الثاني

 ٩  ..........................................................تعريف الزواج
  ١٠   .....................................تعريف الزواج من الناحية االجتماعية

  ١١   ..............................................لناحية القانونيةالزواج من ا
  ١٢  ..............................................النفسية الزواج من الناحية 
  ١٢  ...........................................................معايري الزواج 

  ١٢  ........................................ ..........قوامة الرجل على املرأة
َحكم وفوائد الزواج ِ.....................................................   ١٣  
  ١٧  .........................................................أشكال الزواج 

  ١٧  ............... ...........................نظريات االختيار للزواج وأمناطه

 ٢٣  .................................................أمناط االختيار الزواجي 
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 رقم الصفحة وعـــــــــــــــــــــــــــــــــــالموض

 ٢٤ ................................................ أساليب االختيار للزواج

 ٢٥  ...........................................هاطبيعة العالقة الزوجية وأبعاد
ُالتوافق والتكامل وليس التشابه والتطابق ُ ُ ُ..................................  ٢٧ 

  ٢٧  ..........................................................أمناط الزجيات 
 ٢٨ ........................................................التوافق الزواجي 

  ٣٣   .................................................التوافق النفسي اجلنسي
  ٣٦   ....................ُاملفاهيم األساسية يف العالقة الزوجية واالستقرار األسري

  ٤١  ...... ...............................ُاجلوانب األساسية يف التوافق الزواجي
  ٤٤   ................................................مفهوم االستقرار األسري

  ٤٥   ............................................................بنية األسرة

  ٤٦   ......................................................... األسرةوظائف

  ٤٩  ................................................... .... األسرةخصائص

  ٤٩  ................................................ األسري رأسس االستقرا

  ٥٠   .....................................خصائص ومظاهر االستقرار األسري

  ٥١  .................. ......................................مقومات األسرة

  ٥٤  ......................... ..............البحوث والدراسات السابقة: ًثانيا

دراسات تناولت التوافق الزواجي وعالقته ببعض املتغريات الدميوجرافية: ًأوال ُ...   ٥٤  

دراســـــات تناولـــــت التوافـــــق الزواجـــــي وعالقتـــــه بـــــبعض املتغـــــريات النفـــــسية : ًثانيـــــا
  ....................................................الجتماعية وا

٥٩  

  ٦٤  ...........دراسات تناولت االختيار الزواجي وعالقته ببعض املتغريات : ًثالثا 

  ٦٦   .........................................التعقيب على الدراسات السابقة
 ةمنهج وإجراءات الدراس: الفصل الثالث

 ٧٠ .................................................................متهيد 
 ٧٠  ..........................................................منهج البحث 
 ٧١  .........................................................جمتمع البحث 
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 رقم الصفحة وعـــــــــــــــــــــــــــــــــــالموض

 ٧١ ...........................................................عينة البحث 
 ٧٤ .........................................................أدوات البحث 

 ٨٨ ...................................................األساليب اإلحصائية 

  الدراسة ومناقشتهانتائج: الرابعالفصل 
 ٩٠ .................................................................متهيد 

 ٩٠ ..........................................................السؤال األول 
 ٩٨ ..........................................................السؤال الثاين 
 ١١٨ .........................................................السؤال الثالث 

 ملخص النتائج والتوصيات: الفصل الخامس
 ١٢١ ................................................................اخلامتة 
 ١٢١ ................................................................النتائج 

  ١٢٨  .............................................................التوصيات 

 ١٢٩ .............................................................املقرتحات 

 المراجــــــــــــــــــع

 ١٣١ .......................................................املراجع العربية 
 ١٣٢ ......................................................املراجع األجنبية 

  ١٣٥  .............................................................املالحق 
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  فهرس الجداول

رقم 

 الجدول
 دولــــــــــــــــــــــــــــــــــالج

رقم 

 الصفحة

  ٤٥  ........ ............................لفرق بني األسرة املستقرة واألسرة الغري مستقرةا ١

 ٧١ ..............................................وصف عينة الدراسة حسب النوع  ٢

 ٧٢ . ............................................وصف عينة الدراسة حسب السن ٣

 ٧٢  .............................وصف عينة الدراسة حسب املستوى التعليمي للزوج ٤

 ٧٣  .............................وصف عينة الدراسة حسب املستوى التعليمي للزوجة ٥

 ٧٤ .........................وصف عينة الدراسة حسب املستوى االقتصادي للزوجني  ٦

 ٧٥  .....................اس على أبعاد التوافق الزواجي يف صورته النهائية توزيع بنود املقي ٧

 ٧٦  ...............................معامالت االرتباط بني بنود كل بعد ودرجته الكلية  ٨

 ٧٧  .................................... قيم االرتباط بني بنود املقياس ودرجته الكلية  ٩

 ٧٨  .................مالت االرتباط بني الدرجة الكلية للمقياس وأبعاده املختلفة قيم معا ١٠

 ٧٩  .................قيم معامالت الثبات ألبعاد مقياس التوافق الزواجي ودرجته  الكلية  ١١

 ٨٠   .........................ُتوزيع عبارات مقياس التوافق الزواجي على األبعاد اخلمسة ١٢

 ٨٢   ...معامالت االرتباط بني درجة العبارة ودرجة البعد الذي تنتمي إليه ملقياس التوافق الزواجي ١٣

 ٨٣   ..........معامالت االرتباط بني درجة األبعاد والدرجة الكلية ملقياس التوافق الزواجي ١٤

 ٨٤   ..........اجيمعامالت االرتباط بني درجة األبعاد والدرجة الكلية ملقياس التوافق الزو  ١٥

 ٨٤  .......................توزيع عبارات مقياس االستقرار األسري على األبعاد اخلمسة   ١٦

 ٨٥   ..................ُمعامالت االرتباط بني درجة العبارة ودرجة البعد الذي تنتمي إليه  ١٧

 ٨٧   ........ستقرار األسريمعامالت االرتباط بني درجة األبعاد والدرجة الكلية ملقياس اال  ١٨
 ٨٧   ........معامالت االرتباط بني درجة األبعاد والدرجة الكلية ملقياس االستقرار األسري  ١٩

لـــــدى عينـــــة مـــــن  ُمعـــــامالت االرتبـــــاط بـــــني درجـــــة التوافـــــق الزواجـــــي واالســـــتقرار األســـــري  ٢٠

  ............... .................................املتزوجني يف مدينة مكة املكرمة
٩٠ 
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رقم 

 الجدول
 دولــــــــــــــــــــــــــــــــــالج

رقم 

 الصفحة

 ٩٨   ........ُاملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجة التوافق الزواجي حسب السن  ٢١

 ٩٩   ....ُالتوافق الزواجي حسب العمر للمقارنة بني متوسطات درجات) ف(نتائج اختبار   ٢٢

٢٣  
ُاملتوســـــطات احلـــــسابية واالحنرافـــــات املعياريـــــة لدرجـــــة التوافـــــق الزواجـــــي حـــــسب املـــــستوى 

   ...............................................................التعليمي للزوج
١٠١ 

٢٤  
ُللمقارنــة بــني متوســطات درجــات التوافــق الزواجــي حــسب املــستوى ) ف(نتــائج اختبــار 
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مقد
ِّ

  :مة
ظم االجتماعية وأعرفها، ومن خالله تستمر  الزواج سنة اهللا يف خلقه، ومن أقدم النيعد

 ، خمتلفـةًر عـرب الـزمن، ويأخـذ أهـدافا، فـالزواج  يتطـور، وال تبقى على نفـس احلـالاحلياة وتتطو
 األجيـال، ولـن يـأيت جمتمـع أو زمـان  يستغين عـن الـزواج، علـى مـرْوال يوجد جمتمع يستطيع أن
ج من مجاعة  يتزوْ، فتدفعه الفطرة ألنً اإلنسان مييل إليه فطريا ألن؛يعيش فيه الناس دون زواج

 بوجودهم،  يكون له أطفال، يسرْ تدفعه الفطرة اليت خلقه اهللا ا ألن غري مجاعته، كماخرىأ
 ٌ طبيعــــيٌ الــــزواج وتكــــوين األســــرة شــــيءوبالتــــايل فــــإن. ويــــسعد لــــسعادم، ويتــــضايق حلــــزم

 ويــــسعون لــــه،حىت يــــشعروا بالراحــــة ،نفــــس الوقــــت، يهــــتم بــــه النــــاس الطبيعيــــونيف ،وٌوفطــــري
 ويف كنفــه كانــت األســرة الــيت ،مــان والــسكينة واالســتقرار، فبــالزواج بــدأ اإلنــسانوالــسعادة واأل

  .)م٢٠١١  اخلتاتنة،،أبو أسعد( نت وجوده وأم، احتياجاتهمنحت اإلنسان كل
 عليـه الـشرائع، ومـن خاللـه تكـون األسـرة وتربيـة تقتضيه الفطـرة، وحتـث ٌ فالزواج أمرْإذن

 ، وفيـه رمحـة وألفـة وحتـصيل لألجـر العظـيم،راحـة وسـكينة للـنفس وفيه ،األبناء وقضاء األوطار
  .س إقامة أوثق العالقات االجتماعيةُسُ وهو من أ،وهو ضرورة لدوام احلياة واستمرارها

 للتوافق الزواجي بني ًاسا جعل السكن النفسي واملودة والرمحة أس ــسبحانه وتعاىلــ واهللا 
  .)م٢٠٠٩، قي وأبو سكينةح(  لتحقيق السعادة الزوجيةْالزوجني

�m��c��b��a��`���_��~��}��|��{��z��y :قــــــــــــــال تعــــــــــــــاىل
f��e��dg��n��m����l��k��j��i��h���l )٢١آية: سورة الروم(.  

 عـن ًا قـد نـشأ يف ظـروف قـد ختتلـف متامـا منهمـ كـل؛ْ احلياة الزوجية تقوم بـني طـرفنيإن
مـــه َيِ شخـــصيته وأمناطـــه الـــسلوكية، وق منهمـــا لـــه فكـــل،الظـــروف الـــيت نـــشأ فيـــه الطـــرف اآلخـــر

 لـــف غايـــة االخـــتالف عـــن الـــيت ختت،وطباعـــه وخلفيتـــه االجتماعيـــة والثقافيـــة والبيئيـــة والعائليـــة
والعـــاطفي عـــن الطـــرف اآلخـــر  قـــد خيتلـــف يف تكوينـــه اجلـــسماين ْ مـــن الـــزوجني فكـــل؛اآلخـــر
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ــــا ًاختالفــــا بيـن  هــــذه الظــــروف املتباينــــة  كــــل ومــــع،عــــة هــــذه االختالفــــات املتوق، ومهــــا مــــع كــــلً
متبادلـــة يف ٍ منهمــا برغبـــة  كـــل وأحـــس، إذا مــا تراضـــيا علـــى الــزواج،زةواخلــصائص الفرديـــة املميـــ

 ْ أندُ وشـعرا بقــدرما علـى تكـوين حيـاة زوجيــة وأسـرية مـشرتكة، فإمـا البــ،الـزواج مـن اآلخـر
 منهمـا مـشاركة الطـرف اآلخـر ل لقبـول كـٌ وذلك راجـع،يعمال على إقامة حياة ناجحة سعيدة

،  وأبـــو ســـكينة،حقـــي( س صـــحيحة وســـليمةُســـُ بينهمـــا كـــان علـــى أ االختيـــار الـــذي مت وأن،حياتـــه

  .)م٢٠٠٩

 فاحليـاة األسـرية ، بـني طـريف الـزواج)الـسليم( اجليـد التوافق هو النتيجة اإلجيابية للتفاعـلو
 وإذا كـان التوافـق ،ف احليـاة األسـرية املـشرتكة، ومتتد بني أطـراْتقوم يف املقام األول بني الزوجني

 ألـا ؛ يقوم يف احليـاة الزوجيـة واحليـاة األسـريةْ فهو أوىل أن، أنواع احلياة املشرتكةضرورة يف كل
ً، تقتــضي اإلشــباع املــشرتك عاطفيــا وجنــسيا  وهلــا متطلبــات متبادلــة،صلةلــصيقة ومــستمرة، ومتــ ً

ًواقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ً ً.  

 مــن الغايــات الــيت حتــرص عليهــا األديــان الــسماوية ٌ اســتقرار احليــاة الزوجيــة غايــة أنكمــا
 مــن البيــت  جيعــالْ أنْ للــزوجني ليتــسىن؛ تنتهــي احليــاةْ إىل أن،وعقــد الــزواج إمنــا للــدوام والتأبيــد

  .نا من تنشئة أوالدمها تنشئة صاحلة ليتمك؛ وينعمان به، يأويان إليهًمهدا

 يكفل االستقرار واالسـتمرار واسـتقرار ،تهدف دستور احلياة إنشاء كيان عائليوذا اس
ق هـــذا  مـــن االســـتقرار والتماســـك االجتمـــاعي بوجـــه عـــام، وال يتحقـــٌاألســـرة ومتاســـكها جـــزء

ق ْفــــِ و، األدوار الــــيت يقــــوم ــــا أفــــراد األســــرةْق بــــنيُط والتناســــُ عــــن طريــــق الــــرتاباالســــتقرار إال
   .مصطلحات اجلماعة

ً يـــضمن تغيــــرا أساســـياْ وأن تكـــوين أســـرة جديـــدة مـــستقرة البـــدفـــإن ً يف األدوار املـــشك  لة
عـــات االجتماعيـــة املرتبطـــة مبواقـــف  مـــن الفتيـــان والفتيـــات، ومعرفـــة التوقألمنـــاط الـــسلوك لكـــل

ابة بــصورة  يــستطيع االســتج،ع منــه يف موقــف معــنيتوقــُ فالــشخص الــذي يعــرف مــاذا ي؛نــةمعي
 توافـق الـزوج والزوجـة هـو ركيـزة  مـع الـدور الـذي يقـوم بـه، ولـذلك فـإنًمالئمة، ويكون متوافقـا
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العالقــة الزوجيــة الــيت حتظــى ب وحمــور هــام يف عمليــة االســتقرار األســري، الــذي يــرتبط ،أساســية
ع ل املــسئولية وتوقــ الفرديــة واملوافقــة وحتمــ الــذي يراعــي حــق، الــواعيط مــن التخطــيٍ عــالٍبقــدر
عد عن العاطفـة القويـة يف مواجهـة املـشكالت ُ مع مراعاة الب، والقدرة على مواجهتها،اتالتغري

  .)م٢٠٠٩، حقي وأبو سكينة( األسرية

 كاملــــستوى ؛ مــــن العوامــــل املختلفــــةٍر بعــــدد األســــرة واســــتقرارها قــــد تتـــأثومـــن املعلــــوم أن
  .ْاالقتصادي والتعليمي وفارق العمر بني الزوجني

ًا أو معـــاــــ ببعـــضاـــــــة األزواج بعـــضهمـــــــــــ عالقبق أنـــــــــا سضح ممـــيتـــ ق ُ ومـــدى وجـــود توافـــ،ً
  . يف حبثها احلايلق لدراسته الباحثةستتطرما  األسري وهذا ر على استقرارهم سيؤثافيما بينهم

  :مشكلة البحث وتساؤالته
  :ت التالية باإلجابة على التساؤال،ميكن حتديد مشكلة البحث

ق الزواجــي واالســتقرار األســري لــدى عينــة مــن املتــزوجني يف ُ هــل توجــد عالقــة بــني التوافــ– ١
   مكة املكرمة؟مدينة

ًبــــني املتــــوافقني زواجيــــا، تبعــــا هــــل توجــــد فــــروق – ٢ ، عمــــر املــــستوى االقتــــصادي، وال ملتغــــريً
  واملستوى التعليمي؟

   املرتفع واملنخفض يف االستقرار األسري؟ق الزواجيُ هل توجد فروق بني ذوي التواف– ٣
  :أهداف البحث

  :ف على      يهدف البحث احلايل للتعر
 مبدينـــةني ــــــن املتزوجـــــــة مـــــــري لـــدى عينــــــرار األســــــي واالستقـــــــق الزواجُ العالقــة بــني التوافـــ– ١

  .مكة املكرمة
ً الفـــروق بـــني املتـــوافقني زواجيـــا تبعـــا– ٢  الخـــتالف املـــستوى االقتـــصادي، والـــسن، واملـــستوى ً

  .التعليمي

  .ق الزواجي املرتفع  واملنخفض يف االستقرار األسريُ الفروق بني ذوي التواف– ٣
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  :أهمية البحث
 وخاصــة يف جمــال اإلرشــاد ،طــر النظريــة يف اــال النفــسيُ لألً البحــث احلــايل إضــافة يعــد– ١

  .الزواجي

وهـي األسـرة بكافـة  أال ؛ مـن لبنـات اتمـعٍ لبنـة أهـمتنـاولكونـه ضـوع مـن  تنبع أمهية املو– ٢
  .ْ الزوجنيًأفرادها وخصوصا

 لوضــع ،صني يف جمــال اإلرشــاد الزواجــي تــساعد املتخصــ،ً مهمــةً هــذا البحــث خطــوة يعــد– ٣
 والوصـــول إىل درجـــة عاليـــة مـــن ،ي الـــصعاببـــرامج تـــساعد األزواج وأســـرهم علـــى ختطـــ

  .ر النفسي والصحة النفسيةاالستقرا

 ومـدى االسـتفادة منـه مـن ،ل إليهـان أمهية هذا البحث يف النتائج الـيت سـيتم التوصـُ تكم– ٤
  .صني يف هذا االل املتخصِبِق

  :مفاهيم البحث
  :ُقمفھوم التواف

وهـو  ، أطـراف األسـرةْل الـسليم بـنيٌـق يف احلياة األسرية هو النتيجة اإلجيابية للتفاعُالتواف
ل بـني َل املتبـادُد القواعـد  الـسليمة للتعامـ لكـي تتعـد؛ يبذله مجيـع األطـرافٍنتيجة طبيعية جلهد

  .)م٢٠٠٩، حقي وأبو سكينة(أفراد األسرة 
  :ق الزواجيُمفھوم التواف

ق يف احليـــاة األســـرية هـــو النتيجـــة ُالتوافـــق يف القـــاموس يعـــين املواءمـــة أو املالءمـــة، والتوافـــ
 وهو نتيجة طبيعية جلهـد يبذلـه مجيـع أطـراف الـزواج واحليـاة ،اعل بني طريف الزواجاإلجيابية للتف

  .د القواعد السليمة للتفاعل املتبادل بني األطرافّ لكي حتد؛األسرية

ق تفـار النسيب من الـصراع، واالن التحر يتضم،ْق بني الزوجنيُق الزواجي أي التوافُوالتواف
قـة حبيامـا املـشرتكة وكـذلك املـشاركة لـى املوضـوعات احليويـة املتعلالنسيب بني الزوج والزوجـة ع

  .)م٢٠٠٦، املالك ونوفل( يف أعمال وأنشطة مشرتكة وتبادل العواطف بينهما
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ـــ) م٢٠٠٧(" Rogers"ف روجـــرز وقـــد عـــر   نتـــاج للتفاعـــل بـــني  ":بأنـــه ق الزواجـــيُالتواف
 مـــن أمنـــاط ، وأنـــه ال يوجـــد منـــط معـــنيد جنـــاح الـــزواج أو فـــشله والـــذي حيـــد،ْشخـــصية الـــزوجني

ق الزواجــي ُ مــن أهــم عوامــل التوافــْ التفاعــل بــني الــزوجنيدــــــ، ويعاجاح الــزوــــــــد جنالشخــصية حيــد
  . )٧م، ٢٠٠٧: دسوقي، عبد املعطي(

التوافـق الزواجـي " :أنعلـى ) م٢٠٠٨(" "Bal & Robbinsكمـا أكـد بـول وروبيـنس   
ــــد مــــن الحمــــص عوامــــل الــــيت مــــن بينهــــا االســــتعداد النفــــسي والنــــضج االنفعــــايل وإشــــباع لة لعدي

، وأوضــحت نتــائج دراســة بلــيم "ي إىل جنــاح العالقــة الزواجيــةاحلاجــات االجتماعيــة الــيت تــؤد
"Blum ")أن)م٢٠٠٥ ق الزواجــي ، كمــا أكــُ تــرتبط بــالتوافْ احلالــة العاطفيــة للــزوجني دت نتــائج

ر يف  الـــذات االنفعاليـــة تـــؤث: بـــأن)م٢٠٠٤(" Davidson et al"نيدراســـة دافيدســـون وآخـــر
  حيـــث يـــتم،ق الزواجـــيُ ازداد التوافـــ،نـــه كلمـــا ارتفعـــت الـــذات االنفعاليـــةإ إذ ؛ق الزواجـــيُالتوافـــ

  .)٤٤م، ١٩٩٠:اهليل( إدراك معىن احلب والسعادة الزواجية

ـــعبــد الرمح(كمــا أشــار      بعــض الدراســات أوضــحت أن نتــائج إىل أن)م١٩٨٨ : دســوقي،نــــــ
  .  وخاصة الزوجاتًتوافقني زواجيازة لغري املكانت مميمسة عدم االتزان االنفعايل 

ــــزوجنيًق الزواجــــي يــــرتبط عــــادةُوالتوافــــ    ْ بالتناســــق يف التكــــوين األساســــي لشخــــصية ال
 مع شخـصية اآلخـر مُهما على التواؤْ، الذي يعين قدرة كليزان االنفعايلصال اإلجيايب واالتواالت

ي إىل  يــــؤد،ْ التــــشابه واالنــــسجام يف مســــات الشخــــصية بــــني الــــزوجني أي أن؛)م١٩٨٣: موســــى(
  . الزواج املستقر

 شك فيه أمهية اجلانب الوجداين، فالزواج يف األساس عالقة تبدأ مبجموعـة مـن ومما ال  
ق الزواجــــي والعالقــــات ُافــــ التوإىل أن) م١٩٩٦(لت اهليــــل العواطــــف واألحاســــيس، لــــذا توصــــ

 ْب اجلانب الوجـداين واملعنـوي علـى اجلانـب العقلـي الـذي ال ميكـن أنالزواجية تعتمد على تغل
، وأوصــــت بــــضرورة إجــــراء دراســــات تتنــــاول شخــــصية الزوجــــة وأســــاليب املعاملــــة مــــل دوره

  .ق الزواجيُالزواجية وعالقتهما بالتواف
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  : التعريف اإلجرائي للتوافق الزواجي

ًيعـرف التوافـق الـزواج إجرائيــا بالدرجـة الـيت حتـصل عليهــا املتـزوجني علـى مقيـاس التوافــق 
  .الزواجي املستخدم يف الدراسة احلالية

  

  Family Stability:مفھوم ا�ستقرار ا�سري

ل الــدائم ُف االســتقرار األســري بأنــه العالقــة األســرية الناجحــة الــيت تقــوم علــى التفاعــَعــرُي
 لألبنـــاء احليـــاة االجتماعيـــة والثقافيـــة والدينيـــة الالزمـــة إلشـــباع يـــئ، والـــيت ســـرةْبـــني أفـــراد األ

سم هـذه العالقـة بـسيادة احملبـة والدميقراطيـة والتعـاون  وتتـ،احتياجام يف مراحل النمو املختلفة
ق أكــرب  وحيقــ،ا يــدعم العالقــات اإلنــسانية بيــنهم ممــ،بــني أفــراد األســرة يف إدارة شــئوم األســرية

  .)م٢٠٠٩،  وأبو سكينة،حقي( ب داخل األسرةُك والتقارُقدر من التماس

  :رير األسالتعريف اإلجرائي لالستقرا

  عـدمًيعرف االستقرار األسري إجرائيا بالدرجة اليت حيصل عليها املتـزوجني علـى مقيـاس
  .االستقرار األسري املستخدم يف الدراسة احلالية

  :حدود البحث
ف  للتعر؛ل يف عينة سعودية من األزواج والزوجات وتتمث بالعينة ، احلايلد البحثيتحد

ى علـى َجرُا بأنـه سـيًق الزواجـي باالسـتقرار األسـري  علمـُعلى رؤيـتهم للعالقـة الـيت تـربط التوافـ
ًذكـورا وإناثـاعينة من املتزوجني  ق َطبـُوسـوف ي،  مبدينـة مكـة املكرمـة مـن خمتلـف شـرائح اتمـعً

مة وبالعينة، وباألساليب َد البحث باألدوات املستخديتحدو. هـ١٤٣٣البحث يف عام ى َرُوجي
  .مةَاإلحصائية املستخد
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عة موسـوأمـا  ،)اقرتان الزوج بالزوجة أو الـذكر بـاألنثى (:ف املعجم الوسيط الزواج بأنهيعر

ًبأنـه إبـرام رجـل وامـرأة اتفاقـا شـرعيا للعـيش ومـشاركة أمالكهـم معـافته عر ، فقدأكسفورد العربية ً ً  .
  مــع أن،ل لقبهــا مــن آنــسة إىل ســيدة ويتحــو، باســم زوجهــا العــائليًف املــرأة املتزوجــة عــادةَعــرُوت

  .)م١٩٩٩، أكسفورد(لن اليوم االحتفاظ بأمسائهن العديد من النساء يفض

ج ال زوَقُ الزواج يعىن االقرتان واالزدواج فيـأن: مبعىن مادة زوج ويف لسان العرب، جاءت
، واملزاوجة واالقرتان ًج بعضهم بعضاتزو: قرنه به، وتزاوج القوم وازدوجوا: بالشئ، وزوجه إليه

m...����q :وىف القرآن الكرمي جاء قوله تعاىل. )، مادة زوجم١٩٩٦ :ابن منظور( مبعىن واحد

r�t�sl ) قرن: أي )٢٠ آية:الطورسورةاهم وكل؛ن اقرتن أحدمها باآلخر فهما زوجاْ شيئني 
  . اهللايفهذا هو معىن الزواج 

وقد قـال اهللا . ْ كانا منفصلنيْا بعد أن أي اقرتاما سوي؛خرفالزواج هو ارتباط الشيء باآل
نـت بأجـسادها عنـد ُِ؛ أي قر)٧  آيـة:يرالتكـوسورة ( �m��\��[��Z��Yl:  ــسبحانه وتعاىلــ 

: عزمــي(ف عليــه للفــظ الــزواج هــو اقــرتان الرجــل بــاملرأة َ وقــد أصــبح املعــىن الــدارج واملتعــار،احلــشر

  .)١٠، م٢٠٠٩

�Wא�&,+�1א �4567 �
 وهو عبارة عن عقد ؛ً اصطالح الفقهاء مرتادفا مع النكاحيفجاء تعريف الزواج   

 إذا كانت املرأة ، وما إىل ذلك،رأة بالوطء واملباشرة والتقبيل والضمن إباحة االستمتاع بامليتضم
ْحمال للعقد عليها بأن  فهو مبثابة عقد انضمام وازدواج ،)٧٧: م١٩٩٠فرحات،( مل تكن من حمارمه ً

  .بني الرجل واملرأة
 



١٠  

ول  فهو أ)١٢٨ ،هـ١٤١٧ :جاد( بة األطراف الغاية من الزواج كثرية متشع،وىف فقه اإلسالم
 ، املأل األعلىيف جعلها اهللا تعاىل أول بداية للحياة البشرية اليتلبنات تكوين األسرة الزوجية 

�¦��m :؛ قال تعاىل لشأاً، تكرميا كتابه املعجزيف نبأها ، وقصها اجلنةْوأسكن طرفي �¥
��°��¯���®��¬��«��ª��©��¨��§l ) مم ُ مث دعا إليها األ،)٣٥آية : سورة البقرة

 : فقال تعاىل، ورفعهما إىل مرتبة العبادة والقرىب بالنية الصاحلة، عليهما، وحىنألسنة الرسلعلى 
�mG��F��E��D��C��B��AH����l ) ٣٢  آية:النورسورة(.  

لكىن أصوم . .". : قال  ــصلى اهللا عليه وسلمــ  رسول اهللا  أنٍ عن أنسْوىف الصحيحني
صحيح البخاري، كتاب ("  فليس مينسنيتب عن ِن رغَ فم،نساءالج ى وأرقد، وأتزور، وأصلِفطُوأ

  .)٧/٢: النكاح وباب الرتغيب يف النكاح

صف  نظــام اجتمــاعي يتــ: بأنــهم٢٠٠٩، لمــيالعاخلالــدي و، م١٩٨٤، اخلــويل ًكــال مــن فــهعروقــد 
ة الـيت  ويقتصر على البشر فقط، وهـو الوسـيل، للمعايري االجتماعيةواالمتثال من االستمرار ٍبقدر

 مجيـع اتمعـات تفـرض الـزواج علـى يعمد إليها اتمع لتنظم املسائل اجلنسية بـني البـالغني، وأن
   .  سواء يف  املاضي أو احلاضر؛غالبية أعضائها

ل وجـود عالقـة شـرعية دائمـة بـني ُ نظام عـاملي يكفـ: على أنه)م٢٠٠٦، نوفلاملالك و(فه يعرو
 كما يضمن احملافظة على النسل وانتقال الثروة، وإكساب ،تنشئتهم لرتبية أطفاهلم و؛رجل وامرأة

  . املكانة االجتماعية

ْإذن الزواج هو العالقة الشرعية املباحة بـني املـرأة والرجـل داخـل األسـرة واتمـع، والـيت قـد 
ُيتحقق من خالهلا الشعور بالرضا والـسعادة والتفاعـ  ،إذ قـدا؛ًوذلـك قـد يكـون نـسبي(ل الزواجـي  

) ي إىل عـــدم الرضـــاض تلـــك العالقـــة إىل بعـــض املـــشكالت النفـــسية االجتماعيـــة الـــيت تـــؤدتتعـــر
  .)٢ ،م٢٠٠٥: الصبان(

  :تعريف الزواج من الناحية ا	جتماعية

ًي، قصد بشرائع دينية خمتلفة، تبعانظام اجتماعي جوهر ِ  هـذا باإلضـافة ، للشعوب واألمـمُ
 ليــستطيعا إنــشاء عائلــة ؛فــاق بالــصرب واالتْ مــستعيننيْعــاقلني ْإىل أنــه رابطــة تــربط النفــوس لكــائنني

  .)م٢٠٠٨، أبو أسعد( صاحلة يف اتمع اإلنساين
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نــه يــرتبط بالطبيعــة إ حيــث ؛ التــاريخ عقــد الــزواج هــو مــن أهــم وأخطــر العقــود علــى مــرإن
 الــيت فطــر النــاس  ــــســبحانه وتعــاىلــــ البــشرية الــيت متيــل إىل التناســل والتــزاوج، فتلــك هــي فطــرة اهللا 

��m��a��`���_��~��}��|��{��z��y: حيـــــث قــــــال يف كتابـــــه العزيــــــز،عليهـــــا
f��e��d��c��bg��n��m����l��k��j��i��h���l ) ٢١آيــــة: الــــرومســــورة( ،

  تنضم إىل نسيج اتمع، ولذلك فـإن،وذلك العقد يكون مبثابة إعالن عن تكوين أسرة جديدة
ِعقد الزواج قـد أحـ  احليـاة م مـع وظيفـة العقـد ودوره يف اسـتمرارَ مـن القدسـية الـيت تـتالءيط بإطـارُ

  . واحلفاظ على تناسل البشر

 تواكـــب ْدُم الباليـــة الـــيت مل تعـــُظ نظـــام الـــزواج قـــد أصـــبح مـــن الـــنعى الـــبعض بـــأنوقـــد يـــد
 ويستشهدون يف ذلك مبـا هـو سـائد يف الـدول الغربيـة مـن نظـام العالقـات غـري ،متطلبات العصر

 تلــك العالقــات غــري الــشرعية ال ميكــن االعــرتاف ــا كأســاس لبنــاء  أننــا نقــول بــأنلــشرعية، إالا
سم بـه ذلـك الـنمط مـن عـدم االسـتقرار والـشعور بعـدم  وذلك ملا يت؛األسرة، وبالتايل بناء اتمع

القـات مـن ب على انتشار تلك الع جانب ما يرتت العالقة، إىل يفْ من جانب كال الطرفنياألمان
شـبكة شـبكة :  وحكم اإلسـالم فيـهخليل، اآلثار االجتماعية للزواج العريف(احنالل خلقي واختالط يف األنساب 

 .)٢-١األلوكة، 

  :الزواج من الناحية القانونية

ملــــا كــــان الــــزواج شــــرع اهللا، الــــذي أحلــــه يف مــــصدر التــــشريع األول؛ وهــــو القــــرآن الكــــرمي، 
ّ

��m�y��c��b��a��`���_��~��}��|��{��z: ًمــــــــصداقا لقولــــــــه تعــــــــاىل
f��e��dg���l ) فإن الزواج)٢١ آية:الرومسورة ، عقد يوق عه الرجل واملرأة مـن أجـل حيـاة

ــــنظ يتــــضم، حتــــت ســــقف واحــــد،مــــشرتكة ــــضوابط الــــيت ت م عالقتهمــــا ن جمموعــــة مــــن البنــــود وال
، أبـــو أســـعد( واجبامـــاد  وحيـــد، حيفـــظ حقوقهمـــا،املتـــشابكة مـــن أجـــل إرســـاء دعـــائم بنـــاء متـــني

  .)م٢٠٠٨
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  :الزواج من الناحية النفسية

، ْ شخـــصنيْعالقــة ديناميكيـــة بـــني: إذا تناولنــا الـــزواج مـــن الناحيـــة النفــسية، فـــال شـــك أنـــه
ل مــــن َبــــذُع فيهــــا األوقــــات اهلادئــــة واألوقــــات العــــصيبة، فالـــسعادة فيهــــا تقــــوم علــــى جهــــد يتوقـــُي

 ٍ طـــرفميـــق، كمـــا  تقـــوم علـــى إدراك وتقـــدير متبـــادل مـــن كـــلم العُ ويهـــدف إىل التفـــاه،ْالطـــرفني
  .)م٢٠٠٨، أبو أسعد( حملاسن ومساوئ الطرف اآلخر

  :معايير الزواج

ــــار االجتمــــاعي التقليــــدي– ١ ســــة أو نظــــام إهلــــي  والــــذي ينظــــر إىل الــــزواج كظــــاهرة مقد: املعي
  . كأساس للحياة اإلنسانية؛سةدته الشرائع السماوية والكتب املقد وأك، خلقه اهللا،سمقد

 حــــول اًز أساســــ معــــىن الــــزواج يرتكــــد أن ألنــــه يؤكــــا؛ًوهــــو أوســــع نطاقــــ:  املعيــــار التقليــــدي– ٢
 واالمتثــال لرغبــات األقــارب واتمــع احمللــي ،االحــرتام االجتمــاعيوااللتزامــات االجتماعيــة 

  .واالحتفاظ بصور الئقة يف اتمع

 مــن دت إالِجــُ الــزواج واألســرة مــا ود أن ويؤكــ،ث معــاين الــزواجوهــو أحــد:  املعيــار الفــردي– ٣
 ،العلمـيالـدي واخل(باإلنـسان وحـده  أي ؛"باألنا"ق  يف هذا املعيار يتعلْأجل الفرد، فاألمر إذن

  .)م٢٠٠٩
  :قوامة الرجل على المرأة

ذه األسرة  ولذلك جعل اإلسالم هل، شركة صغرية بني رجل وامرأة وأوالدي األسرة هإن
آية : البقرةسورة ( �����mp��o��nl: فقال تعاىل، هو الرجلاًباعتبارها األمة الصغرية قائد

  ولكن هل قوامة الرجل على بيته تعىن منحه حق االستبداد والقهر؟ بعض الناس يظن.)٢٢٨
رت كلمة تكر، وهى "حدود اهللا"ى سمُ هناك داخل البيت املسلم ما يفإن! ذلك، وهو خمطئ

  .)٣٨ص: م٢٠٠٦ ،عبد احلميد( حتكم عالقات األسرة ست مرات  من اآليات اليتْ آيتنييف

ًفق أوال على إقامة حدود اهللا، كما رمسها الكتاب الكرمي، وشرحتها السنة  نتْإننا نريد أن   
  .ْ لكال الطرفنيرة؛ حىت يرتفع املستوى اخللقي، والسلوكياملطه
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ة ــــــن رئيس، والرياســــ له مبد الـــــة، فـــــــــية أو شركة اقتصاديفإذا كان البيت مؤسسة تربو
  . والبحث املخلص عن املصلحةم وتبادل الرأيُال تلغى البته الشورى والتفاه

، م١٩٩٢ ،سعيد( فيه البيت؟ َستثىنُ شئون احلياة كلها، فلماذا يرد يف هذا قانون مطإن

 مكة  نزل يف)٣٨آية : الشورىسورة ( �mp��o��nl :سلمني صفة املوقوله تعاىل يف. )٥٦
  . تكون هناك شئون عسكرية أو دستوريةْقبل أن

ن تكون له الكلمة النهائية َ يقوم عليها مْ أنبد  شركة ال البيت ما هو إال فإن،وعليه
تمل  أمورها ال حت وليس أوىل باألسرة من هذا، فإن،فيما يعرض هلا من مشكالت وطوارئ

 رىبُ تْوعلى هذا جيب أن  يرضى بقيادة اآلخر،ْ أنْالتسويف أو اإلمهال، وعلى أحد الطرفني
 على سبيل  اتمع إال يكون يفْح لغري هذا الوضع أنَسمُ وال ي، ينشأ األطفالْ وأن،األجيال

تمعات، ونادت رت ا تعث مع األسباب العارضة، وإالاً وعدماًالشذوذ واالستثناء، ويدور وجود
 ملصادمة الفطرة، ومراغمة احلقائق، وجمافاة ٌ حتمٌ وهى جزاء،مبا يطفح عليها من مشكالت

  .ولذلك شرع اهللا الزواج . ــ وجلعزــ شرائع اهللا 

�W=�و>�א;��א�$وאج:849 �

لقــد أحــاط اإلســالم الــزواج بكــل املبــادئ الــيت حتفــظ عليــه منزلتــه وأثــره يف احليــاة البــشرية، 
. ل لبنــاء األســرة، كمــا يغــدو كــذلك الــسبيل املــستقيم إلشــباع الغريــزة اجلنــسيةيو وحــده الــسبفيغــد

  :م وفوائد شىت منهاَكِوهلذا فللزواج ح

  ".ب عن سنيت فليس مينِن رغَفم"  : ــعليه الصالة والسالمــ  تطبيق السنة، قال – ١

 للبــصر فإنــه أغــض: "  -معليــه الــصالة والــسال - وصــيانته، وقــال ْ مــن الــزوجنيحفــظ كــل – ٢
  ".وأحصن للفرج

  . ويوافقها وينسجم معها، أنه مالئم للفطرة اإلنسانية– ٣

  . ومن انتشار الرذائل،ل األخالق حفظ اتمع من الشرور وحتل– ٤

  . بقاء النوع اإلنساين على وجه سليم– ٥
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 الرجــل يكفـــل املـــرأة  مبــا جيـــب لـــه مــن حقـــوق وعـــشرة،، بـــاآلخرْ مــن الـــزوجني اســتمتاع كـــل– ٦
  .ويقوم بنفقاا، واملرأة تكفل الرجل بالقيام مبا يلزمها يف البيت من رعاية وإصالح

  . وذلك بإجناب األطفال، وتكثري عدد  املسلمني، طلب الولد– ٧

  . كما حيب يف الوقت نفسه، يشعر أنه حمبوبْ إتاحة الفرصة للزوج أو الزوجة أن– ٨

ان ــــــإلنــسة، فاــــ يف الشخــصياًث توازنــِورُ يــا،ً اجتماعيــاًق إشــباعـــــــواج حيق فــالز، الـشعور بــالنوع– ٩
  . اآلخرين عن يعيش يف عزلةْال يستطيع أن

  .ا يعود على الذات بالطمأنينة والراحةما أباحه اهللا، ممق اإلشباع اجلنسي فيلزواج حيق ا-١٠

  .الحنرافات السلوكية واالنفعالية وا،فات الرعناءص اإلنسان من التصر خيل– ١١

  .ْ الزوجني إشباع دافع األمومة واألبوة لكل– ١٢

  . وذلك يتم من خالل احلياة الزوجية السعيدة، حتقيق وإثبات الذات– ١٣

  .)م٢٠٠٩ ،أبو سكينةحقي و(واصر  وتوطيد األ،ت والقبائلسر والعائالُط األُ من ترابرهِثمُ ما ي– ١٤

  :) كتاب آداب النكاحم،٢٠٠٨:  إحياء علوم الدين:اإلمام الغزايل(  عنلِقُنما منها  ،رةوللزواج فوائد كثي
 القيام حبق األهل، الصرب على أخالقهن، ، من فوائد جماهدة النفس ورياضتها بالرعايةإن"

 وإرشادهم عـن طريـق الـدين، االجتهـاد يف كـسب ،احتمال األذى منهم، والسعي يف إصالحهم
  ". فكل هذه أعمال عظيمة الفضل. الدهن، والقيام برتبية أواحلالل ألجله

ل م نفــسه بــالعجز عــن القيــام حبــق الزوجيــة، ويعطــِل رجولتــه، ويــس يعطــ،جن مل يتــزوَ مــفــإن
ـــالــذي أودعالبــذر الــصاحل :  حبــاه اهللا مــاْنعمتــني ـــه يف صلبــــ  وأرحــام النــساء ل،ـــه إلجنــاب النــســــ

 ال اهللاــــــــــ حيـث ق،ادهـــــــ اهللا ـا علـى عبمـنتل، واـــــــى بذور الرج تتلق،ا خصبةًأرضها اهللا عداليت أ
ر يف  فقـد قـص،ج مل يتـزونَ فمـ،)٢٢٣ آيـة: سـورة البقـرة( �m��´��³���²l :-سبحانه وتعاىل -

  .)١٣، م١٩٨٥: حسني( حق أمته
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: ـــ صلــــــى اهللا عليـــه وسـلم ـــول اهللا ــــــال رســـق:  قـال،ودـــــة، عن عبد اهللا بن مسعـــــويف السن
ن َمـ للبـصر وأحفـظ للفـرج، وج، فإنـه أغـض فليتـزو،اسـتطاع مـنكم البـاءةن َ م؛يا معشر الشباب"

 والباءة هي القدرة علـى مـؤن الـزواج وتكاليفـه، وغـض".  بالصوم، فإنه له وجاء، فعليهمل يستطع
 ، وحفظ الفرج أي منعـه مـن الزنـا، والوجـاء هـو نـوع مـن اخلـصاء،ّ أي كفه عن ما ال حيل؛البصر

 وبيــان فــضله ومســو ،واحلــديث فيــه حتــريض للــشباب القــادر علــى الــزواج. شهوةالــواملــراد بــه قطــع 
وجود قـوة الـداعي  ألنه الغالب الشباب باخلطاب؛  ــصلى اهللا عليه وسلمــ  النيب مكانته، وخص

ــــشباب خبــــالف غــــري افــــيهم إىل النكــــاح، ــــسبب يف غــــري ِجــــُ إذا وا،ً كــــان املعــــىن معتــــربْ وإن،ل د ال
   .)٥٧، م١٩٩٤: اإلمام(  الغري ا بلغت سن هذا  مهم،الشباب

�m��p��o��n��m���l : ـــسبحانه وتعاىلــ الزواج سنة األنبياء واملرسلني، قال اهللا و

�t��s��r��q...l ) ـــــــ عليـــــه دمآه اهللا لعبـــــاده مـــــن عهـــــد ـــــــــ شرع،)٣٨  آيـــــة:الرعـــــدســـــورة 
داد آياتـه الكـربى، مـع خلـق البـشر مـن تـراب، ِ القيامة، وسلكه يف ع اآلن وحىت يوم إىلالسالم ــ

 وذلــك ملــا لــه مــن اآلثــار اخلطــرية ا؛ًسه علــى أقــوى املبــادئ وئامــوخلــق الــسموات واألرض، وأســ
  . ره من الرجل واملرأة واألوالد، والنوع اإلنساين بأسوالفوائد اجلليلة على كل

ل يف أنه الوسيلة الـسوية لتلبيـة اإلنـسان غريزتـه وفطرتـه علـى  تتمث،لذا فللزواج فوائد كثرية  
 كمــا أودع يف ــــ ً وامــرأةًرجــال ــــ أودع يف اإلنــسان  ــــســبحانه وتعــاىل- اهللا الوجــه املــشروع، ذلــك أن

 ولــو تــرك الرجــل واملــرأة صال والتقــارب،ب إليــه االتــغــريه مــن ســائر احليوانــات غريــزة اجلــنس، وحبــ
د بأوضـاع خاصـة أو حـدود ن يشاء إلشباع غريزته اجلنـسية دون التقيـَ منهما مبصل كل يت،نْيحر

معينة، لتساوى اإلنسان مع غريه من أنواع احليوان يف سبيل تلبية هذه الفطرة عن طريق الفوضى 
اه اهللا ونفخ فيه من روحه، مث منحه  ال يكون اإلنسان ذلك املخلوق الذي سوٍوالشيوع، وعندئذ

ر له الكون وذهللا  من خلقه، وجعله خليفة على األرض، وسخٍله على كثريالعقل والتفكري، وفض
 للفطـرة ً أوضاع خاصـة وحـدود معينـة تنظيمـال يف كان الزواج اإلنساين الذي يتمثإلرادته، من مث

: حسني(عت يف غريه من سائر احليوان ِودُ كما أ،نسانعت يف اإلِودُ واليت أ،والغريزة، غريزة اجلنس

  .)٢١مرجع سابق، 
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 ،هـا اهللابني الرجل واملرأة من خـالل العالقـة الـيت أحليقوم يبقى القول أن الزواج الشرعي   
ــــه يتحقــــ ــــشرعي لإلنــــسانوب ــــة،ق االســــتخالف ال ــــه اآلي ــــذي أشــــارت إلي �m��C��B��A : ال

I��H��G��F��E��DJN��M��L��K������S��R��Q��P��O��
W��V��U��TX��_���^��]��\��[��Z��Y��l ) واخلليفــة هــو ، )٣٠آيــة: البقــرةســورة

 وهي الدين والنفس والعقل والنسل واملـال ؛اإلنسان الذي هو أحد الكليات اخلمس يف اإلسالم
يــة  مــن خــالل كلق هــذا املــنهج الــشرعي إالق وجــوده ليحقــ وهــذا ال يتحقــ،واإلنــسان املــستخلف

 .)٩٠، ٩٧ م،١٩٩٧ ،واصف( ق عليها النسب الشرعي الصحيحِ وهي اليت نطل؛النسل

  ج الناس ؟ ماذا يتزول

  : منها؛ج الناس ألسباب عديدةيتزو

  .ل احلب من شخص آخرُتباد -

 .احلاجة إىل األمن العاطفي واملنزل املستقل -

 .نْاالستجابة لرغبات الوالدي -

 .س واإلجناب اجلنــإشباع احلاجات البيولوجية  -

 .لالرتفاع يف السلم االجتماعي -

 .للحصول على الثروة واملال والشعور باألمن االقتصادي -

 .لتحقيق مصاحل شخصية أو أسرية -

 .إلرضاء حاجات ال شعورية تعريفية أو تكميلية -

 .الوفاء باجلميل أو املغامرة -

 .)م٢٠٠٩، العلمياخلالدي و(اهتمامات أخرى عديدة  -
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  :أشكال الزواج

  : هي،ًح تاريخ الزواج اإلنساين أشكاال أساسية للزواجطر

  :Monogamy  وحدانية الزواج– ١

لة يف كثـــري مـــن اتمعـــات، ومعنـــاه زواج رجـــل واحـــد مـــن امـــرأة وهـــو مـــن األشـــكال املفـــض
  .ً، وهذا الشكل منتشر عاملياواحدة

  :Polygamy د الزواج) تعد– ٢

  إىل)م٢٠٠٩، ، اخلالـــدي والعلمـــيم١٩٨٤اخلـــويل، ، م١٩٨١الـــساعايت، ( أشـــار العديـــد مـــن البـــاحثني 
  : وينقسم إىل عدة أنواع،كثريينب الزواج منهذا النوع 

  .ً، وهو أكثر األشكال حدوثا الزوجاتد تعد–أ 

  . وهو شكل نادر احلدوث،د األزواج تعد–ب

 وهــو ،ة يف اتمعــات البدائيــة يف العــصور القدميــً، وقــد كــان ســائدا الــزواج اجلمــاعي–ج 
  .د من اإلناثد من الذكور من عدد حمدد حمديعين زواج عد

��Wج�و!?��(��+���א <&.����3$وא �

   :نظريات ا	ختيار الزواجي

ب عليهــا الطــابع االجتمــاعي ُتنحــصر النظريــات األساســية يف هــذا اــال إىل نظريــات يغلــ
 ،تحليـل النفـسي والعوامـل الالشـعورية مث نظريـات ال، وأخرى يغلب عليها الطابع النفـسي،الثقايف
  :وأمهها

  :سُ نظرية التجان– ١

ر س هـــو الـــذي يفـــسُ التجـــانج الـــشبيه، وأن الـــشبيه يتـــزوتقـــوم هـــذه النظريـــة علـــى فكـــرة أن
  . ال االختالف والتضاد، كشركاء يف الزواج،اختيار الناس بعضهم لبعض
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 ويــشرتكون معهــم يف ،، وميــاثلوم ســاللةان يقــاربوم ســنَجــون مــفالنــاس بــصفة عامــة يتزو
 وحـــــىت العـــــادات ، كمـــــا يــــشاوم يف مـــــستواهم التعليمــــي واالجتمـــــاعي واالقتــــصادي،العقيــــدة
  .)م٢٠٠٩، اخلالدي والعلمي( .والسلوك

  :ب المكانيُ نظرية التقار– ٢
 ْفـرد أن يـستطيع ال،د، يكـون مبثابـة جمـال مكـاينجغرايف حمد االختيار هنا ضمن نطاق يتم
 وهذه الفرصة تتفاوت مـن شـخص ،ق عليه الفرصة األيكولوجية لالختيارَطلُ وهو ما ي،خيتار منه

 االنعـزال جيعــل ل معهـم، وهلــذا فـإنُن تـسمح هلــم الفرصـة بالتواصـَ فالنـاس خيتـارون فقــط مـ،آلخـر
 واالنتقـال صالدائرة االختيار أضيق للفرد، وذلك عكس اتمعات اليت تعتمد على وسـائل االتـ

  .)م٢٠٠٩، اخلالدي والعلمي( . هلم الفرصة باالحتكاك بأفراد من خارج بيئتهم حيث تتسىن؛السريعة
  :مَيِ نظرية الق– ٣

خيتار الفرد شريك حياته حسب قيمة الشخصية، فالفرد يقوم باختيار شريكه الذي يقبـل 
ن يف بيئة علم أنه إذا عاش الشريكا، مع المه األساسية، حيث يتوافر قدر من األمان االنفعايلَيِق

 فهــذا كلــه مــن ، وانتــسبوا لــنفس العقيــدة،ضــوا لــنفس املثــريات وتعرا،ً واحــدًوا تعليمــا وتلقــ،واحــدة
  .)م٢٠٠٩، اخلالدي والعلمي( .مهمَيِم يف توحيد قِسهُ يْشأنه أن

  : نظريات الحاجات التكميلية– ٤
س ُئ عكـس مـا تـدعو لـه نظريـة التجـان تنادي مببـاد، Winchوهي نظرية نفسية وضعها 

ب اهــــات، بــــل يتطلــــ يف امليــــول واالجتًهاُ أو تــــشابـًُب تطابـقــــاتطلــــي االنــــسجام والتوافــــق ال مــــن أن
، حيـــث نبحـــث عـــن الـــشريك الـــذي ميتلـــك اًن يكملوننـــا نفـــسيَ ننجـــذب إىل مـــ، فـــنحنالتكميـــل

  .)م٢٠٠٩، اخلالدي والعلمي( .ي قبلً لنشعر بأننا أكثر تكامال عن ذ؛الصفات اليت ال منلكها حنن
  : نظرية التحليل النفسي– ٥

 أو شريك حيميه، وميكـن التمييـز بـني ، يشبههٍ الشخص يبحث عن شخصيرى فرويد أن
 أو أجعلــه يــشبهين، وبــني اختيــار كفلــي هــــــ أشبهْ أي شــخص أريــد أن؛اختيــار نرجــسي للموضــوع

  .)م٢٠٠٩، اخلالدي والعلمي( .ال أملك ليعطيين ما ؛ أي شخص أحتاج إليه؛أو تكميلي
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  :وهناك نظرية الصورة الوالدية -٦
 للعالقــات االنفعاليــة األوىل يف طفولتــه ًوهــي تعتمــد علــى نظريــة فرويــد، فالــشخص ونتيجــة

، إذا كانـت  معـه هـذه العالقـة يعيـد،ٍ فإنـه يبحـث عـن شـريك،ل شخصيته واليت تشك،مع والديه
، اخلالـدي والعلمـي( .ه احلاجات والرغبات اليت مل يـتم إشـباعها، أو أنه يبحث عن حتقيق هذمشبعة

  .)م٢٠٠٩
  :نظرية الشريك المثالي -٧

ــــة علــــى أســــاس أن ــــون صــــورة أو فكــــرة عــــن شــــريك  األشــــخاص يكووتقــــوم هــــذه النظري ن
ـــــالفرد يف تكـــــوين هـــــذه الـــــصورة ـــــساهم املثـــــريات احمليطـــــة ب ا يف ً هامـــــًا وتلعـــــب دور،املـــــستقبل، وت

  .)م٢٠٠٩، لدي والعلمياخلا( .االختيار
  :نظرية الحاجة الشخصية -٨

 تنمــو نتيجــة خلــربات ،دة لــدى اإلنــسان حاجــات شخــصية حمــدد وجــودوهــذه النظريــة تؤكــ
 وجتـد اإلشـباع املالئـم هلـا يف العالقـة احلميمـة الـيت تتبلـور يف الـزواج وحيـاة ،ومواقف معينة ميـر ـا

  مــا تكــون هــذه احلاجــاتًلتقــدير العميــق، وغالبــانفعــايل وااألســرة، وتــشمل الرغبــة يف األمــان اال
  .)م٢٠٠٩ ،اخلالدي والعلمي( ْتكميلية لدى الشريكني

  :فارق السن
  : من الناسٌده كثريهناك سؤال يرد

  ما فارق السن املثايل بني الزوج والزوجة؟

ق الزواجــي، فقــد ُ نــستخدم نتــائج اإلحــصاءات حــول التوافــ،ولإلجابــة عــن هــذا الــسؤال
 سنوات ، ولكـن حـني يزيـد هـذا ٥- ٣ يكرب الرجل املرأة بـْ أفضل فارق يف السن هو أن أنجدُو

 عـــن  ألن الفـــرق عنـــدما يزيـــد؛ظهـــورق يف الُ تبـــدأ عالمـــات عـــدم التوافــ، ســـنوات١٠الفــارق عـــن 
 ، عـن جيـل الطـرف اآلخـرً إىل جيل خمتلف متاماْ من الزوجنيالعشر سنوات، حينها سينتمي كل

م ُي إىل صـعوبة التفـاها يـؤد ممـ،فكارمها وهوايتهما وأسلوب حياما بشكل كبـريوختتلف بذلك أ
 ،ق فيمــا بينهمــا، فالفتــاة الــصغرية تكــون يف أوج نــشاطها وحيويتهــا وترغــب بــاللهو واملــرحُوالتوافــ
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ًل واالســـتقرار، هـــذا فـــضال عـــن  إىل اهلـــدوء واجلديـــة والتأمـــينمـــا مييـــل زوجهـــا األكـــرب منهـــا ســـناب
ــــ وقـــد يق.ةــــوارق يف احتياجامـــا العاطفيـــة واجلنـــسيالفـــ صـــلى اهللا عليـــه ـــــ  الرســـول ول الـــبعض أنـــ

ــــ  لرســول اهللا  أن إال، وكــان يكربهــا وهــي صــغرية ــــرضــي اهللا عنهـاــــ ج الــسيدة عائــشة  تــزو ــــوسـلم
، ية املتفـــردةًوال لـــه خصائـــصه الشخـــص خـــصوصيته املبنيـــة علـــى كونـــه رســـ ـــــصـــلى اهللا عليـــه وســـلم

 وعلــى الــدور ، أمنــاط رئيــسة مــن الزوجــات قائمــة علــى فــارق الــسنة هنــاك ثالثــوميكــن القــول بــأن
 : وهي؛الذي يلعبه كل شريك مع اآلخر

  . وتقوم بدور رعايته واحتوائه، من الزوجًوهي غالبا ما تكون أكرب سنا:  الزوجة األم .١

 ، وهلــذا فالعالقــة بينهمــا تكــون متكافئــة،هــا يف الــسن مــن زوجةوهــي قريبــ:  الزوجــة الــصديقة .٢
  . منهما اآلخر بشكل تباديل يرعى كل،ْوأقرب إىل عالقة صديقني

لها  ولــــذلك يتعامــــل معهــــا كطفلــــة يــــدل،وهــــي تــــصغر الــــزوج بــــسنوات كثــــرية:  الزوجــــة االبنــــة .٣
 . وهي سعيدة بذلك، ويتجاوز عن أخطائها،ويرعاها

ق بـني ُ الـزواج مـسألة توافـن؛ إذ إ مـن بـني هـذه األمنـاطًيـاً هناك منطـا مثالوهذا ال يعين أن
، فكلما كان طرف يليبْطرفني ًق متوقـعـا؛ُ كان التوافـ، احتياجات اآلخرُ أي أن لكـل  زوج وزوجـة 

 وإن كانـــت القاعـــدة ، هـــذه االحتياجـــات يبحـــث عنهـــا يف منـــط معـــني يلـــيب،احتياجـــات متباينـــة
 .  ويسبقها يف مراحل النضج النفسي واالجتماعي،لزوجة يكرب الزوج اْالعامة هي أن

إىل أمهيـة الـربط بـني حـاالت اإلسـاءة   (٢٠٠٦ : Hiroyo Hatashita et. al)أشـارو
 نإ إذ ،للزوجات الناجيات من اإلساءة واخلـربات اخلاصـة ـن يف مـرحليت الطفولـة والبلـوغ املبكـر

نـــاء حياـــا بعـــد التنـــشئة داخـــل منـــزل يـــسوده  وإعـــادة ب،م كيفيـــة تـــضميد جروحهـــاالزوجـــة تـــتعل
  . ت خالهلا لإلساءةي حياا الزوجية اليت تعرضِنهُ وكيف ت،اإلساءة

 ومن ، ظاهرة اإلساءة إىل الزوجات جرمية أن (١٩٨٩ :Neiman Weingart)واعتربت
 ، وذكرت أنةضن لالنتكاس ينبغي االهتمام بالقبض على القائمني بضرب زوجام اللوايت تعرمث

، وأن ازلـــــــــــدث داخل املنــــــــاءة اليت حتــــــالعالجات القانونية اسرتاتيجية غري كاملة لقمع اإلس
 إضافة ،ن يف استخدام مداخالت إجيابية خاصة باخلدمات اإلنسانيةُ الكاملة تكماإلسرتاتيجية
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 تشكيل األعراف اخلاصة باإلساءة اليت حتدث م يفِسهُ اليت تكون مبثابة أداة ت،إىل تعبئة اتمع
ر السياسات اليت بتطونازل والتسامح معها داخل اتمع، وعالج اإلساءة يكون داخل امل

  ).التسامح(واألعراف اخلاصة باإلساءة ى السياسات األبوية تتحد

 عليــه صـلى اهللاـــ  فاطمـة بنـت رسـول اهللا  ـــرضـي اهللا عنهمــاـــ وقـد خطـب أبـو بكـر وعمـر 
 إن: اه، وقد يقول قائـلجها إي زو ــرضي اهللا عنهــ ا خطبها علي فلم" إا صغرية:"  فقال ــوسلم

 وكــان ،وهـي صـغريةـــ  رضـي اهللا عنهــاـــ ج الــسيدة عائـشة  تـزو ـــصـلى اهللا عليــه وسـلمـــ رسـول اهللا 
ـــ  لرســول اهللا  أن:يكربهــا بكثــري، واإلجابــة هنــا ـــ يــه وســلمصــلى اهللا علـ ، املثبتــة علــى  خــصوصيتهـ

ًكونه رسوال وأيضا ضح ذلـك بعـد زواجـه مـن الـسيدة دة، وقـد اتـ على خصائصه الشخـصية املتفـرً
 وكانـت ، فكان يسابقها ويالعبها وميازحهـا ويلطـف ـا، على إسعادهاً، حيث كان قادراعائشة

ريـة ْمُ القاعـدة العوهذا جيعلنـا نقـول أن ،نــــارق الســــــ رغم ف،ادة بزوجها العظيمهي غاية يف السع
  .)م٢٠٠٧، املهدي(  ثناءات يف ظروف بعينها هلا استــ على الرغم من أمهيتها ــ
  : القرب المكاني-

 وكمــــا تظهــــر يف كتابــــات علــــم االجتمــــاع ،ن فكــــرة االختيــــار يف الــــزواج بالــــضرورةتتــــضم
 مـن الدراسـات العديـدة الـيت فقـد تبـني Propinquity Factorالعـائلي، عامـل القـرب املكـاين 

 سـواء ؛ وهـؤالء يعيـشون عـادة جبـوارهم،ن يلتقـون ـمجون مم الناس يتزويت يف هذا اال أنِجرُأ
  .ْف الطرفنيُ أنه للقرب املكاين أمهية وظيفية يف لقاء وتعارً أيضايف املسكن أو العمل، وتبني

  : المكانة ا	جتماعية-

ًمعيـارا اجتماعيـا" انة االجتماعية املماثلـةداخل املك "من الزواج يعد  وخاصـة مـن ،ًال مفـضً
 االختيـار يف وسـواء مت.  عنـدما يـشرعون يف تـزويج أبنـائهم،وجهة نظر اآلباء ذوي املكانة العاليـة

 كونـــه مـــن داخـــل  آخـــرين، فـــإنالـــزواج عـــن طريـــق األشـــخاص أنفـــسهم أو عـــن طريـــق آبـــائهم أو
ا يف حــال  أمــ، للمحافظــة علــى نــسب العائلــة ومكانتهــااً أساســيًا شــرط يعــد،ماعيــة االجتةاملكانــ

، ج األفــراد الــذين ينتمــون إىل مكانــات منخفــضة مــن أشــخاص ذوي مــستويات طبقيــة عاليــةتــزو
  .)م١٩٨٣ ،اخلويل(ًفإم بذلك يكسبون كثريا من هذا االرتباط 
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  :ؤُ التكاف-

مــي َيِ واملــستوى االجتمــاعي والثقــايف والق مــن حيــث الــسنْب الــزوجنيُؤ تقــارُونعــين بالتكــاف
ل مـع بعـضهما الـبعض بـشكل ُنهما من التواص وميكا،ًب جيعلهما أكثر تفامهُوالديين، فهذا التقار

ؤ ُ أكـــرب قـــدر مـــن التكـــافْي مـــا إىل حيـــاة زوجيـــة ســـعيدة، فكلمـــا تـــوافر للـــزوجنيا يـــؤد ممـــ،جيـــد
جنــاح عالقتهمــا الزوجيــة أعلــى، وهــذه القاعــدة هلــا اســتثناءات  كلمــا كانــت احتمــاالت ،بينهمــا
 وقـــد يكونـــا ،ن مـــن عوامـــل التكـــافؤعـــامال عامـــل واحـــد وْ يتـــوافر لـــدى الـــزوجنيً، فأحيانـــاعديـــدة
ي إىل  وقــد تــؤد،ضــهما مــن عوامــل أخــرى أكثــر أمهيــة جنــد مــا يعو، وبــالرغم مــن هــذا،نْمفقــودي

  .)م٢٠٠٧، املهدي(جناح زواجهما واستمراره 
  

  : سوء التوافق المحسوب-

نهما اختالفات هائلة يف العمر أو يف املستوى االجتماعي أو الثقـايف ْ بيْ جند زوجنيًأحيانا
 يف الواقــــع أمــــا  ولكننــــا جنــــد،ق بينهمــــاُنبــــئ باضــــطراب التوافــــُأو الــــديين، وهــــذه االختالفــــات ت

  كـال والـسبب يف ذلـك أن؛قاقشـنهمـا مـن عوامـل ْ، رغم ما بينمتوافقان أو على األقل متعايشا
ًق ظــاهري، فمــثال جنــد زوجــة حــسناء ُ بينهمــا مــن ســوء توافــرغــم مــا، علــى تــاج اآلخــرمنهمــا حي

ًجـــت رجـــال يكربهـــا كثـــرياصـــغرية الـــسن قـــد تزو ع هلـــا التعاســـة، ولكنهـــا يف  يف الـــسن، فـــنحن نتوقـــً
 وهــي ال تــستطيع االســتغناء ، بالنــسبة هلــاهــة تعــين الكثــري املــال واحليــاة املرف ألن؛احلقيقــة متوافقــة

ن َ فهي حباجة  إىل م، هذه الزوجة الصغرية افتقدت يف طفولتها حنان األب إىل أنًإضافة عنها،
  .ضها هذا احلنانيعو

  

  : أھمية أسرة المنشأ-

ًتلعــب أســرة املنــشأ دورا هامــا  يف تــشكيل شخــصية شــريك احليــاة، فالــشخص الــذي عــاش ً
م  يـــتعل، مـــع إخـــوة وأخـــوات،ْ متـــآلفنيْنين متجانـــسْدئ ودافـــئ يف حـــضن أبـــوييف جـــو أســـري هـــا
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 أكثـــر قــدرة علـــى ، ويكــونع جناحـــهمعهــم وــم معـــىن العــيش مـــع اآلخــرين، هـــذا الــشخص نتوقــ
 الـشخص الـذي رأى  جنـد أن،وعلـى العكـس مـن ذلـك. العيش املستمر الدائم مع شريك احليـاة

   شــريكهكثــر قــدرة علــى اهلجــر واالنفــصال عــنســرة، جنــده أك األه وتفكــْش انفــصال والديــيوعــا
  .د على االستغناء عن اآلخر، وال جيد صعوبة يف ذلك وتعو،د على اهلجرألنه تعو

وهــو أســتاذ لعلــم الــنفس بأحــد اجلامعــات األملانيــة بدراســة طبــائع "والــرت ترومــان"وقــد قــام 
 فوجــد ، ومناســبة النمــاذج لبعــضها الــبعضأًاءا علــى تــربيتهم يف أســرة املنــشالــشباب والــشابات بنــ

  :التايل
 تركـز جهودهـا يف البحـث عـن أكـرب ْ عليهـا أن،الفتاة الـيت تبحـث عـن قـوة الشخـصية والثـروة -

ًأكثــر توفيقــا وجناحــا،) ًعــادة( فهــو ،إخوتــه  وأقــدرهم علــى فهــم ،أقــواهم شخــصية) ًعــادة( وً
  . وقادر على اإلجناز،الناس

 . فستجده يف قلب شاب له أخوات أصغر منه،نانا إذا كانت تبحث عن احلأم -
 فتجـــده أصـــغر أبنـــاء األســـرة ، حتركـــه كمـــا تـــشاء، ضـــعيف الشخـــصيةًوإذا كانـــت تريـــد زوجـــا -

 .)م٢٠٠٧ ،املهدي(

   :اجيأنماط ا	ختيار الزو

  :وتتمثل فيما يلي
ـــه يكــــــوفي: عــاطفي ال– ١ ـــ علاـــــــًار قائمــــــــون االختيـــــ ـــة حــب قويــــــى عاطفـــــ ـــع للعقـــــ ال ختــض،ةـــ ل ــــ

ي املـشاكل وبنـاء  لتخطـٍ احلـب وحـده كـاف ويعتقد صـاحب هـذا الـنمط بـأن،وال للمنطق
 فيكــون ، وال يــستمع لنــصائح اآلخــرين لــه، علــى رأيــهحيــاة زوجيــة ســعيدة، فبالتــايل يــصر

 ســوى تركــه ليخــوض  يف هــذه احلالــة وال يوجــد حــل،شــديد العنــاد يف الــدفاع عــن اختيــاره
  .ل املسئولية هلذا االختيار ونتائجه وحتم،التجربة بنفسه

وهــو يقــوم علــى حــسابات منطقيــة خلــصائص الطــرف اآلخــر، وبالتــايل فهــو خيلــو :  العقــالين– ٢
  .من اجلوانب العاطفية
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لطـــرف ليقــوم هــذا الــنمط مــن االختيــار علــى اإلعجــاب باملواصــفات الــشكلية :  اجلــسدي– ٣
  .مثل مجال الوجه أو مجال اجلسد ،اآلخر

وهـــو زواج ـــدف حتقيـــق مـــصلحة ماديـــة أو اجتماعيـــة أو وظيفيـــة مـــن خـــالل :  املـــصلحي– ٤
  .االقرتان بالطرف اآلخر

 مـن قـسوة األهـل ً؛ هروبـا طـارق لباـال أيـــــــًاة مـثال تقبــــــــويف هذا الـنمط جنـد الفت:  اهلرويب– ٥
ر يف اهلــرب مـــن م بقــدر مـــا تفكــر يف الــشخص املتقــدتفكـــ فــال ،أو األب وســوء معاملتهــا
  .الواقع املؤمل الذي تعيشه

  .ف عليه بني الناسَق االجتماعي املتعارُوهو زواج يقوم على التواف:  االجتماعي– ٦
  . كالزواج من األقارب؛باع تقاليد معينةتا أو ، مشل العائلةّد به ملَقصُوهو زواج ي:  العائلي– ٧
ـــ ده الرســول  وهــذا مــا يؤيــ،علــى اعتبــارات دينيــةوهــو اختيــار مبــين : لــديين ا– ٨ صــلى اهللا عليــه ـ

  . والدينــ وسلم
 ألـا قـد فاـا قطـار الـزواج فتخـشى ؛يف هذه احلالة جند الفتاة ترضى بأي زجيـة:  العشوائي– ٩

  .العنوسة
ــــه يراعــــي الــــشخص عوامــــل متعــــد:  املتكامــــل-١٠ ــــزواجوفي العــــاطفي، والعقلــــي  ك؛دة لنجــــاح ال

  .)م٢٠٠٧ ،الغامدي( هذا أفضل منط لالختيار و،واجلسدي

  :أساليب ا	ختيار للزواج

ل أشــخاص  مــن حيــث مـدى تــدخ، جمتمـعل لالختيــار يف كــلد بــه األســلوب املفـضَقـصُوي
  :ن، وهناك أسلوباآخرين من غري الذين يعنيهم األمر يف عملية الزواج والرتتيب له

  :لوالدي في ا	ختيارا6سلوب ا – ١

ل الوالــــدان يف عمليــــة  يف اتمعــــات العربيــــة، حيــــث يتــــدخًوهــــو األســــلوب األكثــــر انتــــشارا
 مـن وجهـة نظـرهم هـو األفـضل، وإذا مـا قـام د والـذي يعـ، سواء لالبن أو لالبنة؛اختيار الشريك

عقــــد بســـر ُن حـــق االعـــرتاض، كمــــا تقـــوم بعــــض األْ يكـــون للوالــــدي،الـــشاب أو الفتـــاة باالختيــــار
ــــذين مل يبلغــــوا بعــــد ســــنات ــــاء الرفاقيــــات زواج ألطفــــاهلم ال  ًشــــد، فتجــــد يف هــــذا األســــلوب اعتن
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أيت بعــد الــزواج، تــ ْض أنَفــرتُمــل العاطفــة واملــشاعر الــيت ي و،باجلوانــب االجتماعيــة واالقتــصادية
  .القروية، ويظهر هذا األسلوب يف االختيار يف اتمعات ًافهو مشروع أسري وليس فردي

  : ا6سلوب الذاتي أو الشخصي– ٢
ل األهــل و الــشاب دون تــدخل الفتــاة أَبــِوهــذا األســلوب يعتمــد علــى اختيــار الــشريك مــن ق

ً شخــصيا، ويكــون رأي اآلبــاء استــشاريااً هــذا األســلوب الــزواج مــشروعحيــث يعــد  ولــيس ، فقــطً
ا ً واقتـصاديًاألعلـى مـستوى اجتماعيـا البيئـات ، ويظهر هذا الشكل من االختيار للـزواج يفاًإلزامي

  .)م٢٠٠٩ ،العلمي واخلالدي(
���W.,��א�,��A5א�$و#.��و!�,�د/� �

  : لنا من معرفة طبيعة العالقة الزوجية وأمهيتهابد ال
 مبعــىن أــا عالقــة جــسدية، عاطفيــة، عقليــة، ؛دة األبعــادالعالقــة الزوجيــة هــي عالقــة متعــد: ًأوال

  . يف الزواجالتفكريهنا وجب النظر إىل كل تلك األبعاد حني ومن . اجتماعية، وروحية
وهي ليـست قاصـرة علـى احليـاة )   تكون كذلكْأو جيب أن(العالقة الزوجية عالقة أبدية : ًثانيا

  . للحياة األخرىً، وإمنا متتد أيضاالدنيا فقط
الحتـــــواء العالقـــــة الزوجيـــــة شـــــديدة القـــــرب، وتـــــصل يف بعـــــض األحيـــــان إىل حالـــــة مـــــن ا: ًثالثـــــا

  .والذوبان
 ال ميكــن ْ وخبايــا بــني الــزوجنيً هنـاك أســرارا مبعــىن أن؛العالقــة الزوجيــة شــديدة اخلــصوصية: ًرابعـا

  .لع عليها شخص ثالث يطْ أنحوال يص
  

  
  
  
  
  

  

  )م٢٠٠٧، املهدي(  يوضح طبيعة العالقة الزوجية وأبعادها)١(شكل رقم 
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  : آليات ا	ختيار-

  : كالتايل،الختيار إىل ثالثة مستويات أو دوائر تقسيم آليات اميكن

  

  

  

  

  

  

  )م٢٠٠٧، املهدي(  يوضح آليات االختبار)٢(شكل رقم 

 املهــارات احلياتيــة احملاولــة بكــل و،ث معــهحــدالت و،م للخطبــةاملتقــد رؤيــة:  الرؤيــة والتفكــري– ١
ة الـصادرة يـوغـري اللفظ وذلك مـن خـالل الرسـائل اللفظيـة ،صفاته وطباعه وأخالقهاستنتاج 

  .)م٢٠٠٧، املهدي( عنه

بني واحمليطــــــني ملقــــــرســــــؤال ا ذوي اخلــــــربة واملعرفــــــة بطبــــــاع البــــــشر، واستــــــشارة:  االستــــــشارة– ٢
د  احلكم عليهـا مـن جمـر اجلوانب اليت ال ميكنستوىفُ وذلك لكي ت؛م للزواجبالشخص املتقد

، وطبيعـة اتمـع الـذي عـاش ة أسرة املنشأطبيع و،ة التاريخ الطويل لشخصيتهعرفماملقابلة، و
  .)م٢٠٠٧، املهدي(فيه 

تبقى جوانب مـسترتة يف يف الرؤية والتفكري واالستشارة،  من جهد لُِذما بمه:  االستخارة– ٣
، ٌ وال خيفــى عليــه شــيء،ٍ شــيء اهللا الــذي حيــيط علمــه بكــل ال يعلمهــا إال،الــشخص اآلخــر

ر هــو مــن أهــم  هــذا القــرا أنً وخاصــة،إىل القــرار الــصحيحل  للوصــو؛ اللجــوء اليــهيــتموهلــذا 
  .)م٢٠٠٧، املهدي(  مل يكن أمهها على اإلطالق ْ إن، يف حياتناخذتُالقرارات اليت تـ

 

 رؤية تفكير
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 بعــد بــذل اجلهــد البــشري املمكــن، ،اســتلهام اهلــدى والتوفيــق مــن اهللا: واالســتخارة هــي
 ونتيجة االستخارة تـأيت يف صـورة توفيـق ،ستخارة يتبعها دعاء اال،ْ االستخارة بصالة ركعتنيوتتم

ً، وتعطي لإلنسان سندا معنويااه ما هو خريوتوجيه يف اجت وحتميه من الشعور بالندم بعد  ،ً هائالً
  .)م٢٠٠٧، املهدي(ذلك 

  :قه والتطاُبل وليس التشاُبق والتكاُمُالتواف

دليــة ومتوازيــة، ات اآلخــر بطريقــة تبا منهمــا احتياجــ كــل يلــيبْ يف شــريكي احليــاة أنمــا يهــم
  حبيـــث يكفـــي فـــائض كـــل،ب تكاملهمـــا وإمنـــا يتطلـــ، أو تطابقهمـــاب تـــشاهماوهـــذا ال يتطلـــ

  .)م٢٠٠٧، املهدي( إلشباع حاجات الشخص اآلخر شخص

  

  

  

  

     عالقة تنافر   عالقة توافق                                           

  .)م٢٠٠٧، املهدي( ضح التوافق والتكامل وليس التشابه والتطابق يو)٣(شكل رقم 

  :أنماط الزيجات

  وعلـى الـدور الـذي يلعبـه كـل، قائمـة علـى فـارق الـسن،هناك ثالثـة أمنـاط رئيـسة للزجيـات
  :شريك مع اآلخر

  . وتقوم هي بدور رعايته واحتوائه، من الزوجا أكرب سناًوهي غالب:   الزوجة األم- ١

 وهلـــذا فالعالقـــة بينهمـــا تكـــون عالقـــة ، مـــن زوجهـــاهـــي قريبـــة يف الـــسن: زوجـــة الـــصديقة ال– ٢
  . منهما اآلخر بشكل تباديل يرعى كل،ْمتكافئة، أقرب ما تكون إىل عالقة صديقني

  



٢٨  

لها  يــدل،وهــي تــصغر الــزوج بــسنوات كثــرية، ولــذلك يتعامــل معهــا كطفلــة: االبنــة الزوجــة – ٣
  .خطائها، بينما تلعب هي دور الطفلة وتسعد به ويتجاوز عن أ،ويرعاها

  النمط املثايل من بني هذه األمناط؟ ما: ورمبا يسأل البعض

ن يلبون احتياجـات ، فكلما كان الزوجاْق بني الطرفنيُ الزواج مسألة توافأن: واإلجابة هي
  .اً متوافقً هلما زواجاعلما توق ك،بعضهم البعض

ًا حمـــدداً منطـــ هنـــاك بـــأنميكـــن القـــول فـــال  فهـــذا خيتلـــف حـــسب تلبيتـــه ، هـــو اخلـــط املثـــايل 
 مراحل  ويسبقها يف، يكرب الزوج زوجتهْ القاعدة العامة هي أن، مع العلم أنْاحتياجات الزوجني

  .)م٢٠٠٧، املهدي ( النضج النفسي واالجتماعي

مـن الزجيـات، فقـد  كان له يف حياته هذه األمنـاط الثالثـة ــ صلى اهللا عليه وسلمــ والرسول 
ض ـا حنـان األم  وكأمنـا كـان يعـوـــ رضي اهللا عنهـاــ لة يف السيدة خدجية كان له الزوجة األم ممث

عليــه ــــ الــذي افتقــده يف صــغره، فكــان لوجودهــا يف حياتــه أمهيــة يف هــذه الفــرتة مــن حياتــه ألنــه 
  .لدعوة إىل اهللان حيتويه ويسانده يف فرتة اَ كان حباجة إىل مــ الصالة والسالم

لة يف الـسيدة حفـصة  يف مرحلة تالية الزوجة الصديقة متمثــ صلى اهللا عليه وسلمــ  ج وتزو
  .والسيدة زينب بنت جحش

 يف فــرتة كانــت  ــــ رضــي اهللا عنهــاــــ ًال يف الــسيدة عائــشة  ممــثاالبنــةمث كــان لــه منــط الزوجــة 
  .)م٢٠٠٧ ،املهدي( وتدليلهاها  يسمح له برعايتٍ وأصبح يف وضع،الدولة مستقرة

��Wא�&�א>�BCא�$وא#� �

  :Marital Adjustmentق الزواجي ُمفھوم التواف

 وهـــو ،ق يف احليـــاة األســـرية هـــو النتيجـــة اإلجيابيـــة للتفاعـــل الـــسليم بـــني أطـــراف األســـرةُالتوافـــ -
راد د القواعــد الـسليمة للتعامــل بــني أفــ لكـي تتحــد،نتيجـة طبيعيــة جلهــد يبذلـه مجيــع األطــراف

  .األسرة
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ـــ ق ُالتوافــ - ـــ ده القــاموسكمــا حيــدـ  أي قــدرة الفــرد علــى ؛ يعــين املواءمــة واملوافقــة علــى املخالفــةـ
 فــــات يفمــــة الدائمــــة بــــني االختال عــــن طريــــق املواء،وعات وحــــل املــــشكالتاســــتقرار املوضــــ

 .اآلخرين وبينه

النــسيب بــني الــزواج والزوجــة فــاق  واالت،ر النــسيب مــن الــصراعن التحــرق الزواجــي يتــضمُالتوافــ -
طة قـــة حبيامـــا املـــشرتكة، وكـــذلك املـــشاركة يف أعمـــال وأنـــشعلـــى املوضـــوعات احليويـــة املتعل
 .)م٢٠٠٩، أبو سكينة وحقي( مشرتكة وتبادل العواطف بينهما

 ،ب املـشكالت أو حلهـا لديهما ميل لتجنـْق الزواجي بأنه وجود زوجنيُ التوافف وليام لوعر -
 عــــات الزوجيــــة لكــــل واملــــشاركة يف املهــــام واألنــــشطة وحتقيــــق التوق، مــــشاعرمها املتبادلــــةلوتقبـــ

 ،ْك ويف التعبـري العـاطفي لـدى الـزوجنيُ ويكـون التوافـق الزواجـي يف اآلراء ويف التماسـ،منهما
اخلالـدي، (لـسعادة والرضـا ق هلمـا ا حبيـث حتقـ،وإشباع حاجامـا األساسـية اجلنـسية والعاطفيـة

 .)م٢٠٠٩ ،علميال

   :ُ وأُسسهمتطلبات التوافق الزواجي

هـــو القـــدرة علـــى الوفـــاء مبتطلبـــات الـــزواج : Marital Adjustmentق الزواجـــي ُالتوافـــ
  :ـق بـخاصة فيما يتعل

  .مَيِ مشاركة اخلربات واالهتمامات والق–  أ 

  . احرتام فردية الشريك وحاجاته وأهدافه ومزاجه-ب

  .صال والتعبري عن املشاعر مفتوحة لالت احملافظة على خطوط–ج 

  .  توضيح األدوار واملسؤوليات- د 

  .اذ القرارات وحل املشكالت وتربية األطفال التعاون يف اخت- هـ

  .)م٢٠٠٩، حقي وأبو سكينة(صول على إشباع جنسي متبادل  احل-و 

  



٣٠  

  :ق الزواجيُس التوافُُسأ

ورية للمــساعدة علــى جناحــه، والــيت ميكــن حيتــاج صــرح الــزواج إىل بعــض األساســيات الــضر
  :س هيُسُ وهذه األ،ْق بني الزوجنيُاالعتماد عليها يف حتقيق قدر من التواف

  : ثقافة اجتماعية متماثلة–أ 
ْ ينتمـــي كـــال مـــن الـــزوجنيْجيـــب أن  حيـــث جتمعهـــم عـــادات ، إىل ثقافـــة اجتماعيـــة متماثلـــةً

فــق شخــصان   يتْفــة، وال ميكــن بطبيعــة احلــال أنفات املختلفــاق حــول التــصرســلوكية متــشاة وات
ًومن هنا فإن نوعا. على كافة املوضوعات ق يعدُ من التوافحقـي (  الستمرار احلياة األسريةًا ضروري

  .)م٢٠٠٩، أبو سكينة و
  : النضج االنفعالي–ب 

ر تــوف وي، يقــدران علــى الــزواج ويرغبــان فيــهْ أفــضل الزجيــات، هــي الــيت تــتم بــني شخــصنيإن
 ل ما تـأيت بـه احليـاة مـن مواقـف جتعلهما حيتكمان إىل العقل واملنطق وتقب،هلما درجة من النضج

  .)م٢٠٠٩، أبو سكينة حقي و(
  :ف العميقُ التعار–ج 

ـــاُ تعارْزوجنيًف كـــال مـــن الـــُحتتـــاج رابطـــة الـــزواج إىل تعـــار ر هلـــم فـــرص  حـــىت تتـــوف؛ً كـــامالًف
  .)م٢٠٠٩، أبو سكينة وحقي (االستمرارية فيه  والنجاح

  :زان العاطفي االت–د 
ً حيــرص كــال منهمــا ْ مبعــىن أن؛ْحتتــاج العالقــة الزوجيــة إىل وجــود عاطفــة متزنــة بــني الطــرفني

ىت يـصال إىل أفـضل ـــــــ ح،يــــعلى وجـود مـشاعر احلـب واملـودة والتقـدير واالرتبـاط النفـسي العاطف
حقـي (م وألفـة ومـشاعر مـشرتكة ُط وتالحـُسـرية مـن تـرابما ميكن الوصول له يف احليـاة الزوجيـة واأل

  .)م٢٠٠٩، أبو سكينة و
  : المشورة في الرأي-هـ 

ن إىل درجـة ا، وبالتـايل يـصل الزوجـْن بـني الـزوجنيُهذا وجود أهداف مـشرتكة وتعـاوويعين 
  .)م٢٠٠٩ ،أبو سكينة حقي و(ما واملشاركة يف اآلراء املختلفة م والثقة فيما بينهُعالية من التفاه
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  :ن في تحقيق األهدافُ التعاو–و 

 حــىت ً معــاْ جتمــع االثنــني، أهــداف مــشرتكة ومتــشاةْ الــزوجنيْ يكــون بــنيْوهــذا يــستلزم أن
  .)م٢٠٠٩، أبو سكينة حقي و(د جهودمها يف حتقيق تلك األهداف تتوح

َيم ِ والقـــ علـــى رصـــيد مـــن امليـــولْ تـــستقر حيـــاة أســـرية بـــدأت بـــني زوجـــنيْمـــن املقبـــول أنف
  .)م٢٠٠٩ ،أبو سكينة حقي و( واألهداف املشرتكة

   :ق الزواجيُعوامل التواف

  : ق الجنسيُ تحقيق التواف-١

ا للمـودة،  وهـي وسـيلة إمـ،ْي الرابطـة بـني الـزوجني العالقة الزوجية مـن العوامـل الـيت تقـوإن
ىل إجيــاد عالقــة أســرية طيبــة ي إ هــو الــذي يــؤدْل اللطيــف بــني الــزوجنيُا للنفــور، وهــذا التفاعــوإمــ

 ، فـال يـداعب وال يالطـف،م للعمليـة اجلنـسيةالكثري من األزواج ال يعـرف كيـف يقـد َبينهما، إن
 إن إذ ًهـــي أيـــضا؛ حبيـــث تـــشعر باإلشـــباع ،جتـــه اجلنـــسية رغبـــة زو ينتظـــر حـــىت يلـــيبْوأنــه عليـــه أن

 ْ أو أن،ي إىل الطــالقوقــد تــؤد ر، لآلخــْب كــره أحــد الــزوجنيالعالقــة اجلنــسية وبرودهــا قــد تــسب
  .)م٢٠٠٠ العزة،( يذهب أحدمها يف حضن شخص آخر

ق ُافــ إىل حالــة مــن التو يف العالقــات اجلنــسيةق اجلنــسي، يعــين ذلــك الوصــولُفتحقيــق التوافــ
فهــذا  فــإذا انعــدم ،ل الزواجــيُ التفاعــ يف تــدعيم وتقويــةًا وضــرورياً هامــًال عــام، الــذي يعــدْللطــرفني

  .ر واضح على بداية الصراعات واخلالفات الزوجيةمؤش ًحتما

  :نْطفولة الزوجي -٢

ً علـى توافقهمـا ســلبا أو إجيابـا،ْر خـربة الطفولــة لـدى الــزوجني تـؤث  فاألطفــال الـذين كــانوا ً
ضــــوا للعقــــاب بــــسبب تــــدريبهم علــــى النظافــــة والطعــــام ومل يكونــــوا  ومل يتعر،ســــعداء يف طفــــولتهم

 األزواج غـري املتـوافقني نإ حيـث ؛ والعكـس صـحيح،عالقات زوجيـة جيـدة كانت هلم ،مكبوتني
  .)م٢٠٠٠العزة، ( ق الزواجيُضح دور التنشئة يف التوافكانت طفولتهم غري مستقرة، ومن هنا يت



٣٢  

   :الوضع المالي -٣

 هم الـزوج زوجتـه فقد يـت، قد تنشأ بسبب األمور املالية الصعبةْ الزوجنيْ اخلالفات بنيإن

 وقـد ،همـه بالبخـل والتقتـريف يف ميزانية األسرة، وهي قد تتبقصورها يف التدبري ويف إساءة التصر

 هــذا الــزوج حيرمهــا مــن مبــاهج احليــاة، فــاملرأة املــسرفة لــن تــشعر  وأن،تــشكو مــن قلــة ذات اليــد

ي إىل يـــؤدا قـــد  واملـــرأة املقـــرتة لــن تـــشعر بالــسعادة مـــن زوج مـــسرف ممــ،بالــسعادة مـــع زوج خبيــل

  .)م٢٠٠٠العزة، (املشاكل الزوجية بينهما 

  :نْ دور أهل الزوجي-٤

ق ُ سـيكون لـه أكثـر األثـر يف التوافـ،اذه قـدوة لـه بأمـه أو أبيـه واختـْق أحد الـزوجني تعل إن

 وهـو ال يكـون بـنفس صـفات ،ً الزوجة مثال قد ال تكون بصفات أمـهنإ حيث ،الزواجي بينهما

 إن.  احرتامهم هلا سوف يزداد والعكس صحيح فإن،انت الزوجة حترتم أهل زوجها وإذا ك،أبيها

 اخـتالف ًوأيـضا. هـل علـى الـزواج أو الزوجـة من الزجيات قد فشلت بسبب عدم موافقة األًكثريا

  .)م٢٠٠٠العزة، ( الزوج والزوجة مع هذه العادات قُي إىل عدم توافد قد يؤْبني الزوجنيالعادات 

  :لُكامالت -٥

 حيــث يــساعد ،ْل حاجــات ونــشاطات واســتعدادات وقــدرات الــزوجنيُ ونعــين بــه تكامــ

 هلا ْل بني الزوجنيُعات األشخاص يف التكام توق وأن،ق يف احلياة الزوجيةُذلك على ترسيخ التواف

 عــات زوجهــا منهــا وهــي كــذلك، لــذلك فــإنأثــر فيــه كــذلك، وهــل مــا تفعلــه الزوجــة يــساوي توق

 .ف ويزيـد قـدرما علـى التكيـ، يـساعد علـى تكاملهمـاْ املـسؤوليات واألدوار علـى الـزوجنيتوزيع

ي  وعــدم التكامـل ســوف يــؤد،مــل بعــضها اآلخـر يكْ جيـب أنْ شخـصية الــزوجنيصار فــإنوباختـ

  .)م٢٠٠٠العزة، ( ُر إىل التنافاًحتم



٣٣  

   :األطفال -٦

ق  وحتقــ،دوث االســتقرار يف األســرةخ حــ وجــود األطفــال هــو أحــد العوامــل الــيت ترســإن
ق الزواجــي بينهمــا، فاألطفــال ُم يف حتقيــق التوافــِسهُ، األمــر الــذي يــْب واحلــب بــني الــزوجنيُالتقــار

  .ْيشبعون دوافع األبوة واألمومة يف الزوجني

   : والعقيدةن التدي-٧

قـــة حبقــــوق  املتعل بالــــدين وتعاليمـــه وتطبيـــق أحكامـــهْني التـــزام الـــزوج فيـــه أنا ال شـــكممـــ
 األسـباب الـيت تـساعد  منهمـا جتـاه اآلخـر هـو مـن وواجبـات كـل، وطـرق التعامـل بينهمـاْالزوجني

  .ق الزواجيُحتقيق التوافعلى 

   :الشخصية -٨

ل املـــسؤولية واملـــزاج املقبـــول ن وحتمـــُ الثبــات االنفعـــايل والثقـــة بـــالنفس وامليـــل إىل التعـــاوإن
رت يف احليـــاة  إذا تـــوفيـــل إىل احلريـــة والنـــشاط، كـــل هـــذهالم لليـــأس واملواملبـــادرة، وعـــدم االستـــس

  .)م٢٠٠٩، العلمياخلالدي و( ْق الزواجي بني الزوجنيُالزوجية تساعد على حصول التواف

   :التوافق النفسي الجنسي

 وبالتـايل يـسعد ، ويـشبعه، يـستويف حاجاتـه مـن اآلخـرْ املتـوافقنيْ كـال الطـرفنيأنهو يعين و
  .طرفان باستمرار العالقةال

 ألنــــه مــــن خالهلــــا يــــتم اإلشــــباع اجلنــــسي ً؛ق يف العالقــــة الزوجيــــة شــــيء مهــــم جــــداُوالتوافــــ
 بـــسهولة، فـــريى ْ حمبـــنيْق علـــى زوجـــنيُ يلمـــح عالمـــات التوافـــْوالعـــاطفي، ويـــستطيع اإلنـــسان أن

ا بالبهجــة  شــعورمهً، وأيــضاعالمــات الراحــة يف صــورة نــضرة يف الوجــه وســعادة تبــدو يف كالمهمــا
  .وجناحهما يف العمل والبيت واحلياة

 الـذين مينحـون ، مينحهـا لـألزواج األوفيـاء املخلـصني ـــ وجـلعـزـــ ق نعمة مـن اهللا ُ التوافْإذن
  .حبهم ورعايتهم لزوجام وأزواجهم



٣٤  

 بالــسعادة ْ فيــشعر كــال الطــرفني،ف األوىلُق حيــصل وتظهــر بــوادره منــذ حلظــات التعــارُالتوافــ
 فتحــدث حالــة مــن ،ويــسعى كــل منهمــا لتلبيــة حاجــات شــريكه،ة لوجــود  الطــرف اآلخــر والراحــ

 طـرف أنـه ال جيـد نفـسه د كـل ويتأكـ،ق بينهمـاُ التوافـق وحينهـا يتحقـ،م واالنـسجام بينهمـاُغالتنا
 ا لـه، حـىتً وخملـص مع هذا الشخص ويكون وفياك مشاعره وال ميوله إال فال تتحر، مع اآلخرإال

 يقــيم عالقــة زوجيــة جديــدة مــع طــرف ْي أن فــال يــستطيع الطــرف املتبقــ،ر ألحــدمها املــوتدُلــو قــ
  .جديد

 طــرف علــى ب قــدرة كــلن أو يتطابقــا، ولكنــه يتطلــ يتــشابه الزوجــاْب أنق ال يتطلــُالتواففــ
 الـــرغم مـــن اختالفهمــا، فهمـــا متكــامالن أكثـــر منهمـــا علــى ،تلبيــة احتياجـــات اآلخــر وإشـــباعها

  .نمتشاا

ق الزواجــي، فالـسكن يعــين الطمأنينــة، ُوالـسكن واملــودة والرمحـة هــم األضــالع الثالثـة للتوافــ
واهلــدوء والراحــة يف كنــف الطــرف اآلخــر، واملــودة تعــين احلــب والقــرب اجلميــل والرعايــة الــصادقة 

 وهــي ،املخلــصة، والرمحــة تعــين الرفــق بــالطرف اآلخــر ومــساحمته ونــسيان إســاءته واإلحــسان إليــه
  .أقرب ما تكون يف حالة الغضب وعدم الرضا

ق الزواجــي ليــست لــه شــروط صــارمة أو شــديدة التحديــد، فهــو حيــدث بــني أمنــاط ُوالتوافــ
نبــــئ ُخمتلفــــة مــــن البــــشر، خيتلفــــون يف األعمــــار والثقافــــات وامليــــول، ولكــــن هنــــاك عوامــــل رمبــــا ت

  : ومنها؛قُباحتماالت أكثر للتواف

  : نْ الزوجي سن– ١

 يزيـد الفـرق عـن ْ أنال يـستحبو سـنوات، ٥-٣ مـن  يكون الزوج أكرب سـناْ أنتحبفيس
 خرجـوا عـن هـذه القاعـدة وتوافقـوا، ،جني هناك حاالت ألشـخاص متـزو، سنوات، ومع هذا١٠

 فمــثال إذا فقــدت املــرأة قــدرا البيولوجيــة يف ســن؛ى هنــا مــسألة الــصالحية العمريــة للمــرأةَراعــُوي ً 
 ،ا تنــشأمبــ مــشكلة اخــتالف االحتيــاج ر فــإنيــة احتيــاج الــزوج األصــغر منهــا ســنا،ى تلب علــةمعينــ
  .قُد التوافود



٣٥  

  : ؤ االجتماعيُ التكاف– ٢

ق وهنـاك ُ كلمـا كـان ذلـك أدعـى للتوافـ،فكلما كان الزوجان من طبقات اجتماعية متقاربة
  .هلذه القاعدة ًاستثناءات أيضا

  : في والدينيب الفكري والثقاُ التقار– ٣

  .ْ الطرفنينشأةًرض كثريا أفكار وثقافات وحيث ال تتعا

  :ق الجنسيُالتواف -٥

 ؛ للعالقة الزوجيةًا ترمومرتعيد، فنجاح العالقة اجلنسية يعد يعترب من أهم أركان الزواج الس
ي ق العقلــُ مثــل العالقــات االجتماعيــة والعاطفيــة والتوافــ؛ألنــه يعكــس النجــاح يف عالقــات أخــرى

  .والثقايف والرضا املادي

 ًر بعض الوقت لعدة شـهور وأحيانـا وقد يتأخ،ق اجلنسي قد حيدث مع بداية الزواجُوالتواف
 منهمــا علـى إشــباع تلبيـة طلبــات الطــرف  وقــدرة كـل،ْسـنوات، وهــو يعـين االنــسجام بـني الطــرفني

  .لك بكل ذْنيوراضي يف زمن املمارسة ومعدهلا ْني متوافقن فيكونا،اآلخر

 يكــون أحــدمها لديــه ْأن؛ منهــا  عــدة أمــورْق اجلنــسي بــني الــزوجنيُ علــى التوافــًر أيــضاؤثويــ
ً، والطرف اآلخر يكون باردا جنسيا،شراهة جنسية ي هذه التناقضات يف االحتياجـات إىل  فتؤدً

  .اًق جنسيُي بعد ذلك إىل عدم التواف وقد تؤد،خالف

 كــــأن تكــــون املــــرأة قويــــة ؛ف الطبــــاع الشخــــصيةق نتيجــــة الخــــتالُوقــــد يــــأيت عــــدم التوافــــ
ق اجلنــــسي ُ يــــستحيل التوافــــ،ومــــسرتجلة، والرجــــل ضــــعيف وســــليب، ففــــي هــــذا الوضــــع املقلــــوب

ق ُبـسوء التوافـ(ى سمُوقد يستمران يف عالقتهما الزوجية العتبارات أخرى، وهذا مـا يـ. والعاطفي
 هنــاك أشــياء جتمعهمــا، قــد تكــون  أنفعلــى الــرغم مــن تلــك املــشاكل الــيت بينهمــا إال) احملــسوب

  .احتياجات مادية أو اجتماعية أو غريها



٣٦  

 عن إصابة الزوج بالضعف اجلنسي أو إصابة الزوجـة اًق اجلنسي ناجتُوقد يكون عدم التواف
بـــالربود اجلنـــسي، وهـــذه االضـــطرابات حتتـــاج للمـــساعدة العالجيـــة، ولكـــن املـــشكلة يف جمتمعاتنـــا 

 فتــــستفحل احلالــــة ،صنيجلــــون مــــن عــــرض هــــذه املــــشكالت علــــى املتخصــــ النــــاس خيالعربيــــة أن
  .)م٢٠٠٧ ،حممد املهدي (  إىل الطالقْ تصل بالزوجنيْ إىل أن،روتتطو

�
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   :المفاھيم ا6ساسية في الع<قة الزوجية

 علــى عــدة ْ الــزوجنيْ تقــوم العالقــات والتفــاعالت بــنيْ أنبــد  ال،ق الزواجــيُالتوافــلتحقيــق 
  :مفاهيم أساسية كاآليت

  :  الحب– ١

 فيقــــول عنهــــا إــــا خلــــيط مــــن القــــوة ،عــــن رابطــــة احلــــب" أدلــــر"ي ث العــــامل النفــــسيتحــــد
ْ كـال مـن الرجـل واملـرأة يريـد أن ألن؛واحلنان سبغ عليـه عطفـه وحنانـه ُ يـْ حيـيط اآلخـر بعنايتـه، وأنً

  . منه العطف والرعايةىويتلق إليه  يركنْ كما يريد أنمن جهة،

  : ا�حترام– ٢

، ومــن ل عيوـا قبـل مزاياهـا شـريك شخـصية الطـرف اآلخـر، ويتقبـكـل حيـرتم ْمـن املهـم أن
 ، حــىت ولــو كانـت ال تــساير رغباتــه الشخــصية، تقــدير القــرين ألداء الطـرف اآلخــرًاالحـرتام أيــضا

د مـــن ل يف املنتــصف، فبــذلك نتأكــُ مــن التقابــ ألنــه ال بــد؛ب الفكــريُرضح مبــدأ التقــاوــذا يتــ
  . احرتام كيان الشخص يف وجوده أو غيابهً منهما لآلخر، ومن االحرتام أيضااحرتام كل

  :مُ التفاھ– ٣

النــــسبة  بً يكــــون واضــــحاْ أنبــــد م الُ للحيــــاة الزوجيــــة، والتفــــاهم ضــــروري جــــداُ التفــــاهإن
 وبــــذلك ، التفاصــــيلل عمليــــة االلتقــــاء يف ذلــــك ســــوف يــــسه ألنسية يف احليــــاة؛للخطــــط الرئيــــ

ب الطرفان النزاع واالختالف يف اآلراءيتجن.  



٣٧  

  : ا�نتمــاء– ٤

 الــشعور باالنتمــاء إىل الكيــان األســري مــن املفــاهيم األساســية يف العالقــة الزوجيــة، إنــه إن
هـا قبـل حلوهـا،  يتقامسـان مرا،ً مـسرية حيامـا معـ يكمـالْ قـد ارتـضيا أنْ هنـاك شخـصنييعين أن

 جنــاح  كــل طــرف بــآالم الطــرف اآلخــر وكأــا آالمــه، ويفــرح ألفــراح شــريكه، وأن يــشعر كــلْوأن
  . وليس لصاحل فرد معني،ل لصاحل الكيان األسرييسج

  :نُ التعاو– ٥

َ◌◌ منهمـا ال بـد فكل،وجانى ا الز يتحلْن من أهم السمات اليت جيب أنُ التعاوإن  أن َ
اك  لألمـام، ولـيس هنـاً يعـاون اآلخـر ليدفعـه قـدمْ مـن الـزوجنيفكـل. يكون السند للطرف اآلخـر

  سـتعوق حتقيـق أهـداف الـشريك اآلخـر؛ إذا كانـت، عـن أهدافـها يتنازل أحدمها كليْمانع من أن
  . مصاحلهما بالنهاية مصلحة عامة للكيان األسريألن

  :لصداقة ا– ٦

م، واالنتمـاء يعـين ُالصداقة تعين احملبة احلقيقيـة، وتعـين االحـرتام املتبـادل القـائم علـى التفـاه
 مـــن أمجـــل التعبـــريات الـــيت نـــسمعها مـــن أحـــد إن. االلتـــزام األديب واملعنـــوي جتـــاه الطـــرف اآلخـــر

لـــصداقة جتعـــل  وهـــذه ا،ْ فإمـــا أصـــبحا صـــديقني، بأنـــه باإلضـــافة إىل عالقتهمـــا الزوجيـــةْالــزوجني
 زوجتــه أصــبحت  ألن؛ فيــستطيع البــوح ــا، مكنونــات قلبــه لزوجتــهِ علــى البــوح بكــلًاالــزوج قــادر

  فهـم كلماتـه ولـن تـسيء،م دوافـع سـلوكهيف نفس الوقـت صـديقته، وهـي بـذلك قـادرة علـى تفهـ
  .)م٢٠٠٩ ، وأبو سكينةحقي(

  :رة في الع<قات الزوجية وا6سرية@العوامل المؤث

 فتدفعها حنو املزيد مـن ، العالقات الزوجية األسريةر علىالعديد من العوامل اليت تؤث هناك
 يف ًف أي منهــا أكثــر تــأثرياَعــرُ لدرجــة ال ن، مــا تتــداخل تلــك العوامــلًط أو العكــس، وعــادةُالــرتاب

  : لى النحو التايلز عَالعالقات األسرية دون غريها، وميكن اإلشارة إىل هذه العوامل بشكل موج



٣٨  

   العالقات األسرية ودور كل منهمان لطبيعةْ من الزوجي مفهوم كل:ًأوال

ً ســـواء يف مرحلـــة ؛ن خـــالل مراحـــل تنـــشئته األســـرية يكـــوْ مـــن الـــزوجني كـــالمـــن املعلـــوم أن
يامــا ن حلعالقـات داخـل األســرة، وعنـدما يبـدآمفــاهيم خمتلفـة عـن طبيعــة االطفولـة أو الـشباب 

 عـــن مفاهيمـــه اخلاصـــة الـــيت كوـــا يف أســـرته الـــسابقة، فـــإذا تـــشات مـــااخلاصـــة يبحـــث كـــل منه
 حىت لو اختلفـت الزوجـة مـع زوجهـا يف بعـض ،ا فتسري حياما الزوجية دون معوقاتممفاهيمه

  . الوصول إىل مفاهيم جديدة مشرتكةالنقاط فيستطيعان بالتفاهم

  مدى وضوح كل طرف لآلخر :اًثاني

 ولكن لألسف يعتقـد ،ل املشكالتل األمور، ويقلالطريق ويسه الوضوح ينري  أنال شك
  . يف حريةاً جيعل شريكه دائمْل أن الغموض يعطيه قوة وسيطرة، لذلك يفضالبعض أن

قــني، أشــار  بــني الزجيــات الــسعيدة وبــني املطلLocke لــوك و قــد أوضــحت نتــائج دراســة 
 حــول ْفــاق بــني الــزوجنير االتد مــن تــوفتأكــ وذلــك لل طــرف لآلخــر؛فيهــا إىل أمهيــة وضــوح كــل

فاق وجهـات النظـر بـصورة مـستمرة أو علـى  ات علىد بصفة خاصةوقد أك. ميول أساسية معينة
ًاألقل يف أغلـب املواقـف مـثال حـول تنظـيم امليزانيـة وأسـاليب الرتفيـه والعالقـات اجلنـسية، ومراعـاة 

  .)م٢٠٠٩، أبو سكينةحقي و(التقاليد االجتماعية والتمسك ا 

   الظروف التي يتم فيها الزواج: ًاثالث

  :ْهذه ميكن تقسيمها إىل نوعنيو

  . الظروف النفسية-١

  . الظروف االقتصادية-٢

  : الظروف النفسية)١

ـــــ الظ أنال شــــك ـــــر كثة للــــزواج تــــؤثـــــروف النفــــسية املــــصاحبـــ اخــــل األســــرة  يف العالقــــات داًريــ
  : يفلوتتمث

  . ضد رغبة الفردضغوط األهل لقبول شخص معني) أ  



٣٩  

  .اً عشوائيًااختيار الفرد لشخص ما اختيار) ب 

 .االختيار يف مرحلة سابقة للنضج النفسي) ج 

 .)م٢٠٠٩، حقي وأبو سكينة(ر فرد لشريك حياته ضد رغبة األهل اختيا) د   

  : الظروف االقتصادية)٢

ى ســــــري العالقـــــات األســــــرية، للظـــــروف االقتـــــصادية يف الوقــــــت احلـــــايل تــــــأثري واضـــــح علـــــ
ــــان اللــــــفالـــشريك ــــذان يبـــــ ــــن حيامدآــــ ــــا يف ظـــروف صعبــــــ ــــة مـــن الناحيــــ ــــة ستولـــــة االقتـــصاديـــ د ــــ

العالقــات داخــل ر بــشكل ســليب أو إجيــايب علــى  وبالتــايل ســتؤث،بعــض الــضغوط النفــسية بينهمــا
  .األسرة

  :طبيعة الشخصية: ًرابعا

 الشخـــصية يف جنـــاح احليـــاة الزوجيـــة، فالشخـــصية هـــي عبـــارة عـــن د العلمـــاء علـــى دوريؤكـــ
ًجمموعــة القــدرات العقليــة واالنفعاليــة أو االجتماعيــة والذاتيــة الــيت تكــون ســياق  لــه مالمــح اً عامــاّ

ية، ولذلك فالشخصية هلا تأثري كبري على العالقة ر بظروف اتمع والتنشئة االجتماعخاصة تتأث
 الشخصية الناجحة يف الـزواج ، ومن هنا نستنتج أنْل بني الطرفنيُ ألا جزء من التواص؛الزوجية

هي الشخصية الواعية املتماسكة اليت تستطيع مواجهة اإلحباطات والضغوط والقادرة علـى فهـم 
  .شروطامل ادرة على العطاء غري الزواج، والقاحتياجات الطرف اآلخر يف

الشخــصية األنانيــة، والشخــصية االنطوائيــة : لشخــصيات الــيت تفــشل يف الــزواج فهــيا اأمــ
  .اكةوالشخصية الشك

  : مثلي بصورة وأخرى إىل فشل الزواجقة بالشخصية اليت تؤدوهنا تربز بعض العوامل املتعل

  .ل الشخصيات لبعضها البعض عدم تقب– ١

  .كانت معلنة أو مسترتةأ ًخول الزوج بشروطه اخلاصة املسبقة سواء د– ٢



٤٠  

  نْالتفاعالت الثنائية بين الزوجي: ًخامسا

 واملـودة وإشـباع احلاجـات ْ علـى احملبـة بـني الـزوجنيَبـىنُل الثنائي اإلجيـايب الـذي يُ التفاعيعد
واالسـتقرار االجتمـاعي واحملافظـة زان النفـسي،  والـيت تعتـرب ضـرورية لتـوفري االتـ،األساسية والثانويـة

  .ْ أسرة جتمع بني الزوجنيعليهما أطول وقت ممكن يف نطاق أي

 إىل ويــق الــســـــــُة مــن التوافـــــــر بدرجــة عاليـــــ تــستمْ أنْني الــزوجنيــــــــن للعالقــة بــــــــ ميكومـن مث
ات ـــ وعـدم وجـود أي خالفْ مـن الطـرفنيًر اإلشـباع الـذي حيتـاج لـه كـال طاملا أا تـوف،ما ال اية
  .)م٢٠٠٩ ،حقي وأبو سكينة(ر على حياما ات قادرة تؤثأو اضطراب

  :ق الزواجيُالصعوبات التي تعترض التواف

 من االستعداد حىت يـصبح الـشخص ًا نظام اجتماعي آخر يستلزم ضربمثل أي الزواج إن
  .ًأهال للقيام بأعبائه والنهوض بتبعاته

ولكـــن  ،ْ خمتلفـــنيْ يـــتم بـــني شخـــصنيْ مـــن أنبـــد  الاًقـــ الـــزواج حـــىت يكـــون موفـاقـــع أنوالو
  . منهمالدى كل" أسلوب املعيشة "ض جوهري من حيثُاختالفهما هذا ال ينطوي على تعار

ت ضــخم ُ يــشرتط عــدم وجــود تفــاوْبــني الطــرفني" ق الزواجــيُالتوافــ"  حتقيــقومعــىن ذلــك أن
  .ل الشخصيةُمستوى الذكاء أو من حيث درجة تكامبينهما سواء من حيث 

 عنهـا ْيف نظر أحـد الطـرفني  Speed of Lief"سرعة احلياة"فت ودليل ذلك أنه مىت اختل
  .فه أحدمها أسرع من اآلخر يف تفكريه وتصر يكونْ مبعىن أن؛يف اآلخر

املـستحيل حتقيـق ر غـري حمتمـل بينهمـا، وقـد يكـون مـن ُي هذا إىل تناف يؤدْفمن احملتمل أن
 ال يـستطيع أحـدمها اللحـاق بـاآلخر، وال ميلـك الواحـد منهمـا انتظـار ْق الزواجي بني طرفنيُالتواف

  .الطرف اآلخر

 يف مـسرية حيامـا األسـرية قـد ْ الصعوبات اليت تعرتض الـزوجنيا سبق ميكن القول بأنومم
  :ألسباب تلك الصعوبات وفيما يلي عرض موجز ...تكون لسبب أو موعة من األسباب



٤١  

  . الزواج قبل االستعداد النفسي واجلسمي– ١

  .ْد الفكري والثقايف واالجتماعي بني الزوجنيُ التباع– ٢

  .ْم لدى الزوجنيَيِ اختالف الق– ٣

  . ملبدأ املشاركةْ إمهال الزوجني– ٤

  . أو كالمها لقبول مبدأ التنازلْ استبعاد أحد الزوجني– ٥

  .ْ للزوجنيمن خارج األسرة يف احلياة اخلاصةل أطراف  تدخ– ٦

  . طرف طمس معامل ومسات شخصية الطرف اآلخر حماولة أي– ٧

  .)م٢٠٠٩ ،حقي، أبو سكينة(  يف النظر ألمهية احلياة األسرية عدم اجلدية– ٨
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ت متبادلــة، فإــا تقتــضي اإلشــباع ا متطلبــا عالقــة لــصيقة ومــستمرة ومتــصلة وهلــ الــزواجنإ
ُ، وذلك وصـوال للتوافـاًواجتماعي ،ًا، واقتصادياً، وجنسياًاملشرتك انفعالي ومـن . ق يف احليـاة الزوجيـةً

  :ق الزواجي هيُأهم جوانب التواف

  :ق الزواجيُالجانب العاطفي في التواف: ًأوال

عر مـن احلـب واملـودة والتقـدير  وجـود مـشاْق العاطفي بـني الـزوجنيُب على وجود التوافيرتت
  .واالعتبار واالرتباط النفسي والعاطفي

فلـــذا كـــان مـــن الـــضروري . لكـــن للعالقـــات الزوجيـــة واألســـرية دورهـــا يف حيامـــا املـــشرتكة
 بالراحة واالطمئنان ْي إىل شعور الطرفنيوجود قدر ومستوى من العالقات العاطفية املتبادلة تؤد

  .طاء وتساعدمها على حتقيق االستقرار األسريوتدفعهما حنو البذل والع

  



٤٢  

  :ق الزواجيُالجانب الجنسي في التواف: ًثانيا

 ملعــىن اجلــنس ودوافعــه وأهدافــه وغاياتــه دون اًة وإدراكــً ومعرفــاًق اجلنــسي فهمــُضي التوافــيقتــ
ذا لـــزم  يف الـــسلوك إاًيق تعـــدُب حتقيـــق التوافـــة مـــا يتطلـــً وعـــاد،تـــهزيـــادة أو نقـــصان يف تقـــدير أمهي

نـا  يكوْف على ما يرضـي شـريكه وعـدم إمهالـه وأن للتعرْ من الزوجني يسعى كلْ أنبد األمر، وال
ر كل منهما وضع الطرف اآلخر حىت يكونـا بـصحة  يقدْ أناً متناسبًا وأسلوباً مشرتكاً مفهوماًمع

  . إشباع رغبات الطرف اآلخرا واحد منهمنفسية جيدة، وبذلك يستطيع كل

  :ق الزواجيُفي التواف) االقتصادي( يالجانب الماد: ًاثالث

ع ُق والقبــول والتفـــاهم والرضــا والقناعـــة والتواضـــُعنــدما تكـــون األســرة علـــى قــدر مـــن التوافـــ
ر هلـا ق اقتصادي أسري، تعـيش فيـه األسـرة قانعـة راضـية تـسعد مبـا يتـوفُ تصل إىل توافْتستطيع أن

ق األســرة لنفــسها قــدرة وبــذلك حتقــ. ه بطريــق مــشروع ســليممنــ وتــسعى لتحقيــق املزيــد ،مــن مــال
ً معقوال ومقبوال حلاجاااًق إشباع ومن جهة أخرى حتق،وطاقة اقتصادية من جهة ً.  

  :ق الزواجيُالجانب الثقافي واالجتماعي في التواف: اًرابع

ْ كـال مـن الـزوجنيمن املعلـوم أن سـرة األخـرى،  أسـرة ختتلـف عـن األ ينتمـي إىل أسـرة، وكـلً
جها اربــــت مــــستوياا وتــــدر ومهمــــا تق،ْ مــــن األســــرتنيعــــدة أمــــور مهمــــا كانــــت ظــــروف كــــل يف

 بـــنمط أســـلوب حيـــاة أســـرته األصـــلية مـــن حيـــث عاداـــا  اًراالجتمـــاعي، فقـــد يكـــون الـــزوج متـــأثـ
ه يف تعامالتـه ار هـذا الـنمط الـذي يتبنـ فيـؤثدها،مها االجتماعية والزوجيـة الـيت تـسوَيِوتقاليدها وق

  .مع زوجته يف حياما املشرتكة

ب ُح والتقـارُي مـا إىل التـسام يـؤد، الثقايفقُالتواف قدر من ْ يكون بني الزوجنيْفيجب أن
 ر كـــل يـــوفْ مـــن أنبـــد إىل ذلـــك الباإلضـــافة . ام واالجتاهـــات املـــشرتكة يف حيامـــَيِواإلقـــرار بـــالق

 والعمــــل علــــى تنميــــة إمكاناتـــــه ، التعبــــري عــــن نفــــسهآلخــــر أكــــرب قــــسط مــــن احلريــــة يفطــــرف ل
 ،حقـي وأبـو سـكينة(. الزوجيـة واحليـاة األسـريةة  تتعارض هـذه احلريـة مـع الرابطـ بشرط أال،الشخصية

  .)م٢٠٠٩
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  :تعريف األسرة

 تابكـــل مـــا حتملـــه هـــذه الكلمـــة مـــن إحيـــاء" القيـــد أو األســـر" األســـرة يف اللغـــة العربيـــة تعـــين -
  .)م٢٠٠٦، املالك ونوفل(ل هذا العبء َِق ومدى ث،ى على اإلنسانَ توحي بالعبء امللق،نفسية

إــا الــدرع احلــصني الــيت حيتمــي ــا اإلنــسان عنــد احلاجــة : ف ابــن منظــور األســرة، بقولــهيعــر -
 مجاعـة اجتماعيـة : بأا(Bogardus) فها بوجاردس، كما يعر)م١٩٨٨ابن منظور، ( ى اويتقو
 ، ويتقــامسون املــسئولية،ن مــن األب واألم وواحــد أو أكثــر مــن األبنــاء، ويتبــادلون احلــبتتكــو

 ليــصبحوا ؛نهم مــن القيــام بواجبــام وضــبطهم حــىت متكــ،وتقــوم األســرة هــذه برتبيــة األطفــال
 .)م٢٠٠٨، أبو أسعد، م٢٠٠١الشناق، (فون بطريقة اجتماعية  يتصراًأشخاص

ًا بأــا رابطــة اجتماعيـــة دائمــة نــسبيف األســرة أيــضكمــا تعــر - ن مــن زوج وزوجــة مـــع  تتكــوا،ً
 ْأطفال أو بدون أطفال أو من زوج مبفرده أو مع أطفاله أو زوجة مع أطفاهلا، كما ميكـن أن

 آخـــرين كاألجـــداد واألحفـــاد وبعــــض اً فتـــشمل أفــــراد،ًتكـــون األســـرة أكـــرب مشــــوال مـــن ذلـــك
ـــعيــشة واح يكونــوا مــشرتكني يف مْ علــى أن،األقــارب حقــي (زوج والزوجــة واألطفــال دة، مــع الـــــ

  .)م٢٠٠٩، وأبو سكينة

بكــل مــا حتملـــه هــذه الكلمــة مــن إحيـــاءات " د أو األســرالتقيـــ" األســرة يف اللغــة العربيــة تعــين -
  .ى على اإلنسان ومدى ثقل هذا العبءَ توحي بالعبء امللق،نفسية

 وهم يف الغالب  أو بروابط التبينط الزواج والقرابةدوا برواباد احتع قانوين ألفرواألسرة هي جتم -
 ألدوار اجتماعيــة اً طبقــً متبــادالًالُ ويتفــاعلون تفــاع، يف منــزل واحــداًيــشاركون بعــضهم بعــض

 . وتدعمها ثقافة عامةا،ً دقيقاًدة حتديدحمد

عـدد أفـراد  وقد يتكـاثر ، بأا تنظيم اجتماعي أساسه ذكر وأنثى ارتبطا بالزواجاًف أيضوتعر -
 ْهمــا، وميكــن أنْ أو كليْ أو بــشمول أعــضاء ينتمــون إىل أحــد الــزوجني،األســرة بإجنــاب األبنــاء

  .)م٢٠٠٦نوفل، مالك و(ْ أو كليهما ْة أحد الزوجنيينطبق لفظ األسرة على جزء منها نتيجة وفا



٤٤  

  :أهمية األسرة

وتـستمر معـه مـدة قـد تطـول  البيئة االجتماعية األوىل اليت تـستقبل الطفـل منـذ والدتـه،  هي– ١

 يف الـــــسنوات اخلمـــــس األوىل يف اً وبـــــذلك تقـــــوم بتكـــــوين شخـــــصيته خـــــصوص،أو تقـــــصر

 بإكـــساب طفلهــــا الـــصفات واخلــــصائص االجتماعيــــة األوىل اً وتقــــوم األســـرة أيــــض،حياتـــه

  .والدعائم األوىل لشخصيته

  .والتنشئة االجتماعية) اإلجناب( تقوم بعملية حفظ النسل  – ٢
ـــــة جمـــــال شـــــامل لكـــــل أـــــا – ٣ ـــــواع العوامـــــل االجتماعي ـــــف  وإىل أـــــا املعهـــــد األو، أن ل للتثقي

  .)م٢٠٠٦، مالك ونوفل(االجتماعي للطفل 
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 ْل الـدائم بـنيُه العالقة األسرية الناجحة اليت تقـوم علـى التفاعـف االستقرار األسري بأنعرُي
ئ لألبنــــاء احليــــاة االجتماعيــــة والثقافيــــة والدينيــــة الالزمــــة إلشــــباع ، والــــيت يــــاًأفـــراد األســــرة مجيعــــ

سم هــذه العالقــة بــسيادة احملبــة والدميقراطيــة والتعــاون وتتــ احتياجــام يف مراحــل النمــو املختلفــة،
ق أكرب قدر  وحيق،ا يدعم العالقات اإلنسانية بينهم مم،بني أفراد األسرة يف إدارة شؤوم األسرية

  .ب داخل األسرةُك والتقارُلتماسمن ا
 ٍ عــالٍ بأنــه العالقــة الزوجيــة الــسليمة الــيت حتظــى بقــدراًف االســتقرار األســري أيــضَعــرُكمــا ي

ل  لتحديـــــد كيفيـــــة حتمـــــ؛ل يف أداء األدوارُالـــــواعي الـــــذي فيـــــه الفرديـــــة والتكامـــــمـــــن التخطـــــيط 
ل يف األسـرة، ُميقراطيـة التعامـ مـع اعتبـار د، ومـدى القـدرة علـى مواجهتهـا،املسئوليات والواجبات

  . ات املختلفةف مع املتغريحىت تستطيع الصمود أمام األزمات وحتقيق املرونة والتكي
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  :الفرق بني األسرة املستقرة واألسرة الغري مستقرة 

  )م٢٠٠٩، حقي وأبو سكينة() ١(جدول رقم 

  األسرة غري مستقرة  األسرة املستقرة
ال لوظائفهــــا كامــــل وفعــــهــــي الــــيت تقــــوم بــــأداء 

ـــدف إشـــباع مجيـــع احتياجـــات األبنـــاء ســـواء 
ع األبنــاء ا يــشجكانــت جــسمية أو نفــسية، ممــأ

علـــى االهتمـــام بـــالنواحي االجتماعيـــة والثقافيـــة 
ي والدينيــــة خــــارج األســــرة وداخلهــــا، كمــــا ينمــــ

ق والعمـــــل علـــــى دوافعهــــم حنـــــو اإلجنـــــاز والتفـــــو
  .ق األهداف املنشودةحتق

يت ال تقــــــوم بـــــــأداء وظائفهــــــا علــــــى الوجـــــــه  الــــــ
األكمل خللل يف أداء األسرة لشؤوا املختلفة، 

 أفرادهـــــا، ْد بـــــنيُي إىل التفرقـــــة والتباعـــــا يـــــؤدممـــــ
ق وال وتقــــــل رغبـــــــة األبنــــــاء يف اإلجنـــــــاز والتفـــــــو

  . يستطيعون حتقيق أهدافهم املنشودة
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  : وهي كما يلي؛تنقسم األسرة احلديثة إىل عدة أنواع

  :Nuclear Familyاألسرة النووية : ًأوال

 يعــد. نـة مـن الرجـل واملـرأة وأطفاهلمـا غـري املتـزوجني، والـذين يعيـشون يف بيـت واحـدمكو   
 أمــــني ويــــشري . ف عليهــــاَتماعيــــة متعــــارهــــذا الــــنمط نــــواة اتمــــع احلــــايل، أو أصــــغر وحــــدة اج

ز اتمعـــات الـــصناعية، حيـــث يـــستقل  مســـة متيـــاًســـ األســـرة النوويـــة هـــي، أساإىل أن) م١٩٨٣(
ر خاصـة َسـُا يـدفعهم إىل تكـوين أ عن أسـرهم، ويكـون هلـم دخـل خـاص ـم، ممـًااألفراد اقتصادي

  :م بعد الزواج، كما أنه ميكن تناول بنية األسرة يف عدة نقاط
أو يف تربيـة األطفـال،  سواء يف دفع املصروفات املاديـة، ؛ بعضهما مع بعضْن الزوجنيُ تعاو– ١

  .أو يف القيام باألعباء املنزلية
 وإشـراكهما يف حـل ا،ً بعضهما بعـضْ انتشار روح الدميقراطية يف األسرة، ومصارحة الزوجني– ٢

  .ّمشكالت وقضايا األسرية ككل
  . متيل األسرة النووية إىل التقليل من الوالدات، واالهتمام بنوعية األبناء وليس بعددهم– ٣



٤٦  

  :األسرة الممتدة: ًياثان

 اً يف بيـت واحـد، وغالبـاً يقيمـون مجيعـ، أو أكثـرْنـة مـن عـائلتنيوهي تركيبـة اجتماعيـة مكو
 كمــــا يف ، مـــا جيمــــع بيـــنهم عمــــل معـــنياًمـــا يكونـــون علــــى صـــلة قرابــــة ببعـــضهم الــــبعض، وغالبـــ

صال بـني ط علـى االتـوتبقـى األسـرة يف هـذا الـنم. اتمعات الزراعية، اليت تقـوم باإلنتـاج الزراعـي
  .صلةى أسرة النواة املتاألجيال، وتسم

كلــه، لــذلك  متتــد حــىت تــشمل اتمــع اإلســالمي واألســرة املمتــدة مــن وجهــة نظــر اإلســالم
ـــــ يقــــول اهللا  �m��L����K��J��I��H��G��F��E��D��C��B��A : ــــــتعــــاىلســــبحانه وـ
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  .)م٢٠١١ ،نةتاتأبو أسعد واحل() ١آية: النساء

K�F�1א;�LوW� �

  :ها من أهم وظائف

  :اإلنجاب والتناسل وحفظ النوع من االنقراض: ًأوال

 أي حــىت يكــون فــيهم كافــة الــشروط الــصحية الالزمــة؛فر ا وحــىت ميكــن إجنــاب أطفــال تتــو
  : من مراعاة ما يليبد  ال،العقليةاألطفال مكتملي الصحة اجلسدية و

 ففـــي حالـــة االعـــتالل يف الـــصحة ؛ن ســـليمةْ تكـــون الناحيـــة اجلـــسدية لـــدى األبـــويْجيـــب أن •
  . جيب منع النسل،البدنية

 .ن صحيحةْ تكون الناحية العقلية لدى األبويْجيب أن •

 . أفراد األسرةق التوازن بني ليحقا؛ً منوذجياً يكون عدد األفراد يف األسرة عددْل أنيفض •

  :Economical Function الوظيفة االقتصادية :ًثانيا

 األسرة هو الكفيل االقتـصادي جلميـع مطالـب  رب يف األزمنة السابقة أنً معروفالقد كان
ة وزيــــادة وارد االقتــــصادية، ومــــع ظهــــور املدنيــــاألســــرة، وهــــو العائــــل األول املــــسؤول عــــن كــــل املــــ
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 حـــــىت يـــــشعروا األطفـــــال ؛ذلـــــك إىل تعويــــد األفـــــراد علـــــى االســــتقالليةى  أد،املتطلبــــات األســـــرية
  : من مراعاة أمور منهابد  ال،ق هذه الوظيفة االقتصادية لألسرة ولكي تتحق،باملسؤولية

 يــــساهم األب والبــــالغون يف األســــرة حــــسب اإلمكانيــــات واخلــــربات علــــى زيــــادة مــــصادر ْأن •
 .الدخل

 . يكون خارج املنزلْ أنًاوليس شرط ، تعمل األم أي عمل منتجْجيب أن •

 .تأمني مستقبل األسرة يف حماولة إجياد فائض اقتصادي لذلك •

  :Psychological Functionالوظيفة النفسية  :ًثالثا

رون باملنـاخ النفـسي الـسائد يف األسـرة وبالعالقـات  األطفال يف األسرة يتأثمن املعروف أن
 اجتاهــام النفــسية بتقليــد اآلبــاء واألهــل، وبتكــرار اخلــربات  األب واألم، ويكتــسبونْالقائمــة بــني

  .العائلية األوىل، وتعميمها الذي يسيطر على اجلو الذي حييا يف إطاره الطفل

ف واحرتام ُ الثقة والوفاء واحلب والتآلهفالشخصية السوية هي اليت نشأت يف جو تشيع في
 األســرة املــستقرة هــذه. علــى كرامتــه بــني النــاس حيــافظ ْبــه بالتــايل علــى أن وتدر،الفرديــة للــشخص

م بينهمــا وخلــو ُ والتفــاهْ الــزوجنيْواهلادئــة، وهــذا االســتقرار بــدوره نــاتج عــن العالقــات اجليــدة بــني
  .ْ الزوجنيْاجلو العام يف املنزل من أية اضطرابات يف العالقة بني

  : جيب مراعاة التايلق ذلك،تحقولكي ي

وحـل ميع أفراد األسـرة، حيـث يـتم فيهـا مناقـشة شـؤون األسـرة عقد اجتماعات أسبوعية جل •
  .ااملشاكل اليت تصادفه

 .مسامهة مجيع أفراد األسرة يف رسم وختطيط وتنفيذ برامج األسرة •

• تكون ْضج النفسي عند أفراد األسرة عن طريق تنظيم العالقات، فيجب أنتنمية معايري الن 
 .م كرامتهم وخصوصيتهم مع احرتا،عالقة األم باألوالد متساوية
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  :Social Functionالوظيفة االجتماعية : ًرابعا

 اتمــع يف عمليــة التطبيــع االجتمــاعي، ا يــستخدمهكانــت األســرة وال تــزال أقــوى وســيلة
بــاع تقاليــده  وات،م الفــرد ملتطلبــات اتمــعّ وبالتــايل تعلــ،ونقــل الــرتاث االجتمــاعي مــن جيــل آلخــر

 ،م بشكل أفضل يف اخلمس السنوات األوىل من حياة الطفلوذلك كله يت ،ف على ثقافتهوالتعر
 ويف حاجـة دائمـة ملـ،ليـل اخلـربةحيث يكـون سـهل التـأثري والتـشكيل وشـديد القابليـة للـتعلم وق

َ
ن 

ة عوامـــل ف أثـــر األســـرة يف عمليـــة التطبيـــع االجتمـــاعي علـــى عـــد ويتوقـــ،يرعـــاه مـــن كـــل النـــواحي
  : منها

  . واالقتصاديالوضع االجتماعي •

 .املستوى الثقايف •

 .ك واستقرار األسرةُحجم ومتاس •

 .ن بعضهما لبعضْل يف معاملة  الوالدياجلو العاطفي الذي يتمث •

  : لألسرة وظائف أخرى وهي أنWillim Ogburnكما أشار وليم أجربن 
 مكانــــــة وقيمــــــة كــــــربى مــــــن الناحيــــــة تكــــــون األســــــرة ذاتفعنــــــدما :  وظيفــــــة مــــــنح املكانــــــة– ١

  . فهي تكسب أفرادها هذه القيمة واألمهية،الجتماعيةا
تقــــــوم بتعلــــــيم أفرادهــــــا القــــــراءة والكتابــــــة واحلرفــــــة واملهــــــارات احلياتيــــــة :  الوظيفــــــة التعليميــــــة– ٢

  .واالجتماعية
كانـت محايـة اقتـصادية أً سـواء ؛تقوم مبنح أفرادها احلماية مبختلف أشكاهلا:  وظيفة احلماية– ٣

  .م م السنوكذلك يفعل األبناء آلبائهم عندما يتقد ،أو جسمية أو نفسية
 واحملافظـة علـى التعـاليم ،سـرة لـصغارها شـعائر الـدين الـصحيحةكتعلـيم األ:  الوظيفة الدينية– ٤

  .واألوامر الدينية
 والـــذهاب يف رحـــالت وعمـــل ،كقـــضاء وقـــت جتتمـــع فيـــه األســـرة كلهـــا:  الوظيفـــة الرتفيهيـــة– ٥

  .)م٢٠١١، اخلتاتنةأبو أسعد و( لفراغخمتلفة يف وقت ازيارات 
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ــــربُت ا وحــــدة يف التنظــــيم العــــام كمــــا أــــألســــرة مجاعــــة ذات تنظــــيم داخلــــي خــــاص،  اَعت
 ،يم الــداخلي لألســرةـــــــعــض مظــاهر التنظة بـــــــ نبــدأ بدراسْوعلــى حــني أننــا نــستطيع أن .للمجتمــع

 إذا اعتربناهــا مهــا إالى فيهــا ال ميكــن تفهَيــات الــيت جتــر، والعملز ــا العالقــات الــيت تتميــ أنإال
انعكاسا ملوقف األسرة كجزء متفاعل يف جمتمع معني  .)٧، م١٩٨١: حسن( ً

  :ّولعل  أهم خصائص األسرة ما يلي

 األســرة نظــام عــاملي لــه أمهيتــه الســتمرار الوجــود اإلنــساين، واســتقرار احليــاة االجتماعيــة  أن– ١
  . جمتمعن منها البنيان االجتماعي أليخلية يتكول فهي أو

ًهــا اتمــع، فهـي ليــست عمــال فرديــقرُي ، تقـوم األســرة علــى مفــاهيم– ٢  ولكنهــا مــن ا،ً أو إراديــاً
  .عمل اتمع ومثرة من مثرات احلياة اإلنسانية التلقائية

ي علـــــيهم ِضفُ ويـــــ،يـــــامل ح ويـــــشك،فات أفرادهـــــاد تـــــصر اإلطـــــار العـــــام الـــــذي حيـــــد يعـــــد– ٣
  .هازاخلصائص والطبيعة اليت متي

 علـى  ويـشرتكون يف نفـس املـصاحل الـيت يقـوم الكـل، واحـدٍ يعيش مجيع أفرادها حتـت سـقف– ٤
  . مشاكل حيام وكذلك يتشاركون يف حل،حتقيقها

  .لدم ويرتبطون به برباط اا،ً انتساب أفرادها إىل اسم عائلي حيظى باحرتامهم مجيع– ٥

م ُظاة مـــن الـــنَستقُ مـــ،مـــات أساســـية اقتـــصادية واجتماعيـــة ودينيـــة وصـــحية تقـــوم علـــى مقو– ٦
  .القائمة يف اتمع

ل املُ تقوم العالقة بني أفرادها على أساس التفاع– ٧
ُ

ا حهول القائم على حتديـد األدوار ووضـَتباد
  .)م٢٠٠٩، أبو سكينةقي وح(
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ا فقــط، وتــشري مــ بعــد زواجهقُ صــفة التوافــْويقــصد باملالءمــة اكتــساب الــزوجني: الءمــة  امل- ١
، وهـذا العنـصر ْ إىل إمكانيـة تكـوين عالقـة شخـصية سـهلة بـني الـزوجنيًهذه الكلمة أيـضا

  .د للحياة املستقرة عطي الفرصة وميههو الذي ي
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مــة إىل أفعـــال ة مظــاهر املالءنيــة الفــرد علـــى ترمجــوهــي تعتمـــد علــى إمكا:  القــدرة واملهــارة– ٢
ملموســـة يف عالقتـــه مـــع اآلخـــرين، وخاصـــة املواقـــف الـــيت حتتـــاج إىل حـــسم الـــصراع وحـــل 

  .املشاكل اليت تعرتض األسرة يف حياا

عاب اليت دة ويف املرض وعند الصل اآلخرين وقت الشويقصد به القدرة على حتم:  اجلهد– ٣
ْ بــذل كــال مــن الــزوجنياًيكــون أكثــر اســتقرارا إذ الــزواج ومــن املؤكــد أن. تــواجههم ً جهــدا ً

  .ل املشكالت اليت تعرتض حياما الزوجيةل الطرف اآلخر وحتملتحم
عم  الـد األسـرة ال ميكـن هلـا أن تعـيش مبعـزل عـن املثـريات اخلارجيـة لـذلك فـإنإن:  اإلعالة– ٤

كها ُ بـــشكل كبـــري يف اســـتقرارها ومتاســـمِسهُم هلـــذه األســـرة تـــواملـــساعدة اخلارجيـــة الـــيت تقـــد
  .ْ للزوجنيًفاألقارب واألهل واألصدقاء يلعبون دورا يف استقرار احلياة األسرية
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  :هناك عدة خصائص ومظاهر لالستقرار األسري منها ما يلي

 ْ التوفيـق بـنيخـر باإلضـافة إىليها كل منهما لآلعلى األدوار املختلفة اليت يؤد ْفاق الزوجنيات -
  . اآلخرينعاتهذه األدوار وتوق

نظر عن اخلالفات اليت توجد  على سياسة األسرة وعلى تسيري أمورها بغض الْفاق الزوجنيات -
 .همانْيب

ري عــن رأيهــم يف كــل ــــــق يف التعبـــــــيع أفرادهــا احلــــــدميقراطيــة العالقــة يف األســرة حــىت يكــون جلم -
 .اذ القرارات فتكون للرأي اجلماعي ولرب األسرةيف األسرة، أما اختما جيري 

 األهـــل واألقـــارب، ْالعالقـــات بـــني: هـــالـــق بعـــدة أمـــور مـــن أمه فيمـــا يتعْ الـــزوجنيْف بـــنيالتكيـــ -
 .قضاء وقت الفراغ، واختيار األصدقاء

 .و خارجيةض هلا األسرة سواء كانت أزمات داخلية أالصمود أمام األزمات اليت تتعر -
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 مـــع رة مبعـــىن أن يكـــون األوالد متـــوافقنيمـــشاكل ذات مظـــاهر احنرافيـــة يف األســـعـــدم وجـــود  -
 .األسرة واملدرسة ، ومجاعة األصدقاء، مع عدم وجود مظاهر احنرافية لألب واألم

 مــن أجــل دوام واســتقرار احليــاة ْل إىل التــضحية مــن أجــل األســرة مبعــىن أن يتفــاىن الــزوجنيْامليــ -
 .كك وااليارضها للتفوعدم تعراألسرية 

انتمـــاء الفـــرد ألســـرته كجماعـــة حتقـــق لـــه كافـــة احتياجاتـــه باإلضـــافة إىل اشـــرتاكه يف هيئـــات  -
 .ها األسرةخارجية تقر

 ل يف االســـتقرار ة الـــيت تتمثـــن الـــسعادة األســـريالتوافـــق األســـري هـــو الـــذي يتـــضم عـــدُيوهلـــذا  -
 األوالد ْ وبــنيْن كليهمــاْ الوالــديْة وســالمة العالقــات بــنيوالقــدرة علــى حتقيــق املطالــب األســري

 اجلميـــع ْل بـــنيَ حيـــث يــسود احلـــب والثقــة واالحـــرتام املتبــاد،ٍوســالمة األوالد بعـــضهم بــبعض
ْ أيـــضا ليـــشمل ســالمة العالقـــات بـــنيميتـــد ًع بقـــضاء وقـــت الفـــراغ معــا ووالتمتــ  ْ األســـر، وبـــنيً

  .)م٢٠٠٩ ،سكينة  أبو و،حقي(رب وحل املشكالت األسرية قااأل
  

مقو
ِّ

 :مات األسرة

  :ة عامة إىل االعتبارات اآلتية مات األسرة وخصائصها بصفهم مقوترجع أ
 وهى أكثر الظواهر االجتماعية عمومية ،نيان االجتماعيُن منها البل خلية يتكو األسرة أو-  أ 

 االســـتقرار يفا أســـاس  ألـــ؛ فـــال تـــرى جمتمـــع خيلـــو بطبيعتـــه مـــن النظـــام األســـرى،وانتـــشار
  . احلياة االجتماعية

ا ً فرديـً، فهـي ليـست عمـالاتمـعن وــــــات يقرهـا الديــــلـى أوضـاع ومـصطلح تقـوم األسـرة ع-ب 
نـــشأا ن مثـــرات احليـــاة االجتماعيـــة وهـــى يف هـــا مـــن عمـــل اتمـــع ومثـــرة مـــا ولكنًإراديـــ أو

 األسـرة  الـزواج وحمـور القرابـة يفً فمـثالرها وأوضـاعها قائمـة علـى مـصطلحات اتمـعوتطو
 عناصـــر األســـرة كـــل هـــذه األمـــور ومـــا إليهـــا ْجيـــة والواجبـــات املتبادلـــة بـــنيْوالعالقـــات الزو

  .دها اتمع ويفرض عليهم االلتزام حبدودها حيد
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هم يحيـام وتـضفى علـل شكُ تـفات أفرادها فهي الـيتد تصر األسرة اإلطار الذى حيدَعتربُ ت-جـ 
ي والــرتاث القــومي واحلــضاري رة الــوعى االجتمــاعْ بــؤخصائــصها وطبيعتهــا ، واألســرة هــي

 إىل جيـــل آخـــر وهـــى مـــصدر العـــادات والتقاليـــد ٍ تنقـــل هـــذا الـــرتاث مـــن جيـــلفهـــي الـــيت
وســـه والعـــرف والقواعـــد الـــسلوكية واآلداب العامـــة ، وهـــى دعامـــة الـــدين والوصـــية علـــى طق

ــــأهووصــــاياه ويرجــــع إليهــــا الفــــضل يف ــــشئة  القيــــام ب ــــة التن ــــة وهــــى عملي م وظيفــــة اجتماعي
 ، هــذا ذى يقــوم بعمليــة الــرتويض االجتمــاعيل الــم األو املعلــواألســرة هــي. ة االجتماعيــ

  .ة أساسا من الثقافة العامة للمجتمع ولكل أسرة مساا الثقافية املستمد
ر ا فإذا كان النظم االجتماعية وتتأثر فيما عداها من  تؤث األسرة بوصفها نظام اجتماعي-  د

د صـــداه يف وضـــعه الـــسياسي د هـــذا الفـــساد يـــرتا فـــإنً جمتمـــع مـــا فاســـدالنظـــام األســـرى يف
 وباملثــل إذا كــان النظــام االقتــصادي أو الــسياسي ومعــايريه األخالقيــة وإنتاجــه االقتــصادي

  .كها ُ وىف متاسعها القوميوى معيشة األسرة وىف وض مست هذا الفساد يؤثر يفا فإنًفاسد
 تـاريخ األسـرة فقـد  وتبدو هذه الطبيعة واضـحة إذا رجعنـا إىل، األسرة وحدة اقتصاديةَعتربُ ت- هـ

 العــصور القدميــة بكــل مــستلزمات احليــاة واحتياجاــا وكانــت تقــوم بكــل كانــت قائمــة يف
:   حلمــي() هالكف االســتاإلنتــاج هلــد" (االقتــصاد املغلــق" وهــو مظــاهر النــشاط االقتــصادي

  .)٧، م١٩٨٧
 مـن خـصائص تاج العـائليت أوضاعها أصبح معظم اإلنسع نطاق األسرة واستقروعندما ات

  . األعمال اإلنتاجية خارج نطاق األسرة نما ساهم الرجل بنصيب كبري يفْاملرأة بي
قـــة بعــــدد ات املتعليا إلجـــراء اإلحـــصائًخــــذ أساســـ ميكـــن أن تت األســـرة وحـــدة إحـــصائية أي-و 

 ختـــدم ملـــوت ومـــا إليهـــا مـــن اإلحـــصاءات الـــيتالـــسكان ومـــستوى املعيـــشة وظـــواهر احليـــاة وا
خــذ كــذلك عينــة للدراســة  أن تتالعلميــة ومطالــب اإلصــالح االجتمــاعي، وميكــناألغــراض  

والبحـــث وعمـــل التجـــارب واملتوســـطات اإلحـــصائية وذلـــك للوقـــوف علـــى طبيعـــة املـــشاكل 
  .األسرية للقضاء عليها 

 الوســط الــذى أصــطلح عليــه اتمــع لتحقيــق غرائــز اإلنــسان ودوافعــه الطبيعيــة  األســرة هــي- ز
 حتقيــق الغايــة مــن الوجــود االجتمــاعي حــب احليــاة وبقــاء النــوع و:واالجتماعيــة وذلــك مثــل
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وحتقيـــق الـــدوافع الغريزيـــة واجلنـــسية والعواطـــف واالنفعـــاالت االجتماعيـــة مثـــل عاطفـــة األبـــوة 
  .ية وما إليهاة والغريواألمومة واألخو

األســرة كــأداة لتحديــد وضــع الفــرد يف نظــام طبقــي معــني، فوضــع الفــرد ستخدم ُن أن تــِكــُ مي-هـــ 
 شخـــصيته الثقافيـــة االجتماعيـــة  كمـــا أن،د مـــن خـــالل انتمائـــه األســـري يتحـــداالجتمـــاعي

 هـذا الــصدد هـا األســرة، وىف ينتمـى إليهــا وأمهذ مالحمهــا وسـط اجلماعــات الـيتُن وتأخـتتكـو
 رالـــف لنتـــون للمكانـــة املوروثـــة واملكانـــة  اإلشـــارة إىل تقـــسيم األنثروبولـــوجي األمريكـــيرُجيـــد

ا وضــع الفــرد مــن خــالل د فيهــ هنــاك جمتمعــات يتحــد وخالصــة هــذا التقــسيم أن.سبةَاملكتــ
تــه مــن خــالل إجنازاد مكانــة الفــرد أو أن تتحــد" املكانــة املوروثــة "  اتمــع وضــع أســرته يف

   .)٨املرجع  السابق، : حلمي(" املكانة املكتسبة "  جتعله باملثل حمل تقدير اتمع الفردية اليت
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ثانيا
ً

  سات السابقةالدراالبحوث و : 

 ،رت لـديهاها، والـيت تـوفقة مبوضـوع دراسـتالدراسات املتعل الباحثة بعرض البحوث وقامت
 املعلومــات؛ شــبكة مــن مواقــع  عــدة مــسوحات للعديــد إجــراء احلــصول عليهــا مــن خــالل متو قــد

  . بعض الدراسات املرتبطة بدراستها بصورة غرية مباشرة على احلصول متثْحي

  :وفيما يلي عرض هلذه الدراسات

א>.��S,���)&Aא�BR.2&Dא�$وא#��و5Qد�א����*��و��Pא�&�א>�WC!وً #�T�א��א�W� �

و الرضـــــا عـــــن العمـــــل، و معرفـــــة مـــــستوى الـــــدخل، إىل  )Singh، ١٩٨٦(دراســـــة هـــــدفت 
  .ق الزواجي، واحلاجة إىل اإلشباعُاملستوى التعليمي وعالقتها بالتواف

ن يف مهنــــة ْ يعملــــامــــرأة هنديــــة) ١٥٢(مــــن مكونــــة جريــــت هــــذه الدراســــة علــــى عينــــة ُ وأ
ئلة عـن ن أسـتـضمً واسـتخدمت الدراسـة مقياسـا ي سنة)٥٠-٢٠( ْبني د أعمارهنالتدريس، ومتت

 (١٩٧٠,Kapur)ق الزواجي ترمجـة ُ ومقياس التواف)١٩٧٨،Srivastanaفستافا، سر(الرضا عن العمل 

ق الزواجـي والرضـا ُ التوافـْوجود ارتبـاط إجيـايب بـني: وأشارت الدراسة إىل جمموعة من النتائج أمهها
  .شباعق الزواجي واحلاجة إىل اإلُعن الوظيفة، كذلك وجود ارتباط إجيايب بني التواف

إىل معرفة أسباب وآثار الطالق يف اتمع احلضري  )م١٩٨٦(دراسة كسال ف ِد
 لت نتائج الدراسة إىل أن مطلقة، وتوص٦٠جريت الدراسة على ُتفسريها، وأ اجلزائري وحماولة

ق فق، فارق السن، عدم حتقالسكن مع أهل الزوج، عدم االختيار املو :أسباب الطالق هي
  .عاتالتوق

ق يف ُمة على التوافإىل معرفة أثر عمل املرأة املتعل )م١٩٨٦(دراسة الناصر ويغمور دف 
 زوجا وزوجة، وتوص٥٢٠عينة الدراسة على الزوجية، وقد اشتملت حياا لت الدراسة إىل ً

 أكثر النساء العامالت توافقا هنأن :هاجمموعة من النتائج كان من أمه   احلاصالت علىً
 األسر اليت مضى على زواجها املستوى اجلامعي، وأن  احلاصالت علىاملستوى االبتدائي يليهن

نما كانت األسر اليت بلغت فرتة زواجها أكثر من ْبي ًقا،ُسنة كانت هي األكثر توافـ منأقل فرتة 
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كثر األسر  أنت الدراسة أناألسر األخرى، كما بي ق بنيُعشرة سنوات األقل يف مستوى التواف
قا اليت كانت سنوات ُسنة، وأقل األسر تواف ًقا هي اليت تقل فيها سنوات عمل املرأة عنُتوافـ

ا هي اليت ًقُ أكثر األسر توافـالدراسة أن نتكما بي.  سنوات١٠ إىل٦عمل املرأة فيها من 
  .ْ الزوجنيْيتقارب فيها مستوى التعليم بني

 ْف علـــى مـــدى تـــأثري فـــارق الـــسن بـــنيإىل التعـــر )م١٩٩٠(دراســـة هالـــة فرجـــاين ،  هـــدفت
 علــى توافقهمــا وأمهيــة العوامــل االقتــصادية، واإلشــباع العــاطفي، واملــشكالت الناجتــة عــن ْالــزوجني

، وقد استخدمت ْمة موعتنيمن األزواج مقس) ٤٠(نت العينة من وجود فارق السن،وقد تكو
قاطية، وقـــد تناولـــت املقابلـــة أربعـــة أبعـــاد وهـــي البعـــد الباحثـــة املقابلـــة املقننـــة واالختبـــارات اإلســـ

 وأســفرت النتــائج عــن وجــود جيــة،عــات الزوااالقتــصادي والعــاطفي، واملــشكالت الزواجيــة والتوق
 فــارق الــسن بــني الــزوجني وكــل مــن اإلمكانــات املاديــة املتاحــة وكــذلك علــى ْعالقــة موجبــة بــني

  .ْ الزوجنيْق بنيُالسن وسوء التوافاجلانب العاطفي واملشكالت الناجتة عن فارق 

ل ُف على العوامل اليت تدفع الفتاة إىل التنازإىل التعر )م١٩٩٠(دراسة كوثر رزق  تهدف
جريت الدراسة على عينة ُؤ الزواجي، وقد أُوالنتائج املرتتبة على عدم التكاف ؤ الزواجيُعن التكاف

مني، وتراوحت زوجات من أزواج غري متعلطالبات من جامعة املنصورة، مت ٥نة من صغرية مكو
نة، ومقياس وكسلر لذكاء ًعاما، وقد استخدمت الباحثة املقابلة املقن ٢٧ – ١٨ ْأعمارهن بني

م املوضوع، واختبار إيزنك للشخصية، املنزل والشجرة، واختبار تفه الراشدين، واختبار رسم
 الزواج  البدائي للمفحوصات يسر هلن التكوين النفسيعن أن وقد أسفرت نتائج الدراسة

 النتائج املرتتبة ْ من بنية أنــــــت نتائج الدراســــــكما أوضح القائم على اعتبارات مادية حبته،
ى إىل بعث الصراعات الطفولية اإلحباط الذي أد على هذا الزواج وجود مناخ عام من

  .وتفاقمها
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ق الزواجي ُ التوافْىل الكشف عن العالقة بنيإ  )م١٩٩١(  Green ، دراسة جرين تهدف
 زوج ١٠٠الزواج واملستوى التعليمي، وقد اشتملت العينة على  وكل من العمر والدخل ومدة

ق الزواجي والعمر واملستوى ُعالقة ارتباطية بني مستوى التواف وزوجه، وأظهرت النتائج وجود
ق الزواجي ُة ارتباطية بني مستوى التوافالنتائج وجود عالق نما مل تظهرْالتعليمي والدخل بي

  .)٨٥: م١٩٩٧ ،مسور نقال عن( واملهنة أو مدة الزواج 
 كل من الفروق اجلنسية ْإىل معرفة العالقة بني  )م١٩٩٤( Kumar ،دراسة كومار تهدف

ً فردا مبتوسط عمري ٦٠جريت الدراسة على ُق الزواجي، وأُالتواف وعمل الزوجة وفرتة الزواج مع
املتوسط كحد أدىن ولديهم أطفال، وقد استخدم الباحث اختبار  نة من ذوي التعليم س٤٥

، وقد )إعداد الباحث(  واستبانة املتغريات الدميوغرافية)م١٩٨٧وروهاجتي،  كومار(ق الزواجي ُالتواف
ث ْق الزواجي، حيُسهم يف زيادة التوافُ طول فرتة احلياة الزوجية يأن ت نتائج الدراسة علىدل

 سنوات ١٠الزواجي ألفراد العينة الذين جتاوزت فرتة زواجهم  ٧٦ قُكان متوسط درجة التواف
  . سنوات١٠عن  أعلى من الذين تقل فرتة زواجهم

ق ُإىل معرفة تأثري العوامل االقتصادية على التواف )م٢٠٠٤( Eur،  دراسة ايور تهدف
 من ٣٠٤ من األزواج، ٣٠٤(يني  من األزواج الفنلند٦٠٨ الزواجي، ومشلت عينة الدراسة

الظروف االقتصادية السيئة تزيد من املعاناة النفسية اليت  وتوصلت الدراسة إىل أن ،)الزوجات
ُتؤثر سلبا يف مستوى التواف ق ُلت الدراسة إىل الزوجات يبدين عدم التوافتوص كما ق الزواجي،ً

  .الزواجي مع األزواج الفقراء أو غري العاملني
ف على حجم ظاهرة الطالق يف اتمع إىل التعر )ـه١٤٢٥(راسة العقيل د تهدف

بقت الدراسة على عينة من القضاة واملرتددين على ُإليه، وقد ط السعودي واألسباب املؤدية
ية  األسباب املؤدلت نتائج الدراسة إىل أنالطالق، وقد توص حماكم العقود واألنكحة بغرض

، وعدم  %٥٥،٨، وعدم االلتزام الديين بنسبة  %٦١ ألهل بنسبةل اتدخ: للطالق هي
ت ُ، والتفاو %٤٨.٩ؤ الثقايف بنسبة ُالتكاف ، وعدم %٥٢.١ؤ االجتماعي بنسبة ُالتكاف

  .%٤٦.٦بنسبة  د الزوجات، وتعد %٤٧.٣ ْ الزوجنيْالعمري بني
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ى الفروق ف علإىل التعر )م٢٠٠٦( Singh & Sashma، دراسة سينغ وسامشا تهدف
باختالف املركز الوظيفي واملستوى التعليمي   األزواج والزوجاتْيف درجات التوافق الزواجي بني

 ١٥٠ امرأة عاملة و ١٥٠ كان من بينهن  امرأة هندية٣٠٠ت الدراسة على َبقُللزوجة، وقد ط
ة التعليم حسب املستوى التعليمي، فئ مت كل عينة إىل ثالث فئاتسُامرأة غري عاملة، وقد ق

وكان العدد يف كل فئة ) األميات( العايل فوق اجلامعي وفئة التعليم اجلامعي وفئة غري املتعلمات
ر مبستوى مل يتأث ق الزواجيُالتواف عد اجلنسي يف امرأة، وقد دلت نتائج الدراسة على أن الب٥٠

فن يف املستوى اجلامعي ومن يصن التعليم، كما أبدى أزواج صاحبات املراكز الوظيفية املرموقة
مقارنة بأزواج األميات والعاطالت  الزواجي قُواملستوى فوق اجلامعي مستويات مرتفعة من التواف

ًاملعتمدات ماديا على األزواج  ٨٠  الزوجاتت نتائج الدراسة على أنعن العمل، يف حني دل
 الزوجات اللوايت وأن. ًماديا قالت مع الزوجات املستًق مقارنةُعن مبستويات عالية من التوافيتمت

 ْالزوجات يف املستويني ًقا منُ أكثر توافـكن) األميات( يف املستوى الثالث من التعليم يصنفن
  .من التعليم) اجلامعي(والثاين ) فوق اجلامعي(األول 

 ومدة ْف على تأثري كل من عمر الزوجنيإىل التعر )م٢٠٠٨(دراسة اجلمالية  تهدف
ً زوجا ١٦٢ق الزواجي، وتكونت عينة الدراسة من ُعلى درجة التواف ج وإجناب األطفالالزوا

:  سنة، وتوصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج من أمهها٤٥ وزوجة ممن ترتاوح أعمارهم
 ْق الزواجي نتيجة اختالف العمر بنيُإحصائية يف التواف ٢٥ من ــوجود فروق ذات داللة 

   .ق الزواجي مبدة الزواج وبإجناب األطفالُر التوافمل يتأث ًزواج األكرب سنا، كما لصاحل األْالزوجني
 الشعور بالسعادة ومستوى ْإىل الكشف عن العالقة بني )م٢٠٠٨( دراسة جاندف 

 وإىل .ستوى االقتصادي واحلالة الصحيةق الزواجي واملُاالجتماعي والتواف ن ومستوى الدعمالتدي
العمر، احلالة االجتماعية، طبيعة العمل، املستوى (ًالسعادة تبعا ملتغريات  دراسة الفروق يف

: على املتغريات املنبئة بالسعادة، واستخدمت الباحثة األدوات التالية فوإىل التعر) التعليمي
الزواجي، مقياس مستوى  قُمقياس املساندة االجتماعية، مقياس التواف قائمة اكسفورد للسعادة،



٥٨  

 تطبيق الدراسة على عينة ومت. االقتصادي، استمارة احلالة الصحية ن، استمارة املستوىالتدي
وموظفات وإداريات وعضوات هيئة تدريس سعوديات من   من طالبات٧٦٤تتكون من 

وتوصلت الدراسة إىل وجود . ً عاما٥٧ اىل ١٨أعمارهن من  جامعة الرياض للبنات، ترتاوح
ق الزواجي ُن والدعم االجتماعي والتوافوكل من مستوى التدي عادة السْارتباط دال وموجب بني

الصحية، وإىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف الشعور  واملستوى االقتصادي واحلالة
االجتماعية واملستوى التعليمي وطبيعة العمل، كما وجدت  ًبالسعادة تبعا ملتغري العمر واحلالة

ق الزواجي مث ُاملنبئ بالسعادة يليه الدعم االجتماعي فالتواف  العامل األكربن هو التديالدراسة أن
  .املستوى االقتصادي
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ق الزواجـــي، مـــن خـــالل ُ العوامـــل املؤديـــة إىل التوافـــنعـــ )م١٩٨٦(دراســـة راويـــة دســـوقي، 
م، وعــدد يق الزواجــي، واخــتالف كــل مــن ســن الــزواج ومــستوى التعلــُ التوافــْ العالقــة بــنيتوضــيح

، ْاألطفـــال ومـــدة الـــزواج واحلاجـــات النفـــسية ومســـات الشخـــصية والعوامـــل االجتماعيـــة للـــزوجني
نـت العينـة مـن ق الزواجـي، وتكوُف على الدوافع الالشعورية للحاالت املتطرفة للتوافوكذلك التعر

ُوجـــا وزوجـــة، طز) ٩٠( ق ُمقيـــاس التوافـــوقـــت علـــيهم اســـتمارة بيانـــات خاصـــة عـــن املتـــزوجني، بً
 ،)ب(خـصية للراشـدين الـصورة عوامـل الشاختبـار و، T.A.Tم املوضوع اختبار تفهو الزواجي، 

ه يوجــد ق الزواجــي، كمــا أنــُه كلمــا زاد عــدد ســنوات الــزواج يــزداد التوافــوأســفرت النتــائج عــن أنــ
ق الزواجــــي، وهــــي احلاجــــة إىل التحــــصيل، واحلاجــــة للخــــضوع والتــــواد، ُل يف التوافــــخعوامــــل تــــد

دت االختبــارات اإلسـقاطية املـل والعطـف، هــذا وقـد أكـوالتحمـ
ُ

ستخدمة يف هــذه الدراسـة نفــس 
  . ييس اللفظيةالنتائج اليت كشفت عنها املقا

 األزواج ْن بـــنيُتبـــايإىل حتديـــد درجـــة ال )م١٩٩٠(دراســـة مدحيـــة طلبـــاوي  منـــسي،  هـــدفت
 العاملني يف ْزوجة من بني) ١٢٥(زوج، و) ١٢٥( على يتِجرُق األسري، وأُ التوافوالزوجات يف

كل من اإلدارة التعليمية واإلدارة الصحية والزراعية والـصناعية مبدينـة كفـر الزيـات، وقـد اسـتخدم 
لت النتـــائج إىل بـــاء وتوصــالباحثــان اســتبيان جلمـــع بيانــات هـــذه الدراســة،واملقابلة الشخــصية لآل

ب ُاخنفاض نفسية الزوج عن طريق االختبار احلر وارتفـاع نـسبة الـزواج عـن طريـق األقـارب والتقـار
  القتصادي ويف احلسب والنسب وا العائالت يف املستوى االجتماعيْبني

ق فـاق الزواجـي وعـدم االتُعرفـة التوافـمل ),Jourilee ١٩٩١(دراسة جوريلي وأخرون، دف 
نت الوالــدي حــول رعايــة الطفــل، وعالقتهــا باملــشكالت الــسلوكية لــدى األطفــال الــذكور وتــضم

 أم لــديهن) ١٨٧ (ن لــديهم طفــل ذكــر يف ســن ثــالث ســنواتمــن األمهــات ممــ) ٢٠٠( العينــة
ق علـــيهم مقـــاييس الوظيفـــة الزواجيـــة، وســـلوك الطفـــل، وأشـــارت بـــُ، ط٦ -٤طفـــل ذكـــر يف ســـن 
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ــــــالنتائ ــــــ عأنج إىل ــــ فـــــاق الوالـــــدين يف رعايـــــة الطفـــــل يـــــرتبط باملـــــشكالت الـــــسلوكية لـــــدى دم اتـــ
  . األطفال
ق الزواجـي ُحـول التوافـدراسـة ) Westgerman , Micheal ١٩٩٥ ويسرتمان وميـشيل،(دراسة  

 التوافـق الزواجـي وإجنـاز األطفـال لـبعض ْ العالقـة بـني الدراسي لألطفال، دف معرفـةوالتحصيل
فـردا متتـ) ٧٠(يت الدراسة علـى ِجرُيف املدرسة واملنزل، وقد أاملهام  ) ٢٤-٤( ْ أعمـارهم مـا بـنيدً

ليــة مــن إعــداده  مــن عــائالت خمتلفــة غــري متدينــة، وقــد اســتخدم الباحــث اســتمارة بيانــات أوســنة
مـن خـالل تقريـر املدرسـني وبيانـام عنـد هـؤالء  وق الزواجي وقائمة سلوك الطفـل،ُومقياس التواف

ق الزواجي للوالدين وأثره على إجناز ُ التوافْاألطفال، وأسفرت النتائج عن وجود عالقة إجيابية بني
  . الطفل وحتصيله الدراسي

ات األخـرى حـول التوافـق الزواجـي وعالقتـه بـبعض املتغـري ),Blum ١٩٩٥( ،مودراسة بل
 علـــى ْ الـــزوجنيْيـــة بـــني، وأثـــر مـــدة الـــزواج والعالقـــات العاطف)كالـــسعادة واالكتئـــاب واخلـــضوع(

 ْأن هنــاك عالقــة ارتباطيــة بــني: ق الزواجــي، وانتهــى مــن دراســته إىل عــدد مــن النتــائج أمههــاُالتوافــ
ق ُ غيـــاب تـــأثري مـــدة الـــزواج علـــى التوافـــق الزواجـــي، وأنُمـــدة الـــزواج والعالقـــات العاطفيـــة والتوافـــ

تمعـــات الغربيـــة واألمريكيـــة، علـــى  اجلنـــسني يف اْالزواجـــي، رمبـــا يرجـــع إىل طبيعـــة العالقـــات بـــني
  . خالف األمر بالنسبة للمجتمعات العربية واإلسالمية

 العنــف ضــد حقــوق املــرأةعــن عوامــل  (٢٠٠٤ ,Bangon Sirisunyaluck) دراســة
يف املناطق احلضرية يف تايالند والوصول إىل مسات الاليت تعرضـن ) االنفعايل والبدين ، واجلنسي(

زوجـــة تقمـــن مـــع ) ٨١١( احلـــصول علـــى البيانـــات الكميـــة مـــن عينـــة قوامهـــا هلـــذا االنتهـــاك ، مت
أزواجهــــن يف بــــانكوك ، ومتــــت اإلجــــراءات الالزمــــة ملعرفــــة االنتهاكــــات االجتماعيــــة والنفــــسية، 
ــــر شــــيوعا النتهــــاك الزوجــــات يف املنــــاطق  ًوتوصــــل إىل أن االنتهــــاك النفــــسي هــــو الــــشكل األكث  

  . ذلك االنتهاك البدين مث االنتهاك اجلنسياحلضرية يف تايالند، يلي 
 التعبـري االنفعـايل ْدراسة حبثت يف العالقـة بـني )٢٠٠٥ , Bron Ingoldsby et. al (دراسة

ق الزواجـي علـى عينـة مـن البـالغني وذلـك باسـتخدام اختبـار االفرتاضـات الـيت منهـا العامــل ُوالتوافـ
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 هنـــاك ل إىل أن التوصــ ومتْوحبــث العالقــة بينهمـــا، الزواجـــي ، قُاخلــاص بــالتعبري االنفعـــايل والتوافــ
  .ق الزواجيُ التعبري االنفعايل والتوافْعالقة دالة بني

(Zeyneb Hamamci, ٢٠٠٥) ل ــــة باخللـــــــدات اخلاصــــــ املعتقْة بـنيــــــن العالقــــــة عــــــدراس
ق الزواجـي ُدوات منها مقيـاس التوافـالوظيفي والعالقات الزوجية غري اإلكلينيكية ، واستخدمت أ

 املتــزوجني ذوي  وأظهــرت النتــائج أنرجــل وامــرأة متــزوجني،) ١٩٠(نــه مــن طبــق علــى عينــة مكو
كــرب مــن ذوي لعالقــة ذات اخللــل الــوظيفي بدرجــة أق املــنخفض أقــروا املعتقــدات اخلاصــة باُالتوافــ
ق الزواجـي واملعتقـدات ُ التوافـْفضة بني هناك ارتباطات سلبية ذات درجة منخ وأنق املرتفع،ُالتواف
وارتبطـت املعتقـدات اخلاصـة بفهـم التفكـري بـشكل اجيـايب صة بالعالقة ذات اخللـل الـوظيفي، اخلا

  .ق الزواجي بالنسبة للزوجةُبالتواف
ق الزواجـي مـن وجهـة نظـر الطالبـات ُمات التوافمقو (:بعنوان) م٢٠٠٩ (عبد الرزاقدراسة 

ات النفـــــسية تزوجـــــات بكليـــــة الرتبيـــــة جبامعـــــة امللـــــك ســـــعود يف ضـــــوء املتغـــــري املْاملتزوجـــــات وغـــــري
  ).قسم علم النفســ  كلية الرتبية ــجامعة امللك سعود ، )واملعرفية

ق الزواجي من وجهة نظر طالبات كلية ُمات التواف الدراسة إىل الكشف عن مقوهدفت
. ات النفسية واملعرفية يف ضوء بعض املتغريتزوجاتالرتبية جبامعة امللك سعود املتزوجات وغري امل

طالبة من طالبات كلية الرتبية جبامعة امللك سعود ) ١٢٤(وأجريت الدراسة على عينة قوامها 
مث تطبيق جمموعة من . من مستويات اجتماعية واقتصادية خمتلفة) تزوجاتمتزوجات وغري امل(

ق الزواجي من ُمات التوافليت منها مقياس مقواالختبارات واملقاييس النفسية عل أفراد العينة وا
إعداد الباحثة، مقياس تقدير الذات، مقياس مستوى الطموح من إعداد الباحثة، اختبار مسة 

لداللة الفروق، ) ت( حتليل البيانات باستخدام املتوسطة احلسابية، اختبار القلق لسبيلربجر، ومت
 .لفاكرونباخالنسب املئوية، معامل االرتباط، معامل أ

وقد اعتمدت الدراسة يف إجراءاا على املنهج الوصفي املقارن يف اإلجابة عن 
ق الزواجي وهي ُمات التوافد مقوالتساؤالت اخلاصة ا، وقد كشفت نتائج الدراسة على تعد

  :بة من وجهة نظر أفراد العينة على النحو التايل رتُم
١. ْضج االنفعايل لكل من الزوجنيالن.  
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 .جتماعية واالنفعالية من األسرةاملساندة اال .٢

 .اجلانب الديين .٣

 اجلانب الثقايف .٤

 ب يف العمرُالتقار .٥

 ب يف املستوى التعليميُالتقار .٦

 .املستوى االقتصادي .٧

 املتزوجات ْ املتزوجات وغريْا بنيًكما أوضحت نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائي
لصاحل )  ْ الزوجنيْب يف العمر بنيُالتقار( الزواجي قُعد اخلامس، من مقياس التوافيف الب

 الطالبات ذوات مسة القلق ْا بنيًت كذلك فروق دالة إحصائيَجدُالطالبات املتزوجات، كما و
ق ُمات التوافل من مقياس مقوعد األواملنخفض والطالبات ذوات مسة القلق املرتفع يف الب

 أي أن. لصاحل الطالبات ذوات مسة القلق املرتفع) اجلانب االقتصادي واملادي(الزواجي 
ات النفسية وهو القلق ق الزواجي لدى أفراد العينة ختتلف باختالف أحد املتغريُمات التوافمقو

  .كسمة
 الطالبات ذوات تقدير الذات ْا بنيًلت الدراسة إىل وجود فروق دالة إحصائي كما توص

التقارب يف املستوى (عد الثاين ت املرتفع يف كال من الباملنخفض الطالبات ذوات تقدير الذا
مات ، والدرجة الكلية ملقياس مقو)املساندة االجتماعية من األسرة(عد السابع والب)التعليمي

ق الزواجي ُمات التوافمقو ق الزواجي لصاحل الطالبات ذوات تقدير الذات املرتفع، أي أنُالتواف
 .لف باختالف أحد املتغريات النفسية وهو تقدير الذاتلدى أفراد العينة ختت

ا بني طالبات عينة الدراسة ًوقد أظهرت نتائج الدراسة كذلك وجود فروق دالة إحصائي
ل عد األوذوات تقدير الذات املنخفض الطالبات ذوات تقدير الذات املرتفع على كل من الب

ق الزواجي ُمات التواف، من مقياس مقو)نفعايلالنضج اال(عد الرابع والب) اجلانب االقتصادي(
  .لصاحل الطالبات ذوات تقدير الذات املرتفع

 طالبات عينة الدراسة ذوات الطموح ْا بنيًا وجود فروق دالة إحصائيً أيضكما تبني
اجلانب  (سعد اخلاماملنخفض والطالبات عينة الدراسة ذوات الطموح املرتفع على الب
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ق الزواجي لصاحل الطالبات ذوات مستوى ُمات التواف من مقياس مقو)قايفاالجتماعي والث
  .ات النفسية وهو مستوى الطموحالطموح املرتفع باختالف أحد املتغري

ثقيـــف ضـــرورة ت: اات والـــيت منهـــوصـــيت وضـــع العديـــد مـــن ال مت،ويف ضـــوء نتـــائج الدراســـة
 بعضهما البعض، وضرورة سـيادة املـودة والرمحـة يف  ملشاعرْة احرتام كل من الزوجنيالفتيات بأمهي

، عـــدم االعتمـــاد علـــى اجلانـــب املـــادي وحـــده عنـــد اختيـــار شـــريك ْالتعـــامالت اخلاصـــة بـــالزوجني
دور املـساندة االجتماعيـة واالنفعاليـة مـن األسـرة ألبنائهـا عنـد الـزواج، عـدم على د ياحلياة، التأك

دي النبوي عند الزواج، إنشاء عيادات يف جمال اإلرشـاد اهلباع  الفتيان على اتّغالء املهور، حث
فـع ر دوريات ونشرات دينيـة تـساعد علـى سه السليمة، العمل على إصدارُسُح أيالزواجي، وتوض

ق الزواجـي، تـدريس مـادة الرتبيـة ُحـة للتوافـ امللياتاملستوى الثقايف الديين للطالبات كأحد الضرور
  .ت يف خمتلف املراحل التعليميةاألسرية جلميع الطالب والطالبا
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إىل معرفة اجتاهات طالبات اجلامعة حنو شريك  )م١٩٨٩(ر رزق ـــــــــدراسة كوث تــــهدف

لدراسة إىل لت نتائج ا طالبة جامعية، وتوص٣٠٤على عينة بلغت  يت الدراسةِجرُاحلياة، وقد أ
ع الزوج ذا ذكاء مرتفع ويف عمر مناسب لشريكة حياته وأن يتمت لن أن يكون الطالبات يفضأن

صف باحلنان والطيبة ووضع اقتصادي مرتفع ومن عائلة حمرتمة ويت بشخصية قوية ومركز مرموق
  .واالحرتام للزوجة واآلخرين

ى ــــــف عل التعرـــــــىإل )م١٩٩٤(  Sprecher, et. al ، نروـــــــر وآخــــــة سربشــــــدراس تــــهدف
ً فردا من اجلنسني ٣٢٩الدراسة على  قتُبمواصفات الشريك املرغوبة يف اتمع األمريكي وط

 احلياة وقد كشفت النتائج عن أن  صفة لشريك١٢ث وزعت على العينة قائمة حتتوي على ْحي
أعوام وينتمني إىل مستوى تعليمي  يمات اللوايت يصغرم خبمسةلون الزواج بالوسالذكور يفض

تفضيلية للزواج، أما اإلناث فقد كشفت  ومهين أدىن منهم ومل يشرتط الذكور عمل املرأة كناحية
 يف املستوى املهين وسامة وأعلى منهن قل منهنأ الزواج مبن هو نتائج الدراسة عن رغبتهن

  .ا خبمس سنوات عمروالتعليمي ويكربهن
قات االختيار الزواجي يف إىل معرفة تفضيالت ومعو )م١٩٩٩(دراسة الشالل دف 

ً شخصا من الكويتيني من اجلنسني الذين مل يسبق هلم ١٥٠الدراسة على   إجراءالكويت، ومت
ة من عينة الدراسة يرغبون الزواج من اجلنسي % ٧٥ الدراسة إىل أن لت نتائجالزواج، وتوص

: بة حسب التفضيل اآليت مواصفات الشريك املطلوبة مرتالدراسة أن نفسها، كما كشفت نتائج
 وتوصلت نتائج .قوقوة الشخصية، والسن املناسب، والنجاح والتفو الدين، واحلسب والنسب،

 ل بصفة أساسية يف تعقيدات يضعها األهلاالختيار الزواجي تتمث قات معوالدراسة إىل أن
  .االجتماعي واالقتصادي ساق يف املستوىوعدم االت

ف على معايري االختيار إىل التعر )م٢٠٠٥(Badahdah & Tiemann  دراسة تهدف
يت الدراسة على ِجرُالباحثان املنهج املسحي، وقد أ الزواجي لدى املسلمني املغرتبني، واستخدم

مريكية للجنسني من املسلمني الذين الصحف األ  إعالن من إعالنات الزواج املنشورة يف٥٠٠
 اجلنسني ْه ال توجد فروق بنيلت الدراسة إىل أنوتوص يعيشون يف الواليات املتحدة األمريكية،
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 اجلنسني يفضلون كشفت نتائج الدراسة عن أن ق باجلاذبية اجلسمية للشريك، كمافيما يتعل
ًيكون الشريك عاطفيا ولديه إمكانات مادية  ء أنل العينة من النساا، وتفضًالشريك امللتزم ديني

  . يف العمرن يكربهنعالية وأن يكون الشريك مم
ف على أمناط الزواج املفضلة لدى طالبات إىل التعر )هـ١٤٢٧(دراسة الرويلي  تهدف

 االعتماد على االستبانة يف مجع وعالقة ذلك بعدد من املتغريات، وقد مت جامعة امللك سعود
من طالبات املستوى الثامن يف جامعة امللك سعود، وخلصت  لبيانات من عينة الدراسةا

ل للزواج هو من غري األقارب  النمط املفضأن: هامن أمه الدراسة إىل جمموعة من النتائج كان
 ن يعلوهنلت املفحوصات الزواج مم كما فض،االقتصادي نفسه ومن الذين ينتمون إىل املستوى

ه كلما ارتفع مستوى تعليم األبوين أو أحدمها ترتفع الدراسة أن نت وبي.التعليمي املستوى يف
ت الدراسة على وجود عالقة ذات داللة األقارب، كما دل لن الزواج من غرينسبة من يفض

فضل لدى ومنط الزواج امل)  الزواج غري القرايبــالزواج القرايب (  منط زواج الوالدينْإحصائية بني
ًن زواجا قرابيا، ــــــج آباؤهن تزوــ عند مل الزواج القرايبــــــتفضي ت نسبةـــــاملفحوصات حيث ارتفع ً

ل مع ُ على التواصتفضيل الزواج القرايب عند من حيرص أقارن نت الدراسة ارتفاع نسبةكما بي
  . على ذلكنن ال حيرص أقارومتقارب عم ٍ ودائمٍ مستمرٍالعائلة بشكل
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 ق الزواجيُ من دراسات سابقة حول موضوع التوافةليه الباحثإ ّتوصلتبعد استعراض ما 

  :ات، ميكن مالحظة ما يأيتوعالقته ببعض املتغري

 جية وأنوالسعادة الزواق الزواجي ُن التواف الرضا الزواجي يتضمأسفرت بعض الدراسات أن �
ون يف أوقات ـــة أكرب ويشرتكــــــري اللفظي بدرجــــــــــن أنفسهم بالتعبـــــــــون ع يعرباًاملتوافقني زواجي

ا، ًري املتوافقني زواجيــــــن إدراك غـــــــثر مــــــًر ناضج انفعاليا، أكـــ الزوج اآلخون أنـــــالفراغ ويدرك
، م١٩٩٥م، وبل( هو الذي حيدد توافقهما كما يف دراسة ْ الزوجنيْب االجتاهات بنيُوتقار

Bulm( .  

ق الزواجي يرتبط باخلصائص الشخصية، مثل العمر ُ التوافضح من الدراسات السابقة أنات �
واملستوى التعليمي واملستوى االقتصادي واالجتماعي، وكلما زادت مدة الزواج وكلما قرب 

ي إىل ارتفاع معدالت ع، األمر الذي يؤدجة مع السلوك املتوقالسلوك الفعلي للزوج والزو
  .)م١٩٩٠فرجاين، ( ق الزواجي كما يف دراسةُالتواف

ق الزواجي يرتبط باخلصائص الشخصية مثل ُ التوافضح من الدراسات السابقة أنكما ات �
  .االجتماعيواملستوى االقتصادي و، املستوى التعليمي، العمر 

  ضغط: ر ببعض العوامل، مثلق الزواجي يتأثُ التوافبعض الدراسات أنأوضحت نتائج  �
عد الديين، ووجود األطفال، ودخل األسرة، والعمر، ُ والرضا الذايت، والب االجتماعي،الدور
فاق على أوجه إنفاق ق مع والدي الزوج، واالتُلزواج، واملستوى التعليمي، والتواف اومدة
ان، والثقة بالشريك ـــــــجْق عليها الزوــــــفة متعددة يتــــــــنب حياتيالزوجة، ووجود جوا دخل

، وعدم اخلروج ْ الزوجنيْبه وقت األزمات، وعدم إطالة وقت النزاع واخلصام بني كوالتمس
 من املنزل واالستمتاع عند املكوث فيه، واملشاركة الوجدانية، واالهتمام مبشكالت ًكثريا

املنزل،  دد أفراد األسرة الذين يعيشون يف بيت الزوجية، والرضا مبواصفاتالشريك، وقلة ع
 ْفاق بنيات زن، ووجود، وحل اخلالفات بالنقاش واحلوار املتْوالزواج السعيد لوالدي الزوجني

وتقدير الذات، ، لزوجة مع أهل زوجها، وعمل املرأة حول تربية األبناء، وعالقة اْالزوجني
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، )م١٩٨٦اصر ويغمور، الن(، )م١٩٨٦راوية دسوقي، ( ، واملستوى االقتصادي احلاجاتوحتقيق
 ،)سينغ وسامشا م١٩٩٤كومار  (،Kumar ،مسور ،١٩٩١,Green،) م١٩٩٤جرين، (، )م١٩٩٠فرجاين، (

)Eur, م٢٠٠٤ ،ايور( ، )م٢٠٠٤الشمسان، (، )١٩٩٧(، )Singh & Sashma, ٢٠٠٦(. 
ات املتغري ق الزواجي وبعض ُ التوافْقة إجيابية بنيأوضحت نتائج بعض الدراسات وجود عال  �

تقدير  و)م١٩٨٦دسوقي، (ل  احلب والقدرة على التحمإىلالرضا عن الوظيفة واحلاجة : مثل
ى ــــــاد املايل علـــة واالعتمـــــــة الزواجيـــــــب املعاملـــــ أسالي)م١٩٩٣عبد املعطي ودسوقي، (الذات 

 Singh) م١٩٩٤ ،كومار( زواجـــــــــرتة الــــــــــول فـــــــــ وط،)Kumar ،والسعادة  وسامشاسينغ(زوج ـــــال

& Sashma)( (٢٠٠٦)، ) ،م٢٠٠٨جان.( 
 اتق الزواجي وبعض املتغريُ التوافْأوضحت نتائج بعض الدراسات وجود عالقة سلبية بني  �

 النفسي البدائي التكوين )م١٩٨٦الناصر ويغمور، ( ةــــلسلبية اــــــة الزواجيـــــاملعاملب ـــــــأسالي: مثل
 واخنفاض املستوى االقتصادي )م١٩٩٠فرجاين، ( ْ الزوجنيْ، الفارق العمري بني)م١٩٩٠رزق، (
شكالت الزواجية اليت أوضحت نتائج بعض الدراسات وجود بعض امل )م٢٠٠٤() Eur ،ايور(

صال، واإلساءة العاطفية وفقدان احلب، بة االتصعو: ق الزواجي، مثلُالتواف ءتنتج عن سو
 اللفظية، والطلبات الزائدة، واختالف طرق الرتبية، وغرية األزواج، واإلدمان على واإلساءة

 املخدرات، وإمهال البيت واألطفال، واملرض، والوظيفة اجلديدة، ومشكالت األقارب
 صال، واملشكالتت االت ومشكالت أداء الدور، ومشكالومشكالت الزمن الذي يقضيه

ومشكالت الغرية، ومشكالت رعاية األطفال، واملشكالت العصابية لدى أحد  املالية،
  .)م١٩٩٩احلنطي، (هما ْأو كلي ْالزوجني

  )م١٩٨٦دسوقي، ( :ً معا، كما يفْكانت العينة يف بعض الدراسات تشتمل على اجلنسني  �

، ويف بعض الدراسات )م٢٠٠٨اجلمالية، () م١٩٩٠جاين، فر) (فينور وايفانس) (م١٩٨٦الناصر ويغمور، (
 ,Krishnaswamy ()وساشم سينغ) (م١٩٩٠رزق، (: مثل) ٢٠٠٤ ,Eur(اقتصرت العينة على 

 ،)العقيل(: مثل  واقتصرت العينة يف بعض الدراسات على الرجال)م٢٠٠٨جان، () ١٩٩٤

  .)Kumar( )م١٩٩٤كومار (
  من دراسات سابقة حول موضوع االختيارة عليه الباحثتوبعد استعراض ما حصل

  :ات، ميكن مالحظة ما يأيتالزواجي وعالقته ببعض املتغري



٦٨  

  : هي املواصفات اخلاصة بالزوج من وجهة نظر اإلناثأوضحت بعض الدراسات أن
وارتفاع  ، واعتدال احلالة املزاجية،)م١٩٨٩رزق، ( احرتام الزوجة أمام اآلخرين، والذكاء

أقل وسامة من الزوجة، وأعلى  وأن يكون) م١٩٨٩رزق، (انة االقتصادية وح واملكمستوى الطم
والسمعة الطيبة لعائلة الزوج  منها يف املستوى املهين والتعليمي، ويزيد على عمر الزوجة

)Sprecher, et.al( )م١٩٩٤،سربشر وآخرون( .  
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  .البحثمنهج  •

  .البحث مجتمع •

  .البحثعينة  •

  .البحث تاوأد •

  .األساليب اإلحصائية •
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 ،الدراسةوعينة جمتمع وصف ، املناسب ج الدراسة منهديد حتمت خالل هذا الفصل

،  لألداه املستخدمة الصدق والثباتد منطريقة التأكو هاؤبنا ةكيفيو الدراسة أدوات حتديد

  .املناسبة على أسئلة الدراسة اإلحصائية ألساليباحتديد  ًوأخريا

������
����Wא�� �
م للدراسة احلالية هو املنهج ِ املنهج املالئنفإ ، وتساؤالا مشكلة الدراسة علىًبناء

ً دقيقا، اًكما توجد يف الواقع ويهتم بوصفها وصفيعتمد على دراسة الظاهرة ث ْحي الوصفي
ً عنها تعبريا كيفياويعرب نما ْ خصائصها، بي، فالتعبري الكيفي يصف لنا الظاهرة ويبنيًكميا  أوً

ًالتعبري الكمي يعطينا وصفا رقميا  هذا املنهج ال يقتصر أنكما  ،حجمها  أو ملقدار الظاهرة،ً

ًن قدرا من ه يتضمإمنا ميضي إىل ما هو أبعد من ذلك ألنعلى مجع البيانات وتبويبها و
لك النوع من ذالوصفي بالبحث  يقصد ")١٩١، م٢٠١٠ (ذكر العساف .التفسري هلذه البيانات

 وذلك ،جمتمع البحث أو عينة كبرية منهمالبحوث الذي يتم بواسطة استجواب مجيع أفراد 

  ".ودرجة وجودهادف وصف الظاهرة املدروسة من حيث طبيعتها 

  : من املنهج الوصفي على النحو التايلْنينوعويف الدراسة احلالية استخدمت الباحثة 

واالستقرار الزواجي ق ُالتواف ْاملنهج الوصفي االرتباطي لدراسة العالقة االرتباطية بني -

 .األسري لدى عينة من املتزوجني يف مدينة مكة املكرمة

ق الزواجي لدى عينة من املتزوجني يف ُالتوافدرجة  ْنة بنيللمقار: املنهج الوصفي املقارن -

  ــيــــــ املستوى التعليمــي ــــ املستوى التعليمــن ـــــالس (:اتا ملتغريًتبعة ـــــة املكرمـــــــمدينة مك

 .)االقتصادي املستوى
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املتزوجات يف مدينة مكة  / املتزوجنييع ـــــمج نـــــمة ــــــاحلالية ـــــع الدراســـــجمتمون ـــتك

  .هـ١٤٣٣/١٤٣٤ذلك يف العام و املكرمة
  

������
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نت ، تكوعشوائيةا، قامت الباحثة باختيار عينة ً جيدًلضمان متثيل جمتمع الدراسة مثثيال

  :ة املكتملت من خالل االستبيانا الدراسةلعينة اً وصفيوفيما يل، من املتزوجني) ٤٥٩(من 

  :النوعحسب  الدراسة عينةوصف 

   وصف عينة الدراسة حسب النوع)٢ (جدول رقم

 % ددـــــــــــــــــالع وعـــــــــــــالن
 ٤٦.٤١ ٢١٣ زوجة

 ٥٣.٥٩ ٢٤٦ زوج

 ١٠٠.٠٠ ٤٥٩ المجموع

  

  تمثيل بياني لوصف عينة الدراسة حسب النوع) ٤(شكل رقم 

٠

٥٠

١٠٠

١٥٠

٢٠٠

٢٥٠

العدد %

زوجة

زوج
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  :العمرحسب  الدراسة عينةوصف 

  العمروصف عينة الدراسة حسب  ) ٣( جدول رقم 

 % العدد نـــــــــالس
 ٢٩.١٩ ١٣٤  سنة٣٠ -  ٢٠من 

 ٣٥.٥١ ١٦٣  سنة٤٠ -  ٣١من 

 ٢٣.٥٣ ١٠٨  سنة٥٠ -  ٤١من 

 ١٠.٤٦ ٤٨  سنة٦٠ -  ٥١من 

 ١.٣١ ٦  سنة٦٠فوق 

 ١٠٠.٠٠ ٤٥٩ المجموع

  عمرني لوصف عينة الدراسة حسب التمثيل بيا) ٥(شكل رقم 

٠

٥٠

١٠٠

١٥٠

٢٠٠

العدد %

من ٢٠ - ٣٠ سنة

من ٣١ - ٤٠ سنة

من ٤١ - ٥٠ سنة

من ٥١ - ٦٠ سنة

فوق ٦٠ سنة

  

  :حسب المستوى التعليمي للزوج الدراسة عينةوصف 

  وصف عينة الدراسة حسب المستوى التعليمي للزوج ) ٤( جدول رقم 

 % العدد المستوى التعليمي للزوج
 ٤.٣٦ ٢٠ أمي

 ١.٩٦ ٩ ابتدائي

 ١٠.٠٢ ٤٦ متوسط

 ١٨.٠٨ ٨٣ ثانوي

 ٥٧.٥٢ ٢٦٤ جامعي

 ٥.٢٣ ٢٤ ماجستير

 ٢.٨٣ ١٣ دكتوراه

 ١٠٠.٠٠ ٤٥٩ وعــــــــــالمجم



 

 -- ٧٣ --

  تمثيل بياني لوصف عينة الدراسة حسب المستوى التعليمي للزوج) ٦(شكل رقم 

٠

٥٠

١٠٠

١٥٠

٢٠٠

٢٥٠

٣٠٠

العدد %

أمي

ابتدائي

متوسط

ثانوي

جامعي

ماجستير

دكتوراه

  
  :ةحسب المستوى التعليمي للزوج الدراسة عينةوصف 

  ةالدراسة حسب المستوى التعليمي للزوجوصف عينة  ) ٥( جدول رقم 

 % العدد ةالمستوى التعليمي للزوج
 ٥.٤٥ ٢٥ أمي

 ٥.٢٣ ٢٤ ابتدائي

 ٦.٥٤ ٣٠ متوسط

 ٢١.١٣ ٩٧ ثانوي

 ٥٧.٥٢ ٢٦٤ جامعي

 ٣.٢٧ ١٥ ماجستير

 ٠.٨٧ ٤ دكتوراه

 ١٠٠.٠٠ ٤٥٩ المجموع

  تعليمي للزوجةتمثيل بياني لوصف عينة الدراسة حسب المستوى ال) ٧(شكل رقم 

٠

٥٠

١٠٠

١٥٠

٢٠٠

٢٥٠

٣٠٠

العدد %

أمي

ابتدائي

متوسط

ثانوي

جامعي

ماجستير

دكتوراه
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  :نْحسب المستوى االقتصادي للزوجي الدراسة عينةوصف 

  وصف عينة الدراسة حسب المستوى االقتصادي للزوجين ) ٦( جدول رقم 

 % العدد المستوى االقتصادي
 ٤٦.٤١ ٢١٣ دخل الزوج أعلى بكثير من دخل الزوجة

 ٨.٥٠ ٣٩  الزوجةدخل الزوج أقل بكثير من دخل

 ٢٦.١٤ ١٢٠ دخل الزوج متقارب مع دخل الزوجة

 ١٨.٩٥ ٨٧ ال تنطبق

 ١٠٠.٠٠ ٤٥٩ وعــــــالمجم

  المستوى االقتصادي للزوجينتمثيل بياني لوصف عينة الدراسة حسب ) ٨(شكل رقم 

٠

٥٠

١٠٠

١٥٠

٢٠٠

٢٥٠

العدد %

دخل الزوج أعلى بكثير من دخل الزوجة

دخل الزوج أقل بكثير من دخل الزوجة

دخل الزوج متقارب مع دخل الزوجة

: تنطبق

� �
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  :حلالية ومها للدراسة اْمقياسني ت الباحثةاستخدم

  ).هـ١٤٣٠(العنزي : مقياس التوافق الزواجي، إعداد ) ١

  .م١٩٩٩هـ، وخمتار، ١٤٣٠العنزي، : مقياس عدم االستقرار األسري، إعداد ) ٢
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  :توزيع بنود املقياس على األبعاد يف وصورته النهائية) ٧(ويوضح اجلدول رقم 

  ق الزواجي في صورته النهائيةتوزيع بنود المقياس على أبعاد التواف )٧(جدول رقم 

  مجموع عدد البنود  أرقام البنود السلبية  أرقام البنود اإليجابية  األبعــــاد  م

البعد   ١

  التنظيمي

٤٤- ٣٩-٣٦-٣١- ٢٦-١٦- ١-

٧٧- ٧٤- ٧٢-٦٩- ٦٣-٦٠  
١٧  ٢٣-١١- ٧- ٦  

البعد   ٢

  الشخصي

٥٤- ٤٩- ٤٣-٣٢- ٢٧-١٢-

٧٥-٧٠- ٦٥- ٦٢-٦١- ٥٦-٥٥  
٢٠  ٧٨-٤٥-٤٠- ٣٧-٢٤- ٨- ٢  

د البع  ٣

  العاطفي

٤١- ٣٨-٢٨-٢٥- ٢٠-١٣- ٩-

٨٢- ٨٠- ٦٦-٦٤- ٥٨-٥٠  
٢١  ٧٦-٧٣- ٧١-٦٨-٥١- ٤٦-٣٣- ٣  

البعد   ٤

  االجتماعي
١١  ٨١- ٥٧-٤٧- ٣٤-٢٩  ٥٩-٥٢-٢١- ١٨-١٤- ٤  

البعد   ٥

  الثقافي
١٣  ٧٩- ٦٧-٥٣-٣٠- ١٧-١٥- ٥  ٤٨- ٤٢- ٣٥-٢٢- ١٩-١٠  

  ٦  )٦٧ ــــ ١٧) (٣٧ ـــ ٢) (٢٣ ـــ ١١(  تطابق
٦  

بعد 

  ٦  )٣٣ ـــ ٢٨) ( ٦١ ـــ ٧) (٤٥ ـــ ٣٢(  تعارض  الجدية

  :الصدق

  :من خالل الطرق اآلتية قام الباحث حبساب صدق املقياس

 عرض الباحث املقياس يف صورته األولية على جمموعة من احملكمـني :صدق المحكمين ) ١

 من أساتذة علم النفس والرتبية يف اململكة العربيـة الـسعودية وبعـض الـدول العربيـة اـاورة،

للحكـم علــى صـالحية البنــود ومــدى مالئمتهـا ألبعــاد املقيــاس، وقـد رأى احملكمــون إعــادة 

صياغة بعض البنود وحذف بعض البنود األخرى، وقـد اسـتجاب الباحـث آلراء احملكمـني 

  %.٨٠ عن هااليت تقل نسبة االتفاق على ف البنودذوقام حب
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  :صدق االتساق الداخلي ) ٢
    :لي من خالل اإلجراءات اإلحصائية التاليةمت حساب صدق االتساق الداخ

حساب معامالت االرتباط باستخدام معامل ارتباط بيرسون بين  البنود والدرجة ) أ  
  :الكلية للبعد

  .معامالت االرتباط بني بنود كل بعد ودرجته الكلية) ٨(ويوضح اجلدول رقم 
  كليةمعامالت االرتباط بين بنود كل بعد ودرجته ال )٨(جدول رقم 

قيمة معامل   رقم البند  البعد
قيمة معامل   رقم البند  االرتباط

  قيمة معامل االرتباط  رقم البند  االرتباط

٠.٥٧  ٦٤  **٠.٢٣  ٢٧  **٠.٢٩  ١**  
٠.٥١  ٧٠  **٠.٣٤  ٣٢  **٠.٣٢  ٦**  
٠.٤٩  ٧٣  **٠.٥٢  ٣٧  **٠.٣٩  ٨**  
٠.٣٣  ٧٥  **٠.٣٥  ٤٠  **٠.٣٩  ١٢**  
٠.٤٩  ٧٨  **٠.٢٧  ٤٥  **٠.٤٧  ١٧**  

البعد التنظيمي
  

٠.٣٤  ٦١  **٠.٥٦  ٢٤**    
٠.٤٣  ٦٢  **٠.٣٣  ٣٨  **٠.٣٣  ٢**  
٠.٣٩  ٦٣  **٠.٣٩  ٤١  **٠.٢٥  ٧**  
٠.٢٦  ٦٦  **٠.٤٧  ٤٤  **٠.٤٣  ٩**  
٠.٥١  ٧١  **٠.٤٩  ٤٦  **٠.٤٩  ١٣**  
٠.١٣  ٧٦  **٠.٥١  ٥٠  **٠.٣٤  ٢٥**  
٠.٣٦  ٨٠  **٠.٤٠  ٥٥  **٠.٥٢  ٢٨**  

صي
البعد الشخ

  

٠.٥٦  ٥٦  **٠.٥١  ٣٣**    
٠.٣٩  ٦٩  **٠.٤٤  ٤٢  **٠.٢٦  ٣**  
٠.٤٢  ٧٢  **٠.٢٨  ٤٧  **٠.٣٩  ١٠**  
٠.١٧  ٧٤  **٠.٤٠  ٥١  **٠.٣٩  ١٤**  
٠.٢٥  ٧٧  **٠.٥٠  ٥٢  **٠.٣٩  ٢١**  
٠.١٠  ٧٩  **٠.٥٧  ٥٧  **٠.٦٠  ٢٦**  
٠.٣٢  ٨٢  **٠.٣٧  ٥٩  **٠.٣٦  ٢٩**  
٠.٢٧  ٨٤  **٠.٤٦  ٦٥  **٠.٣٤  ٣٤**  

البعد العاطفي
  

٠.٣٧  ٦٧  **٠.٤٠  ٣٩**    
٠.٤٦  ٥٨  **٠.٥٥  ٣٠  **٠.٤٠  ٤**  
٠.٣٤  ٦٠  **٠.٣٦  ٣٥  **٠.٥٦  ١٥**  
٠.٤٠  ٨٣  **٠.٥٣  ٤٨  **٠.٣١  ١٩**  

البعد االجتماعي
  

٠.٤٩  ٥٣  **٠.٣٨  ٢٢**    
٠.٥٥  ٥٤  **٠.٤٢  ٢٣  **٠.٣٩  ٥**  
٠.٤٣  ٦٨  **٠.٤٤  ٣١  **٠.٦٣  ١١**  
٠.٤٥  ٨١  **٠.٤٥  ٣٦  **٠.٣٥  ١٦**  
٠.٤٨  ٤٣  **٠.٤٨  ١٨**  

البعد 
الثقافي

  

٠.٥٧  ٤٩  **٠.٢٩  ٢٠**  
  

  ٠.٠٥دالة عند * 
  ٠.٠١دالة عند * 
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  : معامالت االرتباط بين بنود المقياس ودرجته الكليةحساب) ب 
قــام الباحــث حبــساب معــامالت االرتبــاط بـــني بنــود املقيــاس ودرجتــه الكليــة باســـتخدام 

امالت االرتبــاط بــني البنــود قــيم معــ) ٩(ون، ويوضــح اجلــدول رقــم ســمعامــل االرتبــاط بري
  :والدرجة الكلية للمقياس
  قيم االرتباط بين بنود المقياس ودرته الكلية )٩(جدول رقم 

  رقم البند
قيمة معامل 
  االرتباط

  رقم البند
قيمة معامل 
  االرتباط

  رقم البند
قيمة معامل 
  االرتباط

  رقم البند
قيمة معامل 
  االرتباط

٠.٥٦  ٦٤  **٠.٥٢  ٤٣  **٠.٣٨  ٢٢  **٠.٢٧  ١**  
٠.٤٠  ٦٥  **٠.٣٣  ٤٤  **٠.٤٧  ٢٣  **٠.٢٠  ٢**  
٠.٢٧  ٦٦  **٠.٤٧  ٤٥  **٠.٢٧  ٢٤  **٠.٢٧  ٣**  
٠.٣٠  ٦٧  **٠.٢٩  ٤٦  **٠.٦٠  ٢٥  **٠.٣٠  ٤**  
٠.٣٨  ٦٨  **٠.٢٧  ٤٧  **٠.٢٠  ٢٦  **٠.٢٢  ٥**  
٠.٤٠  ٦٩  **٠.٤٦  ٤٨  **٠.٥٨  ٢٧  **٠.١٠  ٦**  
٠.٤٣  ٧٠  **٠.٤٠  ٤٩  **٠.٣٤  ٢٨  **٠.١٣  ٧**  
٠.٤٢  ٧١  **٠.٤٢  ٥٠  **٠.٣٤  ٢٩  **٠.٣٦  ٨**  
٠.٣٩  ٧٢  **٠.٤٦  ٥١  **٠.٣٤  ٣٠  **٠.٣٦  ٩**  
٠.٥٠  ٧٣  **٠.٣٦  ٥٢  **٠.٣٢  ٣١  **٠.٥١  ١٠**  
٠.١١  ٧٤  **٠.٥٢  ٥٣  **٠.٥١  ٣٢  **٠.٢١  ١١**  
٠.٢٢  ٧٥  **٠.٤٤  ٥٤  **٠.٣٠  ٣٣  **٠.٤٢  ١٢**  
٠.١١  ٧٦  **٠.٥٥  ٥٥  **٠.٢٣  ٣٤  **٠.٣٨  ١٣**  
٠.٢٠  ٧٧  **٠.٥٥  ٥٦  **٠.٣٤  ٣٥  **٠.٥١  ١٤**  
٠.٤٣  ٧٨  **٠.٣٥  ٥٧  **٠.٥٥  ٣٦  **٠.٢٧  ١٥**  
٠.٤٢  ٧٩  **٠.٣١  ٥٨  **٠.٢٢  ٣٧  **٠.٣٣  ١٦  
٠.٣١  ٨٠  **٠.٣٣  ٥٩  **٠.٣٣  ٣٨  **٠.٣٩  ١٧**  
٠.٢٨  ٨١  **٠.٤٨  ٦٠  **٠.٢٩  ٣٩  **٠.٣٥  ١٨**  
٠.١٩  ٨٢  **٠.٣٣  ٦١  **٠.٣٠  ٤٠  **٠.٣٠  ١٩**  
٠.٢٥  ٨٣  **٠.٣٣  ٦٢  **٠.٣٦  ٤١  **٠.٣٧  ٢٠**  
٠.٢١  ٨٤  **٠.٣٣  ٦٣  **٠.٤٤  ٤٢  **٠.٢١  ٢١**  

  ٠.٠٥دالة عند * 
  ٠.٠١دالة عند * 
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 ٠.٠١وجــود عالقــة دالــة عنــد مــستويات تــرتاوح مــا بــني ) ٩(ويتــضح مــن اجلــدول رقــم 

، وقــد قـــام ) ٧٩(ورقــم ) ٧( بــني الدرجــة الكليـــة ومجيــع البنــود مـــا عــدا البنــدين رقـــم ٠.٠٥و

  ً.بندا) ٨٢(النهائية للمقياس، وبذلك يصبح عدد بنود املقياس الباحث حبذفهما من الصورة 

  :حساب معامالت االرتباط بين األبعاد والدرجة الكلية للمقياس) ج 

اســتخدم الباحــث معامــل ارتبــاط بريســون إلجيــاد معــامالت االرتبــاط بــني أبعــاد املقيــاس 

  :قيم معامالت االرتباط) ١٠(ودرجته الكلية، ويوضح اجلدول رقم 

  كلية للمقياس وأبعاده المختلفةقيم معامالت االرتباط بين الدرجة ال )١٠(جدول رقم 

  قيمة معامل االرتباط  األبعـــــــــــاد

  ٠.٨٥  التنظيمي

  ٠.٦٦  الشخصي

  ٠.٥٦  العاطفي

  ٠.٥٢  االجتماعي

  ٠.٥٩  الثقايف

  

 بـــني كافـــة أبعـــاد املقيـــاس ًحـــصائيا ‘وجـــود عالقـــة دالـــة) ١٠(ويتـــضح مـــن اجلـــدول رقـــم 

  .)ــــــ( عند مستوى داللة ودرجته الكلية

  :الثبات

قـــام الباحـــث حبـــساب معامـــل الثبـــات ألبعـــاد مقيـــاس التوافـــق الزواجـــي ودرجتـــه الكليـــة 

  .باستخدام طريقيت التجزئة النصفية بتعديل سبريمان براون ومعامل ألفا كرونباخ
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  :قيم معامل الثبات) ١١(ويوضح اجلدول رقم 

  جي ودرجته الكليةقيم معامالت الثبات ألبعاد مقياس التوافق الزوا )١١(جدول رقم 

  قيمة ألفا كرونباخ  التجزئة النصفية  األبعـــــــــــاد

  ٠.٧٠  ٠.٣٧  التنظيمي

  ٠.٧٣  ٠.٥٩  الشخصي

  ٠.٧٣  ٠.٣٤  العاطفي

  ٠.٥٧  ٠.٢٥  االجتماعي

  ٠.٦٨  ٠.٤٤  الثقايف

  ٠.٩١  ٠.٩٠  الدرجة الكلية

  :مراحل إعداد مقياس التوافق الزواجي: ًأوال

ــــد مفهــــوم التوا ) ١ فــــق الزواجــــي وحمدداتــــه، وأهــــم العوامــــل املــــؤثرة فــــه، وذلــــك بعــــد حتدي
راويـــــــة دسوقـــــــــي، (، )١٩٨٥ ,Price بــرايس، ( االطــالع علــى الدراســــــــات الــسابقــة 

 & Feinauerفيـــــــــنور وايفانـــــــــس،( ، )م ١٩٨٦الناصــــــــر ويغمـــــــور، ( ، )م ١٩٨٦

Evans, م ١٩٩٥القــوامسي، (، )م ١٩٩٣عطــــــــي ودسوقــــــــي، عبــــــد امل( ، )١٩٨٩( ،
ــــــــــنزي، ( ، )م ١٩٩٩احلنطـــــــــي، (، )م ١٩٩٩خليـــــــــل، ( ، )م ١٩٩٧مســـــــــور، (  العــ

، والرجــــوع إىل الكتــــب املتخصــــصة يف التوافــــق )م ٢٠٠٤الشمــــسان، (، )هـــــ ١٤٢٤
ــــــاع،  حممـــــد ومرســـــي، ( ، )م ١٩٨٩هـــــس وآخـــــرون، ( وعلـــــم الـــــنفس وعلـــــم االجتمـ

القذافــــــــــــي، ( ، )م ١٩٩٧اخلــــــــــويل، (، )م ١٩٩٦أمحــــــــــد وآخــــــــــرون، ( ، )م ١٩٩٤
  ).م ٢٠٠٦العيسي، (، )م ٢٠٠٠العزة، (، )م ١٩٩٨زهران، ( ، )م ١٩٩٨

حتتـوي علـى عـدد مـن ) ً فـردا١١(توجيه استبانة علـى جمموعـة مـن املتـزوجني عـددهم  ) ٢
ل مــدى صــالحيتها األبعــاد املقرتحــة للتوافــق الزواجــي، ويطلــب مــنهم إبــداء اآلراء حــو

واقــــرتاح بــــدائل هلــــا وإضــــافة أبعــــاد وبنــــود أخــــرى يعتقــــدون تأثريهــــا يف عمليــــة التوافــــق 
  .الزواجي
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صـــــياغة بنـــــود املقيـــــاس، وتنظيمهـــــا حـــــول أبعـــــاد معـــــني حـــــسب التقـــــارب يف الفكـــــرة  ) ٣
  ً.بندا) ١١٧(واملضمون وكان العدد األويل 

ســـاتذة علـــم الـــنفس والرتبيـــة يف عـــرض املقيـــاس علـــى احملكمـــني وعـــددهم مثانيـــة مـــن أ ) ٤
   .اململكة العربية السعودية وبعض الدول العربية

مــن % ٨٠ًبنــدا مــن املقيــاس وهــي الــيت تقــل نــسبة االتفــاق عليهــا عــن ) ٣٣(حــذف  ) ٥
ً بندا بعد تعـديل صـياغة بعـض البنـود يف ضـوء توجيهـات ٨٤احملكمني، واإلبقاء على 

  .احملكمني

تطبيق املقياس على العينة االستطالعية للتأكد من مدى مالءمة البنود لعينة الدراسة  ) ٦
والتأكـــد مـــن اخلـــصائص الـــسيكومرتية للمقيـــاس، ويف ضـــوء ذلـــك مت حـــذف عبـــارتني، 
ًنظـــرا الرتباطهمـــا الـــضعيف بالدرجـــة الكليـــة للمقيـــاس ليـــصبح عـــدد بنـــود املقيـــاس يف 

  ً. بندا٨٢صورته النهائية 
  :)هـ١٤٣٠ العنزي، :إعداد( :ق الزواجيُتوافمقياس ال

  :أبعاد على النحو التايل) ٥(ع على عبارة، تتوز) ٨٢(ن من ويتكو

  ق الزواجي على األبعاد الخمسةُتوزيع عبارات مقياس التواف ) ١٢( جدول رقم 

  لعباراتعدد ا  أرقام العبارات السلبية  أرقام العبارات اإليجابية  ادـــــــــــــــــاألبع  م

  التنظيمي  األول
٤٤- ٣٩-٣٦-٣١- ٢٦-١٦- ١-

٧٧- ٧٤- ٧٢-٦٩- ٦٣-٦٠  
١٧  ٢٣-١١- ٧- ٦  

  الشخصي  الثاني
٥٥-٥٤- ٤٩- ٤٣-٣٢- ٢٧-١٢ -

٧٥- ٧٠- ٦٥-٦٢- ٦١-٥٦  

٤٠- ٣٧-٢٤- ٨- ٢-

٧٨-٤٥  
٢٠  

  العاطفي  الثالث
٤١- ٣٨-٢٨-٢٥- ٢٠-١٣- ٩-

٨٢- ٨٠- ٦٦-٦٤- ٥٨-٥٠  

٥١- ٤٦-٣٣- ٣-

٧٦-٧٣- ٧١-٦٨  
٢١  

  ٥٩-٥٢-٢١- ١٨-١٤- ٤  االجتماعي  الرابع
٥٧-٤٧- ٣٤-٢٩ -

٨١  
١١  

  ٤٨- ٤٢- ٣٥-٢٢- ١٩-١٠  الثقافي  الخامس
٣٠- ١٧-١٥- ٥-

٧٩- ٦٧-٥٣  
١٣  
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 ال حيدث ــ ً حيدث قليالــا ًحيدث كثري(عبارات املقياس هلا فئات استجابة ثالثية 
) ١  ــ٢ ــ ٣(، ويتم تصحيح استجابات األفراد على عبارات املقياس بإعطاء الدرجات )اًأبد

للعبارات السليبة، حبيث ) ٣ ــ ٢ ــ ١( وتصبح ،نما تعكس الدرجاتْ اإلجيابية بيللعبارات
  .ق الزواجيُ الدرجة الكلية للمقياس عن التوافتعرب

 ):م٢٠٠٩رضا، : إعداد (مجلة العربية للعلومبناء مقياس عدم االستقرار األسري : ًثانيا

  .هادي خمتار رضا: املؤلف

مقياس لقياس عدم االستقرار األسري يف اتمع الكوييت هذه الدراسة عبارة عن بناء 
  .بني الزوج والزوجة اللذين يشرتكان يف معيشة واحدة

) عبارة٣١(وقد مرت عملية بناء املقياس خبطوات متعددة، انتهت مبقياس مكون من 
  .لقياس عدم االستقرار األسري، واعتمدت متغريات املقياس، على دراسات سابقة

) ٩٤٦(عاملة و) ٤٦٨( دراسة مقارنة على قياس الذي طوره الباحث يف استخدم امل
وبينت االستجابات اخلاصة بأفراد العينة أن املقياس يتمتع بدرجة عالية من . ربة بيت متفرغة

للعينة الشاملة، وكذلك بالنسبة لعينة . ٩٤الصدق والثبات، فدرجة الثبات للمقياس كانت 
  .ى حدةالعامالت وربات البيوت، كل عل

 وقد جرى التأكد من الصدق االتفاقي والبنائي للمقياس باستشارة مخسة عشر أستاذا 
يف العلوم االجتماعية والنفسية للتأكد من مصداقية املقياس، كما جرى التأكد من الصدق 

ملعامالت االرتباط بني عبارات  Factor Analysisالبنائي للمقياس بإجراء التحليل العاملي 
 factorيف كل عامل ) بند(عوامل كان تشبع كل متغري ) ٥(وظهرت )  عبارة٣١(املقياس 

بني اموعات املتعارضة على ) ت(مث قام الباحث باستخدام اختبار  . ٠.٠٣أكثر من 
عدم االستقرار األسري وجاءت النتائج مشجعة إىل حد كبري، حيث تبني أن هناك اختالفا 

، مما يدل على قدرة املقياس على )ربات البيوت(ت جوهريا بني العامالت وغري العامال
من خالل العمليات واإلجراءات . التمييز بني جمموعات خمتلفة اخلصائص يف اتمع الكوييت

يف التشخيص ) مقياس عدم االستقرار األسري(اخلاصة بالثبات والصدق تتبني أهلية املقياس 
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جتماعية والنفسية املساعدة، وكذلك يف العالجي اإلكلينيكي للمشاركني يف ااالت اال
  .إجراء البحوث والدراسات امليدانية

د مـن الــصدق والثبــات  التأكــ مت،عينـة الدراســة الدراســة علــى أداةقبـل البــدء يف تطبيـق 
) ١٥(زوج، ) ٢٥( بواقــع ًفــردا) ٤٠(نــت مــن مــن خــالل التطبيــق علــى عينــة اســتطالعية تكو

  :على النحو التايلزوجة 
  :)م١٩٩٩، رضا: إعداد( :االستقرار األسريس مقيا

  :أبعاد على النحو التايل) ٥(ع على عبارة، تتوز) ٣١(ن من يتكو

  توزيع عبارات مقياس االستقرار األسري على األبعاد الخمسة ) ١٣( جدول رقم 

  عدد العبارات  ات السلبيةأرقام العبار  أرقام العبارات اإليجابية  ادــــــــــــــــــــــــــــــــــاألبع  م

وجود اضطرابات والرغبة في   األول
  االنفصال والطالق

-  
٢٦- ٢٥-٢٤- ١٢-١١ -

٣١- ٣٠-٢٩- ٢٨-٢٧  
١٠  

  ـــ  االحترام واالتصال المتبادل  الثاني
٨-٧- ٦- ٥- ٤- ٣- ٢- ١-

١٠- ٩  
١٠  

  ٥  ١٧- ١٦-١٥- ١٤-١٣  ــــ  المصاحبة  الثالث

  ٣  ٢٣- ٢٢-٢١    تدخل األهل في شئون الزوجين  الرابع

  ٣  -  ٢٠- ١٩-١٨  المشاركة في األدوار بين الزوجين  الخامس

  

 ــق ــــــ ال أوافـــ أوافق ــق بشدة ــــأواف (ةـــــمخاسية ــــات استجابــــا فئــــاس هلـــــارات املقيـــــعب
ارات املقياس بإعطاء الدرجات ــم تصحيح استجابات األفراد على عب، ويت)ال أوافق بشدة

 ــ ٤ ــ ٣ ــ ٢ ــ ١(نما تعكس الدرجات وتصبح ْللعبارات اإلجيابية بي) ١ ــ ٢ ــ ٣ ــ ٤  ــ٥(
  . الدرجة الكلية للمقياس عن االستقرار األسريللعبارات السليبة، حبيث تعرب) ٥
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د مـن الـصدق  التأكـ مت األساسـيةقبل البدء يف تطبيـق أداة الدراسـة علـى عينـة الدراسـة
زوج، ) ٢٥(فـردا بواقـع ) ٤٠(نـت مـن ل التطبيـق علـى عينـة اسـتطالعية تكووالثبات من خـال

  :زوجة على النحو التايل) ١٥(

 ْ حساب الصدق بطريقة االتساق الداخلي، عن طريق حساب معامل االرتباط بـنيمت
  :عد الذي تنتمي إليه، وكانت النتائج كالتايلُدرجة كل عبارة مع الدرجة الكلية للب

  عد الذي تنتمي إليه ُدرجة العبارة ودرجة البمعامالت االرتباط بين )  ١٤( دول رقم ج
  

  د األولــــــــــــــــــــــــــــالبع

  معامل االرتباط  الفقرة  معامل االرتباط  الفقرة  معامل االرتباط  الفقرة

٠.٦٢  ٣٠  ٠.٦٤  ٢٦  ٠.٦٧  ١١  

٠.٦٩  ٣١  ٠.٦٦  ٢٧  ٠.٦٤  ١٢  

٠.٦٤  ٢٨  ٠.٦٢  ٢٤      

٠.٦١  ٢٩  ٠.٦٣  ٢٥      

  يـــــــــــــــــد الثانـــــــــــــــــــــالبع

٠.٦٣  ٩  ٠.٦٥  ٥  ٠.٧٠  ١  

٠.٦٤  ١٠  ٠.٦٦  ٦  ٠.٦٢  ٢  

٠.٦١  ٧  ٠.٦٧  ٣      

٠.٦٢  ٨  ٠.٦٣  ٤      

  ثــــــــــــــــــد الثالـــــــــــــــــــالبع

٠.٦٥  ١٧  ٠.٦٣  ١٥  ٠.٦٤  ١٣  

٠.٦٣  ١٦  ٠.٧٠  ١٤      

  عــــــــــــــــــــد الرابـــــــــــــــــــــالبع

٠.٦٥  ٢٣  ٠.٦١  ٢٢  ٠.٦٣  ٢١  

  ســـــــــــــد الخامــــــــــــــــــــــالبع

٠.٦٥  ٢٠  ٠.٧١  ١٩  ٠.٦٤  ١٨  
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مجيع قيم معامالت ، و)٠.٧١(إىل ) ٠.٦١(تراوحت قيم معامالت االرتباط من 
ساق  االتوتشري إىل) ٠.٠٥(وذات داللة إحصائية عند مستوى  ومرتفعةاالرتباط موجبة 

  .عد الذي تنتمي إليهُدرجة كل عبارة ودرجة الب ْالداخلي، بني
 األبعاد والدرجة الكلية من خالل معامل ارتباط ْ حساب االتساق الداخلي بنيكما مت

  :بريسون كالتايل
  رار األسريالكلية لمقياس االستقدرجة ال واألبعادمعامالت االرتباط بين درجة )  ١٥( جدول رقم 

  معامل االرتباط  ادــــــــــــــــــــــــــــــــاألبع  م

  ٠.٦٦  وجود اضطرابات والرغبة في االنفصال والطالق  األول

  ٠.٦٤  االحترام واالتصال المتبادل  الثاني

  ٠.٦٥  المصاحبة  الثالث

  ٠.٦٥  تدخل األهل في شئون الزوجين  الرابع

  ٠.٦٣  الزوجينالمشاركة في األدوار بين   الخامس

مجيع قيم معامالت ، و)٠.٦٦(إىل ) ٠.٦٣(تراوحت قيم معامالت االرتباط من 
ساق  االتوتشري إىل) ٠.٠٥(وذات داللة إحصائية عند مستوى  ومرتفعةاالرتباط موجبة 

  .درجة كل بعد ودرجة الكلية ملقياس االستقرار األسري ْالداخلي، بني

  :ثبات مقياس االستقرار األسري

 كرونبــاخ، وكانــت ألفــابطريقــة معامــل   االســتقرار األســريمقيــاس ثبــاتد مــن  التأكــمت
  :النتائج كالتايل

  الكلية لمقياس االستقرار األسريدرجة ال واألبعادمعامالت االرتباط بين درجة )  ١٦( جدول رقم 

  الفا كرونباخ  ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاألبع  م

  ٠.٧٧  جود اضطرابات والرغبة في االنفصال والطالقو  األول
  ٠.٧٥  االحترام واالتصال المتبادل  الثاني
  ٠.٧٣  المصاحبة  الثالث
  ٠.٧٣  تدخل األهل في شئون الزوجين  الرابع
  ٠.٧٤  المشاركة في األدوار بين الزوجين  الخامس
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 مرتفعة رونباخ كألفامجيع قيم ، و)٠.٧٧(إىل ) ٠.٧٣( كرونباخ من ألفاتراوحت قيم 
  .ثبات مقياس االستقرار األسري وتشري إىل

  :ق الزواجيُصدق مقياس التواف

ْمت حساب الصدق بطريقة االتساق الداخلي، عن طريق حساب معامل االرتباط بـني  
  :ُدرجة كل عبارة مع الدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه، وكانت النتائج كالتايل

  )  ١٧( دول رقم ج

  درجة العبارة ودرجة البعد الذي تنتمي إليه  لمقياس التوافق الزواجي  االرتباط بين معامالت

  د األولـــــــــــــــــــــــــــــالبع

  معامل االرتباط  الفقرة  معامل االرتباط  الفقرة  معامل االرتباط  الفقرة

٠.٦٣  ٦٣  ٠.٦٢  ٢٦  ٠.٦٤  ١  

٠.٦٦  ٦٩  ٠.٦٥  ٣١  ٠.٦٥  ٦  

٠.٦٥  ٧٢  ٠.٦٤  ٣٦  ٠.٦٨  ٧  

٠.٦٨  ٧٤  ٠.٦٥  ٣٩  ٠.٦٨  ١١  

٠.٦٤  ٧٧  ٠.٦٣  ٤٤  ٠.٦٨  ١٦  

٠.٦١  ٦٠  ٠.٦٥  ٢٣      

  البعــــــــــــــــــــد الثانـــــــــــــــــــــي

٠.٦٨  ٦١  ٠.٦٨  ٤٠  ٠.٦٧  ٢  

٠.٦٤  ٦٢  ٠.٦٦  ٤٣  ٠.٦٤  ٨  

٠.٦١  ٦٥  ٠.٦٥  ٤٥  ٠.٦٧  ١٢  

٠.٦٨  ٧٠  ٠.٦٣  ٤٩  ٠.٦٢  ٢٤  

٠.٦٢  ٧٥  ٠.٦١  ٥٤  ٠.٦٣  ٢٧  

٠.٦٤  ٧٨  ٠.٦٤  ٥٥  ٠.٦٨  ٣٢  

٠.٦٢  ٥٦  ٠.٦٥  ٣٧      
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  معامالت االرتباط بين درجة العبارة ) ١٧( جدول رقم تابع 
  البعــــــــــــــــــــد الثالـــــــــــــــــــــث

٠.٦٢  ٦٦  ٠.٦٣  ٣٨  ٠.٦٢  ٣  

٠.٦٢  ٦٨  ٠.٦١  ٤١  ٠.٦٦  ٩  

٠.٦٤  ٧١  ٠.٦٣  ٤٦  ٠.٦٣  ١٣  

٠.٦٣  ٧٣  ٠.٦٨  ٥٠  ٠.٦٣  ٢٠  

٠.٦٦  ٧٦  ٠.٦٤  ٥١  ٠.٦٢  ٢٥  

٠.٦١  ٨٠  ٠.٦٥  ٥٨  ٠.٦٤  ٢٨  

٠.٦٢  ٨٢  ٠.٦٢  ٦٤  ٠.٦٣  ٣٣  

  ودرجة البعد الذي تنتمي إليه 
  البعــــــــــــــــــــــد الرابــــــــــــــــــــع

٠.٦٥  ٥٧  ٠.٦٢  ٢٩  ٠.٦٦  ٤  

٠.٦٧  ٥٩  ٠.٦٣  ٣٤  ٠.٦٢  ١٤  

٠.٦٤  ٨١  ٠.٦٢  ٤٧  ٠.٦٤  ١٨  

٠.٦١  ٥٢  ٠.٦٦  ٢١      

  ـــــــــــــد الخامـــــــــــــــسالبعــــــ

٠.٦٣  ٥٣  ٠.٦٣  ٢٢  ٠.٦١  ٥  

٠.٦٤  ٦٧  ٠.٦٨  ٣٠  ٠.٦٢  ١٠  

٠.٦١  ٧٩  ٠.٦٤  ٣٥  ٠.٦٤  ١٥  

٠.٦٢  ٤٢  ٠.٦٥  ١٧      

٠.٦٤  ٤٨  ٠.٦٢  ١٩      

مجيع قيم معامالت ، و)٠.٦٨(إىل ) ٠.٦١(تراوحت قيم معامالت االرتباط من 

 االتساق وتشري إىل) ٠.٠١(ئية عند مستوى وذات داللة إحصا ومرتفعةاالرتباط موجبة 

  .ُدرجة كل عبارة ودرجة البعد الذي تنتمي إليه ْالداخلي، بني

ْكما مت حساب االتساق الداخلي بني األبعاد والدرجة الكلية من خالل معامل  
  :ارتباط بريسون كالتايل
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  ة لمقياس التوافق الزواجيالكليدرجة ال واألبعادمعامالت االرتباط بين درجة )  ١٨( جدول رقم 

  معامل االرتباط  ادـــــــــــــــــــــــــــاألبع  م

  ٠.٦٢  التنظيمي  األول

  ٠.٦٥  الشخصي  الثاني

  ٠.٦٤  العاطفي  الثالث

  ٠.٦٥  االجتماعي  الرابع

  ٠.٦٤  الثقافي  الخامس

مجيع قيم معامالت ، و)٠.٦٥(إىل ) ٠.٦٢(تراوحت قيم معامالت االرتباط من 

ساق  االتوتشري إىل) ٠.٠١(وذات داللة إحصائية عند مستوى  ومرتفعةتباط موجبة االر

ُدرجة كل بعد ودرجة الكلية ملقياس التوافق الزواجي ْالداخلي، بني ُ.  

  :ُثبات مقياس التوافق الزواجي

بطريقـــة معامـــل ألفـــا كرونبـــاخ، وكانـــت  ُمقيـــاس التوافـــق الزواجـــي ثبـــاتد مـــن  التأكـــمت

  :التايلالنتائج ك
  الكلية لمقياس التوافق الزواجيدرجة ال واألبعادمعامالت االرتباط بين درجة )  ١٩( جدول رقم 

  الفا كرونباخ  األبعاد  م

  ٠.٧٤  التنظيمي  األول

  ٠.٧٥  الشخصي  الثاني

  ٠.٧٤  العاطفي  الثالث

  ٠.٧٣  االجتماعي  الرابع

  ٠.٧٥  الثقافي  الخامس

 مرتفعة ألفا كرونباخمجيع قيم ، و)٠.٧٥(إىل ) ٠.٧٣(تراوحت قيم ألفا كرونباخ من 

  .ُثبات مقياس التوافق الزواجي وتشري إىل



 

 -- ٨٨ --

��Wא'&���%�א$#��"� �
  : استخدام األساليب اإلحصائية اآلتية الدراسة متتساؤالتلإلجابة عن 

  .األولية للمعلومات الدراسة بالنسبة عينةلوصف   والنسب املئويةالتكرارات .١
  .ق الزواجي واالستقرار األسريُالتواف ْريسون حلساب العالقة االرتباطية بنيمعامل ارتباط ب .٢

 حسب ق الزواجيُالتوافدرجات للمقارنة بني متوسطات ) ف(تبار حتليل التباين خا .٣
 .) املستوى االقتصاديــعليمي ٍ املستوى التــالسن (ات متغري

ألسري لدى مرتفعي ومنخفضي متوسطات درجات االستقرار ا ْللمقارنة بني) ت(تبار اخ .٤
 .ق الزواجيُالتواف
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 الوصول إىل الت الدراسة، ومن مثُقامت الباحثة يف هذا الفصل باإلجابة على تساؤ

ار  والسعي يف تفسري تلك النتائج من خالل أدبيات اإلط،نتائج الدراسة وعرضها ومناقشتها

  : النظري والدراسات السابقة على النحو التايل

  : نتائج الفرض األول ومناقشتها

ُهل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بني التوافق الزواجي واالستقرار األسري  ْ
  ؟لدى عينة من املتزوجني يف مدينة مكة املكرمة

ُالتوافق الزواجي لدى  ْطية بني استخدام معامل ارتباط بريسون لقياس العالقة االرتبامت

ُالبعد التنظيمي ــ البعد ( يف كل من األبعاد التالية عينة من املتزوجني يف مدينة مكة املكرمة ُ
ُالشخصي ــ البعد العاطفي ــ البعد االجتماعي ــ البعد الثقايف  واالستقرار األسري يف كل من )ٌُ

رغبة يف االنفصال والطالق ــ االحرتام واالتصال وجود اضطرابات يف الزواج وال(األبعاد التالية 

ْاملتبادل ــ املصاحبة ــ تدخل األهل يف شئون الزوجني ــ املشاركة يف األدوار بني الزوجني َ( ،

  :وكانت النتائج كالتايل

  ق الزواجي واالستقرار األسريُالتوافدرجة  معامالت االرتباط بين )٢٠(جدول رقم 
  ين في مدينة مكة المكرمة لدى عينة من المتزوج

 األبعـــــــــــــــــــــــــاد مقياس االستقرار األسري
 الدرجة الكلية الخامس الرابع الثالث الثاني األول

 ٠.٥٠ ٠.٢٦ ٠.٢٦ ٠.٣٨ ٠.٤٧ ٠.٣٨ األول

 ٠.٦١ ٠.٢٢ ٠.٣٤ ٠.٤٧ ٠.٥٨ ٠.٤٧ الثاني

 ٠.٥٧ ٠.٣١ ٠.٣٢ ٠.٤٤ ٠.٥٥ ٠.٤٧ الثالث

 ٠.٥٠ ٠.٣٤ ٠.٣٥ ٠.٣٢ ٠.٤٧ ٠.٤٩ الرابع

جي ٠.٥٢ ٠.٢٨ ٠.٢٥ ٠.٣٥ ٠.٥٤ ٠.٤١ الخامس
زوا
ق ال
واف
الت

 

 ٠.٦٢ ٠.٢٨ ٠.٣٥ ٠.٤٦ ٠.٦٠ ٠.٥١ الدرجة الكلية
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) ٠.٠٥(يظهر وجود عالقة ارتباطيه عند مستوى داللة ) ٢٠(من نتائج اجلدول رقم 

ستقرار األسري لدى عينة من املتزوجني الالدرجة الكلية لق الزواجي وُلتوافالدرجة الكلية ل ْبني

ُ، هذه النتيجة تعين أن زيادة التوافق الزواجي )٠.٦٢( مبعامل ارتباط يف مدينة مكة املكرمة 

ُتكون مصحوبة بزيادة يف االستقرار األسري، لذا ترى الباحثة أن هناك أمهية كبرية للتوافق  

  . االستقرار األسريًالزواجي بصفة عامة حىت ينعكس ذلك إجيابيا على

ُوبالنظر إىل العالقة االرتباطية بني أبعاد الفرعية لكل من التوافق الزواجي واالستقرار  ْ
  :األسري، ميكن مالحظة النتائج التالية

بني البعد األول ) ٠.٠٥(وجود عالقة ارتباطية موجبة وذات داللة إحصائية عند مستوى  - ْ
ُومجيع أبعاد التوافق األسري، مبعامل ارتباط ) تنظيميالبعد ال(ُللتوافق الزواجــــي وهو 

ُمع البعد األول للتوافق األسري ) ٠.٣٨(  وجود اضطرابات يف الزواج والرغبة يف (ُ

ُ، وهذا يعين أن زيادة التوافق الزواجي يف البعد التنظيمي، يرتبط )االنفصال والطالق ُ 

ج ومن مث االستقرار واستمرارية الزواج باالستقرار األسري وعدم وجود اضطرابات يف الزوا

ُمع البعد الثاين ) ٠.٤٧(ومبعامل ارتباط بلغ . وعدم وجود الرغبة يف االنفصال والطالق
َاالحرتام واالتصال املتبادل(لالستقرار األسري   ( مؤشر على أنوهذا ق الزواجي ُ زيادة التواف

ومبعامل . ْ بني املتزوجنيلَال املتبادواالتصاالحرتام ًيكون مصحوبا ب، ُالبعد التنظيمييف 

زيادة يشري أن وهذا ) املصاحبة(ُمع البعد الثالث لالستقرار األسري ) ٠.٣٨(ارتباط 

ًيكون مصحوبا باملصاحبة أي رغبة كال من الطرفني ، ُالبعد التنظيميق الزواجي يف ُالتواف ً
ومبعامل ارتباط . لتغيب عن املنزلًيف قضاء أغلب الوقت معا وعدم ا) الزوجة/ الزوج (

ومن خالل ) تدخل األهل يف شئون الزوجني(ُمع البعد الرابع لالستقرار األسري ) ٠.٢٦(

 ًا، يكون مصحوبُالبعد التنظيميق الزواجي يف ُزيادة التواف هذه النتيجة ميكن القول أن

تدخل األهل وعدم احلديث ُبتفاهم الزوجني وحل املشاكل الزوجية فيما بينهما مبنأى عن 
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ُمع البعد اخلامس لالستقرار ) ٠.٢٦(معهم عن املشكالت الزوجية، ومبعامل ارتباط 
ُالبعد ق الزواجي يف ُزيادة التوافمبعىن أن ) املشاركة يف األدوار لدى الزوجني(األسري 
ْيعزز من التفاهم بني الزوجني خبصوص املشاركة الزوجية سواء يف، التنظيمي ْ  املذاكرة ُ

 الدرجة الكليةمع ) ٠.٥٠(ومبعامل ارتباط لألبناء أو فيما يتعلق ببعض األمور املنزلية، 

يؤدي إىل ، ُالبعد التنظيميق الزواجي يف ُ زيادة التواف مبعىن أن،لالستقرار األسري

 .االستقرار األسري بصفة عامة

ُبني البعد الثاين ) ٠.٠٥(ستوى وجود عالقة ارتباطيه موجبة وذات داللة إحصائية عند م - ْ
ُاد التوافق األسري، مبعامل ارتباط ــــــــــــومجيع أبع) يـــــــــُالبعد الشخص(ي وهو ــــــُللتوافق الزواج

ُمع البعد األول للتوافق األسري ) ٠.٤٧(  وجود اضطرابات يف الزواج والرغبة يف (ُ

ُلتوافق الزواجي يف البعد الشخصي، يرتبط ، وهذا يعين أن زيادة ا)االنفصال والطالق ُ

باالستقرار األسري وعدم وجود اضطرابات يف الزواج ومن مث االستقرار واستمرارية الزواج 

ُمع البعد الثاين ) ٠.٥٨(ومبعامل ارتباط بلغ . وعدم وجود الرغبة يف االنفصال والطالق
َاالحرتام واالتصال املتبادل(لالستقرار األسري   (ُذا مؤشر على أن زيادة التوافق الزواجي وه 

ًيف البعد الشخصي، يكون مصحوبا ْباالحرتام واالتصال املتبادل بني املتزوجني ُ َ  . ومبعامل

زيادة  وهذا يشري أن) املصاحبة(ُمع البعد الثالث لالستقرار األسري ) ٠.٤٧(ارتباط 

ًالتوافق الزواجي يف البعد الشخصي، يكون مصحوبا ُ صاحبة أي رغبة كال من الطرفني مب ُ

ومبعامل ارتباط . ا وعدم التغيب عن املنزلًيف قضاء أغلب الوقت مع) الزوجة / الزوج(

ومن خالل ) تدخل األهل يف شئون الزوجني(ُمع البعد الرابع لالستقرار األسري ) ٠.٣٤(

ُزيادة التوافق الزواجي يف البعد الشخصي هذه النتيجة ميكن القول أن ً، يكون مصحوبا ُ
بتفاهم الزوجني وحل املشاكل الزوجية فيما بينهما مبنأى عن تدخل األهل وعدم احلديث  ْ ْ ُ

ُمع البعد اخلامس لالستقرار ) ٠.٢٢(معهم عن املشكالت الزوجية، ومبعامل ارتباط 
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ُزيادة التوافق الزواجي يف الب مبعىن أن) ْاملشاركة يف األدوار لدى الزوجني(األسري  عد ُ

ْالشخصي، يعزز من التفاهم بني الزوجني خبصوص املشاركة الزوجية سواء يف املذاكرة  ْ ُ
مع الدرجة الكلية ) ٠.٦١(لألبناء أو فيما يتعلق ببعض األمور املنزلية، ومبعامل ارتباط 

لالستقرار األسري، مبعىن أن زيادة التوافق الزواجي يف البعد الشخصي، يؤدي إىل  ُ ُ 

 .ار األسري بصفة عامةاالستقر

ُبني البعد ) ٠.٠٥(وجود عالقة ارتباطية موجبة وذات داللة إحصائية عند مستوى  - ْ
ُومجيع أبعاد التوافق األسري، مبعامل ارتباط ) ُالبعد العاطفي(ُالثالث للتوافق الزواجي وهو 

ُمع البعد األول للتوافق األسري ) ٠.٤٧(  وجود اضطرابات يف الزواج والرغبة يف(ُ

ُ، وهذا يعين أن زيادة التوافق الزواجي يف البعد العاطفي، يرتبط )االنفصال والطالق ُ 

باالستقرار األسري وعدم وجود اضطرابات يف الزواج ومن مث االستقرار واستمرارية الزواج 

ُمع البعد الثاين ) ٠.٥٥(ومبعامل ارتباط بلغ . وعدم وجود الرغبة يف االنفصال والطالق
َاالحرتام واالتصال املتبادل(ار األسري لالستقر  ( ُوهذا مؤشر على أن زيادة التوافق الزواجي 

ًيف البعد العاطفي، يكون مصحوبا ْباالحرتام واالتصال املتبادل بني املتزوجني ُ َ  . ومبعامل

زيادة  وهذا يشري أن) املصاحبة(ُمع البعد الثالث لالستقرار األسري ) ٠.٤٤(ارتباط 

ًفق الزواجي يف البعد العاطفي، يكون مصحوباالتوا ُ ًباملصاحبة أي رغبة كال من الطرفني  ُ

يف قضاء أغلب الوقت معا وعدم التغيب عن املنزل) الزوجة / الزوج( ومبعامل ارتباط . ً

ْتدخل األهل يف شئون الزوجني(ُمع البعد الرابع لالستقرار األسري ) ٠.٣٢(  ( ومن خالل

ًن القول أنزيادة التوافق الزواجي يف البعد العاطفي، يكون مصحوبا هذه النتيجة ميك ُ ُ 

بتفاهم الزوجني وحل املشاكل الزوجية فيما بينهما مبنأى عن تدخل األهل وعدم احلديث  ْ ُ
ُمع البعد اخلامس لالستقرار ) ٠.٣١(معهم عن املشكالت الزوجية، ومبعامل ارتباط 

ُزيادة التوافق الزواجي يف البعد  مبعىن أن) ْ الزوجنياملشاركة يف األدوار لدى(األسري  ُ
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ْالعاطفي، يعزز من التفاهم بني الزوجني خبصوص املشاركة الزوجية سواء يف املذاكرة  ْ ُ
مع الدرجة الكلية ) ٠.٥٧(لألبناء أو فيما يتعلق ببعض األمور املنزلية، ومبعامل ارتباط 

وافق الزواجي يف البعد العاطفي، يؤدي إىل االستقرار لالستقرار األسري، مبعىن أن زيادة الت ُ ُ

 .األسري بصفة عامة

ُبني البعد الرابع ) ٠.٠٥(وجود عالقة ارتباطية موجبة وذات داللة إحصائية عند مستوى  - ْ
ُومجيع أبعاد التوافق األسري، مبعامل ارتباط ) ُالبعد االجتماعي(ُللتوافق الزواجي وهو 

وجود اضطرابات يف الزواج والرغبة يف (ُول للتوافق األسري ُمع البعد األ) ٠.٤٩(

ُ، وهذا يعين أن زيادة التوافق الزواجي يف البعد االجتماعي، يرتبط )االنفصال والطالق ُ 

باالستقرار األسري وعدم وجود اضطرابات يف الزواج ومن مث االستقرار واستمرارية الزواج 

ُمع البعد الثاين ) ٠.٤٧(ومبعامل ارتباط بلغ . القوعدم وجود الرغبة يف االنفصال والط
َاالحرتام واالتصال املتبادل(لالستقرار األسري   ( ُوهذا مؤشر على أن زيادة التوافق الزواجي 

ًيف البعد االجتماعي، يكون مصحوبا ْباالحرتام واالتصال املتبادل بني املتزوجني ُ َ  . ومبعامل

زيادة  وهذا يشري أن) املصاحبة(لث لالستقرار األسري ُمع البعد الثا) ٠.٣٢(ارتباط 

ُالتوافق الزواجي يف البعد االجتماعي، يك ًة كال من ـــــــة أي رغبــــباملصاحب ًون مصحوباــُ

يف قضاء أغلب الوقت معا وعدم التغيب عن املنزل) الزوجة / الزوج(الطرفني  ومبعامل . ً

ْتدخل األهل يف شئون الزوجني(الستقرار األسري ُمع البعد الرابع ل) ٠.٣٥(ارتباط   ( ومن

ُزيادة التوافق الزواجي يف البعد االجتماعي، يكون  خالل هذه النتيجة ميكن القول أن ُ

مصحوبا بتفاهم الزوجني وحل املشاكل الزوجية فيما بينهما مبنأى عن تدخل األهل  ْ ُ ً
ُمع البعد اخلامس ) ٠.٣٤( مل ارتباط وعدم احلديث معهم عن املشكالت الزوجية، ومبعا

ُزيادة التوافق الزواجي يف  مبعىن أن) ْاملشاركة يف األدوار لدى الزوجني(لالستقرار األسري 

ْالبعد االجتماعي، يعزز من التفاهم بني الزوجني خبصوص املشاركة الزوجية سواء يف  ْ ُ ُ
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مع الدرجة ) ٠.٥٠(ة، ومبعامل ارتباط املذاكرة لألبناء أو فيما يتعلق ببعض األمور املنزلي

الكلية لالستقرار األسري، مبعىن أن زيادة التوافق الزواجي يف البعد االجتماعي، يؤدي إىل  ُ ُ 

 .االستقرار األسري بصفة عامة

ُبني البعد ) ٠.٠٥(وجود عالقة ارتباطية موجبة وذات داللة إحصائية عند مستوى  - ْ
ُومجيع أبعاد التوافق األسري، مبعامل ارتباط ) ُالبعد الثقايف(ُاخلامس للتوافق الزواجي وهو 

ُمع البعد األول للتوافق األسري ) ٠.٤١( وجود اضطرابات يف الزواج والرغبة يف (ُ
ُ، وهذا يعين أن زيادة التوافق الزواجي يف البعد الثقايف، يرتبط )االنفصال والطالق ُ 

 الزواج ومن مث االستقرار واستمرارية الزواج باالستقرار األسري وعدم وجود اضطرابات يف
ُمع البعد الثاين ) ٠.٥٤(ومبعامل ارتباط بلغ . وعدم وجود الرغبة يف االنفصال والطالق

َاالحرتام واالتصال املتبادل(لالستقرار األسري   ( ُوهذا مؤشر على أن زيادة التوافق الزواجي 

ًيف البعد الثقايف، يكون مصحوبا ْام واالتصال املتبادل بني املتزوجنيباالحرت ُ َ  . ومبعامل
زيادة  وهذا يشري أن) املصاحبة(ُمع البعد الثالث لالستقرار األسري ) ٠.٣٥(ارتباط 

ًالتوافق الزواجي يف البعد الثقايف، يكون مصحوبا ُ ًباملصاحبة أي رغبة كال من الطرفني  ُ
ومبعامل ارتباط .  التغيب عن املنزلًيف قضاء أغلب الوقت معا وعدم) الزوجة / الزوج(
ْتدخل األهل يف شئون الزوجني(ُمع البعد الرابع لالستقرار األسري ) ٠.٢٥(  ( ومن خالل

ًزيادة التوافق الزواجي يف البعد الثقايف، يكون مصحوبا  هذه النتيجة ميكن القول أن ُ ُ
ْبتفاهم الزوجني وحل املشاكل الزوجية فيما بينهما مبنأى  عن تدخل األهل وعدم احلديث ُ

ُمع البعد اخلامس لالستقرار ) ٠.٢٨(معهم عن املشكالت الزوجية، ومبعامل ارتباط 
ُزيادة التوافق الزواجي يف البعد  مبعىن أن) ْاملشاركة يف األدوار لدى الزوجني(األسري  ُ

ْالثقايف، يعزز من التفاهم بني الزوجني خبصوص املشاركة الزوجية سواء ْ  يف املذاكرة لألبناء ُ
مع الدرجة الكلية لالستقرار ) ٠.٥٢(أو فيما يتعلق ببعض األمور املنزلية، ومبعامل ارتباط 

األسري، مبعىن أن زيادة التوافق الزواجي يف البعد الثقايف، يؤدي إىل االستقرار األسري  ُ ُ 

 .بصفة عامة
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ْبني الدرجة ) ٠.٠٥( مستوى وجود عالقة ارتباطية موجبة وذات داللة إحصائية عند -
ُالكلية للتوافق الزواجي، ومجيع أبعاد التوافق األسري، مبعامل ارتباط  ُمع البعد ) ٠.٥١(ُ

، وهذا )وجود اضطرابات يف الزواج والرغبة يف االنفصال والطالق(ُاألول للتوافق األسري 

ُيعين أن زيادة التوافق الزواجي بصفة عامة، يرتبط باالستقرار األ  سري وعدم وجود

اضطرابات يف الزواج ومن مث االستقرار واستمرارية الزواج وعدم وجود الرغبة يف االنفصال 

االحرتام (ُمع البعد الثاين لالستقرار األسري ) ٠.٦٠(ومبعامل ارتباط بلغ . والطالق

َواالتصال املتبادل  (ُوهذا مؤشر على أن زيادة التوافق الزواجي بصفة عامة، يك  ون

ْباالحرتام واالتصال املتبادل بني املتزوجني ًمصحوبا َ  . ُمع البعد ) ٠.٤٦(ومبعامل ارتباط
ُزيادة التوافق الزواجي بصفة عامة ،  وهذا يشري أن) املصاحبة(الثالث لالستقرار األسري 

ْباملصاحبة أي رغبة كال من الطرفني  ًيكون مصحوبا يف قضاء أغلب ) الزوجة / الزوج(ً

قت معا وعدم التغيب عن املنزلالو ُمع البعد الرابع لالستقرار ) ٠.٣٥(ومبعامل ارتباط . ً
ْتدخل األهل يف شئون الزوجني(األسري   (ومن خالل هذه النتيجة ميكن القول أن  زيادة

ْون مصحوبا بتفاهم الزوجني وحل املشاكل الزوجية ـــــة عامة، يكـــــُالتوافق الزواجي بصف ُ ً
 بينهما مبنأى عن تدخل األهل وعدم احلديث معهم عن املشكالت الزوجية، فيما

املشاركة يف األدوار لدى (ُمع البعد اخلامس لالستقرار األسري ) ٠.٢٨(ومبعامل ارتباط 

ْزيادة التوافق الزواجي بصفة عامة، يعزز من التفاهم بني الزوجني  مبعىن أن) الزوجني ْ ُ ُ

 سواء يف املذاكرة لألبناء أو فيما يتعلق ببعض األمور املنزلية، خبصوص املشاركة الزوجية

ُمع الدرجة الكلية لالستقرار األسري، مبعىن أن زيادة التوافق ) ٠.٦٢(ومبعامل ارتباط  

 .الزواجي عامة، يؤدي إىل االستقرار األسري جبميع أبعاده

افــق الزواجــي تكــون مــصحوبة ًوبنــاء علــى مــا ســبق مــن النتــائج والــيت منهــا أن زيــادة التو
حيـــث توصـــلت ) هــــ١٤٢٥(بزيـــادة يف االســـتقرار األســـري وهـــذا مـــا يتفـــق مـــع دراســـة العقيـــل 
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نتائجهـــا إىل أن األســـباب املؤديـــة للطــــالق هـــي؛ تـــدخل األهـــل وعــــدم االلتـــزام الـــديين وعــــدم 
  .التكافؤ االجتماعي الثقايف

والـيت أسـفرت نتائجهـا ) م١٩٩٠(كما تتفق نتائج دراسة الباحثة مـع دراسـة كـوثر رزق 
أن عــــدم التكــــافؤ الزواجــــي بــــني الــــزوجني يــــؤدي إىل وجــــود منــــاخ عــــام مــــن اإلحبــــاط فبالتــــايل 

  .سيتقدم معه االستقرار األسري

تـــرى الباحثـــة بـــأن زيـــادة التوافـــق الزواجـــي عامـــة، يـــؤدي إىل ًبنـــاء علـــى النتيجـــة الـــسابقة 
  .االستقرار األسري جبميع أبعاده
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  : السؤال الثاني
ُهل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات التوافق الزواجي لدى 

  ؟) ــ املستوى التعليمي ــ املستوى االقتصاديعمرال(عينة الدراسة تعزى ملتغريات 
 متوسطات درجات ْللمقارنة بني) ف(اختبار حتليل التباين األحادي  استخدام مت

 ــ املستوى التعليمي ــ املستوى عمرال(لدى عينة الدراسة حسب متغريات ُالتوافق الزواجي 
  :، وكانت النتائج كالتايل)االقتصادي

  :عمرالمقارنة حسب متغير ال: ًأوال
ُالتوافق الزواجي لدرجات  حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ً أوالمت

  :نت كالتايللدى عينة الدراسة حسب متغري السن، وكا
   المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية )٢١( جدول رقم 

  عمرالق الزواجي حسب ُالتواف لدرجة

المتوسط  العدد نــــــــــــــــالس دــــــــالبع
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 ٠.٢٨ ٢.٣٤ ١٣٤  سنة٣٠ - ٢٠من 
 ٠.٢٩ ٢.٣٣ ١٦٣  سنة٤٠ - ٣١من 
 ٠.٣١ ٢.٤٠ ١٠٨  سنة٥٠ - ٤١من 
 ٠.٣٢ ٢.٣٨ ٤٨  سنة٦٠ - ٥١من 

 األول

 ٠.٣٧ ٢.٣٨ ٦  سنة٦٠فوق 
 ٠.٣٣ ٢.٤٥ ١٣٤  سنة٣٠ - ٢٠من 
 ٠.٣٢ ٢.٤٤ ١٦٣  سنة٤٠ - ٣١من 
 ٠.٣٢ ٢.٤٦ ١٠٨  سنة٥٠ - ٤١من 
 ٠.٣٠ ٢.٤٨ ٤٨  سنة٦٠ - ٥١من 

 الثاني

 ٠.٣٥ ٢.٤٥ ٦  سنة٦٠فوق 
 ٠.٣١ ٢.٥٢ ١٣٤  سنة٣٠ - ٢٠من 
 ٠.٢٩ ٢.٥١ ١٦٣  سنة٤٠ - ٣١من 
 ٠.٢٨ ٢.٥٦ ١٠٨  سنة٥٠ - ٤١من 
 ٠.٣١ ٢.٥٣ ٤٨  سنة٦٠ - ٥١من 

 الثالث

 ٠.٣٤ ٢.٥٢ ٦  سنة٦٠فوق 
 ٠.٣٢ ٢.٤٨ ١٣٤  سنة٣٠ - ٢٠من 
 ٠.٣٣ ٢.٤٩ ١٦٣  سنة٤٠ - ٣١من 
 ٠.٣٣ ٢.٥٦ ١٠٨  سنة٥٠ - ٤١من 
 ٠.٣٢ ٢.٥٢ ٤٨  سنة٦٠ - ٥١من 

 الرابع

 ٠.٣٤ ٢.٥٦ ٦  سنة٦٠فوق 
 ٠.٣٤ ٢.٤٣ ١٣٤  سنة٣٠ - ٢٠من 
 ٠.٣٤ ٢.٣٩ ١٦٣  سنة٤٠ - ٣١من 
 ٠.٣٦ ٢.٤١ ١٠٨  سنة٥٠ - ٤١من 
 ٠.٣٣ ٢.٤١ ٤٨  سنة٦٠ - ٥١من 

 الخامس

 ٠.٢٣ ٢.٢٨ ٦  سنة٦٠فوق 
 ٠.٢٨ ٢.٤٤ ١٣٤  سنة٣٠ - ٢٠من 
 ٠.٢٧ ٢.٤٣ ١٦٣  سنة٤٠ - ٣١من 
 ٠.٢٨ ٢.٤٨ ١٠٨  سنة٥٠ - ٤١ن م

 ٠.٢٨ ٢.٤٦ ٤٨  سنة٦٠ - ٥١من 

الدرجة 
 الكلية

 ٠.٢٨ ٢.٤٥ ٦  سنة٦٠فوق 
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ق الزواجي لدى ُاملتوسطات احلسابية لدرجات التوافَيالحظ وجود اختالفات بني 
، وملعرفة هل هـــــذه االختالفات كبرية وذات داللة إحصائية  السنعينة الدراسة حسب متغري

ُفات بسيطة، مت استخدام حتليل التباين األحادي أم إا اختال )وكانت نتائجه كالتايل) ف:  
  للمقارنة بين متوسطات درجات) ف( نتائج اختبار  )٢٢( جدول رقم 

  ُالتوافق الزواجي حسب العمر

 مصادر التباين المحور
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 ف

الداللة 
 اإلحصائية

 ٠.١٠ ٤ ٠.٣٩ بين المجموعات
 األول ٠.٠٩ ٤٥٤ ٣٩.٦٨ داخل المجموعات

   ٤٥٨ ٤٠.٠٧ الكلي

٠.٣٥ ١.١١ 

 ٠.٠٢ ٤ ٠.٠٦ بين المجموعات

 الثاني ٠.١٠ ٤٥٤ ٤٧.٠٦ داخل المجموعات
   ٤٥٨ ٤٧.١٢ الكلي

٠.٩٧ ٠.١٤ 

 ٠.٠٥ ٤ ٠.١٨ بين المجموعات

 الثالث ٠.٠٩ ٤٥٤ ٤٠.٠٢ داخل المجموعات
   ٤٥٨ ٤٠.٢٠ الكلي

٠.٧٢ ٠.٥٢ 

 ٠.١٣ ٤ ٠.٥١ بين المجموعات

 الرابع ٠.١١ ٤٥٤ ٤٧.٧٨ داخل المجموعات
   ٤٥٨ ٤٨.٢٩ الكلي

٠.٣١ ١.٢٠ 

 ٠.٠٦ ٤ ٠.٢٥ بين المجموعات

 الخامس ٠.١٢ ٤٥٤ ٥٣.٠١ داخل المجموعات
   ٤٥٨ ٥٣.٢٦ الكلي

٠.٧٢ ٠.٥٣ 

 ٠.٠٤ ٤ ٠.١٤ لمجموعاتبين ا

 ٠.٠٨ ٤٥٤ ٣٤.٩٧ داخل المجموعات
الدرجة 
 الكلية

   ٤٥٨ ٣٥.١١ الكلي

٠.٧٧ ٠.٤٦ 

  
) ١.٢١(إىل ) ٠.١٤(تراوحت من ) ف(قيم  أن) ٢٢(تشري نتائج جدول رقم 

، وتشري إىل عدم وجود فروق )٠.٠٥(ًومجيع هذه القيم غري دالة إحصائيا عند مستوى داللة 
 ي لدى عينة الدراسة تعزى ملتغريق الزواجـــُات درجات التوافـــني متوسطذات داللة إحصائية ب

  .السن
لزواجـي،  متوسـطات التوافـق ايف فروق ذات داللة إحـصائية بأن ال توجدتشري النتائج 

والـــيت ) م١٩٩٠(وهـــذا خيتلـــف مـــع دراســـة فرجـــاين، . عمـــرلـــدى عينـــة الدراســـة تعـــزى ملتغـــري ال
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قة موجبة بني فارق السن بني الزوجني واملشكالت الناجتة عـن أسفرت نتائجها عند وجود عال
  .فارق السن وسوء التوافق بني الزوجني

والــيت توصــلت نتائجهــا إىل ) م١٩٨٦(ًوأيـضا ختتلــف نتــائج الباحثــة مــع دراسـة كــسال 
  .أن من أسباب الطالق فارق السن بني الزوجني

هــــا وجــــود عالقــــة حيــــث أظهــــرت نتائج) م١٩٩١(وكمــــا ختتلــــف مــــع دراســــة جــــرين 
  .إرتباطية بني مستوى التوافق الزواجي والعمر

والـــيت توصـــلت إىل أن مـــن األســـباب املؤديـــة ) هــــ١٤٢٥(وختتلـــف مـــع دراســـة العقيـــل 
  %. ٤٧.٣للطالق هو التفاوت العمري بني الزوجني بنسبة 

حيــث ) م٢٠٠٨(كمــا ختتلــف نتــائج دراســته الباحثــة مــع نتــائج دراســة فوزيــة اجلماليــة 
 إحــصائية يف التوافــق الزواجــي نتيجــة ٢٥ن أهــم نتائجهــا وجــود فــروق ذات داللــة مــن كــان مــ

ًاخــتالف العمــر بــني الــزوجني لــصاحل األزواج األكــرب ســنا، كمــا مل يتــأثر التوافــق الزواجــي مبــدة 
  .الزواج وبإجياب األطفال

وذلـــك مـــن حيـــث عـــدم وجـــود ): م٢٠٠٨(واتفقـــت نتـــائج الباحثـــة مـــع دراســـة جـــان 
  .ًداللة إحصائية يف الشعور بالسعادة تبعا ملتغري العمرفروق ذات 

  ).م٢٠٠٩(واختلفت نتائج الباحثة مع دراسة عبد الرزاق 
حيــــث كــــشفت نتــــائج الدراســــة علــــى تعــــدد مقومــــات التوافــــق الزواجــــي ومــــن ضــــمنها 

الــة إحــصائية دالتقــارب يف العمــر بــني الــزوجني فقــد أوضــحت نتــائج الدراســة إىل وجــود فــروق 
) التقـارب يف العمـر بـني الـزوجني(تزوجات وغـري املتزوجـات مـن مقيـاس التوافـق الزواجـي بني امل

  .لصاحل الطالبات املتزوجات
والـيت كــشفت ) م١٩٩٤(ًوأيـضا اختلفـت الدراسـة احلاليـة مــع دراسـة سبوشـر وآخـرون 

اث نتائجها على أن الذكور يفضلون الزواج بالوسـيمات اللـوايت يـضغرم مخـسة أعـوام أمـا اإلنـ
  .فريغنب بالزواج من ذكور يكربون عنهن خبمس سنوات

  ).م٢٠٠٥( Badahdah & Tiemannكما أثبتت هذه الناحية دراسة 
حيــث كــشفت نتــائج الدراســة علــى أن النــساء يفــضلن الــزواج مــن شــريك يكــربهن يف 

  .العمر
كمـــا أوضـــحت بعـــض الدراســـات وجـــود عالقـــة ســـلبية بـــني التوافـــق الزواجـــي وبعـــض 

  ).م١٩٩٠ ،فرجاين(مثل الفارق العمري بني الزوجني املتغريات 
ًوبنــاء علــى مــا ســبق تــرى الباحثــة بــأن تفــاوت العمــر بــني الــزوجني يعتــرب مــن املتغــريات 
املهمــة والــيت تـــؤثر علــى التوافــق بـــني الــزوجني وذلــك خيتلـــف مــن ثقافــة إىل أخـــرى فقــد يكـــون 

ًالتقارب العمري عامال إجيابيا ويزيد من توافق الزوجني   . وقد يكون غري ذا أمهية بالغةً
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  :المقارنة حسب متغير المستوى التعليمي للزوج: ًثانيا
ُالتوافق الزواجي لدرجات  حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ً أوالمت

  :لدى عينة الدراسة حسب متغري املستوى التعليمي للزوج، وكانت كالتايل
  ات الحسابية واالنحرافات المعيارية  المتوسط )٢٣( جدول رقم 

  للزوجق الزواجي حسب المستوى التعليمي ُلدرجة التواف
 االنحراف المعياري الحسابيالمتوسط  العدد المستوى التعليمي البعــــد

 ٠.٣٣ ٢.٢٠ ٢٠ أمي
 ٠.٣٨ ٢.٢٥ ٩ ابتدائي
 ٠.٣٥ ٢.٢٨ ٤٦ متوسط
 ٠.٢٩ ٢.٣٣ ٨٣ ثانوي
 ٠.٢٧ ٢.٤٠ ٢٦٤ جامعي
 ٠.٣١ ٢.٣٧ ٢٤ ماجستير

 األول

 ٠.٣٨ ٢.٤٢ ١٣ دكتوراه
 ٠.٢٨ ٢.٢٠ ٢٠ أمي
 ٠.٣٧ ٢.٢٥ ٩ ابتدائي
 ٠.٤٠ ٢.٣٣ ٤٦ متوسط
 ٠.٣٥ ٢.٣٦ ٨٣ ثانوي
 ٠.٢٧ ٢.٥١ ٢٦٤ جامعي
 ٠.٣٥ ٢.٤٥ ٢٤ ماجستير

 الثاني

 ٠.٤١ ٢.٤٧ ١٣ دكتوراه
 ٠.٢٩ ٢.٣٦ ٢٠ أمي
 ٠.٣٨ ٢.٤١ ٩ ابتدائي
 ٠.٣٥ ٢.٤٤ ٤٦ متوسط
 ٠.٣٢ ٢.٤٢ ٨٣ ثانوي
 ٠.٢٦ ٢.٥٥ ٢٦٤ جامعي
 ٠.٣٢ ٢.٥٩ ٢٤ ماجستير

 الثالث

 ٠.٢٧ ٢.٥٧ ١٣ دكتوراه
 ٠.٣٠ ٢.٣٢ ٢٠ أمي
 ٠.٤٧ ٢.٤١ ٩ ابتدائي
 ٠.٣٧ ٢.٤٣ ٤٦ متوسط
 ٠.٣٤ ٢.٤٤ ٨٣ ثانوي
 ٠.٣٠ ٢.٥١ ٢٦٤ جامعي
 ٠.٢٨ ٢.٥٥ ٢٤ ماجستير

 الرابع

 ٠.٣٩ ٢.٥٧ ١٣ دكتوراه
 ٠.٢٦ ٢.١٩ ٢٠ أمي
 ٠.٤١ ٢.٢١ ٩ ابتدائي
 ٠.٤١ ٢.٣١ ٤٦ متوسط
 ٠.٣٥ ٢.٣٥ ٨٣ ثانوي
 ٠.٣٢ ٢.٤٩ ٢٦٤ جامعي
 ٠.٣٠ ٢.٤٦ ٢٤ ماجستير

 الخامس

 ٠.٣٨ ٢.٤٨ ١٣ دكتوراه
 ٠.٢٦ ٢.٢٥ ٢٠ أمي
 ٠.٣٦ ٢.٣١ ٩ ابتدائي
 ٠.٣٤ ٢.٣٦ ٤٦ متوسط
 ٠.٢٩ ٢.٣٨ ٨٣ ثانوي
 ٠.٢٤ ٢.٤٩ ٢٦٤ جامعي
 ٠.٢٨ ٢.٤٨ ٢٤ ماجستير

 الدرجة الكلية

 ٠.٣٢ ٢.٥٠ ١٣ دكتوراه
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ق الزواجي لدى عينة ُاملتوسطات احلسابية لدرجات التوافيالحظ وجود اختالفات بني 

  .املستوى التعليمي للزوج الدراسة حسب متغري

  :نت نتائجه كالتايلوكا) ف(لذا فقد قامت الباحثة باستخدام حتليل التباين األحادي 

  ق الزواجي ُللمقارنة بين متوسطات درجات التواف) ف( نتائج اختبار  )٢٤( جدول رقم 
  للزوجحسب المستوى التعليمي 

 مصادر التباين المحور
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 ف

الداللة 
 اإلحصائية

 ٠.٣١ ٦ ١.٨٤ بين المجموعات

 األول ٠.٠٩ ٤٥٢ ٣٨.٢٣ داخل المجموعات

   ٤٥٨ ٤٠.٠٧ الكلي

٠.٠٠١  ٣.٦٤ 

 ٠.٤٧ ٦ ٢.٨٠ بين المجموعات

 ٠.١٠ ٤٥٢ ٤٤.٣٢ داخل المجموعات
٠.٠٠١ 

 الثاني

   ٤٥٨ ٤٧.١٢ الكلي

٤.٧٦ 

  

 ٠.٣٥ ٦ ٢.١٠ بين المجموعات

 الثالث ٠.٠٨ ٤٥٢ ٣٨.١٠ داخل المجموعات

   ٤٥٨ ٤٠.٢٠ الكلي

٠.٠٠١  ٤.١٦ 

 ٠.٣٤ ٦ ٢.٠١ بين المجموعات

 الرابع ٠.١٠ ٤٥٢ ٤٦.٢٨ داخل المجموعات

   ٤٥٨ ٤٨.٢٩ الكلي

٠.٠٠١ ٣.٢٧ 

 ٠.٤٣ ٦ ٢.٥٧ بين المجموعات

 الخامس ٠.١١ ٤٥٢ ٥٠.٦٨ داخل المجموعات

   ٤٥٨ ٥٣.٢٦ الكلي

٠.٠٠١  ٣.٨٣ 

 ٠.٣٧ ٦ ٢.٢٤ بين المجموعات

 ٠.٠٧ ٤٥٢ ٣٢.٨٧ داخل المجموعات
الدرجة 
 الكلية

   ٤٥٨ ٣٥.١١ الكلي

٠.٠٠١ ٥.١٢  
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ومجيع ) ٥.١٢(إىل ) ٣.٢٧(تراوحت من ) ف(أن قيم ) ٢٤(تشري نتائج جدول رقم 
ذات داللة ، وتشري إىل وجود فروق )٠.٠٥(ًهذه القيم دالة إحصائيا عند مستوى داللة 

ى عينة الدراسة تعزى، يف مجيع أبعاد ي لدق الزواجُإحصائية بني متوسطات درجات التواف
التوافق الزواجي والدرجة الكلية، حسب متغري املستوى التعليمي للزوج ولتحديد اجتاهات . ُ

  :هذه الفروق ذات الداللة اإلحصائية، مت استخدام اختبار شيفيه وكانت نتائجه كالتايل

   التنظيمياتجاهات الفروق في البعد ) ٢٥(جدول رقم 
  للزوجحسب المستوى التعليمي 

 دكتوراه ماجستير جامعي ثانوي متوسط ابتدائي أمي المتوسطات المستوى

 فروق دالة فروق دالة فروق دالة - - - - ٢.٢٠ أمي

 فروق دالة فروق دالة فروق دالة - - - - ٢.٢٥ ابتدائي

 فروق دالة فروق دالة فروق دالة - - - - ٢.٢٨ متوسط

 فروق دالة فروق دالة فروق دالة - - - - ٢.٣٣ ثانوي

 - - - - - - - ٢.٤٠ جامعي

 - - - - - - - ٢.٣٧ ماجستير

 - - - - - - - ٢.٤٢ دكتوراه

ُتوجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات التوافق الزواجي يف البعد  ُ

أمي (ستوى التعليمي ْالتنظيمي بني األزواج ذوي املستوى التعليمي جامعي والزوجات ذات امل

 األزواج ذويبني كذلك . يف اجتاه ذوات املستوى التعليمي جامعي) ــ ابتدائي ــ ثانوي

يف )  ثانويــ ابتدائي ــأمي ( والزوجات ذات املستوى التعليمي ماجسترياملستوى التعليمي 

 دكتوراهي  املستوى التعليماألزواج ذويبني  كذلك. ماجسترياجتاه ذوات املستوى التعليمي 

يف اجتاه ذوات املستوى التعليمي )  ثانويــ ابتدائي ــأمي (والزوجات ذات املستوى التعليمي 

  . دكتوراه

  

  



 - ١٠٤ -  

  الشخصياتجاهات الفروق في البعد ) ٢٦(جدول رقم 
  للزوجحسب المستوى التعليمي 

 دكتوراه ماجستير جامعي ثانوي متوسط ابتدائي أمي المتوسطات المستوى

 فروق دالة فروق دالة فروق دالة - - - - ٢.٢٠ أمي

 فروق دالة فروق دالة فروق دالة - - - - ٢.٢٥ ابتدائي

 فروق دالة فروق دالة فروق دالة - - - - ٢.٣٣ متوسط

 فروق دالة فروق دالة فروق دالة - - - - ٢.٣٦ ثانوي

 - - - - - - - ٢.٥١ جامعي

 - - - - - - - ٢.٤٥ ماجستير

 - - - - - - - ٢.٤٧ دكتوراه

ُتوجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات التوافق الزواجي يف البعد 
ْالشخصي بني األزواج ذوي املستوى التعليمي جامعي والزوجات ذات املستوى التعليمي 

 األزواج ذويبني كذلك . يف اجتاه ذوات املستوى التعليمي جامعي) ابتدائي ــ ثانوي أمي ــ(
يف )  ثانويــ ابتدائي ــأمي ( والزوجات ذات املستوى التعليمي ماجستريى التعليمي املستو

 دكتوراه املستوى التعليمي األزواج ذويبني  كذلك. ماجسترياجتاه ذوات املستوى التعليمي 
يف اجتاه ذوات املستوى التعليمي )  ثانويــ ابتدائي ــأمي (والزوجات ذات املستوى التعليمي 

   .دكتوراه
   العاطفياتجاهات الفروق في البعد  )٢٧(جدول رقم 

  للزوجحسب المستوى التعليمي 

 دكتوراه ماجستير جامعي ثانوي متوسط ابتدائي أمي المتوسطات المستوى

 فروق دالة فروق دالة فروق دالة - - - - ٢.٣٦ أمي

 فروق دالة فروق دالة فروق دالة - - - - ٢.٤١ ابتدائي

 فروق دالة فروق دالة فروق دالة - - - - ٢.٤٤ متوسط

 فروق دالة فروق دالة فروق دالة - - - - ٢.٤٢ ثانوي

 - - - - - - - ٢.٥٥ جامعي

 - - - - - - - ٢.٥٩ ماجستير

 - - - - - - - ٢.٥٧ دكتوراه
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ُتوجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات التوافق الزواجي يف البعد  ُ
 أمي ــ(زواج ذوي املستوى التعليمي جامعي والزوجات ذات املستوى التعليمي العاطفي بني األ

 املستوى األزواج ذويبني كذلك . يف اجتاه ذوات املستوى التعليمي جامعي) ثانوي ابتدائي ــ
يف اجتاه ذوات )  ثانويــ ابتدائي ــأمي ( والزوجات ذات املستوى التعليمي ماجستريالتعليمي 

 والزوجات دكتوراه املستوى التعليمي األزواج ذويبني  كذلك. ماجستريمي املستوى التعلي
  .دكتوراهيف اجتاه ذوات املستوى التعليمي )  ثانويــ ابتدائي ــأمي (ذات املستوى التعليمي 

   االجتماعياتجاهات الفروق في البعد ) ٢٨(جدول رقم 
  للزوجحسب المستوى التعليمي 

 دكتوراه ماجستير جامعي ثانوي متوسط ائيابتد أمي المتوسطات المستوى

 فروق دالة فروق دالة فروق دالة - - - - ٢.٣٢ أمي

 فروق دالة فروق دالة فروق دالة - - - - ٢.٤١ ابتدائي

 فروق دالة فروق دالة فروق دالة - - - - ٢.٤٣ متوسط

 فروق دالة فروق دالة فروق دالة - - - - ٢.٤٤ ثانوي

 - - - - - - - ٢.٥١ جامعي

 - - - - - - - ٢.٥٥ ماجستير

 - - - - - - - ٢.٥٧ دكتوراه

ُتوجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات التوافق الزواجي يف البعد  ُ

االجتماعي بني األزواج ذوي املستوى التعليمي جامعي والزوجات ذات املستوى التعليمي 

 األزواج ذويبني كذلك .  املستوى التعليمي جامعييف اجتاه ذوات) ثانوي ابتدائي ــ أمي ــ(

يف )  ثانويــ ابتدائي ــأمي ( والزوجات ذات املستوى التعليمي ماجسترياملستوى التعليمي 

 دكتوراه املستوى التعليمي األزواج ذويبني  كذلك. ماجسترياجتاه ذوات املستوى التعليمي 

يف اجتاه ذوات املستوى التعليمي )  ثانويــئي  ابتداــأمي (والزوجات ذات املستوى التعليمي 

  . دكتوراه
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   الثقافياتجاهات الفروق في البعد  )٢٩(جدول رقم 
  للزوجحسب المستوى التعليمي 

 دكتوراه ماجستير جامعي ثانوي متوسط ابتدائي أمي المتوسطات المستوى

 فروق دالة فروق دالة فروق دالة - - - - ٢.١٩ أمي

 فروق دالة فروق دالة فروق دالة - - - - ٢.٢١ ابتدائي

 فروق دالة فروق دالة فروق دالة - - - - ٢.٣١ متوسط

 فروق دالة فروق دالة فروق دالة - - - - ٢.٣٥ ثانوي

 - - - - - - - ٢.٤٩ جامعي

 - - - - - - - ٢.٤٦ ماجستير

 - - - - - - - ٢.٤٨ دكتوراه

ُات درجات التوافق الزواجي يف البعد توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط ُ
 أمي ــ(الثقايف بني األزواج ذوي املستوى التعليمي جامعي والزوجات ذات املستوى التعليمي 

 املستوى األزواج ذويبني كذلك . يف اجتاه ذوات املستوى التعليمي جامعي) ثانوي ابتدائي ــ
يف اجتاه ذوات )  ثانويــ ابتدائي ــي أم( والزوجات ذات املستوى التعليمي ماجستريالتعليمي 

 والزوجات دكتوراه املستوى التعليمي األزواج ذويبني  كذلك. ماجسترياملستوى التعليمي 
  . دكتوراهيف اجتاه ذوات املستوى التعليمي )  ثانويــ ابتدائي ــأمي (ذات املستوى التعليمي 

   افق الزواجيالدرجة الكلية للتواتجاهات الفروق في  )٣٠(جدول رقم 

  للزوجحسب المستوى التعليمي 

 دكتوراه ماجستير جامعي ثانوي متوسط ابتدائي أمي المتوسطات المستوى

 فروق دالة فروق دالة فروق دالة - - - - ٢.٢٥ أمي

 فروق دالة فروق دالة فروق دالة - - - - ٢.٣١ ابتدائي

 فروق دالة فروق دالة فروق دالة - - - - ٢.٣٦ متوسط

 فروق دالة فروق دالة فروق دالة - - - - ٢.٣٨ انويث

 - - - - - - - ٢.٤٩ جامعي

 - - - - - - - ٢.٤٨ ماجستير

 - - - - - - - ٢.٥٠ دكتوراه
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الدرجة ُتوجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات التوافق الزواجي يف 
ليمي جامعي والزوجات ذات املستوى  بني األزواج ذوي املستوى التعق الزواجيُالكلية للتواف
بني كذلك . يف اجتاه ذوات املستوى التعليمي جامعي) ثانوي ابتدائي ــ أمي ــ(التعليمي 

 ــ ابتدائي ــأمي ( والزوجات ذات املستوى التعليمي ماجستري املستوى التعليمي األزواج ذوي
 املستوى األزواج ذويبني  كذلك. ماجسترييف اجتاه ذوات املستوى التعليمي ) ثانوي

يف اجتاه ذوات )  ثانويــ ابتدائي ــأمي ( والزوجات ذات املستوى التعليمي دكتوراهالتعليمي 
  . دكتوراهاملستوى التعليمي 

تــشري نتــائج الدراســة إىل وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائية بــني متوســطات درجــات 
لتوافـــق الزواجـــي والدرجـــة الكليـــة التوافـــق الزواجـــي لـــدى عينـــة الدراســـة تعـــزى يف مجيـــع أبعـــاد ا

  .حسب متغري املستوى التعليمي للزواج
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  :المستوى التعليمي للزوجةالمقارنة حسب متغير : ًثالثا
ُالتوافق الزواجي لدرجات  حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ً أوالمت

  :لتعليمي للزوجة، وكانت كالتايل متغري املستوى اللمتزوجاتلدى عينة الدراسة 
  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية)  ٣١( جدول رقم 

  )٢١٣= ن  (ةلدرجة التوافق الزواجي حسب المستوى التعليمي للزوج

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المستوى التعليمي البعد
 ٠.٣١ ٢.٣٧ ٢٥ أمي
 ٠.٣٥ ٢.٢٥ ٢٤ ابتدائي
 ٠.٢٥ ٢.٣١ ٣٠ متوسط
 ٠.٢٨ ٢.٣٥ ٩٧ ثانوي
 ٠.٢٩ ٢.٣٦ ٢٦٤ جامعي
 ٠.٣٠ ٢.٥٤ ١٥ ماجستير

 األول

 ٠.٢٥ ٢.٥٩ ٤ دكتوراه
 ٠.٣٥ ٢.٤٣ ٢٥ أمي
 ٠.٣٨ ٢.٤٢ ٢٤ ابتدائي
 ٠.٣٢ ٢.٤١ ٣٠ متوسط
 ٠.٣٠ ٢.٤٩ ٩٧ ثانوي
 ٠.٣٢ ٢.٤٥ ٢٦٤ جامعي
 ٠.٣٢ ٢.٤٨ ١٥ ماجستير

 الثاني

 ٠.٤٠ ٢.٤٥ ٤ دكتوراه
 ٠.٣٤ ٢.٥١ ٢٥ أمي
 ٠.٣٠ ٢.٤٧ ٢٤ ابتدائي
 ٠.٣٢ ٢.٤٥ ٣٠ متوسط
 ٠.٣٠ ٢.٥٥ ٩٧ ثانوي
 ٠.٢٩ ٢.٥٣ ٢٦٤ جامعي
 ٠.٣١ ٢.٥٨ ١٥ ماجستير

 الثالث

 ٠.٣٤ ٢.٦٣ ٤ دكتوراه
 ٠.٣٥ ٢.٤٢ ٢٥ أمي
 ٠.٣٧ ٢.٤٨ ٢٤ ابتدائي
 ٠.٢٩ ٢.٣٨ ٣٠ متوسط
 ٠.٣٢ ٢.٥٢ ٩٧ ثانوي
 ٠.٣٢ ٢.٥٢ ٢٦٤ جامعي
 ٠.٣٦ ٢.٥٣ ١٥ ماجستير

 الرابع

 ٠.٤٢ ٢.٥٩ ٤ دكتوراه
 ٠.٤٠ ٢.٣٦ ٢٥ أمي
 ٠.٣٩ ٢.٣٦ ٢٤ ابتدائي
 ٠.٣٦ ٢.٣٢ ٣٠ متوسط
 ٠.٣٤ ٢.٤٢ ٩٧ ثانوي
 ٠.٣٣ ٢.٤٢ ٢٦٤ جامعي
 ٠.٣٧ ٢.٥٦ ١٥ ماجستير

 الخامس

 ٠.٥١ ٢.٤٦ ٤ دكتوراه
 ٠.٣١ ٢.٤٢ ٢٥ أمي
 ٠.٣٢ ٢.٤٠ ٢٤ ابتدائي
 ٠.٢٦ ٢.٣٨ ٣٠ متوسط
 ٠.٢٧ ٢.٤٧ ٩٧ ثانوي
 ٠.٢٧ ٢.٤٥ ٢٦٤ جامعي
 ٠.٣٠ ٢.٥٣ ١٥ ماجستير

 الدرجة الكلية

 ٠.٣٦ ٢.٥٥ ٤ دكتوراه
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املتوسطات احلسابية لدرجات التوافق الزواجي لدى َيالحظ وجود اختالفات بني 
ملعرفة هل هذه االختالفات كبرية املستوى التعليمي للزوجة، وعينة الدراسة حسب متغري 

) ف(وذات داللة إحصائية أم إا اختالفات بسيطة، مت استخدام حتليل التباين األحادي 
  :وكانت نتائجه كالتايل

  للمقارنة بين متوسطات درجات التوافق الزواجي) ف(نتائج اختبار  ) ٣٢ (جدول رقم 

  )٢١٣= ن ( حسب المستوى التعليمي للزوجة

 ادر التباينمص المحور
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 ف

الداللة 
 اإلحصائية

 ٠.١٨ ٦ ١.٠٦ بين المجموعات

 األول ٠.٠٩ ٤٥٢ ٣٩.٠١ داخل المجموعات

   ٤٥٨ ٤٠.٠٧ الكلي

٠.٠٦ ٢.٠٥ 

 ٠.٠٥ ٦ ٠.٢٧ بين المجموعات

 الثاني ٠.١٠ ٤٥٢ ٤٦.٨٥ داخل المجموعات

   ٤٥٨ ٤٧.١٢ الكلي

٠.٨٥ ٠.٤٤ 

 ٠.٠٧ ٦ ٠.٤٣ بين المجموعات

 الثالث ٠.٠٩ ٤٥٢ ٣٩.٧٧ داخل المجموعات

   ٤٥٨ ٤٠.٢٠ الكلي

٠.٥٦ ٠.٨٢ 

 ٠.١٤ ٦ ٠.٨٦ بين المجموعات

 الرابع ٠.١١ ٤٥٢ ٤٧.٤٣ داخل المجموعات

   ٤٥٨ ٤٨.٢٩ الكلي

٠.٢٣ ١.٣٧ 

 ٠.١٢ ٦ ٠.٧٤ بين المجموعات

 الخامس ٠.١٢ ٤٥٢ ٥٢.٥٢ داخل المجموعات

   ٤٥٨ ٥٣.٢٦ الكلي

٠.٣٩ ١.٠٦ 

 ٠.٠٧ ٦ ٠.٤١ بين المجموعات

 ٠.٠٨ ٤٥٢ ٣٤.٧٠ داخل المجموعات
الدرجة 
 الكلية

   ٤٥٨ ٣٥.١١ الكلي

٠.٥٠ ٠.٨٩ 

) ٢.٠٥(إىل ) ٠.٤٤(تراوحت من ) ف(أن قيم ) ٣٢(تشري نتائج جدول رقم 
، وتشري إىل عدم وجود فروق )٠.٠٥(ًري دالة إحصائيا عند مستوى داللة ومجيع هذه القيم غ

ي لدى عينة الدراسة، يف مجيع ق الزواجُذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات التواف
أبعاد التوافق الزواجي والدرجة الكلية، حسب متغري املستوى التعليمي للزوجة ُ.  
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داللـــة إحـــصائية بـــني متوســـطات درجـــات وتـــشري النتـــائج إىل عـــدم وجـــود فـــروق ذات 
التوافــق الزواجــي لــدى عينــة الدراســة يف مجيــع أبعــاد التوافــق الزواجــي والدرجــة الكليــة حــسب 

  .متغري املستوى التعليمي للزوجة

حيث توصلت إىل ): م١٩٨٦(وتتفق نتائج دراسة الباحثة مع دراسة الناصر ويغمور 
 احلاصـالت علـى املــستوى مـناملـستوى االبتــدائي ًأن أكثـر النـساء توافقـا هــن احلاصـالت علـى 

ًكما بينت الدراسة أن أكثر األمر توافقـا هـي الـيت يتقـارب فيهـا مـستوى التعلـيم بـني . اجلامعي
  .الزوجني

والـيت هـدفت إىل الكـشف عـن العالقـة بـني ) م١٩٩١(ًوتتفق أيـضا مـع دراسـة جـرين 
وجود عالقـة ارتباطيـه بـني مـستوى التوافـق التوافق الزواجي واملستوى التعليمي وأظهرت النتائج 

  .الزواجي واملستوى التعليمي

والـيت توصـلت نتـائج الدراسـة إىل أن ) هــ١٤٢٥(ًوأيضا تتفق مع نتائج دراسة العقيل 
  .األسباب املؤدية للطالق عدة ومن ضمنها عدم التكافؤ الثقايف بني الزوجني

  ):م٢٠٠٦(ًوأيضا أشارت نتائج دراسة سينغ وسامشا 

حيـــث دلـــت نتـــائج الدراســـة أن البعـــد اجلنـــسي يف التوافـــق الزواجـــي مل يتـــأثر مبـــستوى 
التعليم وأبـدى أزواج صـاحبات التعلـيم اجلـامعي مـستويات مرتفعـة مـن التوافـق الزواجـي مقارنـة 

  .بأزواج األميات والعاطالت عن العمل

عي وفـــوق ًوأن الزوجـــات األميـــات كـــن أكثـــر توافقـــا مـــن الزوجـــات مـــن املـــستوى اجلـــام
  . اجلامعي من التعليم

ــــرزاق  علــــى تعــــدد مقومــــات التوافــــق ) م٢٠٠٩(كمــــا كــــشفت نتــــائج دراســــة عبــــد ال
الزواجــي، ومنهــا التقــارب يف املــستوى التعليمــي والــذي أحتــل املرتبــة الــسادسة حــسب ترتيــب 

  .  أفراد العينة

ــــائج مــــع دراســــة سبوشــــر وآخــــرون  ــــائج عــــن أن ): م١٩٩٤(وتتفــــق النت كــــشفت النت
كور يفضلون الزواج بزوجات ينتمني إىل مستوى تعليمي أدىن منهم، أما اإلناث فقـد رغـنب الذ
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ًوذلـــك يتـــشابه أيـــضا مـــع دراســـة الرويلـــي . بـــالزواج مبـــن هـــو أعلـــى مـــنهن يف املـــستوى التعليمـــي
  .حيث فصلت املفحوصات الزواج ممن يعلوهن يف املستوى التعليمي) هـ١٤٢٧(

بــــأن التوافـــق الزواجــــي يــــرتبط ) م١٩٩٠فرجـــاين،  (وتتفـــق دراســــة الباحثـــة مــــع دراســــة
باخلــــصائص الشخــــصية منهــــا املــــستوى التعليمــــي والــــذي يــــؤدي إىل ارتفــــاع معــــدالت التوافــــق 

  .الزواجي

وترى الباحثة بأن التوافق الزواجـي يزيـد كلمـا كـان هنـاك تقـارب يف املـستوى التعليمـي 
وج أعلـــى مـــن املـــستوى التعليمـــي ًبـــني الـــزوجني خـــصوصا عنـــدما يكـــون املـــستوى التعليمـــي للـــز

  .للزوجة
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  :المستوى االقتصاديالمقارنة حسب متغير : ًرابعا

ُالتوافق الزواجي لدرجات  حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ً أوالمت

  :لدى عينة الدراسة حسب متغري املستوى االقتصادي، وكانت كالتايل

  لمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ا) ٣٣(جدول رقم 
  ق الزواجي حسب المستوى االقتصاديُلدرجة التواف

 العدد المستوى االقتصادي دــــــــالبع
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 ٠.٢٩ ٢.٣٤ ٢١٣ دخل الزوج أعلى بكثير من دخل الزوجة

 ٠.٣٠ ٢.١٦ ٣٩ دخل الزوج أقل بكثير من دخل الزوجة

 ٠.٢٧ ٢.٤٤ ١٢٠ دخل الزوج متقارب مع دخل الزوجة
 األول

 ٠.٣١ ٢.٣٧ ٨٧ ال تنطبق

 ٠.٣٠ ٢.٤٨ ٢١٣ دخل الزوج أعلى بكثير من دخل الزوجة

 ٠.٣٤ ٢.٢١ ٣٩ دخل الزوج أقل بكثير من دخل الزوجة

 ٠.٣١ ٢.٤٧ ١٢٠ دخل الزوج متقارب مع دخل الزوجة
 الثاني

 ٠.٣٣ ٢.٤٨ ٨٧ ال تنطبق

 ٠.٢٨ ٢.٥٤ ٢١٣ دخل الزوج أعلى بكثير من دخل الزوجة

 ٠.٢٩ ٢.٣٢ ٣٩ دخل الزوج أقل بكثير من دخل الزوجة

 ٠.٢٩ ٢.٥٦ ١٢٠ دخل الزوج متقارب مع دخل الزوجة
 الثالث

 ٠.٣٠ ٢.٥٦ ٨٧ ال تنطبق

 ٠.٢٩ ٢.٥٢ ٢١٣ دخل الزوج أعلى بكثير من دخل الزوجة

 ٠.٣٦ ٢.٢٥ ٣٩ ن دخل الزوجةدخل الزوج أقل بكثير م

 ٠.٣٤ ٢.٥٣ ١٢٠ دخل الزوج متقارب مع دخل الزوجة
 الرابع

 ٠.٣٣ ٢.٥٥ ٨٧ ال تنطبق

 ٠.٣٥ ٢.٤٢ ٢١٣ دخل الزوج أعلى بكثير من دخل الزوجة

 ٠.٣٥ ٢.١٨ ٣٩ دخل الزوج أقل بكثير من دخل الزوجة

 ٠.٣٣ ٢.٤٤ ١٢٠ دخل الزوج متقارب مع دخل الزوجة
 الخامس

 ٠.٣١ ٢.٤٤ ٨٧ نطبقال ت

 ٠.٢٦ ٢.٤٦ ٢١٣ دخل الزوج أعلى بكثير من دخل الزوجة

 ٠.٢٧ ٢.٢٢ ٣٩ دخل الزوج أقل بكثير من دخل الزوجة

 ٠.٢٧ ٢.٤٩ ١٢٠ دخل الزوج متقارب مع دخل الزوجة

الدرجة 
 الكلية

 ٠.٢٨ ٢.٤٨ ٨٧ ال تنطبق
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ق الزواجي لدى ُوافاملتوسطات احلسابية لدرجات التيالحظ وجود اختالفات بني 
املستوى االقتصادي، وملعرفة هل هذه االختالفات كبرية وذات  عينة الدراسة حسب متغري

وكانت ) ف(داللة إحصائية أم إا اختالفات بسيطة، مت استخدام حتليل التباين األحادي 
  :نتائجه كالتايل

  ُالتوافق الزواجي للمقارنة بين متوسطات درجات ) ف(نتائج اختبار  ) ٣٤ (جدول رقم 
  حسب المستوى االقتصادي

 مصادر التباين المحور
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

  قيمة
 ف

الداللة 
 اإلحصائية

 ٩.٨٩ ٠.٨٢ ٣ ٢.٤٥ بين المجموعات

 األول   ٠.٠٨ ٤٥٥ ٣٧.٦٢ داخل المجموعات

     ٤٥٨ ٤٠.٠٧ الكلي

٠.٠٠ 

 ٨.٧٩ ٠.٨٦ ٣ ٢.٥٨ بين المجموعات

 الثاني   ٠.١٠ ٤٥٥ ٤٤.٥٤ داخل المجموعات

     ٤٥٨ ٤٧.١٢ الكلي

٠.٠٠ 

 ٧.٥٠ ٠.٦٣ ٣ ١.٨٩ بين المجموعات

 الثالث   ٠.٠٨ ٤٥٥ ٣٨.٣١ داخل المجموعات

     ٤٥٨ ٤٠.٢٠ الكلي

٠.٠٠ 

 ٩.١٩ ٠.٩٢ ٣ ٢.٧٦ بين المجموعات

 الرابع   ٠.١٠ ٤٥٥ ٤٥.٥٣ داخل المجموعات

     ٤٥٨ ٤٨.٢٩ الكلي

٠.٠٠  

 ٧.٠٥ ٠.٧٩ ٣ ٢.٣٧ بين المجموعات

 الخامس   ٠.١١ ٤٥٥ ٥٠.٨٩ داخل المجموعات

     ٤٥٨ ٥٣.٢٦ الكلي

٠.٠٠ 

 ١٠.٣٣ ٠.٧٥ ٣ ٢.٢٤ بين المجموعات

   ٠.٠٧ ٤٥٥ ٣٢.٨٧ داخل المجموعات
الدرجة 
 الكلية

     ٤٥٨ ٣٥.١١ الكلي

٠.٠٠ 

) ١٠.٣٣(إىل ) ٧.٠٥(تراوحت من ) ف(أن قيم ) ٣٤(م تشري نتائج جدول رق
ذات ، وتشري إىل وجود فروق )٠.٠٥(ًومجيع هذه القيم دالة إحصائيا عند مستوى داللة 

ي لدى عينة الدراسة، يف مجيع أبعاد ق الزواجُداللة إحصائية بني متوسطات درجات التواف
التوافق الزواجي والدرجة الكلية، حسب متغري املست ولتحديد اجتاهات هذه . وى االقتصاديُ

  :الفروق ذات الداللة اإلحصائية، مت استخدام اختبار شيفيه وكانت نتائجه كالتايل
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   التنظيمياتجاهات الفروق في البعد  )٣٥(جدول رقم 
  المستوى االقتصاديحسب 

 المتوسطات المستوى
دخل الزوج 

 أعلى

دخل 

 الزوج أقل

الدخل 

 متقارب
 ال ينطبق

زوج أعلى دخل ال
 بكثير من دخل الزوجة

 - - فروق دالة - ٢.٣٤

دخل الزوج أقل بكثير 
 من دخل الزوجة

 فروق دالة فروق دالة - - ٢.١٦

دخل الزوج متقارب 
 مع دخل الزوجة

٢.٤٤ - - - - 

 - - - - ٢.٣٧ ال تنطبق

ُتوجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات التوافق الزواجي يف البعد  ُ
التنظيمي بني األزواج ذوي مستوى دخل الزوج أقل بكثري من مستوى دخل الزوجة 

دخل الزوج  ــ  بكثري من دخل الزوجةأعلىدخل الزوج (واملستويات االقتصادية األخرى 
 بكثري أعلىدخل الزوج (األزواج ذوي مستوى  يف اجتاه ) ــ ال تنطبقمتقارب مع دخل الزوجة

  . ) ــ ال تنطبقوج متقارب مع دخل الزوجةدخل الز ــ من دخل الزوجة

   الشخصياتجاهات الفروق في البعد  )٣٦(جدول رقم 

  المستوى االقتصاديحسب 

 المتوسطات المستوى
دخل الزوج 

 أعلى

دخل الزوج 

 أقل

الدخل 

 متقارب

ال 

 ينطبق

دخل الزوج أعلى 
 بكثير من دخل الزوجة

 - - فروق دالة - ٢.٤٨

دخل الزوج أقل بكثير 
  دخل الزوجةمن

 فروق دالة - - ٢.٢١
فروق 

 دالة

دخل الزوج متقارب 
 مع دخل الزوجة

٢.٤٧ - - - - 

 - - - - ٢.٤٨ ال تنطبق
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توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات التوافق الزواجي يف البعد 

الشخصي بني األزواج ذوي مستوى دخل الزوج أقل بكثري من مستوى دخل الزوجة 

دخل الزوج  ــ  بكثري من دخل الزوجةأعلىدخل الزوج (ويات االقتصادية األخرى واملست

 بكثري أعلىدخل الزوج (األزواج ذوي مستوى  يف اجتاه ) ــ ال تنطبقمتقارب مع دخل الزوجة

  . ) ــ ال تنطبقدخل الزوج متقارب مع دخل الزوجة ــ من دخل الزوجة

   العاطفياتجاهات الفروق في البعد  )٣٧(جدول رقم 

  المستوى االقتصاديحسب 

 المتوسطات المستوى
دخل الزوج 

 أعلى

دخل الزوج 

 أقل

الدخل 

 متقارب

ال 

 ينطبق

دخل الزوج أعلى بكثير 
 من دخل الزوجة

 - - فروق دالة - ٢.٥٤

دخل الزوج أقل بكثير 
 من دخل الزوجة

٢.٣٢ - - 
فروق 

 دالة

فروق 

 دالة

دخل الزوج متقارب مع 
 دخل الزوجة

٢.٥٦ - - - - 

 -  - - ٢.٥٦ ال تنطبق

ُتوجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات التوافق الزواجي يف البعد  ُ

العاطفي بني األزواج ذوي مستوى دخل الزوج أقل بكثري من مستوى دخل الزوجة 

دخل الزوج  ــ  بكثري من دخل الزوجةأعلىدخل الزوج (واملستويات االقتصادية األخرى 

 بكثري أعلىدخل الزوج (األزواج ذوي مستوى  يف اجتاه ) ــ ال تنطبققارب مع دخل الزوجةمت

  .) ــ ال تنطبقدخل الزوج متقارب مع دخل الزوجة ــ من دخل الزوجة
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   االجتماعياتجاهات الفروق في البعد  )٣٨(جدول رقم 
  المستوى االقتصاديحسب 

 المتوسطات المستوى
دخل الزوج 
 أعلى

دخل 
 ج أقلالزو

الدخل 
 متقارب

 ال ينطبق

دخل الزوج أعلى 
 بكثير من دخل الزوجة

 - - فروق دالة - ٢.٥٢

دخل الزوج أقل بكثير 
 من دخل الزوجة

 فروق دالة فروق دالة - - ٢.٢٥

دخل الزوج متقارب 
 مع دخل الزوجة

٢.٣٥ - - - - 

 - - - - ٢.٥٥ ال تنطبق

ُت درجات التوافق الزواجي يف البعد توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطا ُ
االجتماعي بني األزواج ذوي مستوى دخل الزوج أقل بكثري من مستوى دخل الزوجة 

دخل الزوج  ــ  بكثري من دخل الزوجةأعلىدخل الزوج (واملستويات االقتصادية األخرى 
 بكثري أعلى دخل الزوج(األزواج ذوي مستوى  يف اجتاه ) ــ ال تنطبقمتقارب مع دخل الزوجة

  .) ــ ال تنطبقدخل الزوج متقارب مع دخل الزوجة ــ من دخل الزوجة

  الثقافياتجاهات الفروق في البعد  )٣٩(جدول رقم 

  المستوى االقتصاديحسب 

 المتوسطات المستوى
دخل الزوج 
 أعلى

دخل الزوج 
 أقل

الدخل 
 متقارب

ال 
 ينطبق

دخل الزوج أعلى بكثير 
 من دخل الزوجة

 - - وق دالةفر - ٢.٤٢

دخل الزوج أقل بكثير 
 من دخل الزوجة

٢.١٨ - - 
فروق 
 دالة

 فروق دالة

دخل الزوج متقارب مع 
 دخل الزوجة

٢.٤٤ - - - - 

 -  - - ٢.٤٤ ال تنطبق
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ُتوجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات التوافق الزواجي يف البعد الثقـايف 

أقــــل بكثــــري مــــن مــــستوى دخــــل الزوجــــة واملــــستويات بــــني األزواج ذوي مــــستوى دخــــل الــــزوج 

دخل الزوج متقارب مع دخل  ــ  بكثري من دخل الزوجةأعلىدخل الزوج (االقتصادية األخرى 

 ـــ  بكثري مـن دخـل الزوجـةأعلىدخل الزوج (األزواج ذوي مستوى  يف اجتاه ) ــ ال تنطبقالزوجة

  .) ــ ال تنطبقدخل الزوج متقارب مع دخل الزوجة

   ُالدرجة الكلية للتوافق الزواجياتجاهات الفروق في  )٤٠(ل رقم جدو

  المستوى االقتصاديحسب 

 المتوسطات المستوى
دخل الزوج 

 أعلى

دخل 

 الزوج أقل

الدخل 

 متقارب

ال 

 ينطبق

دخل الزوج أعلى 
 بكثير من دخل الزوجة

 - - فروق دالة - ٢.٤٦

دخل الزوج أقل بكثير 
 من دخل الزوجة

 ق دالةفرو - - ٢.٢٢
فروق 

 دالة

دخل الزوج متقارب 
 مع دخل الزوجة

٢.٤٩ - - - - 

 -  - - ٢.٤٨ ال تنطبق

الدرجـة ُتوجد فروق ذات داللة إحصائية بـني متوسـطات درجـات التوافـق الزواجـي يف 

 بــني األزواج ذوي مــستوى دخــل الــزوج أقــل بكثــري مــن مــستوى دخــل ق الزواجــيُالكليــة للتوافــ

دخــل  ــــ  بكثــري مــن دخــل الزوجــةأعلــىدخــل الــزوج (القتــصادية األخــرى الزوجــة واملــستويات ا

 أعلـىدخـل الـزوج (األزواج ذوي مـستوى  يف اجتـاه ) ــ ال تنطبـقالزوج متقارب مع دخل الزوجة

  .) ــ ال تنطبقدخل الزوج متقارب مع دخل الزوجة ــ بكثري من دخل الزوجة
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ئية بــني متوســطات درجــات حيــث تــشري الدراســة إىل وجــود فــروق ذات داللــة إحــصا
التوافــق الزواجــي لــدى عينــة الدراســة يف مجيــع أبعــاد التوافــق الزواجــي والدرجــة الكليــة حــسب 

  .متغري املستوى االقتصادي

نتائجهــا عــن وجــود  والــيت) م١٩٩٠( وختتلــف هــذه النتــائج مــع دراســة هالــة فرجــاين
  . الزوجنيعالقة موجبة بني اإلمكانات املادية املتاحة وسوء التوافق بني

عـن وجـود عالقـة إرتباطيـة بـني التوافـق ): م١٩٩١(كما أظهـرت نتـائج دراسـة جـرين 
  .الزواجي والدخل

والــيت توصــلت إىل أن )م٢٠٠٤(ًأيــضا تتفــق الباحثــة ونتــائج دراســتها مــع دراســة أيــور 
وافـق ًالظروف االقتصادية السيئة تزيد من املعاناة النفسية اليت تؤثر سلبا مـستوى يف مـستوى الت

الزواجــي كمــا توصــلت الدراســة إىل الزوجــات يبــدين عــدم التوافــق مــع األزواج الفقــراء أو غـــري 
  .العاملني

حيث دلـت نتائجهـا علـى أن ) م٢٠٠٦(ًهذا ما يتفق أيضا مع دراسة سينغ وسامشا 
ً املعتمــدات، ماديـا علــى األزواج يتمــتعن مبـستويات عاليــة مــن التوافـق مقارنــة مــع ٨٠الزوجـات 

  ً.ات، املستقالت مادياالزوج

والــيت تفــضل ) م٢٠٠٥( Badahdah & Tiemannًأيــضا مــن الدراســات دراســة 
  .العينة منها من النساء أن يكون الشريك صاحب إمكانات مادية عالية

وتـــرى الباحثـــة بـــأن وجـــود توافـــق زواجـــي بـــني الـــزوجني يتطلـــب أن يكـــون الـــزوج ذو 
ة احتياجـــات ومتطلبـــات احليـــاة مـــن مبـــدأ أن إمكانـــات اقتـــصادية مالئمـــة حبيـــث يـــستطيع تلبيـــ
  .الزوج هو املسئول واملعيل املادي األساسي لألسرة

  : السؤال الثالث

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة ذوي 

  ؟التوافق الزواجي املرتفع واملنخفض يف االستقرار األسري
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متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة ذوي نة بني للمقار) ت(اختبار مت استخدام 

  :، وكانت النتائج كالتايلق الزواجي املرتفع واملنخفض يف االستقرار األسريُالتواف

  ُللمقارنة بين ذوي التوافق الزواجي المرتفع والمنخفض) ت(نتائج اختبار ) ٤١(جدول رقم 

  في االستقرار األسري

 الداللة درجات االنحراف المتوسط
االستقرار 
 األسري

  العدد يُالتوافق الزواج
 الحسابي

 المعياري
 قيمة ت

 اإلحصائية الحرية

الدرجة  ٠.٤٦ ٤.٣٤ ١٢٤ ق الزواجيُمرتفعي التواف
 ٠.٦٩ ٣.٢٦ ١٢٤ منخفضي التوافق الزواجي الكلية

٠.٠٠١ ٢٤٦ ١٤.٤٢ 

 إىل وجود وتشري) ١٤.٤٢(تساوي ) ت(أن قيمة ) ٤١(نتائج اجلدول رقم تشري 

بني متوسط درجات االستقرار األسري ) ٠.٠٥(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

ق ُالتواف، ومتوسط درجات االستقرار األسري لدى )٤.٣٤ (ق الزواجي املرتفعُالتوافلدى 

ق ُالتواف، والفروق لصاحل متوسط درجات االستقرار األسري لدى )٣.٢٦(املنخفض الزواجي 

  .فعالزواجي املرت
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��	
�Wא �

احلمــد هللا الــذي بفــضله تــتم الــصاحلات، والــصالة والــسالم علــى ســيد األولــني واآلخــرين 

  :َوعلى آله وصحبه ومن وااله إىل يوم الدين، وبعد

بيـت وكـل أسـرة، فوقفـت علـى فقد تناولت هذه الدراسة أحد املوضـوعات الـيت ـم كـل 

كيفيــة التوافــق الزواجــي والــذي هــو قــوام االســتقرار األســري، ومــن مث ألقــت الــضوء علــى تعريــف  ُ ُ
ماهيــة التوافــق الزواجــي والعوامــل املــؤثرة يف ذلــك، وتعريــف األســرة وبنيتهــا وأنواعهــا كمــا تطرقــت 

ًوالـصعوبات الـيت تقـف حـائال يف طريـق الدراسة إىل تتبع أمناط الزجيات وأشـكاهلا يف اتمعـات، 
ًالسعادة الزوجية، وحتدث صدعا يف بناء األسرة ِ ُ.  

ويف ســـبيل هـــذا، اســـتفادت الدراســـة مـــن جمموعـــة الدراســـات الـــسابقة، والـــيت هيـــأت هلـــا 
طريق البحث العلمي، وكيفيـة تغطيـة فـروع البحـث، ومـن مث عملـت الباحثـة علـى التعقيـب علـى 

ها من حيث أوجه االتفاق واالختالف مع الدراسة احلالية؛ للوقوف علـى تلك الدراسات، وربط

 ـــــ قبـل كـل ذلـك وبعـده علـى توفيـق اهللا تعـاىلــــــ مدى اإلفـادة مـن الدراسـة احلاليـة، مـع االعتمـاد 

  .فله سبحانه احلمد واملنة

�Wא���	������� �

 األول تنـــاول اجلـــزء: أجـــزاء ثالثـــة يف  احلـــصول عليهـــا أهـــم النتـــائج الـــيت مت عـــرضمتقـــد 

واجلـزء ، ق الزواجي واالستقرار األسريُالتوافبالعالقة االرتباطية بني هم النتائج اخلاصة ص ألملخ

ات ق الزواجـــي حـــسب متغـــريُاملقارنـــة بـــني متوســـطات التوافـــتنـــاول ملخـــص ألهـــم نتـــائج : الثـــاين

ص ألهــم نتــائج تنــاول ملخــ:  الثالــث، واجلــزء) املــستوى االقتــصاديــــاملــستوى التعليمــي ــــ الــسن (

  . ق الزواجيُبني متوسطات درجات االستقرار األسري لدى مرتفعي ومنخفضي التواف املقارنة
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ا ًات، وأخـري جمموعـة مـن التوصـيةعـرض الباحثـتل إليهـا  التوصـمن خالل النتـائج الـيت متو

  .البحوث والدراسات املقرتحةجمموعة من 

  ق الزواجي واالستقرار األسريُة االرتباطية بين التوافالعالق:  األولالجزء

ق ُالدرجــة الكليــة للتوافــبــني  )٠.٠٥(عنــد مــستوى داللــة  ذات داللةإحــصائيةوجــود عالقــة  -

الزواجي والدرجة الكلية لالستقرار األسـري لـدى عينـة مـن املتـزوجني يف مدينـة مكـة املكرمـة 

  .)٠.٦٢(مبعامل ارتباط 

عـد األول ُبـني الب) ٠.٠٥(وجبـة وذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى وجود عالقة ارتباطيـة م -

 ارتبـــاط تق األســـري، مبعـــامالُومجيـــع أبعـــاد التوافـــ) عـــد التنظيمـــيُالب(ق الزواجـــي وهـــو ُللتوافـــ

ــــ  ٠.٢٦(تراوحـــت مـــن  مـــع الدرجـــة الكليـــة لالســـتقرار ) ٠.٥٠(، ومعامـــل ارتبـــاط )٠.٤٧ـ

 .األسري

 الثـاينعـد ُبـني الب) ٠.٠٥(اللـة إحـصائية عنـد مـستوى وجود عالقـة ارتباطيـة موجبـة وذات د -

 ارتبـــاط تق األســـري، مبعـــامالُومجيـــع أبعـــاد التوافـــ) الشخـــصيعـــد ُالب(ق الزواجـــي وهـــو ُللتوافـــ

مــع الدرجــة الكليــة لالســتقرار ) ٠.٦١( ، ومعامــل ارتبــاط )٠.٥٨- ٠.٢٢(تراوحــت مــن 

  .األسري

 الثالـثعـد ُبـني الب) ٠.٠٥(عند مستوى وجود عالقة ارتباطية موجبة وذات داللة إحصائية  -

 ارتبـــاط تق األســـري، مبعـــامالُومجيـــع أبعـــاد التوافـــ) العـــاطفيعـــد ُالب(ق الزواجـــي وهـــو ُللتوافـــ

مــع الدرجــة الكليــة لالســتقرار ) ٠.٥٧( ، ومعامــل ارتبــاط )٠.٥٥- ٠.٣١(تراوحــت مــن 

  .األسري

 الرابـععـد ُبـني الب) ٠.٠٥(وجود عالقـة ارتباطيـة موجبـة وذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى  -

 ارتبــاط تق األســري، مبعــامالُومجيــع أبعــاد التوافــ) االجتمــاعيعــد ُالب(ق الزواجــي وهــو ُللتوافــ
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مــع الدرجــة الكليــة لالســتقرار ) ٠.٥٠( ، ومعامــل ارتبــاط )٠.٤٩ــــ  ٠.٣٢(تراوحــت مــن 

  .األسري

ــــد مــــستوى  - ــــة إحــــصائية عن ــــة موجبــــة وذات دالل عــــد ُ الببــــني) ٠.٠٥(وجــــود عالقــــة ارتباطي

 ارتبـاط تق األسري، مبعـامالُومجيع أبعاد التواف) الثقايفعد ُالب(ق الزواجي وهو ُ للتوافاخلامس

مــع الدرجــة الكليــة لالســتقرار ) ٠.٥٢( ، ومعامــل ارتبــاط )٠.٥٤ــــ  ٠.٢٨(تراوحــت مــن 

  .األسري

بـــني الدرجـــة ) ٠.٠٥(وجـــود عالقـــة ارتباطيـــة موجبـــة وذات داللـــة إحـــصائية عنـــد مـــستوى  -

، مبعـــامالت ارتبـــاط تراوحـــت مـــن ق الزواجـــي، ومجيـــع أبعـــاد التوافـــق األســـري، ُكليـــة للتوافـــال

  .مع الدرجة الكلية لالستقرار األسري) ٠.٦٢(، ومعامل ارتباط )٠.٦٠ــ  ٠.٢٨(
  

 ـــ المـستوى التعليمـي ـــالـسن (رات ـق الزواجي حسب متغيُالمقارنة بين متوسطات التواف: الثاني الجزء

  )القتصاديالمستوى ا

  :المقارنة حسب السن

ا عنــد ًومجيــع هــذه القــيم غــري دالــة إحــصائي) ١.٢١(إىل ) ٠.١٤(تراوحــت مــن ) ف(قــيم  -

، وتشري إىل عـدم وجـود فـروق ذات داللـة إحـصائية بـني متوسـطات )٠.٠٥(مستوى داللة 

  . السنق الزواجي لدى عينة الدراسة تعزى ملتغريُدرجات التواف

  :ى التعليمي للزوجالمقارنة حسب المستو

ا عند مـستوى ًومجيع هذه القيم دالة إحصائي) ٥.١٢(إىل ) ٣.٢٧(تراوحت من ) ف(قيم  -

، وتــــشري إىل وجــــود فــــروق ذات داللــــة إحــــصائية بــــني متوســــطات درجــــات )٠.٠٥(داللــــة 

ق الزواجـي والدرجـة الكليـة، ُق الزواجـي لـدى عينـة الدراسـة تعـزى، يف مجيـع أبعـاد التوافـُالتواف

  . املستوى التعليمي للزوجتغريحسب م



 
 - ١٢٤ -

عـــــد ُق الزواجـــــي يف البُتوجـــــد فـــــروق ذات داللـــــة إحـــــصائية بـــــني متوســـــطات درجـــــات التوافـــــ -

التنظيمـــي بـــني األزواج ذوي املـــستوى التعليمـــي جـــامعي والزوجـــات ذات املـــستوى التعليمـــي 

ألزواج كـــذلك بـــني ا. يف اجتــاه ذوات املـــستوى التعليمـــي جـــامعي)  ثـــانويـــــ ابتـــدائي ـــــأمــي (

ـــــأمــــي (ذوي املــــستوى التعليمــــي ماجــــستري والزوجــــات ذات املــــستوى التعليمــــي  ـــــ ابتــــدائي ـ  ـ

 بــــني األزواج ذوي املــــستوى كــــذلك. يف اجتــــاه ذوات املــــستوى التعليمــــي ماجــــستري) ثــــانوي

يف اجتـاه ذوات )  ثـانويـــ ابتدائي ــأمي ( والزوجات ذات املستوى التعليمي دكتوراهالتعليمي 

  .دكتوراهالتعليمي املستوى 

عـــــد ُق الزواجـــــي يف البُتوجـــــد فـــــروق ذات داللـــــة إحـــــصائية بـــــني متوســـــطات درجـــــات التوافـــــ -

الشخــصي بــني األزواج ذوي املــستوى التعليمــي جــامعي والزوجــات ذات املــستوى التعليمــي 

كـــذلك بـــني األزواج . يف اجتــاه ذوات املـــستوى التعليمـــي جـــامعي)  ثـــانويـــــ ابتـــدائي ـــــأمــي (

ـــــأمــــي (توى التعليمــــي ماجــــستري والزوجــــات ذات املــــستوى التعليمــــي ذوي املــــس ـــــ ابتــــدائي ـ  ـ

 بــــني األزواج ذوي املــــستوى كــــذلك. يف اجتــــاه ذوات املــــستوى التعليمــــي ماجــــستري) ثــــانوي

يف اجتـاه ذوات )  ثـانويـــ ابتدائي ــأمي ( والزوجات ذات املستوى التعليمي دكتوراهالتعليمي 

  .هدكتورااملستوى التعليمي 

عد العـاطفي ُق الزواجي يف البُتوجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات التواف -

 ــــــأمــــي (بــــني األزواج ذوي املــــستوى التعليمــــي جــــامعي والزوجــــات ذات املــــستوى التعليمــــي 

ـــــابتــــدائي  كــــذلك بــــني األزواج ذوي . يف اجتــــاه ذوات املــــستوى التعليمــــي جــــامعي)  ثــــانويـ

يف )  ثـانويـــ ابتـدائي ـــأمـي (اجـستري والزوجـات ذات املـستوى التعليمـي املستوى التعليمي م

 بـــــني األزواج ذوي املـــــستوى التعليمـــــي كـــــذلك. اجتـــــاه ذوات املـــــستوى التعليمـــــي ماجـــــستري

يف اجتـاه ذوات املـستوى )  ثـانويـــ ابتـدائي ــأمي ( والزوجات ذات املستوى التعليمي دكتوراه

 .دكتوراهالتعليمي 



 
 - ١٢٥ -

عـــــد ُق الزواجـــــي يف البُات داللـــــة إحـــــصائية بـــــني متوســـــطات درجـــــات التوافـــــتوجـــــد فـــــروق ذ -

االجتماعي بـني األزواج ذوي املـستوى التعليمـي جـامعي والزوجـات ذات املـستوى التعليمـي 

كــذلك بــني األزواج . يف اجتــاه ذوات املــستوى التعليمــي جــامعي)  ثــانويــــ  ابتــدائي ــــ أمــي (

 ـــــ  ابتـــدائي ـــــ أمـــي (زوجـــات ذات املـــستوى التعليمـــي ذوي املـــستوى التعليمـــي ماجـــستري وال

 بــــني األزواج ذوي املــــستوى كــــذلك. يف اجتــــاه ذوات املــــستوى التعليمــــي ماجــــستري) ثــــانوي

يف اجتـــاه )  ثـــانويـــــ  ابتـــدائي ـــــ أمـــي ( والزوجـــات ذات املـــستوى التعليمـــي دكتـــوراهالتعليمـــي 

  . دكتوراهذوات املستوى التعليمي 

لـة إحـصائية بـني متوسـطات درجـات التوافـق الزواجـي يف البعـد الثقـايف توجد فـروق ذات دال -

 ــــــ أمــــي (بــــني األزواج ذوي املــــستوى التعليمــــي جــــامعي والزوجــــات ذات املــــستوى التعليمــــي 

كـــذلك بـــني األزواج ذوي . يف اجتـــاه ذوات املـــستوى التعليمـــي جـــامعي)  ثـــانوي–ابتـــدائي 

يف )  ثانويــ  ابتدائي ــ أمي (املستوى التعليمي ماجستري والزوجات ذات املستوى التعليمي 

 بـــــني األزواج ذوي املـــــستوى التعليمـــــي كـــــذلك. اجتـــــاه ذوات املـــــستوى التعليمـــــي ماجـــــستري

ـــــ أمــــي ( التعليمــــي  والزوجــــات ذات املــــستوىدكتــــوراه ــــدائي ـ ـــــ  ابت ــــانويـ يف اجتــــاه ذوات )  ث

 . دكتوراهاملستوى التعليمي 

ق الزواجي يف الدرجـة الكليـة ُتوجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات التواف -

ق الزواجــــي بــــني األزواج ذوي املــــستوى التعليمــــي جــــامعي والزوجــــات ذات املــــستوى ُللتوافــــ

كـذلك بـني . يف اجتـاه ذوات املـستوى التعليمـي جـامعي)  ثـانويــ تدائي  ابــ أمي (التعليمي 

 ابتدائي ــ أمي (األزواج ذوي املستوى التعليمي ماجستري والزوجات ذات املستوى التعليمي 

ـــ   بــني األزواج ذوي املــستوى كــذلك. يف اجتــاه ذوات املــستوى التعليمــي ماجــستري)  ثــانويـ

يف اجتـــاه )  ثـــانويـــــ  ابتـــدائي ـــــ أمـــي (ت املـــستوى التعليمـــي  والزوجـــات ذادكتـــوراهالتعليمـــي 

 . دكتوراهذوات املستوى التعليمي 



 
 - ١٢٦ -

  :المقارنة حسب المستوى التعليمي للزوجة

ا عنــد ًومجيــع هــذه القــيم غــري دالــة إحــصائي) ٢.٠٥(إىل ) ٠.٤٤(تراوحــت مــن ) ف(قــيم  -

صائية بـني متوسـطات ، وتشري إىل عـدم وجـود فـروق ذات داللـة إحـ)٠.٠٥(مستوى داللة 

ق الزواجــــي والدرجــــة ُق الزواجــــي لــــدى عينــــة الدراســــة، يف مجيــــع أبعــــاد التوافــــُدرجــــات التوافــــ

  . املستوى التعليمي للزوجةالكلية، حسب متغري

  :المقارنة حسب المستوى االقتصادي للزوجين

ا عنــــد ًومجيــــع هــــذه القــــيم دالــــة إحــــصائي) ١٠.٣٣(إىل ) ٧.٠٥(تراوحــــت مــــن ) ف(قــــيم  -

، وتــــشري إىل وجــــود فــــروق ذات داللــــة إحــــصائية بــــني متوســــطات )٠.٠٥(توى داللــــة مــــس

 ق الزواجي والدرجة الكليةُق الزواجي لدى عينة الدراسة، يف مجيع أبعاد التوافُدرجات التواف

عـــــد ُق الزواجـــــي يف البُتوجـــــد فـــــروق ذات داللـــــة إحـــــصائية بـــــني متوســـــطات درجـــــات التوافـــــ -

وى دخــــل الــــزوج أقــــل بكثــــري مــــن مــــستوى دخــــل الزوجــــة التنظيمــــي بــــني األزواج ذوي مــــست

 دخـل الـزوج ـــ دخـل الـزوج أعلـى بكثـري مـن دخـل الزوجـة (واملستويات االقتـصادية األخـرى 

ـــ متقــارب مــع دخــل الزوجــة  دخــل الــزوج أعلــى ( يف اجتــاه األزواج ذوي مــستوى ) ال تنطبــقـ

 . ) ال تنطبقـ ـ دخل الزوج متقارب مع دخل الزوجة ــ بكثري من دخل الزوجة 

عـــــد ُق الزواجـــــي يف البُتوجـــــد فـــــروق ذات داللـــــة إحـــــصائية بـــــني متوســـــطات درجـــــات التوافـــــ -

الشخـــصي بـــني األزواج ذوي مـــستوى دخـــل الـــزوج أقـــل بكثـــري مـــن مـــستوى دخـــل الزوجـــة 

 دخـل الـزوج ـــ دخـل الـزوج أعلـى بكثـري مـن دخـل الزوجـة (واملستويات االقتـصادية األخـرى 

ـــ  متقــارب مــع دخــل الزوجــة دخــل الــزوج أعلــى ( يف اجتــاه األزواج ذوي مــستوى ) ال تنطبــقـ

 . ) ال تنطبقــ  دخل الزوج متقارب مع دخل الزوجة ــ بكثري من دخل الزوجة 



 
 - ١٢٧ -

عد العـاطفي ُق الزواجي يف البُتوجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات التواف -

ستوى دخـــل الزوجـــة واملـــستويات بـــني األزواج ذوي مـــستوى دخـــل الـــزوج أقـــل بكثـــري مـــن مـــ

 دخـل الـزوج متقـارب مـع ـــ دخل الزوج أعلـى بكثـري مـن دخـل الزوجـة (االقتصادية األخرى 

ــــ دخـــل الزوجـــة  دخـــل الـــزوج أعلـــى بكثـــري مـــن ( يف اجتـــاه األزواج ذوي مـــستوى ) ال تنطبـــقـ

  .) ال تنطبقــ  دخل الزوج متقارب مع دخل الزوجة ــ دخل الزوجة 

عـــــد ُق الزواجـــــي يف البُ داللـــــة إحـــــصائية بـــــني متوســـــطات درجـــــات التوافـــــتوجـــــد فـــــروق ذات -

االجتمـــاعي بـــني األزواج ذوي مـــستوى دخـــل الـــزوج أقـــل بكثـــري مـــن مـــستوى دخـــل الزوجـــة 

 دخـل الـزوج ـــ دخـل الـزوج أعلـى بكثـري مـن دخـل الزوجـة (واملستويات االقتـصادية األخـرى 

ـــ متقــارب مــع دخــل الزوجــة  دخــل الــزوج أعلــى (ألزواج ذوي مــستوى  يف اجتــاه ا) ال تنطبــقـ

 .) ال تنطبقــ  دخل الزوج متقارب مع دخل الزوجة ــ بكثري من دخل الزوجة 

عـد الثقـايف ُق الزواجـي يف البُتوجد فـروق ذات داللـة إحـصائية بـني متوسـطات درجـات التوافـ -

 بـــني األزواج ذوي مـــستوى دخـــل الـــزوج أقـــل بكثـــري مـــن مـــستوى دخـــل الزوجـــة واملـــستويات

 دخـل الـزوج متقـارب مـع ـــ دخل الزوج أعلـى بكثـري مـن دخـل الزوجـة (االقتصادية األخرى 

ــــ دخـــل الزوجـــة  دخـــل الـــزوج أعلـــى بكثـــري مـــن ( يف اجتـــاه األزواج ذوي مـــستوى ) ال تنطبـــقـ

 .) ال تنطبقــ  دخل الزوج متقارب مع دخل الزوجة ــ دخل الزوجة 

ق الزواجي يف الدرجـة الكليـة ُ درجات التوافتوجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات -

ق الزواجي بني األزواج ذوي مستوى دخل الزوج أقل بكثـري مـن مـستوى دخـل الزوجـة ُللتواف

 دخـل الـزوج ـــ دخـل الـزوج أعلـى بكثـري مـن دخـل الزوجـة (واملستويات االقتـصادية األخـرى 

ـــ متقــارب مــع دخــل الزوجــة  دخــل الــزوج أعلــى (ستوى  يف اجتــاه األزواج ذوي مــ) ال تنطبــقـ

  .) ال تنطبقــ دخل الزوج متقارب مع دخل الزوجة ــ بكثري من دخل الزوجة 
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ق ُالمقارنــة بــين متوســطات درجــات االســتقرار األســري لــدى مرتفعــي ومنخفــضي التوافــ: الثالــث الجــزء

  الزواجي

وتــشري إىل وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائية عنــد مــستوى ) ١٤.٤٢(تــساوي ) ت(قيمــة  -

، )٤.٣٤(ق الزواجــي املرتفــع ُبــني متوســط درجــات االســتقرار األســري لــدى التوافــ) ٠.٠٥(

، والفـــروق )٣.٢٦(ق الزواجـــي املــنخفض ُومتوســط درجــات االســـتقرار األســري لـــدى التوافــ

 .ق الزواجي املرتفعُلصاحل متوسط درجات االستقرار األسري لدى التواف
� �

�	����Wא�� �

  : مبا يليةي الباحثِصوُتنتائج، لذا  التوصيات تنبثق من النإحيث 

ق الزواجي تكون مصحوبة بزيادة يف االستقرار ُزيادة التواف النتائج إىل شارتأ ُحيث -

ي الباحثة بأمهية وجود ِوصُت لذا  سواء على مستوى األبعاد أو الدرجة الكلية،األسري،

 جتماعية والثقافية، حىتق زواجي مرتفع يف الناحية التنظيمية والشخصية والعاطفية واالُتواف

  .ا على االستقرار األسريًينعكس ذلك إجيابي

ق ُ أشارت النتائج إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات التوافُحيث -

 ق الزواجي والدرجة الكلية، حسب متغريُ يف مجيع أبعاد التواف،الزواجي لدى عينة الدراسة

مني ري املتعلـــــة غــــــيز على فئـــــــة بضرورة الرتكــــــــي الباحثِوصُ، لذا توجزــــــــاملستوى التعليمي لل

والعمل )  ثانويــ  متوسط ــ ابتدائي (احلاصالت على مراحل تعليمية أولية  / أو احلاصلني

  .ق الزواجيُتهم بأسس وكيفية التوافعلى توعي

ق ُلة إحصائية بني متوسطات درجات التواف أشارت النتائج إىل وجود فروق ذات دالُحيث -

 ق الزواجي والدرجة الكلية، حسب متغريُ يف مجيع أبعاد التواف،الزواجي لدى عينة الدراسة
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ون الزوج هو ذو الدخل األعلى، ـــــة بأمهية أن يكـــــي الباحثِوصُ، لذا تي االقتصاداملستوى

  .ق زواجي أعلىُحىت يكون هناك تواف، ْ الزوجنيْأو وجود تقارب يف مستوى الدخل بني

فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات أفراد  أشارت النتائج إىل وجود ُحيث -

ي ِوصُ، لذا تق الزواجي املرتفع واملنخفض يف االستقرار األسريُعينة الدراسة ذوي التواف

ا على ً إجيابيق الزواجي حىت ينعكس ذلكُ بسبل التوافْالباحثة بضرورة توعية الزوجني

 .االستقرار األسري
  

����Wא��א�	��א � �

 :بق، فإن الباحثة تقرتح ما يلييف ضوء ما س

ومقارنة النتـائج مـع الدراسـة  ،مناطق أخرى داخل اململكة علىق طبُ مشاة تإجراء دراسات -

 .احلالية

 .اليةومقارنة النتائج مع الدراسة احل ،يف بعض دول اخلليج األخرىإجراء دراسة  -

إجــراء العديــد مــن الدراســات الــيت تتنــاول املــشكالت األســرية، ودراســة عالقــة ذلــك بالعوامــل  -

 .ُاحمليطة وذات الصلة بنجاح احلياة الزوجية ودوام االستقرار األسري
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جنيـــب الـــدين املعـــروف / ابـــن منظـــور، أبـــو الفـــضل مجـــال الـــدين حممـــد بـــن مكـــرم بـــن الـــشيخ 

 . هـ١٤٢٦بريوت، : ، دار صادر١، لسان العرب، طإلفريقي املصري األنصاري اخلزرجيا

 دار ن،عمــا، ســيكولوجية املــشكالت األســرية). م٢٠١١(ســامي ، اخلتاتنــه، أمحــد، أبـو أســعد

 .االجنلو املصرية. املسرية للنشر والتوزيع والطباعة

 .زواج يف الشرع اإلسالمي، القاهرة أحكام ال).م١٩٩٤ (اإلمام، حممد كمال الدين

ة تصدر كل شهرين عن كتاب األمانة، سلسلة دوري).هـ ١٤١٧ (جاد، احلسيين سليمان

  .، السنة السادسة عشرة٥٣ر، العدد وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية، قط

 .ا، دار النهضة العربية، بريوت األسرة ومشكال).م١٩٨١ (حسن، حممود

 الثقافـــــة مؤســـــسة اإلســـــالمية، الـــــشريعة يف الـــــزواج أحكـــــام ).م١٩٨٥ (فـــــراج أمحـــــد حـــــسني،

  .اإلسكندرية اجلامعية،

اململكة ،  األسرية بني النظرية والتطبيق العالقات.)م٢٠٠٩(نادية ، أبو سكينة، نبزي، حقي

  .ر خوارزم العلمية للنشر والتوزيع دا،العربية السعودية

 حماضـــرات يف علـــم االجتمـــاع العـــائلي، إخـــوان زريـــق، ).م١٩٨٧ (حلمـــي، إجـــالل إمساعيـــل

  .مصر اجلديدة،

، دار صنعاء عمان، اإلرشاد األسري الزواجي). م٢٠٠٩(دالل ، العلمي، عطا اهللا، اخلالدي

  .للنشر والتوزيع

 .، دار النهضة العربيةبريوت، الزواج والعالقات األسرية). م١٩٨٣(سناء ، اخلويل
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) م.غ(، رســــالة دكتــــوراه "التوافــــق الزواجـــيالعوامـــل املؤديــــة إىل "). م ١٩٨٦( دســـوقي، راويــــة

 .كلية اآلداب، جامعة الزقازيق

 . ساء، املكتبة التوفيقية، القاهرة فقه السنة للن.)ت.د(  مالكسامل، أبو

دار النشر والتوزيع،  املنهاج القرآين يف التشريع، ).م١٩٩٢ (سعيد، عبد الستار فتح اهللا

  .١القاهرة، ط

 التوافق الزواجي يف ضوء بعض مسات الشخصية لدى عينة من ).م٢٠٠٧ (الصبان، عبري

 ٩-٨املؤمتر السنوي الرابع عشر خالل الفرتة من . ملكرمةالزوجات السعوديات يف مكة ا

مركز اإلرشاد ) توجهات مستقبلية(ديسمرب بعنوان من أجل التنمية يف ظل اجلودة الشاملة 

 .النفسي، القاهرة،

  .صحيح البخاري،كتاب النكاح وباب الرتغيب يف النكاح، اجلزء السابع

وال الشخصية يف الشريعة ــــــــــ األح).م٢٠٠٦ (نـــــــــــــــــىي الديـــــد حمــــــد، حممــــعبد احلمي

  . ،٥القاهرة، ط: اإلسالمية، مطبعة السعادة مبصر

 والـسادس، اخلـامس العـددان احملامـاة جملـة يف منشور حبث ).م١٩٨٧ (باشا فهمى العزيز عبد

  .ويونيه مايو والستون، السابعة السنة

ني الوالدين كما يدركه األبنـاء وعالقتـه بـبعض لتوافق الزواجي ب ا.)م٢٠٠٢(حنان ، عبد ايد

 .جامعة عني مشس، القاهرة، نشورةغري م، مسات الشخصية لديهم

 التوافـــق الزواجـــي وعالقتـــه بتقـــدير الـــذات ).م١٩٩٣ ( راويـــة،عبـــد املعطـــي، حـــسن ودســـوقي

 ).٧(السنة ) ٢٨(لعدد اهليئة املصرية العامة للكتاب، ا.  جملة علم النفس،والقلق واالكتئاب

  .مصر اإلسكندرية، اجلامعي، الفكر دار القاهرة، العريف، الزواج ).م٢٠٠٩ (ممدوح عزمي،

ان، مكتبـــة دار عمـــ، ســـري نظرياتـــه و أســـاليبه العالجيـــة اإلرشـــاد األ.)م٢٠٠٠(ســـعيد ، العـــزة

  .الثقافة للنشر والتوزيع
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بعـض املتغـريات فكري و معايري اختيار الـشريك و دور أساليب الت.)هـ١٤٣٠(، فرحان، العنزي

، غـري منـشورة، اجي لدى عينـة مـن اتمـع الـسعوديالدميوغرافية يف حتقيق مستوى التوافق الزو

 .جامعة أم القرى، مكة

الفروق يف أساليب التفاعل الزواجي يف مرحلة منتصف العمر  ").م٢٠٠٣ (العيسوي، رحاب

ة اآلداب جامعـة كليـ) م.غ(، رسـالة ماجـستري " وغـري املنجبـنيبني األزواج والزوجات املنجبني

  .عني مشس، القاهرة

 إحياء علوم الدين، كتاب آداب النكاح، يف الرتغيب ).م٢٠٠٨ (الغزايل، اإلمام أبو حامد

 .يف النكاح والرتغيب عنه، دار الكتب العلمية، بريوت،

  .رة، القاهرةالغزايل، حممد، قضايا املرأة، دار الشروق، مكتبة األس

ــــأحك ). م١٩٩٠ (حممـــد فرحـــات، ــــاألس امــــــ ــــه رةـــــــ  ، جامعـــةقـــوقكليـــة احل اإلســـالمي، والفقــــــ

  .القاهرة مشس، عني

 .الرياض، دار الزهراء،  األسرية العالقات.)م٢٠٠٦(ربيع ، نوفل، حصة، املالك

  .تب اإلسالميبريوت، املك،  التفاهم يف احلياة الزوجية.)م٢٠١٠(مأمون ، مبيض

) ٤(حبـوث املـؤمتر " التنبـؤ بـالتوافق الزواجـي ").م١٩٨٨( وراويـة،  دسـوقي، عبـد الـرمحن،حممد

 .يناير) ٢٧، ٢٥(لعلم النفس يف مصر، مركز التنمية البشرية واملعلومات، العدد من 

 . مكتبة األجنلو املصرية، القاهرة. فن السعادة الزوجية).م٢٠٠٧ (املهدي، حممد

للنشر والتوزيع الفجالة، دار الثقافة " دراسات يف علم النفس ").م١٩٨٣ (د اهللاموسى، عب

  .القاهرة

دراسة لبعض املتغريات النفسية ــ االجتماعية املرتبطة بالتوافق  ").م١٩٩٦ (اهليل، أمينة

الرتبية، قسم الصحة النفسية، كلية ) م.غ(رسالة ماجستري " الزواجي لدى املرأة القطرية

 . مشس، القاهرةجامعة عني
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  شروط الزواج الشرعي كما جاءت يف اإلسالم، جملة منرب).م١٩٩٧ (واصف، نصر فريد

 .اإلسالم، القاهرة، يونيه، يوليو
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  حفظه اهللا/ حفظها اهللا                   أخي الكريم/ أختي الكريمة 

  وبعد... السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته 

واالستقرار األسري للحصول على درجة الماجستير في علم النفس أقوم بإجراء دراسة بهدف معرفة العالقة بين التوافق الزواجي 
  :ويتطلب انجاز الدراسة استخدام مقياسين هما ) اإلرشاد النفسي ( 

  .مقياس التوافق الزواجي  ) ١

  .مقياس عدم االستقرار األسري  ) ٢

  :والمطلوب هو 

  .تعبئة البيانات الخاصة بالمعلومات األساسية بدقة  ) ١

  (/ ) .قراءة كل عبارة واختيار أحد مقاييس التقدير وذلك بوضع عالمة  ) ٢

  :ب بعد االختيارات المحددة وهي في المربع المناس

ًيحدث كثيرا ــ يحدث قليال ــ ال يحدث (  ً. (  

  ) .أوافق ــ أوافق بشدة ــ أوافق إلى حد ما ــ ال أوافق ــ ال أوافق بشدة ( 

  .ال توجد إجابات صحيحة أو خاطئة  ) ٣

  .تكرم باإلجابة بصراحة وصدق بما يمثل ا لواقع الذي نعيشه  ) ٤

  .ات التي سوف تدلي بها ال تستخدم إال ألغراض الدراسة فقط المعلوم ) ٥

  .وهي محاطة بسرية تامة 

�،،،2�3KKK 1)��0)�/,�و.-�� �

   الباحثة
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أوال
ً

  :معلومات أساسية: 
  :عمر الزوج) ١

  . فوق الستني-هـ    سنة ٦٠-٥١)د     سنة٥٠-٤١)ج  سنة ٤٠-٣١ )ب     . سنة٣٠-٢٠ )أ
  :جينالفارق العمري بين الزو) ٢

   :ـ بـعمر الزوج يفوق عمر الزوجة - أ
  . من عشرين سنة أكثر )٥  سنة٢٠-١٦)٤        سنة١٥-١١)٣    سنة١٠-٥ )٢   أقل من مخس سنوات)١
  : بـ ة يفوق عمر الزوج عمر الزوج-ب

  . من عشرين سنة أكثر )٥  سنة ٢٠-١٦ )٤        سنة١٥- ١١ )٣    سنة١٠-٥ )٢   أقل من مخس سنوات)١
  :ت الزواج  عدد سنوا-٣

  . أكثر من عشرين سنة)هـ      سنة٢-١٦) دسنوات    ١٥-١١)   ج  سنوات١٠-٦) ب      سنوات٥-١ )أ
  : درجة القرابة بين الزوجين -٤

  . نفس البلد اليت نشأ فيها الزوج الزوجة إىل عائلة  الزوج ونشأت يفتنتمي    - أ
  .ليت نشأ فيها الزوج نفس البلد ا الزوجة إىل عائلة الزوج ومل تنشأ يفتنتمي  -ب
  . نفس البلد اليت نشأ فيها الزوج الزوجة إىل عائلة الزوج ونشأت يفتنتميال  - ج
  . نفس البلد اليت نشأ فيها الزوجالزوج ومل تنشأ يف  الزوجة إىل عائلةتنتمي  ال-د

  : المستوى التعليمي للزوجين-٥
  

  ةـــــــــــــــــــــالزوج  زوجــــــــــــــــــــــــال  املستوى التعليمي

      أمي
      ابتدائي
      متوسط
      ثانوي
      جامعي
      ماجستري
      دكتوراه
  :حدد   :حدد   أخرى

  : عمل الزوجة-٦
  . الزوجة ال تعمل خارج املنزل -ب    . الزوجة تعمل خارج املنزل- أ

  :  عمل الزوج-٧
  .ل  الزوجة ال تعمل خارج املنز-ب    . الزوجة تعمل خارج املنزل- أ

  : المستوى ا*قتصادي للزوجين-٨
  .ثري من مستوى دخل الزوجة مستوى دخل الزوج أعلى بك- أ

  .ج أقل بكثري من مستوى دخل الزوجة مستوى دخل الزو-ب
  .ستوى متقارب مع مستوى دخل الزوجة مستوى دخل الزوج يف م- ج
  . ال ينطبق-د

  
  



-١٣٩-  

  )ً انطباقا عليكا3كثرحدد ا3سلوب الذي تعتقد أنه : ( طرق اختيار الزوجة-٩
  .)حدد من فضلك (أخرى -هـ  . االنرتنت-د  . املعرفة الشخصية- ج  . الزمالء واألصدقاء-ب   . األهل واألقارب- أ
  .)ً انطباقا عليكا3كثرحد المعيار الذي تعتقد أنه : ( معايير الموافقة على الزوجة -١٠
     . يسر التكاليف-هـ.  االلتزام الديين-د           . املال-ج      . مسعة العائلة-ب       . اجلمال-أ
  )...حدد من فضلك(   أخرى-ز       . القرابة-و
  ال      نعم   ھل يوجد أبناء ؟-١١

  .)        (  ، كم عدد األبناء )نعمبـ ( اإلجابةإذا كانت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  



-١٤٠-  

  : الزواجي التوافقس يامق

  ًال يحدث أبدا  ًيحدث قليال  ًيحدث كثيرا  ارةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعب  م

        .حترص زوجيت على تنظيم وإعادة ترتيب أثاث املنزل  ١
         .أتضح يل أن الزواج مسئولية ال استطيع حتملها  ٢
        .ينتابين شعور بان زوجيت ال حتبين  ٣
        . عالقيت بأسرة زوجيت باالحرتام املتبادلتتسم  ٤
        .اعتقد أن سبب اخلالفات مع زوجيت يعود إىل الفارق يف املستوى التعليمي فيما بيننا  ٥
        .أنا صاحب القرار الوحيد يف األسرة  ٦
         .نعتمد على املطاعم يف توفري وجباتنا اليومية  ٧
        .ستطيع حتملهاتصل زوجيت إىل درجة من العصبية ال ا  ٨
        . زوجيت مبشاعر احلب واالجنذاب إليهاأصارح  ٩
        .وجهات النظر بيين وينب زوجيت متقاربة  ١٠
        .تصر زوجيت على طلب املال لتلبية بعض الطلبات غري الضرورية  ١١
        .تتحملين زوجيت عندما اغضب  ١٢
        ً.ناول الطعام معاعندما أتأخر عن وقت الطعام فإن زوجيت تنتظرين لنت  ١٣
        .تبدي زوجيت االحرتام والتقدير ألهلي  ١٤
        .اختالف العادات والتقاليد يؤثر على التفاهم فيما بيننا  ١٥
        .اتفق مع زوجيت على وضع ميزانية لنفقات األسرة  ١٦
        .اهلادينفتقد حياتنا الزوجية للحوار والنقاش   ١٧
        .ألصدقاء يف حيايتتؤمن زوجيت بأمهية وجود ا  ١٨
        .اعمل على تنمية قدرات ومواهب زوجيت  ١٩
        .ًخنرج معا بغرض التنزه والرتفيه  ٢٠
        .أشارك أهل زوجيت يف مناسبام االجتماعية  ٢١
        .أنا وزوجيت يف مستوى متقارب من االلتزام الديين  ٢٢
        .تبالغ زوجيت يف طلباا املالية  ٢٣
        .راحة مع زوجيت يف مناقشة مشكالتنا األسرية الصأجتنب  ٢٤
        .أشعر أن الوقت ممتع مع زوجيت  ٢٥
        .تعرف زوجيت كل ما يتعلق مبمتلكايت البنكية  ٢٦
        .أشعر أن زوجيت صرحية معي  ٢٧
        .أحرص على أن أدخل البهجة والسرور على  زوجيت  ٢٨
         .آلخرين يف حياتناأعاين من مشكالت مع  زوجيت بسبب تدخالت ا  ٢٩
         .أعتقد أن سبب اخلالفات مع  زوجيت يعود إىل الفارق العمري فيما بيننا  ٣٠
        .تستشريين زوجيت يف أوجه إنفاق مصروفها اخلاص  ٣١
        .تنفذ زوجيت طلبايت بسرعة  ٣٢
        .ًأعتمد مضايقة  زوجيت ألثبت له أنين رجال  ٣٣



-١٤١-  

  ًال يحدث أبدا  ًيحدث قليال  ًيحدث كثيرا  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارةالعبـــــــــــــــــــــ  م

         .أمنع زوجيت من زيارة أهلها  ٣٤
        .أجتاذب مع  زوجيت أطراف احلديث حول مواضيع متعددة  ٣٥
        . واضحة يف تربية األبناءإسرتاتيجيةاتفق مع زوجيت على   ٣٦
        . مسئولية الزواج ثقيلة على كاهليأنأعتقد   ٣٧
        .نناقش حياتنا اجلنسية بصراحة ووضوح  ٣٨
        .احرص على أداء حقوق  زوجيت حىت ولو كانت تتعارض مع رغبيت  ٣٩
        .لزوجية أمام أبنائنانتناقش يف مشكالتنا ا  ٤٠
         .أداعب زوجيت قبل ممارسة العالقة اخلاصة معها  ٤١
        .تشجعين زوجيت على اكتشاف وتنمية قدرايت  ٤٢
        .حترص زوجيت على عمل األشياء اليت جتلب يل السعادة  ٤٣
        .تؤدي زوجيت ما يل من حقوق عليها  ٤٤
        .تتأخر زوجيت يف تنفيذ طلبايت دون عذر مقنع  ٤٥
        .أمارس العالقة اخلاصة مع زوجيت بغض النظر عن رغبتها  ٤٦
        .ين الوضع االجتماعي ألسرة زوجيتخيجل  ٤٧
         .عند احلديث معين ختتار زوجيت األوقات املناسبة  ٤٨
        .عندما ختطيء زوجيت فإا تعتذر  ٤٩
        .أجد الدعم واملساندة من زوجيت عند تعرضي لألزمات  ٥٠
        ً. جنسياإشباعيتفشل زوجيت يف   ٥١
        .جتيد زوجيت فنون التعامل مع اآلخرين  ٥٢
        .أشعر أن زوجيت ال تفهمين  ٥٣
        .أساعد زوجيت يف رعاية األطفال عندما تكون متعبة  ٥٤
        .إرضائيعندما اغضب فإن زوجيت تعمل على   ٥٥
        .أشعر أن شخصية  زوجيت مناسبة لشخصييت  ٥٦
        .توجد خالفات مع زوجيت بسبب عالقايت مع اآلخرين  ٥٧
        .وجيت اهلدايا مع زأتبادل  ٥٨
         . بعالقات محيمة مع أسر أخرىأسرتناترتبط   ٥٩
         .ا يف اختاذ القرارات اخلاصة حبياتناًنشرتك مع  ٦٠
        . وجبات الطعام اليومي بنفسهاإعدادحترص زوجيت على   ٦١
        . يف حقهاأخطأاعتذر من زوجيت عندما   ٦٢
        . حلياتناأفضلاتفق مع زوجيت على رسم خطط واضحة ملستقبل   ٦٣
        . عينتستغينلدى أحساس بأن زوجيت متعلقة يب وال   ٦٤
        .تعتين زوجيت بنظافتها الشخصية  ٦٥
        . يب وتسأل عن شؤوينباالتصال سفري تبادر زوجيت أثناء  ٦٦
        .عندما نتناقش يف موضوع ما فإن صوتنا يرتفع  ٦٧



-١٤٢-  

  
  

  ًال يحدث أبدا  ًيحدث قليال  ًيحدث كثيرا  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارةالعبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  م

        .تتخلى زوجيت عن مساعديت يف وقت الضرورة  ٦٨

        .األسرةاتفق مع زوجيت على توزيع األدوار داخل   ٦٩

        .تعد  زوجيت ما أشتهى من مأكوالت  ٧٠

        .خوايتتتضايق زوجيت عندما أمدح أ  ٧١

         .لدينا رؤية واضحة حول احلقوق والواجبات فيما بيننا  ٧٢

        .اخلاصة بزوجيت]  املكاملاتــالرسائل [ االتصاالت أتفحص  ٧٣

        .لدى قناعة بأن قرارات زوجيت صائبة  ٧٤

        . مع زوجيت إذا مل تستطع تنفيذ طلبايتأتسامح  ٧٥

        .ربائيأقيزعجين حديث زوجيت عن جناح أحد   ٧٦

         .امسح بذهاب زوجيت إىل األماكن العامة لقضاء حاجاا بنفسها  ٧٧

        .تسرب زوجيت أسرارنا إىل اآلخرين  ٧٨

        .أجد صعوبة يف التعبري عن مشاعري جتاه  زوجيت  ٧٩

        . لتقدمي التضحية من أجل زوجيتاستعدادأنا على   ٨٠

        .يضايقين وجود صديقات لزوجيت  ٨١

        .نتجاوز كل اخلالفات عندما حيتاج أحدنا إىل اآلخر  ٨٢



-١٤٣-  

أوال 
ً

  :معلومات أساسية: 
   :ةعمر الزوج) ١

  . فوق الستني)هـ    سنة ٦٠-٥١)د     سنة٥٠-٤١)ج  سنة ٤٠-٣١ )   ب  . سنة٣٠-٢٠ )أ
  :الفارق العمري بين الزوجين) ٢

  : عمر الزوج يفوق عمر الزوجة بـ -   أ
  . من عشرين سنة أكثر )٥  سنة٢٠-١٦) ٤        سنة١٥-١١)٣  سنة   ١٠-٥ )٢   أقل من مخس سنوات)١

  : عمر الزوجة يفوق عمر الزوج بـ -ب
  . من عشرين سنة أكثر )٥  سنة ٢٠-١٦ )٤       سنة١٥-١١ )٣      سنة١٠-٥ )٢     أقل من مخس سنوات )١

  : عدد سنوات الزواج-٣
  . أكثر من عشرين سنة)هـ             سنة٢-١٦) د       سنوات١٥-١١ )ج           سنوات١٠-٦ )ب    سنوات٥-١ )أ

  : درجة القرابة بين الزوجين-٤
  . نفس البلد اليت نشأ فيها الزوج الزوجة إىل عائلة  الزوج ونشأت يفتنتمي -   أ

  . نفس البلد اليت نشأ فيها الزوج الزوجة إىل عائلة الزوج ومل تنشأ يفتنتمي -ب
  .زوجزوجة إىل عائلة الزوج ونشأت يف نفس البلد اليت نشأ فيها ال التنتميال  - ج
  .الزوج ومل تنشأ يف نفس البلد اليت نشأ فيها الزوج  الزوجة إىل عائلةتنتمي  ال- د

  : المستوى التعليمي للزوجين-٥

  ةــــــــــــــالزوج  زوجـــــــــــــــــــال  المستوى التعليمي
      أمي

      ابتدائي
      متوسط
      ثانوي
      جامعي
      ماجستري
      دكتوراه
  :حدد   :حدد   أخرى

  : عمل الزوجة-٦

  . الزوجة ال تعمل خارج املنزل-ب    . الزوجة تعمل خارج املنزل- أ

  :  عمل الزوج-٧

  . الزوجة ال تعمل خارج املنزل-ب    . الزوجة تعمل خارج املنزل- أ

  : المستوى ا*قتصادي للزوجين-٨

  . أعلى بكثري من مستوى دخل الزوجةلزوج مستوى دخل ا- أ

  .ة مستوى دخل الزوج أقل بكثري من مستوى دخل الزوج-ب

  .ستوى متقارب مع مستوى دخل الزوجة مستوى دخل الزوج يف م- ج

  . ال ينطبق-د



-١٤٤-  

  

  )ً انطباقا عليكا3كثر أنه ي ا3سلوب الذي تعتقديحدد: ( طرق ترشيح الزوج-٩

  .)حدد من فضلك (أخرى -٥  . االنرتنت-٤  . املعرفة الشخصية-٣  .الء واألصدقاء الزم-٢   . األهل واألقارب-١

  )ً انطباقا عليكا3كثرحد المعيار الذي تعتقد أنه  : ( الموافقة على الزوجة معايير-١٠

      . يسر التكاليف-٥     . االلتزام الديين-٤             . املال-٣        . مسعة العائلة-٢       . اجلمال-١

  )... من فضلكيحدد(  أخرى-٧    . القرابة-٦

  ال      نعم     ھل يوجد أبناء؟-١١

  .)   ( ، كم عدد األبناء )نعمبـ( كانت إذا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



-١٤٥-  

  : الزواجي التوافقس يا مق

  ً يحدث أبداال  ًيحدث قليال  ًيحدث كثيرا  العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة  م

        . تنظيم وإعادة ترتيب أثاث املنزل اقرتاح علىحيرص زوجي  ١
         .أتضح يل أن الزواج مسئولية ال استطيع حتملها  ٢
        .بينينتابين شعور بان زوجي ال حي  ٣
        . باالحرتام املتبادل زوجيتتسم عالقيت بأسرة   ٤
         .رق يف املستوى التعليمي فيما بيننا يعود إىل الفااعتقد أن سبب اخلالفات مع زوجي  ٥
         .أنا صاحب القرار الوحيد يف األسرة  ٦
         .نعتمد على املطاعم يف توفري وجباتنا اليومية  ٧
        . إىل درجة من العصبية ال استطيع حتملها زوجييصل  ٨
        . مبشاعر احلب واالجنذاب إليه زوجيأصارح  ٩
        . متقاربةوجي زوجهات النظر بيين وينب  ١٠
        . يف طلب املال لتلبية بعض الطلبات غري الضرورية زوجييصر  ١١
        . عندما اغضب زوجييتحملين  ١٢
        ً.عندما يتأخر زوجي عن وقت الطعام فأنا أنتظره لنتناول الطعام معا  ١٣
        . االحرتام والتقدير ألهلي زوجييبدي  ١٤
        . على التفاهم فيما بيننااختالف العادات والتقاليد يؤثر  ١٥
        . على وضع ميزانية لنفقات األسرة زوجياتفق مع  ١٦
        .اهلادينفتقد حياتنا الزوجية للحوار والنقاش   ١٧
        . بأمهية وجود األصدقاء يف حيايت زوجييؤمن  ١٨
        .اعمل على تنمية قدرات ومواهب  زوجيت  ١٩
        .ًخنرج معا بغرض التنزه والرتفيه  ٢٠
        . يف مناسبام االجتماعيةزوجيأشارك أهل   ٢١
        .أنا وزوجي يف مستوى متقارب من االلتزام الديين  ٢٢
        . يف طلباا املالية زوجييبالغ  ٢٣
         يف مناقشة مشكالتنا األسرية زوجي الصراحة معأجتنب  ٢٤
        . زوجيأشعر أن الوقت ممتع مع  ٢٥
        .لق مبمتلكايت البنكية كل ما يتع زوجييعرف  ٢٦
        . صريح معي زوجيأشعر أن  ٢٧
        . زوجيأحرص على أن أدخل البهجة والسرور على  ٢٨
         . بسبب تدخالت اآلخرين يف حياتنا زوجيأعاين من مشكالت مع  ٢٩
         . يعود إىل الفارق العمري فيما بيننا زوجيأعتقد أن سبب اخلالفات مع  ٣٠
        . يف أوجه إنفاق مصروفها اخلاصي زوجيستشريين  ٣١
        . طلبايت بسرعة زوجيينفذ  ٣٢
         . ألثبت له أنين سيدة البيت زوجيأعتمد مضايقة  ٣٣
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         . أهله من زيارة زوجيأمنع  ٣٤
        . أطراف احلديث حول مواضيع متعددة زوجيأجتاذب مع  ٣٥
        . واضحة يف تربية األبناءإسرتاتيجية على  زوجياتفق مع   ٣٦
         . مسئولية الزواج ثقيلة على كاهليأنأعتقد   ٣٧
        .نناقش حياتنا اجلنسية بصراحة ووضوح  ٣٨
        . تتعارض مع رغبيت حىت ولو كانت زوجياحرص على أداء حقوق  ٣٩
         .نتناقش يف مشكالتنا الزوجية أمام أبنائنا  ٤٠
         . قبل ممارسة العالقة اخلاصة معه زوجيأداعب  ٤١
        . على اكتشاف وتنمية قدرايت زوجييشجعين  ٤٢
        . على عمل األشياء اليت جتلب يل السعادةزوجيحيرص   ٤٣
        . ما يل من حقوق عليها زوجييؤدي  ٤٤
        . يف تنفيذ طلبايت دون عذر مقنع زوجييتأخر  ٤٥
        . بغض النظر عن رغبته زوجيأمارس العالقة اخلاصة مع  ٤٦
         . زوجيخيجلين الوضع االجتماعي ألسرة  زوج  ٤٧
         . األوقات املناسبة عند احلديث معين زوجيخيتار  ٤٨
        . فإنه يعتذر زوجيخيطئعندما   ٤٩
         عند تعرضي لألزمات زوجيواملساندة من  أجد الدعم   ٥٠
        .اً جنسيإشباعي يف  زوجييفشل  ٥١
        . فنون التعامل مع اآلخرين زوجيجييد  ٥٢
        . ال يفهمينزوجيأشعر أن   ٥٣
        .عندما أكون متعبةيساعدين يف رعاية األطفال زوجي   ٥٤
        . يعمل على إرضائي زوجيعندما اغضب فإن  ٥٥
        . مناسبة لشخصييتزوجي أن شخصية أشعر  ٥٦
        . بسبب عالقايت مع اآلخرين زوجيتوجد خالفات مع  ٥٧
        . زوجي اهلدايا معأتبادل  ٥٨
         . بعالقات محيمة مع أسر أخرىأسرتناترتبط   ٥٩
         .نشرتك معا يف اختاذ القرارات اخلاصة حبياتنا  ٦٠
        .بات الطعام اليومي بنفسهاحترص  زوجيت على مساعديت يف إعداد وج  ٦١
        . يف حقهأخطأ عندما  زوجياعتذر من   ٦٢
         . على رسم خطط واضحة ملستقبل أفضل حلياتنا زوجياتفق مع  ٦٣
        . متعلق يب وال يستغىن عين زوجيلدى أحساس بأن  ٦٤
        . بنظافتها الشخصيةزوجييعتين    ٦٥
        .يب وأسأل عن شؤونهعندما أسافر فزوجي يبادر باالتصال   ٦٦
        .عندما نتناقش يف موضوع ما فإن صوتنا يرتفع  ٦٧
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        .يتخلى زوجي عن مساعديت يف وقت الضرورة  ٦٨

        .زيع األدوار داخل األسرة على توزوجياتفق مع   ٦٩

        .أعد لزوجي ما يشتهي من مأكوالت  ٧٠

        . عندما أمدح أخوايت زوجييتضايق  ٧١

         .لدينا رؤية واضحة حول احلقوق والواجبات فيما بيننا  ٧٢

        .بزوجياخلاصة ]  املكاملاتــالرسائل [أتفحص االتصاالت   ٧٣

        .ة صائب زوجيلدى قناعة بأن قرارات  ٧٤

        . إذا مل يستطع تنفيذ طلبايت زوجي مع أتسامح  ٧٥

        .أقربائي عن جناح أحد  زوجييزعجين حديث   ٧٦

        .يسمح يل بالذهاب إىل األماكن العامة لقضاء حاجيت بنفسي  ٧٧

        . أسرارنا إىل اآلخرين زوجييسرب  ٧٨

        . زوجيأجد صعوبة يف التعبري عن مشاعري جتاه  ٧٩

        .زوجيا على استعداد لتقدمي التضحية من أجل أن  ٨٠

        .يتضايق زوجي من وجود صديقات يل  ٨١

        .نتجاوز كل اخلالفات عندما حيتاج أحدنا إىل اآلخر  ٨٢
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�  ال يهتم شريكي بسماع أرائي يف أي موضوع  ١ �� �� �� �� �

�  شريكي ال يهتم برأيي وال يناقشين  ٢ �� �� �� �� �

�  ال حيرتم شريكي رأيي  ٣ �� �� �� �� �

�  شريكي غري صريح معي  ٤ �� �� �� �� �

�  تبادل احلديثأنا وشريكي ال ن  ٥ �� �� �� �� �

�  عالقيت مع شريكي ليست مبنية على االحرتام واحلب والتفاهم  ٦ �� �� �� �� �

�  يقوم شريكي بتحقريي أمام اآلخرين  ٧ �� �� �� �� �

�  يصعب على شريكي تقبلي كما أنا أقبله  ٨ �� �� �� �� �

�  تنتهي خالفاتنا يف الرأي باملشاجرات  ٩ �� �� �� �� �

�  نتشاجر أنا وشريكي ألتفه األسباب  ١٠ �� �� �� �� �

�  املشاجرات بيين وبني شريكي إىل استخدمنا أللفاظ جارحةتصل   ١١ �� �� �� �� �

�  تصل املشاجرات واملشاحنات بيين وشيب شريكي إىل استخدام األيدي  ١٢ �� �� �� �� �

�  شريكي كثري اخلروج من املنزل  ١٣ �� �� �� �� �

�  يقضي شريكي أوقاته مع هواياته وأصدقائه  ١٤ �� �� �� �� �

�  جيلس شريكي معي يف أوقات الوجبات فقط  ١٥ �� �� �� �� �

�  يتغيب شريكي عن  املنزل لساعات طويلة ومن غري سبب وجيه  ١٦ �� �� �� �� �

�  ال يعبأ شريكي بشراء حاجيات املنزل  ١٧ �� �� �� �� �

مال املنزلية من عمل رضاعة الطفل وغسيل وكي عيقوم شريكي باأل  ١٨

  املالبس وحتميم الطفل

� �� �� �� �� �

�  مال املنزل‘هناك اتفاق بيين وبني شريكي يف تقسيم أ  ١٩ �� �� �� �� �
�  اعدين شركي يف مذاكرة األبناءيس  ٢٠ �� �� �� �� �
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�  يقوم شريكي بإدخال أهله يف أمورنا الشخصية  ٢١ �� �� �� �� �
�  يتأثر شريكي مبا يقول له أهله مما يؤثر على عالقتنا  ٢٢ �� �� �� �� �
�  هل يف شؤوننا الداخليةيسمح شريكي بتدخل األ  ٢٣ �� �� �� �� �
�  ناقشت املشاكل املرتتبة عن االنفصال  ٢٤ �� �� �� �� �
�  ناقشت الطالق مع اآلخرين  ٢٥ �� �� �� �� �
�  فكرت يف الطالق  ٢٦ �� �� �� �� �
�  شريكي فكر يف الطالق  ٢٧ �� �� �� �� �
�  اعتقد أن اية زواجنا هو الطالق  ٢٨ �� �� �� �� �
�  أن اية زواجنا مير باضطرابأعتقد   ٢٩ �� �� �� �� �
�  ع اآلخرين عن مشاكل الزواجلقد تكلمت م  ٣٠ �� �� �� �� �
�  مر الشريكان بتجربة االنفصال  ٣١ �� �� �� �� �

� �
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




