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المستخلص

ناقشــت هــذه الدراســة قضيــة النــزاع الزواجــي مــن واقع ســجالت مراكز اإلصالح 
األســري بالريــاض انطالقــًا مــن أهدافهــا الرئيســة المتمثلــة فــي تحديــد أســباب النــزاع 
الزواجــي وتقديــر عوامــل النجــاح مــع حــاالت النــزاع وكذلــك عوامــل الفشــل ووضــع 

أولويــات تحقيــق االســتقرار األســري، وتقديــر المعوقــات التــي تحــول دون ذلــك.
تميــزت هــذه الدراســة بإطارهــا النظــري الــذي اشــتمل علــى مراجعــة أدبيــات 
الموضــوع والتطــرق ألهــم النظريــات وعــرض العديــد مــن الدراســات الســابقة التــي 
بحثــت الموضــوع علــى المســتوى المحلــي والعربــي والعالمــي وأوجــه االســتفادة منهــا.

توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج من أهمها:

− يؤكــد المســتفيدون مــن مراكــز اإلصــالح األســري علــى أن أبــرز أســباب النزاعــات 	
الزوجيــة تتمثــل فــي االنســحاب واالنطــواء، وضعــف الــوازع الدينــي، والعنــف البدنــي، 

والتقصيــر فــي النفقــة.
− الجفــاف 	 هــي:  الزوجيــة  النزاعــات  أســباب  أهــم  أن  علــى  المصلحيــن  معظــم  أكــد 

واإلدمــان. المخــدرات  وتعاطــي  النفقــة،  فــي  والتقصيــر  العاطفــي، 
− ــة، فــي اســتجابة الزوجيــن 	 تتضــح أهــم عوامــل النجــاح مــع حــاالت النزاعــات الزوجي

التعنــت  عــن  وتخليهمــا  الزوجيــن  ومرونــة  وتوجهاتهــم،  المصلحيــن  لمقترحــات 
الزوجيــن  وعــي  وتنميــة  األســرية،  واجباتهمــا  بــأداء  الزوجيــن  والتــزام  والتعصــب، 
بمخاطــر النزاعــات، وعــدم الســماح لآلخريــن بالتدخــل المباشــر فــي حياتهم األســرية، 
والقناعــة بــأن الــزواج قــرار صائــب ويجــب االســتفادة منــه، وحــرص الزوجيــن علــى 

التغييــر لألفضــل ومعالجــة نواحــي القصــور.
− تتمثــل أهــم عوامــل الفشــل مــع حــاالت النــزاع األســري لــدى المســتفيدين، فــي 	

المصلحيــن  لمقترحــات  االســتجابة  وعــدم  للــرأي،  وتعصبهــم  الزوجيــن  تعنــت 
النزاعــات. بمخاطــر  الزوجيــن  وعــي  وعــدم  وحلولهــم، 

− وقدراتهــم 	 األفــراد  مهــارات  تنميــة  فــي  األســري  اإلصــالح  أولويــات  أهــم  تتمثــل 
والشــروط  الحيــاة،  لشــريك  الســليم  االختيــار  مبــادئ  وإكســابهم  الشــخصية، 
األساســية التــي ينبغــي عليهــم االمتثــال إليهــا، وتنميــة وعيهــم بالحيــاة الزوجيــة 
وطبيعتهــا المتقلبــة، وأســاليب وطــرق إدارة النزاعــات الزوجيــة، وتوعيتهــم بأهميــة 
التوافــق االجتماعــي بيــن الزوجيــن، والمخاطــر المترتبــة علــى النزاعــات الزوجيــة علــى 

مســتوى الفــرد والمجتمــع.
− ضــرورة تصنيــف النزاعــات الزوجيــة إلــى عــدة مســتويات، والتأكيــد علــى مواجهــة 	

ــة للتصــدي  ــد مــن العناي ــذل المزي ــكل حــزم وقــوة، مــع ب جميــع أســباب النزاعــات ب
لألســباب غيــر الشــرعية ومنحهــا األولويــة.

− أهــم 	 تمثــل  كليهمــا  أو  الزوجيــن  ألحــد  الســلبية  العــادات  أن  إلــى  النتائــج  أشــارت 
معوقــات اإلصــالح األســري التــي تحــول دون تحقيــق االســتقرار األســري، تالهــا 

الزوجيــن. بيــن  المصارحــة  غيــاب 
− مــن 	 األســرية  النزاعــات  مــن  للحــد  األســاس  العامــل  الدينــي  الــوازع  تنميــة  تعــد 

منطلــق أهميتــه وقدرتــه علــى تعديــل ســلوك الزوجيــن، وحثهم على نبذ الســلوكيات 
والعــادات الســلبية، والتمســك بالعــادات والســلوكيات اإليجابيــة التــي تتســق مــع 

ــدة. ــة الحمي ــة واالجتماعي القيــم والمعتقــدات الديني
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ABSTRACT

This study discussed the issue of marital conflict from the reality of the 
records of family reform centers in Riyadh, starting from its main goals of 
identifying the causes of conflict and marrying and assessing success factors 
with conflict situations as well as factors of failure and conditions for achieving 
family stability, and estimating the obstacles that prevent this.

This study was distinguished by its theoretical framework, which 
included reviewing the subject literature and discussing the most important 
theories and presenting many previous studies that examined the topic at the 
local, Arab and international levels and ways to benefit from them.

The study reached many results, the most important of which are:
(1) The beneficiaries of the family reform centers affirm that the most 
prominent causes of marital disputes are withdrawal, introversion, weak 
religious faith, physical violence, and default in maintenance.
(2) Most of the reformers emphasized that the most important causes of 
marital conflicts are emotional drought, and substance abuse and addiction.
(3) The most important factors for success with marital conflict situations are 
evident in the spouses ’response to the reformers’ proposals and orientations, 
the flexibility of the spouses and their abandonment of intransigence and 
intolerance, the commitment of the spouses to perform their family duties, 
developing the couple’s awareness of the dangers of conflicts, not allowing 
others to directly interfere in their family lives, the conviction that marriage is 
a correct decision that you can Taking advantage of it, the couple was keen to 
change for the better and address its shortcomings.
(4) The most important factors of failure with the family conflict cases of 
the beneficiaries are the intransigence of the spouses and their intolerance 
of opinion, the lack of response to the proposals of the reformers and their 
solutions, the lack of awareness of the spouses about the risks of conflicts.
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 الفصل األول

المقدمة

مقدمة الدراسة وإشكاليتها

األســرة هــي نــواة المجتمــع وجماعتــه األولــى وركنــه القويــم، واألســاس المتيــن 
فــي تشــكيل هويتــه، واســتتباب أمنــه، وبســط طمأنينتــه التــي تنعكــس آثارهــا علــى 
األفــراد والمجتمعــات ســلبًا أو إيجابــا، وألهميــة األســرة فقــد أولــى لهــا الديــن الحنيــف 
عنايــة فائقــة بوصفهــا منحــة ربانيــة ومدرســة إيمانيــة وحصــن تربــوي منيــع يتــم فيــه 
إعــداد وتربيــة النــشء علــى القيــم اإليجابيــة من االســتقامة والتحلــي بالفضائل واألخالق 
الســامية التــي تقيهــم مــن االنحــراف الســلوكي والفســاد االجتماعــي.  ولهــذا أمتــن هللا 
علــى عبــاده الصالحيــن بهــذه النعمــة الجليلــة، بــل وأقــر مســؤوليتها فــي تأصيــل قيــم 
المجتمــع ومعاييــر ســلوكه واتجاهاتــه والتــي تحقــق أقوى وأبرز صــور األمن لدى أفرادها 
للمحافظــة علــى اســتمرار كيانهــم المــادي والمعنــوي، وفــي المقابــل اعتبــر اإلســالم كل 
انحــراف يتعــرض لــه أحــد أبنائهــا هــو نتيجــة مباشــرة للتربيــة الخاطئــة وضعــف الــوازع 

الدينــي وانســالخ الفــرد مــن مســؤولية واجبــه االجتماعــي والعقائــدي(1).
ــُه َجَعــَل  وتشــيد اآليــات القرآنيــة بتلــك المنــة قــال تعالــى فــي محكــم تنزيلــه: (َواللَّ
َبــاِت  يِّ َزَقُكــْم ِمــَن الطَّ َواِجُكــْم َبِنيــَن َوَحَفــَدًة َوَر َواًجــا َوَجَعــَل َلُكــْم ِمــْن َأْز َلُكــْم ِمــْن َأنُفِســُكْم َأْز
ــُه َعَلْيــِه َوَســلَّم( ــى اللَّ ــِه ُهــْم َيْكُفــُروَن((2).  وقولــه َصلَّ َأَفِباْلَباِطــِل ُيْؤِمُنــوَن َوِبِنْعَمــِة اللَّ
اٍع َعَلــى َأْهــِل َبْيِتــِه َوُهــَو َمْســُئوٌل َعْنُهــْم،  ُجــُل َر ِتــِه، َوالرَّ ُكــْم َمْســُئوٌل َعــْن َرِعيَّ اٍع َوُكلُّ ُكــْم َر ُكلُّ
اٍع َعَلــى َمــاِل  اِعَيــٌة َعَلــى َبْيــِت َبْعِلَهــا َوَوَلــِدِه َوِهــَي َمْســُئوَلٌة َعْنُهــْم، َواْلَعْبــُد َر َأُة َر َواْلَمــْر

ِتــِه)(3).  ُكــْم َمْســُئوٌل َعــْن َرِعيَّ اٍع َوُكلُّ ُكــْم َر ِدِه َوُهــَو َمْســُئوٌل َعْنــُه، َأال َفُكلُّ َســيِّ
وعطفــًا علــى مــا ســبق يعــد الــزواج الركيــزة األساســية التــي تقــوم عليهــا األســرة؛ 
إال أن الحيــاة الزوجيــة ال تســير علــى وتيــرة واحــدة فتشــوبها بيــن الحيــن واآلخــر بعــض 

النزاعــات التــي قــد تؤثــر علــى طبيعــة الكيــان األســري وتــزج بــه فــي بوتقــة األزمــات.  
ومما ال شــك فيه أن حالة التغيير اإليجابي الذي يشــهدها المجتمع الســعودي، 
فــي ظــل رؤيــة واضحــة ومحــددة المعالــم تهــدف إلــى إحــداث نقلــة نوعيــة وتكويــن 

مســارات جديــدة غيــر مألوفــة علــى المجتمــع تســاعده علــى بنــاء ذاتــه مــن جديــد.    
وبالطبــع فــان أي تغييــر بالمجتمعــات يقابلــه تحــول فــي أنمــاط وأدوار ووظائــف 
األســرة إلســتيعاب الحالــة الجديــدة بالمجتمــع، وإلــى أن تحدث حالــة التوازن المجتمعي 
الســتيعاب التغيــرات المجتمعيــة، قــد يحــدث فجــوة فــي نوعية العالقات داخل األســرة 

وتــزداد حــاالت النزاع األســري. 
ويبرهــن الواقــع االجتماعــي علــى أن النزاعات الزواجية انتشــرت في اآلونة األخيرة 
بشــكل ملحــوظ وملمــوس، رغمــًا عــن طبيعتهــا الناجمــة عــن التقلبــات الطبيعيــة 
للعالقــات اإلنســانية، التــي عــرف عنهــا الســالم واألمــن تــارة، والنــزاع وعــدم األمــن تــارة؛ 
إال أن واقعنــا المعاصــر يشــهد حالــة مــن ثــراء النزاعــات الزواجيــة غيــر مســبوقة، ســواء 
مــن حيــث ماهيــة هــذه الظاهــرة والتغيــر فــي أنماطهــا ومســتوياتها االجتماعيــة، أو مــن 
ــرة فيهــا، والتــي نتــج عنهــا نزاعــات زواجيــة لــم تكــن  حيــث مســبباتها والعوامــل المؤث
معهــودة، ليــس هــذا فحســب بــل واتســع نطــاق مخاطرهــا وانعكاســاتها الســلبية 
التــي باتــت تهــدد األمــن واالســتقرار األســري بوجــٍه خــاص واألمن االجتماعــي العام بوجٍه 

1 .  . )2013(. اتجاهــات الجمهــور نحــو دور اإلنرتنــت يف تهديــد األمــن االجتامعــي يف املجتمــع املــري: دراســة ميدانيــة عــى عينــة مــن الشــباب. ماجســتر غــر منشــورة. كليــة 

اآلداب: جامعــة اإلســكندرية. ص:127.

2 . سورة النحل. اآلية: 72.

3 . »مســلم بــن الحجــاج« املتــويف: 261. )2006(. صحيــح مســلم، تحقيــق: نظــر بــن محمــد الفاريــايب أبــو قتيبــة، كِتَــاب اإْلَِمــارَِة، بـَـاب فَِضيلَــِة اإْلَِمــاِم الَْعــاِدِل َوُعُقوبـَـِة الَْجائِــِر، ح 

رقــم 3414، دار طيبــة، الريــاض. ص: 266-267.
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عــام بالمملكــة العربيــة الســعودية مــن خــالل انعكاســاتها الســلبية التــي فــي مقدمتهــا 
زيــادة معــدالت الطــالق والتفــكك األســري بالمجتمــع الســعودي؛ وبمراجعــة صكــوك 
الطــالق لعقــود النــكاح مــن عــام (1435 هـــ) حتــى عــام (1439هـــ) تظهــر نســبها فــي زيــادة 
مســتمرة علــى التوالــي (%27,8، %29، %34، %36,6، %38,7)؛ ممــا يؤكــد علــى الزيــادة 
الحازمــة  المواجهــة  بـــ (%2(، رغــم  قــدرت  األخيــرة، والتــي  الســنوات  فــي  المضطــردة 
والفعالــة والجهــود الحثيثــة التــي تبذلهــا الجهــات الرســمية وغيــر الرســمية، والتــي فــي 
مقدمتهــا مراكــز اإلصــالح والمصالحــة األســرية، وانتشــارها وزيــادة اإليمــان بدورهــا 
الفعــال فــي حــل الكثيــر مــن النزاعــات الزواجيــة والمســاهمة فــي خفــض معــدالت 

الطــالق. 
عليــه فــإن الواجــب يقتضــي الدراســة الشــاملة والموضوعيــة لظاهــرة النزاعــات 
والخدمــات التــي تقدمهــا مراكــز اإلصــالح األســري، والعمــل علــى تقييــم هــذه الخدمــات 
وتقويم أوجه القصور واســتحداث خدمات نوعية جديدة، ووضع الخطط اإلســتراتيجية 
الالزمــة لتطويــر أســاليب ووســائل العمــل بمراكــز اإلصــالح األســري بوجــٍه عــام ومراكــز 
اإلصــالح األســري التــي يشــرف عليهــا وقــف الضحيــان بوجــٍه خــاص، وبالتالــي تطويــر 

اســتراتيجيات معالجــة المشــكالت األســرية لمواجهــة أســباب النزاعــات الزواجيــة.
وجديــُر بالذكــر أن مراكــز اإلصــالح األســري بالمملكــة العربيــة الســعودية، تواجــه 
تحديــات عــدة عــدة. علــى ســبيل المثــال، عــدم توفــر المعلومــات عنهــا وعــن ســبل 
التواصــل معهــا والخدمــات التــي تقدمهــا، وتعنــت وتعصب المســتفيدين وعــدم الوعي 
بأهميتهــا، واالفتقــاد إلــى القــدرة علــى توظيــف تقنيــات االتصــال واإلعــالم االجتماعــي، 
ونــدرة اســتثمار الدراســات واألبحــاث العلميــة فــي مجــاالت التنميــة األســرية، بحيــث 
تجــد نفســها فــي كثيــر مــن األحيــان فــي حاجــة ماســة وضروريــة إلــى مراكــز استشــارية 
إلدارتهــا؛ ومــن ثــم فــإن هــذه المراكــز لــم ولــن تســتطيع تقديــم خدماتهــا اإلصالحيــة 
علــى مســتوى مشــكلة النزاعــات الزواجيــة بطريقــة مهنيــة وعلميــة منهجيــة، إال إذا 
تــم تأهيلهــا للقيــام بالمهمــات الدقيقــة، ســواء فــي قدراتهــا التنظيميــة اإلداريــة، أو 

قدراتهــا البشــرية الرأســمال اجتماعيــة.
وعليه تتلخص إشــكالية الدراســة في اســتقصاء واقع النزاع الزواجي بســجالت 
اإلصــالح األســري بالمملكــة العربيــة الســعودية وذلــك مــن خــالل  التركيــز علــى تحديــد 
أســباب النــزاع الزواجــي وتقديــر عوامــل النجــاح مــع حــاالت النــزاع الزواجــي مقارنــة بتقديــر 
عوامــل الفشــل، باإلضافــة إلــى إيضــاح أولويــات تحقيــق االســتقرار األســري بالمملكــة 
عمليــة  تحقيــق  دون  تحــول  التــي  المعوقــات  عــن  والكشــف  الســعودية،  العربيــة 
االســتقرار األســري، ووضــع مقترحــات تســاهم فــي إعــداد برنامــج تأهيلــي للمســتفيدين 
مــن مراكــز اإلصــالح األســري بالريــاض لتحقيــق االســتقرار األســري بالمملكــة العربيــة 

الســعودية.

أهمية البحث وحيثياته

منهجيــة  رؤيــة  لتمثــل  ذاتــه  الموضــوع  مــن  أهميتهــا  الدراســة  هــذه  تســتمد 
تســتهدف الكشــف عــن واقــع النــزاع الزواجــي وفقــا لمــا تعكســه ســجالت اإلصــالح 
األســري بالريــاض بالمملكــة العربيــة الســعودية، فــي ظــل نــدرة األبحــاث والدراســات 
العلميــة وخاصــة االجتماعيــة التــي تناولــت موضــوع الدراســة بالبحــث والتحليــل، تزامنــًا 
مــع االنعكاســات الســلبية المتناميــة لهــذه الظاهــرة علــى مســتوى الفــرد والمجتمــع؛ 
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بحيــث تتضــح أهميتهــا فــي بعديــن:
البعد األول: األهمية النظريةأ- 

إلــى مجموعــة مــن  تتمثــل األهميــة النظريــة للدراســة فــي محاولــة التوصــل 
الحقائــق العلميــة حــول واقــع النــزاع الزواجــي بســجالت اإلصــالح األســري، وتقديــم 
إضافــة علميــة إلــى علــم االجتمــاع األســري؛ وفقــًا لمبــادئ المنهــج المســح االجتماعــي 
الهادفــة إلــى توفيــر أكبــر قــدر مــن المعلومــات حــول هــذه الظاهــرة، ســواء مــن حيــث 
إيجابــًا وســلبًا،  المؤثــرة فيهــا  أو تفســير إشــكاليتها والعوامــل  التعريــف بماهيتهــا 

والعمــل علــى التعريــف بأســس إدارتهــا للتصــدي لمخاطــر النزاعــات الزوجيــة.
البعد الثاني: األهمية التطبيقية  أ- 

تتمثــل األهميــة التطبيقيــة للدراســة فــي ســعيها الجــاد نحــو تفســير ظاهــرة 
النزاعــات الزواجيــة وعالقتهــا باإلصــالح األســري، وذلــك من خالل الكشــف عن أســبابها 
الرئيســة، وعوامــل النجــاح مــع حــاالت النزاعــات الزواجيــة مقارنــة بعوامــل الفشــل، 
وتحديــد مشــكالت النــزاع الزواجــي المتكــررة، مــع إيضــاح ســبل حمايــة حقــوق األزواج 
المتنازعيــن واألطــراف ذات العالقــة، والعمــل علــى تشــغيل مكاتــب اإلصــالح األســري 
وفــق أفضــل الممارســات العالميــة؛ ومــن ثــم فــإن الباحث يطمح إلى الوصول لوســائل 
وأســاليب علميــة منهجيــة لتوفيــر معلومــات أساســية يتــم بنــاًء عليهــا وضــع برامــج 
ــة لتحقيــق االســتقرار األســري بالمملكــة العربيــة الســعودية، وتقديــم  وقائيــة وتنموي

تصــورًا علميــًا لطبيعــة العالقــة بيــن النــزاع الزواجــي واإلصــالح األســري. 

أهداف الدراسة وتساؤالتها

تســعى هــذه الدراســة إلــى تحقيــق هــدف رئيــٍس يتمثــل فــي: دراســة النــزاع الزواجــي مــن 
واقــع ســجالت اإلصــالح األســري بالريــاض، ومــن هــذا الهــدف تنبثــق أهــداف فرعيــة 

عــدة، أهمهــا: 

تحديــد أســباب النــزاع الزواجــي مــن واقــع ســجالت مراكــز االصــالح األســري التابــع . 1
لوقــف الضحيــان بمدينــة الريــاض.   

تقديــر عوامــل النجــاح مــع حــاالت النــزاع الزواجــي مــن واقــع مــن واقــع ســجالت مراكز . 2
االصــالح األســري التابــع لوقــف الضحيان بمدينــة الرياض.

تقديــر عوامــل الفشــل مــع حــاالت النــزاع الزواجــي مــن واقــع ســجالت مراكــز االصالح . 3
األســري التابــع لوقــف الضحيــان بمدينــة الرياض.

وضــع أوليــات تحقيــق االســتقرار مــن واقــع ســجالت مراكــز االصــالح األســري التابــع . 4
لوقــف الضحيــان بمدينــة الريــاض.   

تحديــد المعوقــات التــي تحــول دون تحقيــق االســتقرار األســري مــن واقــع ســجالت . 5
مراكــز االصــالح األســري التابــع لوقــف الضحيــان بمدينــة الريــاض.

وضــع مقترحــات تســاهم فــي إعــداد برنامج تأهيلي للمســتفيدين لتحقيق االســتقرار . 6
األســري في المجتمع الســعودي.  

وضع آليات لتنفيذ مقترحات تحقيق االستقرار األسري في المجتمع السعودي.  . 7
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وبنــاء علــى هــذه األهــداف تســعى الدراســة لإلجابــة علــى تســاؤل رئيــٍس يتمثــل فــي: 
النــزاع الزواجــي مــن واقــع ســجالت اإلصــالح األســري بالريــاض ؟ ومــن هــذا التســاؤل تتفــرع 

تســاؤالت عــدة، هــي: 

مــا أســباب النــزاع الزواجــي مــن واقــع ســجالت مراكــز االصــالح األســري التابــع لوقــف . 1
الضحيــان بمدينــة الرياض؟  

مــا عوامــل النجــاح مــع حــاالت النــزاع الزواجــي مــن واقــع ســجالت مراكــز االصــالح . 2
األســري التابــع لوقــف الضحيــان بمدينــة الريــاض؟

مــا عوامــل الفشــل مــع حــاالت النــزاع الزواجــي مــن واقــع ســجالت مراكــز االصــالح . 3
األســري التابــع لوقــف الضحيــان بمدينــة الريــاض؟

مــا أوليــات اإلصــالح األســري لتحقيــق االســتقرار األســري مــن واقــع ســجالت مراكــز . 4
االصــالح األســري التابــع لوقــف الضحيــان بمدينــة الريــاض؟ 

مــا معوقــات اإلصــالح األســري التــي تحــول دون تحقيــق االســتقرار األســري مــن . 5
واقــع ســجالت مراكــز االصــالح األســري التابــع لوقــف الضحيــان بمدينــة الريــاض؟ 

ما مقترحات تحقيق االستقرار األسري في المجتمع السعودي؟   . 6
ما آليات تنفيذ مقترحات تحقيق االستقرار األسري في المجتمع السعودي؟  . 7
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مفاهيم الدراسة

1 .Marital Conflict :النزاع الزواجي
عــرف “بــدوي” النــزاع الزواجــي مــن منظــوره االجتماعــي العــام بأنــه “أحــد أنمــاط 
التفاعــل االجتماعــي، الــذي ينشــأ عــن تعــارض المصالــح وهــو موقــف تنافســي، يعــرف 
فيــه كل مــن المتنافســين غريمــه، ويــدرك أن ال ســبيل إلــى التوفيــق بيــن مصالحــه، 
ومصالــح الغريــم، فتنقلــب المنافســة بينهمــا إلــى صــراع، حيــث يعمــل كل منهمــا علــى 
تحطيــم اآلخــر والتفــوق عليــه؛ فالنــزاع إذًا حالــة انفعاليــة مؤلمــة تنتــج عــن الرغبــات 
ذاتهــا  عــن  بالتعبيــر  لرغبــة مكبوتــة  الســماح  أو  الحاجــات،  المتضــادة وعــدم إشــباع 

شــعوريًا”(4).
ويعرف »كارولين تولورونليك Caroline Tolorunleke« النزاعات الزوجية بكونها 
ــاد بأدوارهمــا  ــر أو االضطــراب بيــن الزوجيــن، تحــول بينهمــا وبيــن القي ــة مــن التوت »حال
ــا  ــدًا رئيســًا الســتدامة الســالم واالســتقرار فــي مجتمعاتن ــل وتشــكل تهدي ــة، ب الزوجي

الصغيــرة والكبيــرة علــى حــد ســواء«(5).
2 .Family Reform :اإلصالح األسري

”المعاقــدة  عــن  عبــارة  بأنــه  األســري  اإلصــالح  والشــلبي”  درعــان  “آل  عــرف 
واالتفــاق علــى إزالــة التنافــر وإنهــاء النزاعــات الزوجيــة واألســرية بالتوفيــق والمســالمة 

بينهــم علــى وجــه مشــروع“(6).
تخضــع  طبيعيــة  “ظاهــرة  بأنــه  األســري  اإلصــالح  وإبراهيــم”  “فهــد  ويعــرف 
لهــا نواميــس الكــون وشــؤون الحيــاة مــن خــالل التفاعــالت والعالقــات والتبــادالت 
االجتماعيــة المســتمرة والتــي تفضــي إلــى تغيــر إيجابــي دائــم علــى مســتوى األســرة، أو 
هــو: تقويــم األخطــاء وإزالــة بــذور الفســاد؛ للحصــول علــى الحالــة األســرية المســتقيمة 
النافعــة؛ لتقويــة الربــاط الــذي تقــوم عليــه الجماعــة – اللبنــة األساســية التي يقــوم عليها 

المجتمــع، وذلــك مــن خــالل القــرآن الكريــم”(7).

4 .   زيك بدوي. )1982(. معجم مصطلحات العلوم االجتامعية، مكتبة لبنان، بروت. ص:79.

5 . Caroline Aduke Tolorunleke. )2014(. Causes of Marital Conflicts Amongst Couples in Nigeria: Implication for 
Counselling Psychologists. Social and Behavioral Sciences. Vol. 140, p: 21-22.

6 . عــي بــن محمــد آل درعــان ويــارس مصطفــى الشــلبي. )2011(. واقــع اإلصــاح واإلرشــاد األرسي يف جمعيــة املــودة الخريــة لإلصــاح االجتامعــي مبنطقــة مكــة املكرمــة وســبل 
       www.almawaddah.net  :التطويــر دراســة اســتطاعية يف محافظــة جــدة، جمعيــة املــودة الخريــة لإلصــاح األرسي، اململكــة العربيــة الســعودية، ص: 10،  املصــدر التــايل

ــدد خــاص  ــداد اآلداب، ع ــة م ــة، مجل ــاء دراســة موضوعي ــن خــال ســورة النس ــلم م ــت املس ــم. )2011(. أســس إصــاح البي ــد وانتصــار ســامي إبراهي ــد فه ــه محم ــد الل 7 . عب

باملؤمتــرات 2019-2018، الجامعــة العراقيــة، كليــة اآلداب: العــراق. ص: 44-45.
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الفصل الثاني

اإلطار النظري 
والدراسات السابقة
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خصائص النزاعات الزوجية:

للتعــرف علــى خصائــص النزاعــات الزوجيــة، البــد مــن عــرض المفهــوم بشــكل 
متعمــق. فمصطلــح النــزاع الزواجــي يتكــون مــن لفظتيــن، اللفظــة األولــى “النــزاع” 
المشــتقة فــي اللغــة العربيــة مــن الفعــل نــزع، ونــزع الشــيء مــن مكانــه، أي قلعــه مــن 
مكانــه، والمنازعــة تفيــد الخصومــة فــي الحــق، ويســتدل بهــا علــى الصــراع والخصومــة 
فــي الحــق؛ أي أن أحــد األطــراف علــى الحــق واآلخــر علــى الباطــل(8). وفــي اللغــة اإلنجليزيــة 
يقابلهــا كلمــة »conflict” بمعنــى نــزاع أو خــالف أو تعــارض أو تضــارب أو تصــادم أو 

صــراع بيــن طرفيــن أو أكثــر(9).
 بينمــا تشــتق اللفظــة الثانيــة “الزواجيــة” مــن كلمــة زوج، والــزوج هــو البعــل؛ 
أي الرجــل وبإطالقهــا تشــمل المــرأة ألنهــا شــريكة فــي الحيــاة الزواجيــة، بدليــل قولــه 
تعالــى )اســكن أنــت وزوجــك الجنــة((10)، وقيــل تطلــق علــى النــكاح، ويــراد بهمــا نفــس 
المعنــى، والنــكاح بالضــم والجمــع مأخــوذة مــن قــول تناكحــت األشــجار، أي انضمــت إلــى 
بعضهــا، وكذلــك نكــَح المطــر األرض بمعنــى اختلــط بهــا. قــال األزهــري: أصــل النــكاح 
ــاح، وقــد يطلــق  ــه ســبب للــوطء المب ــكاح ألن ــزوج ن فــي كالم العــرب الــوطء، وقيــل للت
عليــه العقــد، فتقــول نكحتهــا ونكحــت هــي أي تزوجــت، وهــي ناكــح فــي بنــي فــالن أي 
ذات زوج منهــم، ويســتدل مــن هــذا المعنــى علــى أن الــزواج هــو الــوطء المبــاح(11)، وفــي 
اللغــة اإلنجليزيــة يعبــر عنهــا بكلمــة “Marital” بمعنــى زوجــي أو أي أمــر متعلــق بالــزواج 

أو االرتبــاط بيــن الرجــل والمــرأة(12).
وفــي االصطــالح يــرادف مفهــوم النــزاع الزواجــي Marital Dispute، مفاهيــم عــدة، 
 ،Marital Differences الخالفات الزوجية ،Marital Conflict مثال ذلك: الصراع الزواجي
األزمــات الزوجيــة  Marital Crises، الكــدر الزواجــي Marital Distress؛ ومــن منطلــق ذلــك 
فقــد قــدم الباحثيــن والدارســين تعاريــف عــدة للتعبيــر عــن ماهيــة هــذا المصطلــح 
أهمهــا التعريــف الــذي قدمــه “بــدوي” بأنــه أحــد أنمــاط التفاعــل االجتماعــي، الــذي ينشــأ 
عــن تعــارض المصالــح وهــو موقــف تنافســي، يعــرف فيــه كل مــن المتنافســين غريمــه، 
ويــدرك أن ال ســبيل إلــى التوفيــق بيــن مصالحــه، ومصالــح الغريــم، فتنقلــب المنافســة 
بينهمــا إلــى صــراع، حيــث يعمــل كل منهمــا علــى تحطيــم اآلخــر والتفــوق عليــه؛ فالنــزاع 
إذًا حالــة انفعاليــة مؤلمــة تنتــج عــن الرغبــات المتضــادة وعــدم إشــباع الحاجــات، أو 

الســماح لرغبــة مكبوتــة بالتعبيــر عــن ذاتهــا شــعوريًا(13).

بيــن  بأنــه عــرض الضطــراب أســري يظهــر  الزواجــي  النــزاع  ويعــرف “عــوض” 
كال الزوجيــن، أو بيــن أحدهمــا فــي عالقتــه مــع أفــراد األســرة فــي صــور مــن الصــراع أو 
المشــاحنات، وســوء االتصــال والعالقــات الســيئة، والتفاعــل غيــر اإليجابــي، أو تــرك أحــد 

الزوجيــن أو كليهمــا مســكن الزوجيــة، أو حــدوث شــجار باالعتــداء أو الســب(14).

8 . محمد أيب بكر الرازي. )1936(. مختار الصحاح، املطبعة األمرية، القاهرة. ص: 16.

9 . منر بعلبيك ورمزي منر بعلبيك. )2008(. املورد الحديث، دار العلم للمايني، بروت، لبنان. ص:258. 

10 . سورة البقرة، اآلية: 35.

11 .  محمد أيب بكر الرازي. مختار الصحاح، مرجع سابق. ص: 84.

12 . منر بعلبيك ورمزي منر بعلبيك. املورد الحديث. مرجع سابق. ص:7.4. 

13 . أحمد زيك بدوي. )1982(. معجم مصطلحات العلوم االجتامعية، مكتبة لبنان، بروت. ص:79.

14 . عبــد النــارص عــوض. )1985(. العاقــة بــني مامرســة أســلوب العــاج األرسي مــع حــاالت النزاعــات وبــني أداء األرسة لوظائفهــا، رســالة ماجســتر غــر منشــورة، كليــة الخدمــة 

االجتامعيــة، جامعــة حلــوان، القاهــرة. ص:17.
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ويذهــب “منصــور” إلــى أن النزاعــات الزواجيــة هي خالفات مســتمرة بين الزوجين، 
ويترتــب عليهــا ســيطرة الشــعور باالغتــراب علــى الحيــاة األســرية، بحيــث تتطلــب هــذه 
النزاعــات تقديــم مســاعدات فنيــة متخصصــة، تســتهدف تنميــة الوعــي لــدى الزوجيــن، 

وتبصيرهمــا بمشــكالت األســرة وأســاليب مواجهتهــا(15).
ويــرى “عبــد المجيــد” أن النزاعــات الزواجيــة هــي الخالفــات شــبه الدائمــة بيــن 
الزوجيــن، والتــي تتخــذ شــكل المشــاجرات، والنقــد المتبــادل بينهمــا، وعــدم القــدرة علــى 
ــًا للعنــف، ويترتــب علــى ذلــك مشــاعر الكراهيــة  اتخــاذ القــرارات األســرية، وتصــل أحيان
بيــن الزوجيــن، أو فتــور فــي المشــاعر وضعــف بالمســؤولية المتبادلــة فيمــا بينهمــا، 
والشــعور بفقــدان األمــل والتشــاؤم، مــن اســتمرارية العالقة بصورة تهــدد باالنفصال، 

وإن كانــت لــم تصــل للطــالق(16).
ويشــير »كفافــي« إلــى النــزاع الزواجــي بأنه الســيطرة والرغبة فــي االنتقام وتوجيه 
الضربــات للطــرف اآلخــر، دون شــفقة أو مراعــاة لقيــم أو أخــالق، فــكل مــن الزوجيــن 

يســعى إلــى تحطيــم اآلخــر، والقضــاء عليــه؛ ممــا يجعــل الحيــاة مســتحيلة بينهمــا(17).
ويعبــر »كمــال« عــن النزاعــات الزوجيــة بتعريفيــن )أ( التعريــف األول: نقــص فــي 
إشــباع حاجــات أحــد الزوجيــن؛ ممــا يــؤدي إلــى أنمــاط مــن الســلوك الــذي يخالــف حاجــات 
ارتباطــات األســرة. )ب( التعريــف الثانــي: خالفــات تنجــم عــن عــدم تضامــن الزوجيــن 

نفســيًا أو اجتماعيــًا، وعــدم اتفاقهمــا فــي العــادات وأســاليب الحيــاة(18).
نظــر  وجهــات  تضــارب  بكونهــا  الزواجيــة  النزاعــات  »الجهنــي«  يعــرف  بينمــا 
الزوجيــن حيــال بعــض األمــور التــي تخــص أحدهمــا أو كليهمــا، بحيــث تســتثير انفعــال 

التفكيــر فيــه(19). الغضــب أو الســلوك االنتقامــي أو 
 2006; White & Klein,« والباحثيــن  االجتماعييــن  المنظريــن  بعــض  ويعتقــد 
Farrington & Chertok, 1993 Kline, Pleasant, Whitton & Markman ;2002” أن النزاع 
الزواجــي هــو حــدث طبيعــي بيــن األزواج، أو ظاهــرة حتميــة تحــدث فــي جميــع العالقــات 
األســرية، إمــا بشــكل علنــي أو بشــكل ســري ممــا يؤكــد علــى أنــه قــد ال يتــم التعبيــر عنهــا 

خارجيــًا(20).
وتذهــب »مرســي« إلــى أن النزاعــات الزواجيــة هــي عبــارة عــن النزاعــات الناشــئة 
بيــن الزوجيــن نتيجــة عــدم التقــارب فــي الخصائــص الشــخصية، أو لوجــود مشــكالت 
اقتصاديــة، أو الضغــوط الخارجيــة التــي تقــع علــى أحدهمــا أو كليهمــا؛ ممــا يترتــب عليــه 
إلــى اضطــراب  تــؤدي  التــي  الجســمية  أو  النفســية  عــدم إشــباع بعــض االحتياجــات 

العالقــة الزوجيــة(21).
أمــا »الدهــري« فيعــرف النزاعــات الزواجيــة بأنهــا عائــق يمنــع الزوجيــة أو أحدهمــا 
مــن إشــباع حاجاتــه األساســية، فيشــعران باإلحبــاط والحرمــان واأللــم، وقــد يكــون 
النــزاع مؤقتــًا أو طويــل األمــل، ويمثــل فتــرات حرجــة فــي حيــاة األســرة كلهــا؛ ألنــه ينتــاب 
15 . حمــدي منصــور. )1992(. قيــاس شــعور باالغــرتاب بــني الزوجــني كمحــك يف تشــخيص حــاالت النزاعــات الزواجيــة يف خدمــة الفــرد، املؤمتــر العلمــي الســادس، كليــة الخدمــة 

االجتامعيــة، جامعــة حلــوان، القاهــرة. ص:383-382.

16 . هشــام عبــد املجيــد. )1993(. فعاليــة منــوذج عمليــة املســاعدة يف خدمــة الفــرد يف تخفيــف حــدة النزاعــات الزواجيــة دراســة مقارنــة بــني الحــاالت التلقائيــة والحــاالت املحولــة 
مــن املحكمــة، املؤمتــر العلمــي الســابع، كليــة الخدمــة االجتامعيــة، جامعــة حلــوان، القاهــرة. ص:414.

17 . عاء الدين كفايف. )1999(. اإلرشاد والعاج النفيس األرسي: املنظور النسق االتصايل، دار الفكر العريب، القاهرة. ص:245.

18 . طارق كامل. )2005(. األرسة ومشاكل األرسة االجتامعية دراسة شباب الجامعة، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية. ص: 36.

19 . عبد العزيز الجهني. )2006(. الخافات الزوجية يف املجتمع السعودي، وزارة الشؤون االجتامعية، املركز الوطني للدراسات األمنية، الرياض. ص:14.  

20 . Faith Troupe. )2008(. Marital Conflict: A Longitudinal Study, PhD, College Of Human Sciences, Florida 
State University, U. S. A. p: 8. 

21 . صفاء مريس. )2008(. االختاالت الزوجية: األسباب والعواقب والوقاية والعاج، دار إيرتاك، القاهرة. ص:43.
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أعضــاء األســرة نــوع مــن الذعــر وفقــدان الســيطرة حتــى يتــم الوصــول لحــل(22).
وتخلــص »قــدور« إلــى أن النــزاع الزواجــي هــو عبــارة عــن اضطــراب فــي العالقــة بيــن 
الزوجيــن، وســوء تواصــل بينهمــا؛ ينتــج عــن صعوبــات متعــددة تحــد مــن قدرتهمــا علــى 
التخلــص منهــا، وتذليــل الصعوبــات المتعلقــة بالعالقــة مــع األبنــاء والجوانــب الماليــة، 
والعالقــات االجتماعيــة، وتوفيــر المســاندة األســرية؛ ممــا يخلــق معانــاة نفســية قــد تــؤدي 

إلــى الطــالق(23).
ويقصــد بالنــزاع فــي »قامــوس أكســفورد« كونــه سلســلة مــن الخالفــات أو الجــدال، 
وعــدم التوفيــق بيــن اآلراء والمبــادئ، وتوجــد عندمــا يرغــب شــخصان فــي تنفيــذ أعمــال 
غيــر متوافقــة، حيــث يريــد كالهمــا أن يفعــل أشــياء مختلفــة وهــذه األشــياء المختلفــة غيــر 
متوافقــة لــكل منهمــا، مثــال ذلــك، عندمــا يريــد أحدهــم أمــرًا معينــًا أو رغبــة ال تتفــق مــع 
الطــرف اآلخــر. فالنــزاع إذًا تعبيــر عــن الخــالف حــول األهــداف أو االهتمامــات بيــن طــرف وآخــر، 
والنــزاع الرئيــس يكمــن فــي المصالــح المتعارضــة لــكل مــن الطرفيــن؛ معبــرًا عــن حالــة مــن 
عــدم التوافــق بيــن األشــخاص واآلراء أو االهتمامــات غيــر المتوافقــة، والتــي تمنــع الفــرد أو 
الجماعــة مــن تحقيــق أهدافهــا، وبذلــك ينشــأ النــزاع بســبب عــدم التوافــق فــي األهــداف(24).  
الزوجيــة بكونهــا  النزاعــات   »Caroline Tolorunleke ويحــدد »كاروليــن تولورونليــك 
حالــة مــن التوتــر أو االضطــراب بيــن الزوجيــن، تحــول بينهمــا وبيــن القيــاد بأدوارهمــا الزوجيــة، 
بــل وتشــكل تهديــدًا الســتدامة الســالم واالســتقرار فــي مجتمعاتنــا الصغيــرة والكبيــرة 

علــى حــد ســواء(25).
ويقــدم بعــض الباحثيــن »باتريســيا شــيرين، ربيــكا فييــرا، فيفيــان جــوالرت وأدريانــا 
واجنر Patrícia Scheeren, Rebeca Vieira, Viviane Goulart & Adriana Wagner” للنزاعات 
الزوجيــة مفهومــًا يفيــد موقــف ينطــوي علــى كل مــن االختــالف الســلبي واإليجابــي فــي الــرأي؛ 
بوصفــه حــدث موجــود فــي كل عالقــة زوجيــة، وبالتالــي فــإن أحــد الجوانب األكثــر أهمية لتقييم 

الصحــة الزوجيــة هــو كيفيــة حــل األزواج لنزاعاتهــم(26). 
الزوجيــة تعبــر عــن مجموعــة مــن الخالفــات  النزاعــات  ويؤكــد »الكعبــي« علــى أن 
ــر فــي  ــزوج والزوجــة بشــكل يســبب صراعــات بينهــم، ويؤث ــن ال ــي تحــدث مــا بي ــة الت الزواجي
ذات الوقــت علــى طبيعــة البنــاء األســري بشــكل ســلبي، األمــر الــذي يســتوجب تدخــل مهنــي 

مقصــود، بهــدف إحــداث التكيــف واالســتقرار(27).
  ”Weisfeld, Shattuck, Weisfeld ويفيــد »ويزفلــد وشــاتوك وويزفلــد وإمــام أوغلــو
بــأن النــزاع الزواجــي هــو حالــة مــن عــدم الرضــا الزواجــي وعــدم االســتقرار   & Imamoğlu
األســري، فــي هــذه العالقــة المفيــدة طويلــة األمــد، تؤثــر علــى رعايــة النــشء، ولياقــة الزوجين 
اإلنجابيــة، فالنــزاع الزواجــي ظاهــرة متوقعــة نظــرًا الســتراتيجياتهم التناســليةالمتطورة 

المتناقضــة(28).
22 . صالح الداهري. )2008(. اإلرشاد الزواجي واألرسي، دار صفاء، عامن، األردن. ص:87.

23 . نويبات قدور. )2012(. العاقة الزوجية املتكدرة وآثارها عى الصحة النفسية للزوجني واألبناء، مجلة العلوم اإلنسانية واالجتامعية، ع8، ص 220.

24 . Eirene Leela Rout & Nelson Omiko. )2014(: Corporate Conflict Management Concepts And Skills, phi learning 
private limited, delhi. P:27-29.
25 . Caroline Aduke Tolorunleke. )2014(. Causes Of Marital Conflicts Amongst Couples in Nigeria: Implication for 
Counselling Psychologists, Social and Behavioral Sciences, vol 140, p: 21-22.

26 . Patrícia Scheeren, Rebeca Andrade Vieira, Viviane Ribeiro Goulart & Adriana Wagner. (2014). Marital Quality and 
Attachment: The Mediator Role of Conflict Resolution Styles, May-Aug, Vol. 24, No. 58. Pp.: 177-178.

ــة دراســات وأبحــاث، جامعــة جلفــة،  27 . إبراهيــم محمــد الكعبــي. )2015(. تطويــر منــوذج لحــل الخافــات األرسيــة يف املجتمــع القطــري مــن منظــور مهنــة الخدمــة االجتامعيــة، مجل

ــر. ص: 15. الجزائ

28 . Glenn E. Weisfeld, Kraig S Shattuck, Carol Weisfeld & E. Olcay Imamoğlu. )2015(. Sources of Marital Conflict in 
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ويقتــرح »شــاكرامي وآخــرون Shakarami et al« للنــزاع الزواجــي تعريفــًا بكونهــا 
تعــارض وجهــات النظــر فــي أمــور الحيــاة المختلفــة بيــن الزوجيــن، األمــر الــذي يــؤدي 
ــى المســتوى الشــعوري، وقــد  ــًا مــا يكــون عل ــى خصومــة أو مشــاجرة بينهمــا، وغالب إل
يعــود ألســباب شــخصية أو خارجيــة يعجــزان عــن مواجهتهــا، إمــا لقصــور فــي مهــارات 
التواصــل، أو عــدم اندماجهمــا فــي أنشــطة مشــتركة تــؤدي إلــى عــدم إشــباع بعــض 

ــة ككل(29). ــكال الطرفيــن، أو عــدم الرضــا عــن العالقــة الزوجي الحاجــات ل
وتــورد »بهنســي« للنزاعــات الزوجيــة ثالثــة تعاريــف هــي )أ( العالقــات الســيئة 
التــي تســود جــو األســرة بســبب النقــص فــي التكامــل العاطفــي؛ فيضيــق كل مــن 
الزوجيــن بــود األخــر. )ب( حالــة أو ظــرف يعانــي منهــا العميــل –أحــد الزوجيــن أو كليهمــا- 
عجــز عــن أداء لــدوره أو قصــور فــي ذاتــه. )ج( حالــة مــن عــدم االتفــاق القائــم أساســًا بيــن 

الزوجيــن؛ ممــا يــؤدي إلــى حــدوث اضطــراب فــي العالقــات الزواجيــة(30).
ويذهــب الباحــث إلــى أنــه بتحليــل هــذه التعريفــات؛ يتضــح أن مفهــوم النزاعــات 
الزوجيــة علــى الرغــم مــن تنــوع التعاريــف التــي طرحهــا الباحثيــن والدارســين وتعددهــا 
للتعبيــر عــن االســتعماالت المختلفــة لهــذا المصطلــح إال أنهــا تعكــس جملــة مــن 

ــي يمكــن إجمالهــا فــي:  الخصائــص المشــتركة والت
الشــمول Inclusion: يتســع نطــاق النزاعــات الزواجيــة لتشــمل مختلــف مجــاالت . 1

والبيئيــة  والثقافيــة  والسياســية  واالجتماعيــة  االقتصاديــة  بأبعادهــا  الحيــاة، 
إلــخ. والعقائديــة.... 

النســبية Relativity: تتســم النزاعــات الزواجيــة باختــالف مؤشــراتها ومعاييرهــا، فمــا . 2
يعــد نــزاع داخــل محيــط أســري ال يعــد نــزاع لــدى محيــط أســري نظيــر لــه ســواء 

داخــل المجتمــع الواحــد أو المجتمعــات اإلنســانية بوجــٍه عــام.
التداخــل Overlap: تعبــر النزاعــات الزواجيــة عــن جملــة مــن العوامــل الشــخصية . 3

والبيئيــة، التــي تؤثــر فــي محصلتهــا النهائيــة بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر.
أو . 4 دون مقدمــات  لحظــي  بشــكل  الزواجيــة  النزاعــات  تحــدث   :Immediate اآلنيــة 

تمهيــد؛ بــل هــي عبــارة عــن حالــة مــن االختــالف حــول أي األمــور الحياتيــة والمواقــف 
المختلفــة.

الحياتيــة . 5 والوقائــع  باألحــداث  الزواجيــة  النزاعــات  تتأثــر   :Accumulation التراكــم 
الســابقة؛ بحيــث تشــكل أحــد الروافــد األساســية لبلــورة ماهيتهــا ومراحلهــا وتحديــد 

مســتوى شــدتها.
التنشــئة االجتماعيــة فــي طريقــة . 6 تؤثــر   :Social Privacy الخصوصيــة االجتماعيــة 

اختــالق النزاعــات الزواجيــة بيــن األزواج، بــل وفــي طريقــة وأســاليب التفاعــل معهــا 
ومعالجتهــا.

التطــور Evolution: تتميــز النزاعــات الزواجيــة بالقدرة علــى مواكبة الحراك االجتماعي . 7
واالستجابة لمتغيراته المختلفة.

السلبية Negativity: إعاقة األزواج من إشباع حاجاتهم العاطفية واالجتماعية، بل . 8

Five Cultures, Evolutionary Psychology Wayne State University, Detroit, USA, Vol13, no1, p:4.
29 . Mohammad Shakarami, Kianoosh Zahrakar  & Farshad Mohsenzadeh. (2016). Determine The 
Contribution Of Conflict Resolution Styles In Predicting Marital Commitment, Journal Of Research & Health 
Social Development & Health Promotion Research Center, Vol. 6, No. 4, Sep & Oct 2016,  Pages: 438- 444

30 . فايــزة محمــد رجــب بهنــيس. )2018(. مامرســة العــاج األرسي مــن منظــور طريقــة العمــل مــع الجامعــات لتنميــة الحــوار األرسي مــع حــاالت النزاعــات الزواجيــة: دراســة 
مطبقــة عــى مكتــب التوجيــه واالستشــارات األرسيــة محافظــة البحــرة مركــز كــوم حــامدة، مجلــة الخدمــة االجتامعيــة، الجمعيــة املريــة لألخصائيــني االجتامعيــني، القاهــرة، 

ع59، ج1. ص: 60-61.
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وتهديد اســتقرارهم األســري واالجتماعي بقيادة حياتهم الزوجية إلى االنفصال.
التنافــر Disharmony: عــدم التوافــق بيــن األزواج ســواء فــي اآلراء أو االهتمامــات أو . 9

المشــاعر أو األهــداف الشــخصية واالجتماعيــة. 
االزدواجيــة Duplication: تعبــر النزاعــات الزواجيــة عــن االختــالف الســلبي واإليجابــي . 10

فــي الــرأي واالهتمــام واألهــداف الشــخصية والعامــة.
التوقــع Expectation: النزاعــات الزواجيــة ظاهــرة اجتماعيــة متوقعــة نظــرًا لتطــور . 11

وتناقــض االســتراتيجيات النفســية والبدنيــة والبيولوجيــة للزوجيــن.
التفاعــل االجتماعــي Social Interaction: تعــد النزاعــات الزواجيــة حالــة مــن التفاعــل . 12

الزواجــي علــى مســتوى الحيــاة األســرية واالجتماعيــة. 
ويمكــن إلقــاء المزيــد مــن الضــوء علــى خصائــص النزاعــات الزواجيــة مــن خــالل 

الشــكل البيانــي التالــي:

شكل رقم )1) خصائص النزاعات الزواجية(31)

مــن  حالــة  عــن  عبــارة  بأنهــا  الزواجيــة  النزاعــات  تعريــف  يمكــن  عليــه  وبنــاء 
التفاعــل االجتماعــي الســلبي؛ التــي تتأثــر بالعديــد مــن العوامــل الشــخصية واالجتماعيــة 
والموقفيــة، وتعبــر عــن عــدم التوافــق بيــن الزوجيــن حــول االهتمامــات واألهــداف، مــن 
شــأنها إعاقة إشــباع احتياجاتهم العاطفية واالجتماعية، وتهديد اســتقرارهم األســري 

واالجتماعــي.

31 . إعداد الباحث
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مستويات النزاعات الزوجية:

صنــف “جوريــن Goren” النزاعــات الزوجيــة وفقــًا لحدتهــا إلــى ثــالث مســتويات، 
نزاعــات بســيطة، نزاعــات متوســطة، ونزاعــات ســديدة، ويمكــن التمييــز بينهــم علــى 

النحــو اآلتــي(32):

1 (Minor Marital Disputes :المستوى األول: النزاعات الزوجية البسيطة
ــًا  يطلــق علــى هــذا المســتوى النزاعــات البســيطة؛ ألخذهــا مــن مســماها عنوان
لجوهرهــا، بمعنــى أنهــا تعبــر عــن النزاعــات الزوجيــة أو الخالفــات الزوجيــة بمعنــى أدق؛ 
فهــي التــي تحــدث بيــن األزواج بشــكل مســتمر علــى مــدار اليــوم، وتظهــر بدافــع التعبيــر 
عــن وجهــات النظــر حــول األمــور الحياتيــة الروتينيــة، وتجســدها حــاالت الغضــب والتذمر، 
وغالبــًا مــا يســعى كليهمــا إلــى مواجهتهــا بنــوع مــن المرونــة والحكمة؛ لضمــان التفاعل 
فيمــا بينهــم والمحافظــة علــى الثقــة وأواصــر العالقــة األســرية الطبيــة، بمــا يكتنفهــا 

مــن منــاح نفســي وعاطفــي يســوده الحــب والمــودة والتواصــل الجيــد بيــن الزوجيــن.

2 (setupsiD latiraM etaidemretnI المستوى الثاني: النزاعات الزوجية المتوسطة
تتســم النزاعــات الزوجيــة فــي هــذا المســتوى بالشــدة إلــى حــٍد مــا، والقــدرة علــى 
االســتمرار لفتــرات طويلــة غيــر محــددة، وغالبــًا مــا تشــير إلــى الصــراع بمعنــاه الحقيقــي 
ــان، بحيــث يكــون هــذا  ــي فــي بعــض األحي ــادل العنــف اللفظــي والبدن مــن العــداوة وتب
المســتوى نــزاع هــدام يثيــر القلــق والنفــور حــال اســتمراره، بــل ويؤخــذ عليــه طابــع 
التناقــض مــن اســتمرار قنــوات االتصــال بيــن الزوجيــن والرغبــة الجــادة منهمــا فــي 
حــل النزاعــات الســتمرار الحيــاة الزوجيــة مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى يمكــن تشــبيهه 
بالخــرس الزوجــي حيــث ســكون النزاعــات وكمونهــا تــارة، واندالعهــا كالنــار فــي الهشــيم 

تــارة أخــرى.

3 (stciflnoC latiraM ereveS    المستوى الثالث: النزاعات الزوجية الشديدة
تتســم النزاعــات الزوجيــة فــي هــذا المســتوى بالشــدة بمعناهــا الحقيقــي، فهــي 
تمتــد لفتــرة زمنيــة تزيــد عــن ســتة أشــهر تقريبــًا، وتســتند علــى قــرار نهائــي بــأن الحــل 
األســاس للنزاعــات الزوجيــة هــو االنفصــال، بحيث يتجســد هذا المســتوى في مرحلتين: 

الزوجيــن،  بيــن  المرحلــة مشــاعر ســلبية عــدة  القــرار: تســود هــذه  )أ( مرحلــة 
ملؤهــا حــدة الغضــب والكراهيــة والتذمــر والحقــد المفضــي إلــى العــداوة الشــديدة، 
واضطــراب قنــوات االتصــال والتواصــل األســري فيمــا بينهمــا، بــل وانعدامهــا فــي كثيــر 
مــن األحيــان؛ إلنتيابهــم حالــة مــن الخصــام والهجــر والكــره والنــدم الشــديد لالرتبــاط أو 

حتــى لمجــرد المعرفــة.
)ب( مرحلــة االنتقــام: يســيطر علــى الزوجيــن فــي هــذه المرحلــة مشــاعر االنتقــام، 
ورفــض التصالــح واالعتقــاد الراســخ بــأن االنفصــال هــو االختيــار العملــي للتغلــب علــى 
مرحلــة النــزاع؛ فاســتمرار الحيــاة الزوجيــة علــى هــذا النحــو، مــن المتوقــع أن يــؤول إلــى 
التشــاجر واالشــتباك واالعتــداء المفضــي إلــى اإلصابــة أو القتــل، إمــا القتــل المعنــوي 

ــد الوهــاب شــلبي.  ــم عب ــا نعي ــة املعــارصة. دار املكتــب الجامعــي الحديــث: اإلســكندرية. ص:239. دالي ــاء األرسة واملشــكات األرسي ــد الخالــق محمــد عفيفــي. )2011(. بن 32 . عب
)2015(. النزاعــات الزواجيــة ومهــارات الحــوار الزواجــي، مجلــة الخدمــة االجتامعيــة، الجمعيــة املريــة لألخصائيــني االجتامعيــني، ع54، ص ص: 239-255. نــر الديــن جابــر 

وســليمة حفظــي. )2012(. تغيــر األدوار وظهــور مــؤرشات الــراع الزواجــي يف األرسة، مجلــة التغيــر االجتامعــي، جامعــة محمــد خيــر بســكرة، الجزائــر، ع 5، ص: 108-95. 
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المنطــوي علــى ســقوط قنــاع االحتــرام المتبــادل بيــن الزوجيــن، وإمــا القتــل المــادي 
المصاحــب للنــزاع الحــاد والتطــاول اللفظــي والبدنــي، بحيــث يكــون المؤشــر األســاس 
االجتماعيــة  التنشــئة  هــو  المســتوى  لهــذا  والمعنويــة  الماديــة  النتائــج  بيــن  لتمييــز 

والطبقــة االجتماعيــة التــي ينتمــي لهــا الزوجيــن. 
وأن  واحــدة،  الزوجيــة  النزاعــات  أن  يتضــح  الثــالثة،  المســتويات  إلــى  بالنظــر 
معيــار تحديــد مســتواها هــو ســلوك الزوجيــن فــي التعامــل معهــا، بمعنــى أن التزامهما 
ــر أمــر هيــن ال يتجــاوز المســتوى األول مــن  ــزاع كبي ــرام قــد يجعــل مــن ن بالحــوار واالحت
منطلــق رغبتهمــا الجــادة فــي المحافظــة علــى الحيــاة األســرية، علــى عكــس آخريــن قــد 
يجعــال مــن نــزاع زواجــي بســيط مشــكلة معقــدة تصــل إلــى مســتوى الحقــد والتنافــر 
واالنتقــام؛ نظــرًا لغيــاب الحكمــة فــي إدارة النــزاع والتعامــل مــن منطلــق األنانيــة وعــدم 

احتــرام الطــرف اآلخــر أو الربــاط الزواجــي المقــدس والرغبــة العميــاء فــي االنتقــام.
 ومــن ثــم ينبغــي التأكيــد علــى أنــه بالرغــم مــن ســهولة التغلــب علــى نزاعــات 
المســتوى األول؛ إال أن إهمالهــا وتراكمهــا مــن المتوقــع أن يؤثــر بشــكل ســلبي علــى 
األمــن األســري، ويــؤدي مــع مــرور الوقــت إلــى نزاعــات متوســطة ونظيــر لهــا شــديدة؛ 
لــذا ينبغــي علــى الزوجيــن وضــع حــد للخالفــات والنزاعــات األســرية، وااللتــزام بالهــدوء 
والتفاهــم ومبــادئ الحــوار البنــاءة التــي تســهم فــي المحافظــة علــى ســالمة الكيــان 
األســري بوجــٍه خــاص، والكيــان االجتماعــي بوجــٍه عــام ألن اإلضــرار باألمــن األســري حتمــًا 

إضــرار بأمــن المجتمــع العــام واســتقراره.

مراحل النزاعات الزوجية:

ذهــب “بعــض الباحثيــن” إلــى أن النزاعــات الزوجيــة تمــر بسلســلة مــن المراحــل 
الحيويــة، والتــي يمكــن إجمالهــا فــي ســبعة مراحــل هــي(33):

1 . Non-Conflict Stage :مرحلة الالنزاع
تتجســد مرحلــة الالنــزاع فــي الحيــاة الزوجيــة واألســرية الطبيعيــة بحلوهــا ومرهــا، 

بحيــث ينعــدم فيهــا أي نزاعــات زوجيــة.

2 . Underlying Conflict Stage :مرحلة النزاع الكامن
تعبــر هــذه المرحلــة عــن التنبــؤ بحالــة االضطــراب بيــن الزوجيــن، بحيــث تشــير إلــى 
احتماليــة نشــوب نــزاع زواجــي تزامنــًا مــع تعــارض االحتياجــات والمصالــح المختلفــة 

للزوجيــن.

3 .Stage  Emergence Conflict :مرحلة نشوء النزاع
ترتكــز هــذه المرحلــة علــى إيضــاح مســببات النــزاع ومظاهــره؛ بحيــث يعقبهــا 

مباشــرة ظهــور النزاعــات الزوجيــة.

4 . Escalation Conflict Stage:مرحلة التصعيد
تعبــر هــذه المرحلــة عــن زيــادة حــدة النــزاع الزواجــي؛ بغــض النظــر عــن مــدى 
اســتمراريتة؛ فقــد يكــون بســيطًا ومؤقتــًا يمكــن حلــه بســهوله وال يأخــذ الكثيــر مــن 

33 . داليا نعيم عبد الوهاب شلبي. النزاعات الزواجية ومهارات الحوار الزواجي. مرجع سابق. ص:245.

Helen Weingarten & Speed Leas. )1987(. Levels of Marital Conflict Model: a Guide to Assessment and 
Intervention in Troubled Marriages. Journal Orthopsychiat, Vol. 57, no3, p: 407-417.
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الوقــت حتــى تعــود الحيــاة األســرية إلــى طبيعتهــا، وقــد يكــون معقــدًا مــن شــانه عرقلــة 
الحيــاة؛ بحيــث تتطلــب معالجتــه تفــوق أحــد الزوجيــن علــى اآلخــر إمــا علــى ســبيل الصــواب 
والصالــح األســري العــام، وإمــا علــى ســبيل الخطــأ والرغبــة فــي الســيطرة وتنــازل الطــرف 

اآلخــر عــن حقــه؛ للمحافظــة علــى الحيــاة األســرية.

5 . Negotiation Conflict Stage :مرحلة تفاوض النزاع
ترتكــز هــذه المحاولــة علــى تحليــل النزاعــات الزوجيــة عبــر النقــاش القائــم علــى عــرض 
الحلــول المعبــرة عــن وجهــات النظــر المختلفــة؛ لتحيــن فرصــه مثاليــة للتفــاوض وحــل النــزاع 

بشــكل مقبــول للطرفيــن.

6 . Settlement Conflict :مرحلة تسوية النزاع
تأتــي هــذه المرحلــة عقــب مرحلــة التفــاوض مباشــرة؛ مــن منطلــق ارتكازهــا علــى  
تقــارب وجهــات النظــر وإرشــاد الزوجيــن إلــى ســبل القضــاء علــى النــزاع وتحقيــق الصالــح 
األســري العــام، وإقناعهــم بالموافقــة علــى وجهــات نظــر اآلخــر، وااللتــزام بواجباتهم األســرية 
مقابــل حقوقهــم، ســواء مــن خــالل التســويات العاديــة أو التســويات المشــروطة لضمــان 

المحافظــة علــى حقــوق الزوجيــن. 

7 . Stage of Peace and Reconciliation :مرحلة السالم والمصالحة
تســتهدف هــذه المرحلــة إقــرار الحلــول المقترحــة خــالل مرحلــة التســوية، والعمــل 
علــى تعزيــز الجهــود إلصــالح العالقــات الزوجيــة، وتقويــم مــا حــل بهــا مــن اضطرابــات للحــد 
مــن نشــوء النزاعــات مــرة ثانيــة، أو التخفيــف مــن حدتهــا حــال نشــوءها، والتأكيــد علــى 
االلتــزام بالهــدوء والحــوار البنــاء؛ للتوفيــق بينهــم والتأكيــد علــى إقــرار الســالم االجتماعــي 

.Social Peace
ومــن ناحيــة يقتــرح “كريستنســن وبــاش Christensen & Pasch” للنزاعــات الزوجيــة 
فــي بحــث لهمــا بعنــوان: »تسلســل الصــراع الزوجــي: تحليــل لمراحــل الصــراع الزوجــي لــدى 

األزواج المتعســرين وغيــر المتعامليــن«، ويمكــن التمييــز بينهــا علــى النحــو اآلتــي:(34)

1 .The Latent Stage :المرحلة الكامنة
 ،Family Relations تعبــر هــذه المرحلــة عــن فتــرة غيــر محــددة مــن العالقــات األســرية
والتــي يصعــب مالحظتهــا، وكذلــك تحديــد طبيعــة االضطرابــات التــي تتخلــل وجهــات نظــر 
الزوجيــن فيهــا أو حجمهــا – صغيــر كانــت أم كبيــرة -، باإلضافــة إلــى عــدم التعامــل معهــا أو 

مناقشــتها بشــكل واقعــي.

2 .The Trigger Stage  :مرحلة الزناد
إلــى  باالرتبــاك المفضــي  أو أحدهمــا  الزوجيــن  المرحلــة علــى إحســاس  ترتكــز هــذه 
التهديــد النفســي Psychological Threat وعــدم االقتنــاع بالقــدرة علــى إشــباع احتياجاتــه 
األســرية واالجتماعيــة، وكأن كل طــرف جاهــز لضغــط الزنــاد، وهــي مرحلــة مــا قبــل الصــدام.

34 .Andrew Christensen & Lauri Pasch. )1993(. The Sequence of Marital Conflict: An Analysis of Seven Phases of 
Marital Conflict in Distressed and Nondistressed Couples. Clinical Psychology Review Vol. 13, Issue 1, P: 3-14. Faith 
Troupe. )2008(. Marital Conflict: A Longitudinal Study, P.H, College Of Human Sciences, Florida State University, U. 
S. A. p: 8-15.

ــات، دار  ــا بشــارة، )2008(: مشــكات البن ــاض. ص: 57-39. مرت ــة، الري ــك فهــد الوطني ــة املل ــة، مكتب القــرين، محمــد وســهر الغــايل. )2004(. العــاج األرسي ومواجهــة الخافــات األرسي

ــة الســعودية. ص: 74-73. ــة العربي ــع، اململك ــة للنــر والتوزي ــزواج واألرسة، الجنادري ــامع ال ــم اجت ــه، )2016(: عل ــد الل ــة، د. ب. ص: 57. عصمــت تحســني عب الثقاف



23  2020 - 1442    |    w w w.hess.sa

النزاع الزواجي من واقع سجالت  مراكز اإلصالح األسري بالرياض

3 .The Clash Stage  :مرحلة الصدام
تعــرف هــذه المرحلــة أيضــا بمرحلــة االنفجــار؛ نظــرًا لتراكــم األفعــال والتصرفــات 
المســببة للنــزاع، والتــي تــم كبحهــا وقمعهــا لفتــرة زمنيــة طويلــة، وظهورهــا فــي شــكل 
 Physical And Moral والمعنــوي  المــادي  بالتهديــد  متبــادل  يصاحبهــا شــعور  انفعــاالت 
Threat، ويؤخــذ علــى هــذه المرحلــة أنهــا أحاديــة اإلدراك Monocognition لعــدم وضــوح 
النــزاع لــدى الطــرف األقــل درايــة بمســبباته، علــى عكــس الطــرف اآلخــر الــذي يســعى لحــل 
النــزاع ومعالجــة أســبابه، وخــالل هــذه األثنــاء يتجــه الزوجيــن أو أحدهمــا إلشــباع عاطفتــه 
فــي مــكان آخــر بــدال مــن االقتــراب إلــى شــريك الحيــاة، ومــع مــرور الوقــت يتســرب الملــل بيــن 
الزوجيــن فتتحــول عالقتهــم الزوجيــة إلــى قيــد يجــب التخلــص منــه إلشــباع رغباتهــم، مــع 
ــر بمعاييــر وضوابــط التنشــئة االجتماعيــة للفــرد،  التأكيــد علــى أن عمليــة اإلشــباع هــذه تتأث
ــد والتقاليــد والقيــم األخالقيــة  ــر الســائدة بالمجتمــع مــن الثقافــة والقيــم والعقائ والمعايي

والدينيــة. 

4 .The Spread Of Conflict Stage  :مرحلة انتشار النزاع
تتســم هــذه المرحلــة بزيــادة حــدة النزاعــات الزوجيــة تزامنــًا مــع الرغبــة المفرطــة لــدى 
الزوجيــن أو أحدهمــا فــي التحــدي واالنتقــام، والتــي تدفعهــم إلــى اإلتيــان بأفعــال مــن شــأنها 
تفاقــم النــزاع وخلــق حالــة مــن الصــراع والعــداء الحقيقــي بينهــم، بدايــة مــن النقــد المتبــادل 
والســباب وصــواًل إلــى الهجــر والخصــام، بحيــث تكــون الغايــة المشــتركة بينهــم هــي االنتصــار 
علــى اآلخــر وإثبــات صحــة اعتقــاده ورجاحــة عقلــه علــى حســاب اآلخــر، ومــن المالحــظ أن هــذه 
المرحلــة تتســم بالجمــود وانعــدام المرونــة والســلوك الســلبي الــذي يســيطر علــى حياتهــم 

األســرية.

5 .Search for Allies Stage :مرحلة البحث عن حلفاء
تعبــر هــذه المرحلــة عــن حالــة من التعصب للرأي لدى الزوجيــن وعجزهما عن معالجة 
النــزاع وإيجــاد حــل بنــاء ألســبابه، والتأكيــد علــى وجــوب البحــث عــن أطــراف خارجيــة للتوفيــق 
بيــن وجهــات نظرهمــا، كمحاولــة للحــد مــن زيــادة حــدة النــزاع أو زيــادة فترتــه؛ فيلجــأ الطرفيــن 
لطــرق ومصــادر بديلــة، مثــال ذلــك: التركيــز علــى رعايــة األطفــال واالهتمــام بشــؤونهم، 
المشــاركة فــي األنشــطة االجتماعيــة، التركيــز علــى الطمــوح والنجــاح فــي العمــل... إلــى غيــر 
ذلــك مــن الطــرق أو األنشــطة التــي تســهم فــي إشــباع الحاجــات العاطفيــة للزوجيــن علــى 

حســاب حياتهــم األســرية.
ويطلــق علــى هــذه المرحلــة فــي المجتمــع اإلســالمي؛ مرحلــة التحكيــم الشــرعي بيــن 
الزوجيــن، والتــي ترتكــز علــى إحضــار حكــم مــن أهــل الزوجــة وحكــم مــن أهــل الــزوج حــال وجــود 

الرغبــة الصادقــة فــي حــل النــزاع مــن الزوجيــن.

6 .Dissolution Of Marriage Stage :مرحلة إنهاء الزواج
ترتكــز مرحلــة إنهــاء الــزواج علــى الرغبــة الكاملــة فــي تحمــل مســؤولية قــرار االنفصــال، 
ــر فــي العــودة إليهــا مــرة ثانيــة، وبوصــول الزوجيــن أو  ــاة الزوجيــة وعــدم التفكي وإنهــاء الحي
أحدهمــا لهــذه المرحلــة، يتــم توكيــل أحــد الطرفيــن أو كليهمــا شــخص مختــص التخــاذ الــالزم 

للدفــاع عــن حقوقــه واســتكمال اإلجــراءات الرســمية للطــالق.
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شكل رقم )2( مراحل النزاعات الزوجية(35)
بإمعــان النظــر فــي مراحــل النزاعــات الزوجيــة؛ يمكــن اختزالهــا فــي ثالثــة مراحــل 
أساســية، هــي مرحلــة االضطــراب، مرحلــة المناقشــة والحوار، مرحلة التســوية، وبيانهم 

كاآلتي:

 )أ( مرحلــة االضطــراب Turbulence Stage: تتمثــل هــذه المرحلــة فــي نشــوء النزاعــات 
والوقــوف علــى مســبباتها، ســواء أكانــت هــذه النزاعــات داخــل عقــل الزوجيــن ولــم يتــم 
اإلعــالن عنهــا – النزاعــات الذاتيــة النفســية- أو ســواء أكانــت هــذه النزاعــات ظاهــرة 
للزوجيــن – النزاعــات االجتماعيــة العامــة- وغالبــًا مــا ينتــج عــن هــذه النزاعــات اضطــراب 

فــي العالقــات األســرية بيــن الزوجيــن؛ بحيــث تعرقــل هدوءهــا ومســارها الطبيعــي.  

)ب( مرحلة المناقشة والحوار Discussion And Dialogue Stage: تستند هذه المراحل 
علــى اســتقصاء وجهــات النظــر المختلفــة للزوجيــن؛ مــن منطلــق القاعــدة التــي تقــر بــأن 
النــزاع الزواجــي فــي أصلــه وجهــات نظــر متعارضــة وتضــارب فــي المصالــح الشــخصية 
للزوجيــن، والتثبــت بالحصــول علــى حقوقهــم مقارنــة بعــدم اإللتــزام بواجباتهــم، بحيــث 
تبــرز أهميــة المناقشــة فــي الكشــف عــن الدوافــع الرئيســة للنــزاع مقارنــة بدوافــع 

الزوجيــن تجــاه اســتمرار الحيــاة الزوجيــة مــن عدمهــا. 

)ج( مرحلــة التســوية: Settlement Stage تتضــح هــذه المرحلــة فــي الســعي نحــو إيجــاد 
نــوع مــن التقــارب بيــن وجهــات النظــر هــذه، والتوفيــق بيــن مصالحهــم مع إقــرار الصالح 
العــام للحيــاة األســرية، وإرشــادهم إلــى أهميــة المحافظــة علــى عالقــة الــود والمحبــة 
واالحتــرام بينهــم؛ إذا كانــت لديهــم دافعيــة االســتمرار فــي الحيــاة األســرية، أمــا إذا 
ــا منحــى  ــة االنفصــال تســتحوذ عليهــم فــإن المناقشــة والحــوار يؤخــذان هن كانــت رغب
آخــر، بحيــث يهدفــان إلــى إقــرار كل طــرف بحقــوق الطــرف األخــر واســتكمال اإلجــراءات 

القانونيــة علــى نحــو مــن الرضــا والتراضــي بيــن الطرفيــن.

35 . إعداد الباحث.
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أنواع النزاعات الزوجية:

بمراجعــة أدبيــات علــم االجتمــاع بوجــٍه عــام وعلــم اجتمــاع األســرة بوجــٍه خــاص؛ 
يتضــح أن هنــاك تقســيمات عــدة ألنــواع النزاعــات الزوجيــة، يمكــن إجمالهــا فــي ضــوء 

معاييــر ثالثــة هــي:

:Impact Criterion أواًل: معيار التأثير
تقتــرح »أمنيــة« فــي ســياق هــذا المعيــار نوعيــن مهميــن للنزاعــات الزوجيــة، همــا 

النزاعــات البنــاءة والنزاعــات الهدامــة، وبيانهــم كاآلتــي(36):

النزاعات الزوجية البناءة: Constructive Marital Conflictsأ. 
يتجســد هــذا النــوع فــي الخالفــات الروتينيــة التــي تحــدث بيــن الزوجيــن، علــى 
ســبيل النقــاش وتبــادل الــرأي والتعبيــر عــن وجهــات النظــر المختلفــة، وال يترتــب عليهــا 
ــوات االتصــال والعالقــة  ــى قن ــود - عل ــر الســلبي  - إفســاد ال أي صــورة مــن صــور التأثي
األســرية بينهــم؛ مــن منطلــق تأثيرهــا اإليجابــي الهــادف إلــى تقوية العالقة بيــن الزوجين، 
فهــي تجعلهــم يقومــون ســلوكياتهم وأســاليبهم فــي التعامــل مــع بعضهــم البعــض؛ 
ممــا تنعكــس بشــكل بنــاء وإيجابــي علــى حياتهــم األســرية بالحــب واأللفــة والتعــاون 
وتعزيــز قيــم االحتــرام والنقــد البنــاء؛ فالنزاعــات البنــاءة إذًا بمثابــة ملــح الطعــام الــذي 
يترجــم إحســاس الزوجيــن، ويســعى للتوافــق بينهمــا واالجتهــاد فــي إرضائهــم، ومــن 

أبــرز مؤشــراته:

عــن . 1 التعبيــر  فــي  بالصــدق  الزوجيــن  التــزام   :Honesty indicator الصــدق  مؤشــر 
مشــاعرهم الســلبية، والحــرص علــى تقبــل هــذه المشــاعر دون غضــب أو عــداوة أو 

كراهيــة.
مؤشــر اإليجابيــة Positive indicator: المبــادرة اإليجابيــة مــن الزوجيــن فــي تحديــد . 2

التــالؤم  نقــاط  تحــدث فيهــا، والتعريــف علــى  التــي  النزاعــات والمواقــف  أســباب 
واالختــالف فــي هــذه المواقــف، والحــرص علــى اإللتــزام بالســلوك اإليجابــي البنــاء 
فــي التمــاس العــذر للمخطــئ، وتعزيــز الســلوك اإليجابــي للمصيــب، والعمــل علــى 

محاكاتــه لتجنــب النزاعــات.
ــواء كل طــرف لآلخــر فــي بعــض المواقــف . 3 مؤشــر التجاهــل Ignore indicator: احت

واألزمــات التــي يثــار فيهــا غضبــه، والعمــل علــى تهدئتــه والتغاضــي عــن ســلوكياته 
الســلبية، حتــى تحيــن الفرصــة المناســبة لمناقشــة الخــالف بهــدوء.

مؤشــر الموضوعيــة Objectivity indicator: يتمثــل هــذا المؤشــر فــي تقبــل التــزام . 4
الزوجيــن بالموضوعيــة وتقبــل النقــد هــذا مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى تقبــل النقــد 

مــع تقديــم النصيحــة التــي ال تنقــص مــن قــدر كل طــرف.
مؤشــر االهتمــام Interest indicator: االهتمــام المتبــادل مــن الزوجيــن بمعالجــة . 5

النزاعــات الزوجيــة التــي تحــدث بينهــم، أكثــر مــن االهتمــام بإثبــات األخطــاء ووصــم 
المخطــئ بهــا وتحميلــه المســؤولية، دون أدنــى تفكيــر فــي أن العالقــة الزوجيــة 

والحيــاة األســرية، تقــوم علــى مبــدأ التعــاون والتكافــل.
مبــدأ مراجعــة . 6 علــى  المؤشــر  هــذا  يقــوم   :Evaluation indicator التقييــم  مؤشــر 

ــم النفــس  ــا أمنيــة. )2012(. أمنــاط الــراع الزواجــي وعاقتهــا باختيــار نــوع العــاج عنــد املــرأة القبائليــة، رســالة ماجســتر، عل 36 . حســايم دني
ــر. ص: 50-45. ــزي وزو، الجزائ ــود معمــري، تي ــة مول االجتامعــي، جامع
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الزوجيــن لســلوكهما أثنــاء مراحــل النــزاع المختلفــة، وإعــادة النظــر فــي مشــاعره 
وأفــكاره واتجاهاتــه نحــو اآلخــر، واجتهــاده فــي المحافظــة علــى العالقــة الزوجيــة أو 

هدمهــا.
المؤشــرات . 7 أهــم  مــن  المؤشــر  هــذا  يعــد   :Calendar indicator التقويــم  مؤشــر 

البنــاءة؛ نظــرًا الرتــكازه علــى تعزيــز الدوافــع لتقبــل أي نــزاع مســتقبلي واالســتعداد 
لــه، والتأكيــد علــى مبــدأ التفاعــل فــي المواقــف الحياتيــة المختلفــة؛ بوصفهــا أمــور 

طبيعيــة متوقعــة(37).

 ثانيًا: النزاعات الزوجية الهدامة Destructive Marital Conflicts:ب. 
ويقصــد بهــا النزاعــات الزوجيــة التــي تــؤدي إلــى الخصــام والعــداوة واالنتقــام 
بوصفهــا صراعــات مطلقــة ال تجــدي معهــا أي اســتراتيجيات معالجــة، بحيــث يغيــب 
فيهــا ســلوك الــود والرحمــة والتفاعــل األســري، وتبــرز فيهــا مظاهــر ســلوك هــدم 

العالقــة الزوجيــة، ومــن أهــم مؤشــرات هــذا النــوع:
مؤشــر العداء Hostility indicator: يتســع هذا المؤشــر ليشــمل العداوة الصريحة . 1

والعــداوة الضمنيــة، التــي تتضــح فــي مهاجمــة الزوجيــن لآلخــر بمبــرر ودون مبــرر، 
وتحقيــر اآلراء واألفــكار والحــط مــن شــأنه، وإبــراز عيوبــه فــي كل نــزاع أو خــالف فــي 

موقــف مــن المواقــف الحياتيــة.
مؤشــر المعايــرة Calibration indicator: حــرص كل زوج علــى تذكــر األخطــاء التــي . 2

حدثــت فــي نزاعــات ســابقة ومعايــرة كل طــرف بهــا عنــد حــدوث أي نــزاع وذلــك كنــوع 
مــن إثبــات وجهــة نظــره فــي تحميــل الطــرف اآلخــر المســؤولية، والتأكيــد علــى أنــه 

الســبب الرئيــٍس للنزاعــات الزوجيــة.
مؤشــر المبالغــة Exaggeration Indicator: التعامــل مــع النزاعــات الزوجيــة بشــكل . 3

خاطــئ وإعطائهــا أكبــر مــن حجمهــا؛ لتصبــح مشــكالت كبيــرة ومعقــدة، باإلضافــة 
إلــى التركيــز علــى النزاعــات الزوجيــة الســابقة ومحاولــة إيجــاد صلــة بينهمــا؛ بهــدف 

تفجيــر النــزاع وتغذيتــه.
مؤشر االستهانة أو عدم االكتراث Underestimation Indicator: عدم أخذ الزوجين . 4

النزاعــات الزوجيــة علــى محمــل الجــد وعــدم االكتــراث لمشــاعر اآلخــر، والســلبية فــي 
مواجهتهــا، وتســفيه كل اقتــراح مقــدم لمعالجــة النــزاع والتقليــل مــن شــأنه، وتزكية 

الخالفــات بينهــم ورفــض أي ســبيل للتســوية والصلــح والتفاوض.
مؤشــر الرفــض Rejection Indicator: عــدم التــزام الزوجيــن بواجباتهــم األســرية، . 5

والتمســك بالســلوكيات الســلبية، مــن عنــاد وخصــام وهجــر وتهديــد باالنفصــال.
مؤشــر المواجهــة Confrontation Indicator: المواجهــة العدائيــة الســافرة، والتــي . 6

تدفــع الزوجيــن إلــى ممارســة الســلوكيات الســلبية، مــن الضــرب والســب واالعتــداء 
علــى الممتلــكات الشــخصية وإتالفهــا، والتهديــد بالقيــام بــأي فعــل مــن شــأنه إثــارة 

الغضــب وإشــباع رغبــة االنتقــام.

37  . Frank D. Fincham & Steven R. H. Beach. )1999(. Conflict in Marriage: Implications for Working with 
Couples.  Psychol, Vol. 50. Pp.: 47-77.
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:Nature Criterion ثانيًا: معيار الطبيعة
نــزاع  الهــدف،  نــزاع  هــي  الزوجيــة  للنزاعــات  أنــواع  أربعــة  إلــى  “شــلبي”  تشــير 

كاآلتــي:(38) وبيانهــم  إجرائــي،  نــزاع  المعرفــة،  نــزاع  العاطفــة، 

1 .:Goal Conflict نزاع الهدف
يتمثــل نــزاع الهــدف فــي عــدم التوافــق بيــن األهــداف التــي يختارهــا الزوجيــن 
وتناقضهــا مــع بعضهــا البعــض، مثــال ذلــك: نزاعــات المقايضــة بيــن األنــواع المتعــدد 
مــن المهــام المحــددة، نزاعــات المقايضــة بيــن األنــواع المتعــددة مــن النتائــج المحــددة. 

2 .:Affective Conflict النزاع العاطفي
ــة الناجمــة عــن المشــاعر والعواطــف المتناقضــة  ــه النزاعــات الزوجي ويقصــد ب
بيــن الزوجيــن داخــل األســرة، والتــي تركــز علــى الغضــب الشــخصي أو اإلســاءة الموجهــة 
الشــخصية  العاطفيــة  النزاعــات  ذلــك:  المعينيــن، مثــال  أو األفــكار  لبعــض األفــراد 
االجتماعيــة بيــن األفــراد والجماعــات، نزاعــات انعــدام الثقــة بيــن أعضاء األســرة، نزاعات 
عــدم الرضــا عــن االحتياجــات االجتماعيــة والمفاهيــم العاطفيــة... إلــى غيــر ذلــك مــن 

النزاعــات التــي تشــكل عقبــة حقيقيــة أمــام التواصــل بيــن الزوجيــن.

3 .:Cognitive Conflict النزاع المعرفي
ويقصــد بــه النــزاع الزواجــي الناجــم عــن عــدم التوافــق بيــن اآلراء واألفــكار داخــل 
الفــرد، وغالبــًا مــا ينتــج عــن آثــار إيجابيــة عــدة؛ مــن أبرزهــا: القــرارات النوعيــة الجيــدة، 

اإلبــداع الراقــي لإلنســان.

4 .:Procedural Conflict النزاع اإلجرائي
يعبــر هــذا النــزاع عــن: اختــالف الزوجــان حــول اإلجــراءات المتبعــة فــي تحقيــق 
األهــداف الشــخصية واالجتماعيــة، والتــي تنعكــس علــى عالقتهــم الزوجيــة بشــكل 
أعمــال  النزاعــات، وإعــداد جــدول  لحــل  إجــراءات وأســاليب جديــدة  إيجابــي؛ بصياغــة 
ألهدافهــم الزواجيــة وإعــادة ترتيبهــا، مثــال ذلــك: مفاوضــات األزواج وحــاالت التســوية 

بينهــم حــال النزاعــات. 

:Behavior Criterion ثالثًا: معيار السلوك
اللــوم،  هــي:  الزوجيــة،  للنزاعــات  أنــواع أساســية  أن هنــاك ســتة  آخــرون  يــرى 
الهجــران، تقاليــد الجاهليــة، الضــرب، اإلزعــاج الســلوكي، انفجــارات الغضــب، ويمكــن 

إيضاحهــم فــي(39):

اللــوم Blame: ويقصــد بــه توجيــه الزوجيــن لبعضهمــا البعــض االنتقــاد والتوبيــخ . 1
والــكالم الــذي ال طائــل منــه؛ بســبب إتيــان الســلوك غيــر المالئــم وســوء الفعــل، 

38 . داليا نعيم عبد الوهاب شلبي: النزاعات الزواجية ومهارات الحوار الزواجي، مرجع سابق، ص: 244-243.

39 . Glenn E. Weisfeld, Carol Weisfeld, Kraig S Shattuck & E. Olcay Imamoğlu. )2015(. Sources of Marital Conflict 
in Five Cultures, Evolutionary Psychology, vol13, no1, Pp.: 1-15. 

وداد عبد الرحمن. )2013(. النزاعات الزواجية: األنواع، األسباب، اآلثار، آليات التسوية، مجلة كلية اآلداب، كلية اآلداب، جامعة القاهرة، مج73، ج3، ص: 205-203. محمد يارس 

مسدي. )2010(. فن التعامل بني الزوجني واحتواء الخافات الزوجية، دار البشائر اإلسامية للطباعة والنر والتوزيع، القاهرة. ص: 96-50. أحمد عبد اللطيف أبو أسعد. )2008(. 

اإلرشاد الزواجي األرسي، دار الروق للنر والتوزيع، عامن، األردن. ص:164-165. 
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ومــع اســتمرار االنتقــاد يتطــور ويتحــول اللــوم إلــى نــوع مــن العنــف اللفظــي، ســواء بيــن 
الزوجيــن أو بينهمــا وبيــن أطــراف آخريــن – أهــل الزوجــة، أهــل الــزوج -، وقــد يتحــول أيضــًا 

إلــى الســخرية واالســتهزاء والتركيــز علــى ســلبياتهما أمــام اآلخريــن.
الهجــران Abandonment: ســلوك صبيانــي وهــو امتــداد لمرحلــة الطفولــة، يعبــر عــن . 2

غضــب الصبــي أو الفتــاة واســتدارة الظهــر واالنصــراف، دون االهتمــام بقيــم الصداقــة 
أو الزمالــة أو األخــوة ضاربــًا بهــم عــرض الحائــط، وعلــى مســتوى النــزاع الزوجــي يتمثــل 
فــي اســتقالل أحــد الزوجيــن اآلخــر ليتركــه وحيــدًا واالمتنــاع عــن التواصــل معــه بــأي شــكل 

مــن األشــكال. 
تقاليــد الجاهليــة The Traditions of Ignorance: تتجســد هــذه الصــورة مــن النزاعــات . 3

الزوجيــة فــي تصــرف الــزوج انطالقــًا مــن قانــون األقــوى، أو قانــون الغابــة أو البقــاء 
ــار الســلبية لهــذه  لألقــوى... إلــى غيــر ذلــك مــن العــادات والتقاليــد الجاهليــة، وتبــرز اآلث
التقاليــد علــى األســرة، بتحــول الــزوج إلــى حاكــم مســتبد أو ســلطوي ديكتاتــوري أو جــالد 
أو ســجان للزوجــة؛ ممــا يدفــع الزوجــة إلــى االعتقــاد بــأن االنفصــال هــو الحــل الوحيــد 

للخــالص مــن هــذا الجحيــم.  
 الضــرب Beating: يعــد الضــرب مــن أســوء أنــواع النزاعــات الزوجيــة؛ بوصفــه تعــدي . 4

علــى الجســد بهــدف اإلهانــة وإحــداث األلــم الشــديد، ويعتقــد الكثيــر مــن األزواج الذيــن 
يفتقــدون الشــعور بالمســؤولية والرحمــة، أن الضــرب وســيلة ضروريــة لتأديــب الزوجــة 
وحملهــا علــى االســتجابة لــه وبــذل واجباتهــا الزوجيــة، بــل والنظــر إلــى الحــوار والمناقشــة 
علــى أنهمــا وســيلتان غيــر مجديتــان، جاعــاًل مــن البيــت حلبــة للمصارعــة ومعارضــًا بذلــك 
جميــع قيــم اإلنســانية، بــل وحامــاًل النــشء علــى تقبــل هــذه الوســيلة وعدهــا من وســائل 
تســوية النزاعــات الزوجيــة، فكــم مــن طفــل نشــأ فــي بيــت يضــرب فيــه أبويــه بعضهمــا، 
وعندمــا كبــر وتــزوج أصبــح يمــارس هــذه الوســيلة علــى ســبيل العــادة. ويذهــب “الرقــب” 
إلــى أن الرجــل قــد يميــل إلــى اســتخدام قانــون القــوة إذا شــعر بالغيــرة وعــدم األمــن 
وانخفــاض الثقــة بالنفــس؛ بحيــث تنشــا الرغبــة فــي اســتخدام القــوة والتحكــم فــي 

ســلوك المــرأة وبالتالــي ينشــأ النــزاع الزواجــي)40). 
اإلزعــاج الســلوكي Behavioral Inconvenience: يتمثــل هــذا النــوع مــن النزاعــات الزوجيــة . 5

ــي مــن شــأنها إلحــاق الضــرر  ــان ببعــض األفعــال أو األقــوال الت ــى اإلتي فــي اإلقــدام عل
المــادي أو المعنــوي باآلخــر، وغالبــًا مــا يأخــذ اإلزعــاج طريقتيــن:(41)

)أ( الطريقــة األولــى: التصــرف بشــكل يســيء إلــى اآلخــر أو يــؤدي إلــى إزعاجــه علــى مــدار 
المواقــف الحياتيــة، وغالبــًا مــا يكــون ذلــك التصــرف علــى عكــس مــا يتوقعــه أو يرضــاه، 
دون مراعــاة شــعوره أو رغباتــه، كالتصــرف بحريــة مطلقــه وفقــًا لميولــه مــع عــادات الحيــاة 
اليوميــة، مثــال ذلــك: طــرق المــأكل والمشــرب، أســاليب التواصــل مــع اآلخريــن مباشــرة أو 
مــن خــالل تقنيــات االتصــال، أســاليب النظافــة الشــخصية والعامــة، مواعيــد النــوم وعــدد 
الســاعات، المظهــر العــام، القيــام بالمســؤوليات المنزليــة اليوميــة، مشــاهدة وســائل 

االتصــال.
)ب( الطريقــة الثانيــة: األنشــطة والفعاليــات الفرديــة التــي يقــوم بهــا الــزوج أو الزوجــة 
بتخطيــط مقصــود مســبق نكايــة باآلخــر، مثــال ذلــك: الخــروج مــن المنــزل والتأخــر فــي 
أو  اجتماعــات  عقــد  بهــم،  واالجتمــاع  معهــم  والتعامــل  معينيــن  أفــراد  اختيــار  العــودة، 

40 . إبراهيم سليامن الرقب. )2010(. العنف األرسي وتأثره عى املرأة. دار يافا العلمية للنر والتوزيع: األردن. ص:52.

41 . Helen Weingarten & speed leas. Levels of Marital Conflict Model: a Guide to Aassessment and Intervention in 
Troubled Marriages, op, Cit. p: 411.
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لقــاءات وفعاليــات وأنشــطة فــي مختلــف مجــاالت الحيــاة، وتكمــن خطــورة هــذا النــوع مــن 
النــزاع فــي أنــه يعمــل علــى تطويــر مشــاعر الفرقــة وعــدم االنتمــاء لــدى الزوجيــن، وبالتالــي تؤثــر 
ســلبًا علــى توافقهــم النفســي واالجتماعــي معــًا، ممــا يشــكل حجــر عثــرة فــي تقــدم وتطــور 

عالقاتهــم الزوجيــة واألســرية.
الغضــب Anger: يعــد الغضــب مــن العوامــل الســلبية المدمــرة للعالقــة بيــن الزوجيــن، . 6

وغالبــًا مــا يحــدث هــذا النــوع مــن النزاعــات الزوجيــة فــي صــورة انفجــارات أو موجــات مــن 
الغضــب المنفصلــة أو المتصلــة، عندمــا يصــل أحــد الزوجيــن إلــى طريــق مســدود بشــأن 
مضايقــة أو إزعــاج ســلوكي، األمــر الــذي يســتقبله الطــرف اآلخــر علــى أنــه مصــدر للتعاســة 
ــًا مــا يترتــب علــى هــذا اإلحســاس تفاقــم  والقلــق، والتعــدي علــى حقوقــه الزوجيــة، وغالب
النــزاع، وعــدم جــدوى الطــرق واألســاليب المنطقيــة والســلمية لتســويته ومعالجتــه، 
وبالتالــي يلجــأ الطــرف اآلخــر المســتهدف مــن الغضــب إلــى رد اإلســاءة ومعاقبتــه بتبــادل 
الغضــب لالنتقــام، مــع العلــم بأنــه كلمــا زاد الغضــب زادت الكراهيــة والفرقــة والحقــد بيــن 
الزوجيــن وتراجعــت مشــاعر الحــب والمــودة واأللفــة؛ بحيــث تكــون المحصلــة النهائيــة 

تفاقــم النزاعــات الزوجيــة وتعقدهــا(42).
ــرة ليــس علــى مســتوى نشــوء النزاعــات الزوجيــة فحســب،  فالغضــب إذًا وســيلة خطي
وإنمــا علــى مســتوى تفاقــم هــذه النزاعــات وتطــور مســتوياتها، وبســبب الغضــب فــإن 
نزاعــات زوجيــة بســيطة عــدة تتحــول إلــى نزاعــات معقــدة متراميــة األطــراف تتجــاوز آثارهــا 
الســلبية جميــع أعضــاء األســرة بــل واألســر ذات العالقــة المباشــرة والغيــر مباشــرة بهــا.
ويؤكــد “الرقــب” علــى أن هنــاك عالقــة وثيقــة بيــن األنــواع المختلفــة للنزاعــات الزوجيــة 
فعلــى ســبيل المثــال، يعــد العنــف ضــد الزوجــة مؤشــرًا مهمــًا علــى وجــود خلــل فــي طبيعــة 
العالقــة بيــن الزوجيــن، واضطــراب نســق األســرة، خاصــة وأن األســرة التــي تتســم بمعــدالت 
مرتفعــة مــن عــدم االســتقرار الزواجــي، غالبــًا مــا يلجــأ الــزوج فيــه إلــى اســتخدام العنــف ضــد 
التواصــل ومهاراتــه؛ لصعوبــة قدرتــه علــى  الزوجــة لمــا يعانيــه مــن نقــص فــي أســاليب 
التعبيــر عــن أفــكاره ومشــاعره وانفعاالتــه، بــل وتوجيــه اللــوم المتعمــد والمســتمر المرتكــز 
علــى التفســير الخاطــئ للمواقــف، فعلــى ســبيل المثــال عندمــا تتأخــر عنــه يفســر األمــر بأنــه 
رغبــة واضحــة وصريحــة فــي الهجــر، وحيــن تبتســم لترضيــه يعتقــد بأنهــا تســخر منــه، وإذا مــا 
انتقدتــه علــى نحــو موضوعــي بنــاء، يغضــب ويثــور ويعتبــره تعــدي وتجريــح؛ ممــا يــؤول فــي 
نهايــة األمــر إلــى قطــع جميــع وســائل التواصــل الفكــري والوجدانــي اإليجابــي بيــن الزوجيــن(43).

42 . أحمد عبد اللطيف أبو أسعد. اإلرشاد الزواجي األرسي. مرجع سابق. ص:165.
43 . الرقب، إبراهيم سليامن. العنف األرسي وتأثره عى املرأة، مرجع سابق. ص:53-52. 
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أسباب النزاعات الزواجية

الحيويــة،  والعوامــل  األســباب  مــن  جملــة  نتيجــة  الزواجيــة  النزاعــات  تنشــأ 
والتــي تعبــر عــن اضطــراب العالقــة الزواجيــة وتصدعهــا، ويمكــن حصرهــا فــي عامليــن 

أساســيين همــا العوامــل الشــخصية والعوامــل البيئيــة، وهــي كمــا يلــي:  

:Personal and Subjective Factors 1( العوامل الشخصية والذاتية)
تتمثــل فــي الســلوكيات التــي يقــوم بهــا الزوجيــن أثنــاء تفاعلهمــا مــع بعضهمــا 
البعــض خــالل األحــداث اليوميــة، تزامنــًا ما يســعون إلى تحقيقه من أهــداف واحتياجات، 
ومــا يواجهونــه مــن معوقــات تحــد مــن فاعليــة عمليــة إشــباع متطلباتهــم العاطفيــة 

واالجتماعيــة، وغالبــًا مــا تتعلــق هــذه العوامــل بشــخصية الزوجيــن وتنشــئتهم(44). 
ومــن أهــم مظاهرهــا: عــدم االســتعداد النفســي والجســمي للــزواج، التباعــد 
لمبــدأ  الزوجيــن  إهمــال  التبايــن،  لدرجــة  القيــم  فــي  االختــالف  واالجتماعــي،  الفكــري 
المشــاركة وعــدم اســتعدادهما لذلــك، الدكتاتوريــة والتســلط وفــرض الــرأي(45)، غيــاب 
التفاعــل اللفظــي والحــوار بيــن الزوجيــن، الخنــوع واالستســالم بدافــع المحافظــة علــى 
ــازل  ــل، طلــب التن ــزوج والزوجــة بعملهمــا، النكــد الزوجــي، المل األســرة(46)، انشــغال ال
بشــكل مســتمر مــن طــرف واحــد، االســتفزاز، االنتقــاد الــالذع المتواصــل، التحالفــات 
األســرية الســلبية(47)، اختــالف األهــداف واالهتمامــات الذاتيــة، عــدم توافــق المصالــح 
الشــخصية وتعارضهــا(48)، العصبيــة الزائــدة مــن أحــد الزوجيــن فــي معاملتــه للطــرف 
ــة المختلفــة، تســلط أحــد  ــن فــي المواقــف الحياتي ــن الزوجي ــاد المســتمر بي اآلخــر، العن
الزوجيــن، عــدم المرونــة فــي التعامــل مــع المواقــف التــي تمــر بهــا األســرة، اختــالف 
الحالــة المزاجيــة للزوجيــن، اختــالف ســلوك الزوجيــن أو أحدهمــا بعــد الــزواج، االختــالف 
تغيــر  األســرة،  لمســتقبل  التفكيــر  فــي  االختــالف  الزائــد،  الغيــرة  األســرة،  إدارة  فــي 
مظهــر الزوجيــة وخاصــة الزوجــة بعــد الــزواج، فــرق الســن الكبيــر بيــن الزوجيــن، اختــالف 
مســتوى التعليــم بيــن الزوجيــن بشــكل متفــاوت(49)، االختــالف الســلبي واإليجابــي فــي 
بالنقــص  بالشــعور  عليــه  تنعكــس  بعاهــة جســدية  الزوجيــن  أحــد  إصابــة  الــرأي(50)، 
وإظهــار العــدوان ضــد الطــرف اآلخــر، اضطــراب العــادة الشــهرية عنــد المــرأة وآثارهــا 
وجنســيًا، بلــوغ المــرأة ســن اليــأس وانقطــاع الطمــث، الضغــوط النفســية(51)، الحاجــة 
إلــى الشــعور باألمــان واالحتــرام والتقديــر، االفتقــاد إلــى اإلحســاس باألمــان والدعــم 
النفســي واالجتماعــي(52)، قصــور مهــارات التواصــل بيــن الزوجيــن، أو عــدم اندماجهمــا 
فــي أنشــطة أســرية مشــتركة(53)، عــدم التكافــؤ الجنســي بيــن الزوجيــن، فقــدان الثقــة 

44 . مناين، نبيل وفاطمة ونوغي. )2013(. عوامل سوء التوافق الزواجية، مجلة علوم اإلنسان واملجتمع. جامعة بسكرة: الجزائر، ع6، ص: 242.
45 . نر الدين جابر وسليمة حفيظي. تغر األدوار وظهور مؤرشات الراع الزواجي يف األرسة، مرجع سابق. ص:102.

46 . Marina Zanella Delatorre & Adriana Wagner: Marital Conflict Management of Married Men and Women, 
op, cit, p. 229-240.

47 . داليا نعيم عبد الوهاب شلبي. النزاعات الزواجية ومهارات الحوار الزواجي. مرجع سابق. ص: 245.

48 . Eirene Leela Rout & Nelson Omiko: Corporate Conflict Management Concepts And Skills, op, cit. P:29.
49 . أمــاين محمــد رفعــت. )2008(. العوامــل املرتبطــة بالنزاعــات الزواجيــة للمتزوجــني حديثــاً مــن منظــور املامرســة العامــة دراســة تحليليــة مقارنــة عــى عينــة مــن حــاالت املقبلــني 

عــى الطــاق. املؤمتــر العلمــي الــدويل الحــادي والعــرون للخدمــة االجتامعيــة، كليــة الخدمــة االجتامعيــة، جامعــة حلــوان، مــج2، ص: 931.
50 . Patrícia Scheeren, Rebeca Andrade Vieira, Viviane Ribeiro Goulart & Adriana Wagner. Marital Quality and 
Attachment: The Mediator Role of Conflict Resolution Styles. op, cit. P: 178.

51 . السيد رشاد غنيم وآخرون. )2008(. علم االجتامع العائي. دار املعرفة للطباعة والنر، اإلسكندرية. ص:103-102. 

  https://www.qallwdall.com:52 . سندس أسامة. )2019/9/13(. كيفية تحويل الخافات الزوجية إىل حياة سعيدة، قل ودل. القاهرة: املصدر التايل
53 . Mohammad Shakarami, Kianoosh Zahrakar  & Farshad Mohsenzadeh: Determine The Contribution Of 
Conflict Resolution Styles In Predicting Marital Commitment, op, cit. p: 439.
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باآلخر، الخوف من الوحدة(54).
أضــف إلــى ذلــك التكويــن النفســي المضطــرب لشــخصية أحــد الزوجيــن، مثــال ذلــك: 
)أ( الزوجــة المســترجلة Wife Tomboy والتــي تحمــل صفــات غيــر مألوفــة بيــن النســاء 
وتصبــح مصــدر قلــق للــزوج، )ب( الــزوج الطفــل والــذي يشــبه ســلوكه ســلوك األطفــال، 
ويؤخــذ عليــه أنــه دائــم االرتبــاط بأمــه وأســرته ودائــم االعتمــاد عليهــا في القيــام بحاجاته، هذا 
باإلضافــة إلــى الــزوج أو الزوجــة الوسواســية أو الفصاميــة... إلــى غيــر ذلك من الشــخصيات 

المرضيــة التــي مــن الصعــب التعايــش معهــا(55).
وتضيــف “الهنائيــة” لهــذه العوامــل ســتة عوامــل رئيســة تركــز علــى البعــد الجنســي 
للزوجيــن: الجهــل بعوامــل اإلثــارة الجنســية، الحيــاء الجنســي المفــرط لــدى الزوجيــن أو 
أحدهمــا، الفتــور الجنســي لــدى الزوجــة، العجــز الجنســي لــدى الــزوج، الفــرق بيــن الزوجيــن 

فــي اإلشــباع الجنســي، الشــذوذ الجنســي لــدى الزوجيــن أو أحدهمــا(56).  

 :Environmental and External Factors 2( العوامل البيئية والخارجية) 
تتمثل أهم هذه العوامل في: 

المســؤولية  تحمــل  وعــدم  الســلبية   :Economic Factors االقتصاديــة  العوامــل  )أ( 
االقتصاديــة، عــدم اتفــاق الزوجيــن علــى أســلوب اإلنفــاق والمعيشــة، شــراهة االســتهالك، 
إرهــاق ميزانيــة األســرة بالمظاهــر الخداعــة، التطلعــات االقتصاديــة التــي ال تتناســب مــع 
الواقــع األســري، ارهــاق األســرة بكثــرة الديــون، االعتمــاد علــى مبــدأ االســتدانة مــن األهــل 
ــة الجــادة فــي  واألصدقــاء بشــكل أســاٍس، الخــالف المســتمر حــول دخــل الزوجيــن، الرغب
االســتيالء علــى راتــب الزوجــة، الرغبــة المســتميتة مــن الزوجــة فــي االســتقالل المالــي وعدم 
رغبتهــا فــي المشــاركة االقتصاديــة(57)، عجــز الزوجيــن علــى تأميــن المــورد المالــي المناســب 

لألســرة(58). 
)ب( العوامــل االجتماعيــة Social Factors: االعتمــاد علــى األهــل بشــكل مبالغ فيه، التدخل 
المباشــر لألهــل واألقــارب فــي شــئون األســرة، تقليــد األهــل ومحاكاتهــم فــي حياتهــم 
الخاصــة، عــدم اســتقاللية المســكن واضطــراب األمــور المعيشــية والحياتيــة، تمســك 
الزوجيــن بالعــادات والتقاليــد األســرية الغيــر مقبولــة، المجامــالت االجتماعيــة المبالــغ 
فيهــا علــى حســاب األســرة، الســماح لألصدقــاء والمعــارف بالتدخــل فــي شــئون األســرة 
وإطالعهــم علــى األمــور الخاصــة، التقليــد األعمــى والمحــاكاة لمــا تبثــه وســائل اإلعــالم مــن 
أفــكار وآراء، االختــالف الكبيــر فــي المســتوى االجتماعــي بيــن الزوجيــن(59)، قضايــا األطفــال.
)ج( عوامــل ســوء التوافــق الزواجــي Marital Maladjustment: نــدرة التعبيــر عــن المشــاعر 

54 . إقبال محمد بشر. )1997(. ديناميكية العاقات األرسية، املكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية. ص:34.  

55 . مناين، نبيل وفاطمة ونوغي. عوامل سوء التوافق الزواجية، مرجع سابق، ص: 245.

56 . ميمونــة يعقــوب عــدي الهنائيــة. )2013(. بعــض العوامــل املســاهمة يف ســوء التوافــق الزواجــي كــام يدركهــا القامئــون عــى لجــان التوفيــق واملصالحــة وبعــض املرتدديــن عليهــا 
ــة اآلداب، جامعــة نــزوي، الجزائــر. ص:27.  مبحافظــة مســقط، رســالة ماجســتر غــر منشــورة، كلي

57 . أمــاين محمــد رفعــت. العوامــل املرتبطــة بالنزاعــات الزواجيــة للمتزوجــني حديثــاً مــن منظــور املامرســة العامــة دراســة تحليليــة مقارنــة عــى عينــة مــن حــاالت املقبلــني عــى الطــاق، 
مرجــع ســابق ص: 933-932.

Caroline Aduke Tolorunleke. )2014(. Causes Of Marital Conflicts Amongst Couples in Nigeria: Implication for 
Counselling Psychologists. Social and Behavioral Sciences 140 ( 2014 ) 21 – 26. Cit, p:25.
58 . Glenn E. Weisfeld, Kraig S Shattuck, Carol Weisfeld & E. Olcay Imamoğlu. )2015(. Sources of Marital Conflict in 
Five Cultures. Evolutionary Psychology, 13)1(, 1–15. Cit, p:3.

59 . أمــاين محمــد رفعــت. العوامــل املرتبطــة بالنزاعــات الزواجيــة للمتزوجــني حديثــاً مــن منظــور املامرســة العامــة دراســة تحليليــة مقارنــة عــى عينــة مــن حــاالت املقبلــني عــى الطــاق، 
مرجــع ســابق ص: 934-933.

Caroline Aduke Tolorunleke: Causes of Marital Conflicts Amongst Couples in Nigeria: Implication for Counselling 
Psychologists. )2014(. Social and Behavioral Sciences 140 ) 2014 ( 21 – 26. Cit, p:25.
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اإليجابيــة للزوجيــن مقارنــة باإلفــراط فــي التعبيــر عــن المشــاعر الســلبية، تأخــر حــدوث 
الحمــل، النقــد المســتمر تجــاه مســؤولياتهم األســرية، االســتهانة بالتصرفــات فــي 
المواقــف األســرية، التقليــل مــن شــأن اآلخــر، عــدم اختيــار الوقــت المناســب لمناقشــة 
المشــكالت األســرية، انعــدام اإلحســاس باألمــن واالســتقرار األســري، افتقــاد الزوجيــن 
غيــاب  الحيــاة(60)،  ضغــوط  نتيجــة  الحــوار  انعــدام  واالحتــواء،  العاطفــي  الــدفء  إلــى 
الديمقراطيــة عنــد اتخــاذ القــرارات األســرية، عــدم احتــرام الزوجيــن لبعضهمــا وتعمــد 
ــن، انعــدام التواصــل الثقافــي والفكــري بينهــم، شــعور  ــح والتعــدي أمــام اآلخري التجري
الزوجيــن باالغتــراب االجتماعــي(61)، غيــاب مســؤوليات وتبعــات الحيــاة الزوجيــة، نــدرة 
الترفيــه بيــن الزوجيــن، افتقــاد المشــاركة والتفاعــل فــي األعمــال الزوجيــة، ســيطرة 
الصمــت علــى العالقــة الزوجيــة، غمــوض الحيــاة الخاصــة بالزوجيــن، التعامــل الخاطــئ 
 Marital مــع الخالفــات الزوجيــة، الشــعور بعــدم التوافــق الجنســي(62)، الســخط الزواجــي
الزواجــي  الكــدر  الزواجــان ومــا يحصــالن عليــه(63)،  يريــده  مــا  بيــن  الفــرق   Discontent
Marital Distress تنافــر األزواج وضعــف العالقــة بينهمــا(64)، اإلحســاس بــأن االنفصــال 
هــو الحــل األمثــل للقضــاء علــى النزاعــات وضعــف مهــارات إدارة النــزاع الصحــي لتعزيــز 

الرضــا الزواجــي(65).
ــة  ــي ونوغــي« تقســيم آخــر لتصنيــف عوامــل النزاعــات الزوجي بينمــا يقــدم »منان
النفســي  التكويــن  الســوية،  غيــر  الطفولــة  خبــرات  الــزواج:  قبــل  عوامــل  )أ(  فــي: 
التنشــئة  أو  األســرية  الخلفيــة  االختيــار،  ســوء  أحدهمــا،  أو  للزوجيــن  المضطــرب 
االجتماعيــة غيــر الســوية. )ب( عوامــل الحقــة للــزواج: اختــالل عامــل الســن – الــزواج 
المبكــر، الــزواج المتأخــر- ســوء التوافــق الجســمي والنفســي بيــن الزوجيــن، االختــالف 
البيئــي واالجتماعــي للزوجيــن، صــراع األدوار األســرية وعــدم كفــاءة الزوجيــن فــي القيــام 
ــاة  بواجباتهــم، اضطــراب التواصــل بيــن الزوجيــن، تدخــل األهــل أو األصدقــاء فــي الحي

الزوجيــة، فــارق الســن الكبيــر بيــن الزوجيــن(66).

60 . محمد املهدي، )2008(: فن السعادة الزوجية. دار اليقني للنر والتوزيع: املنصورة، القاهرة. ص:63.

61 . أحمد عبد اللطيف أبو السعد. )2008(. اإلرشاد الزواجي األرسي. دار الروق، عامن. ص: 56.

62 . أمــاين محمــد رفعــت. العوامــل املرتبطــة بالنزاعــات الزواجيــة للمتزوجــني حديثــاً مــن منظــور املامرســة العامــة دراســة تحليليــة مقارنــة عــى عينــة مــن حــاالت املقبلــني عــى 

الطــاق، مرجــع ســابق ص: 935-934.

Caroline Aduke Tolorunleke. Causes Of Marital Conflicts Amongst Couples in Nigeria: Implication for Counselling 

63 . صفاء إسامعيل مريس السيد. )2008(.  اإلختاالت الزوجية األسباب والعواقب والوقاية والعاج. إيرتاك للطباعة والنر والتوزيع، القاهرة. ص:44.

64 . محمــد ســامل محمــد القــرين. )2007(. تصميــم برنامــج عاجــي معــريف ســلويك لتخفيــف مســتوى الكــدر الزواجــي وقيــاس فعاليتــه. رســالة دكتــوراه غــر منشــورة. كليــة العلــوم 

65 . Saadia Dildar, Aisha Sitwat and Sumaira Yasin. Intimate Enemies: Marital Conflicts and Conflict Resolution 
Styles in Dissatisfied Married Couples. )2013(. Cit. P: 1436. Middle-East Journal of Scientific Research 15 )10(: 
1433-1439. 

66 . مناين نبيل وفاطمة ونوغي. عوامل سوء التوافق الزواجية. مرجع سابق، ص: 247-235.
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استراتيجيات إدارة النزاعات الزوجية:

تتحــدد أهــم اســتراتيجيات إدارة النزاعــات الزواجيــة فــي ثــالث تقنيــات أساســية 
هــي: تقنيــة القبــول، تقنيــة التســامح، تقنيــة التغييــر، وبيانهــم كاآلتــي(67):

1 (:Acceptance Techniques تقنيات القبول
عليهــا؛  المتنــازع  الزواجيــة  للمواقــف  الزوجيــن  قبــول  القبــول:  بتقنيــة  يقصــد 
ممــا يتيــح لهــم إيجــاد بدائــل متفائلــة لمواجهــة المواقــف التــي ال يمكــن معالجتهــا 
باســتراتيجيات التغييــر Change Strategies، وتزويــد الزوجيــن بطــرق ووســائل إيجابيــة 

لمواجهــة األزمــات الضــارة كالحاجــة إلــى األلفــة والــود والتواصــل البنــاء.
وغالبًا ما تشتمل تقنيات القبول على أسلوبين: 

 :Empathetic Communication المتعاطــف  االتصــال  األول:  األســلوب  )أ( 
أي الســماح للزوجيــن بإبــداء مشــاعرهم الســلبية تجــاه بعضهــم البعــض، بطريقــة 
ســلمية ال تتضمــن اللــوم واالتهــام للطــرف اآلخــر، وتتضــح أهميــة هــذا األســلوب فــي 
تقييــم الزوجيــن والكشــف عــن ســلوكياتهم الســلبية ونقــاط الضعــف فــي عالقاتهــم 
.(68)Understanding Empathic األســرية بأســلوب عاطفــي ينمــي الفهــم التعاطفــي
 )ب( األســلوب الثانــي: االنفصــال الموحــد، يرتكــز هــذا األســلوب علــى مســاعدة 
الزوجيــن إلــى الحديــث عــن مشــكالتهم الزوجيــة واألســرية دون توجيــه اتهــام أو لــوم 
باســتخدام المناقشــات الوصفية Descriptive Discussions والتي تســتهدف الكشــف 
الخارجيــة  والعوامــل  الزواجيــة،  النزاعــات  لنشــوء  الرئيســة  الدوافــع واألســباب  عــن 
بينهمــا علــى نحــو يســهم فــي تقويــم ســلوكيات  المؤثــرة فــي تفاقمهــا، والعالقــة 

الزوجيــن فــي إدارة النزاعــات الزواجيــة.

2 ( :Tolerance Techniques تقنيات التسامح
تغييــر  صعوبــة  إلــى  وإرشــادهم  الزوجيــن  توجيــه  التســامح  بتقنيــات  يقصــد 
بعضهــم البعــض الســتحالة ذلــك؛ ومــن ثــم االقتنــاع والتأكيــد علــى تعزيــز قدرتهــم 
علــى التســامح والقبــول لضمــان التفاعــل وتحقيــق االتصــال المتعاطــف، وغالبــًا مــا 
تســتخدم هــذه التقنيــة مــع النزاعــات الزواجيــة البســيطة التــي يمكــن التعايــش معهــا، 
وال يترتــب عليهــا أي أضــرار جســمية علــى العالقــة العاطفيــة بيــن الزوجيــن، مثــال ذلــك 
تغيــر شــكل الرجــل أو المــرأة بعــد الــزواج، اهتمــام الرجــل بالعمــل لتوفيــر المتطلبــات 
بــاألوالد والمنــزل لرعايتهــم علــى الوجــه األكمــل.  الماليــة لألســرة، انشــغال المــرأة 

وتشــتمل تقنيــات التســامح علــى أربعــة أســاليب أساســية، هــي(69):
اإلشــارة إلــى الســمات اإليجابيــة فــي الســلوك الســلبي: ويتــم توظيف هذا األســلوب . 1

مــع ســلوكيات الزوجيــن الســلبية التــي تنطــوي علــى جوانــب إيجابيــة؛ إلرشــادهم إلــى 
إيجابيــات الســلوك الســلبي الــذي كان مصــدرًا للنــزاع والخــالف فيمــا مضــى.

ــزل بيــن الجلســات: بمعنــى ممارســة الســلوك . 2 تزييــف الســلوك الســلبي فــي المن

67 . إكــرام بنــت محمــد الصالــح. )2017(. تصــور مقــرتح لــدور العــاج الزواجــي الســلويك املتكامــل للتعامــل مــع الخافــات الزوجيــة، مجلــة العلــوم االجتامعيــة، مجلــة جامعــة أم 

القــرى، مــج9، ع2، ص: 83-134.

Patrícia Scheeren, Rebeca Andrade Vieira, Viviane Ribeiro Goulart & Adriana Wagner: Marital Quality and 
Attachment: The Mediator Role of Conflict Resolution Styles, op, cit. P:177-178.

68 . دخيل بن عبد الله الدخيل الله. )2014(. املهارات االجتامعية: املفهوم والوحدات واملحددات، العبيكان للنر، الرياض. ص:163.

69 . إكرام بنت محمد الصالح: تصور مقرتح لدور العاج الزواجي السلويك املتكامل للتعامل مع الخافات الزوجية، مرجع سابق، ص: 103-105.
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الســلبي فــي المنــزل أثنــاء حــاالت االســتقرار العاطفي للزوجين؛ لتعزيــز قدرتهم على 
إدراك ســلوكياتهم والوعــي بآثارهــا الســلبية والتحكــم فــي حدتهــا وفــي االنفعــاالت 

المصاحبــة لهــا، والتعــرف علــى األســلوب اإليجابــي المالئــم للتفاعــل معهــا.
ممارســة الســلوك الســلبي فــي جلســة العــالج: يســعى هــذا األســلوب إلــى مالحظة . 3

إلــى إضعــاف المشــاعر الســلبية نحــو هــذا  الســلوك الســلبي، وتوجيــه الزوجيــن 
 Emotional Equilibrium االنفعالــي  االتــزان  تعزيــز  بهــدف  إزالتهــا؛  أو  الســلوك 

للزوجيــن.
الترويــج للتســامح مــن خــالل العنايــة الذاتيــة: ويتــم توظيــف هــذا األســلوب مــع . 4

أنمــاط الســلوك الثابتــة، والتــي يصعــب علــى الزوجيــن تغييرهــا؛ ألن توجيــه االهتمــام 
بالحاجــات الشــخصية، يجعــل الزوجيــن أكثــر تســامحًا مــع ســلوك بعضهــم البعــض 

الســلبي.

	 (:Techniques of Change تقنيات التغيير
يقصــد بتقنيــات التغييــر: إحــداث تغييــر مباشــر فــي ســلوك الزوجيــن؛ بأســاليب 
 ،Social Learning االجتماعــي  والتعلــم   Behavior Modification الســلوك  تعــدل 

وتشــتمل تقنيــات التغييــر علــى أســلوبين همــا(70):

تبادل الســلوك Behavior Exchange: ويقصد به المبادرة اإليجابية للزوجين بتغيير أ. 
ســلوكياتهم الســلبية؛ إلضفــاء الرضــا والســرور علــى الطــرف اآلخــر، ممــا يســاعدهم 
علــى اإلحســاس باالهتمــام تجــاه بعضهــم البعــض، وتعزيــز قنــوات االتصــال فيمــا 

بينهــم والتفاعل.

التدريب على االتصال/ حل النزاع Communication Training /Conflict Resolution: ب. 
يقصــد بــه التدريــب علــى مهــارات االتصــال والحــوار بيــن الزوجيــن؛ مــن خــالل التركيــز 

واالســتماع لبعضهــم البعض.
ويبــرز دور المصلــح االجتماعــي علــى مســتوى التقنيــات الثــالث الســابقة فــي 

أربعــة أدوار رئيســة، هــي(71):

Teacher and Sympathetic: إكســاب الزوجيــن المهــارات . 1 المعلــم والمتعاطــف 
وفــي  المواقــف،  بعــض  فــي  الحاليــة  مهاراتهــم  وتحســين  الجديــدة،  األساســية 
البعــض اآلخــر ينبغــي عليــه اإللتــزام بالعطــف والتفهــم ألي ســلوك جديــد، أو طــارئ 

ــة. فــي العالقــة الزوجي
المســتمع الجيــد A Good Listener: التركيــز علــى صياغــة الزوجيــن، والتعاطــف مــع . 2

االتصــاالت الشــفهية والالشــفية لهــم أثنــاء جلســات التصالــح االجتماعــي.
علــى . 3 هنــا  االجتماعــي  المصلــح  دور  ويرتكــز   :Intermediate Role الوســيط  الــدور 

والتغييــر. القبــول  تقنيــات  أســاليب  بيــن  الموازنــة 
الدور الجيد A Good Role: حيث التأكد من مهارة المصلح االجتماعي في اســتخدام . 4

اللغــة بطريقــة مؤثــرة كأداة مهمة للتدخل وتعديل عالقة الزوجين.
70 . املرجع سابق، ص: 105-104.

71 . Andrew Christensen, Donald H. Baucom, Lorelei E. Simpson, David C. Atkins, Sara Berns, and Jennifer 
Wheeler, )2004(: Traditional Versus Integrative Behavioral Couple Therapy for Significantly and Chronically 
Distressed Married Couples, Journal of Consulting and Clinical Psychology, vol 72, no2. P: 176-191.
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يقتــرح »كورديــك Kurdek” أربعــة أنمــاط لحــل النزاعــات الزواجيــة، هــي: )أ( حــل 
المشــكالت اإليجابيــة، )ب( االنخــراط فــي الصــراع، )ج( االنســحاب، )د( االمتثــال(72):

 )أ( يركــز األزواج الذيــن لديهــم أســلوب إيجابــي لحــل النزاعــات الزواجيــة علــى 
النزاعــات المعنيــة، ويناقشــون االختالفــات بطريقــة بنــاءة، ويجــدون بدائــل مقبولــة 

ويتنازلــون.  ويتفاوضــون  للزوجيــن، 
)ب( يتضمــن االنخــراط أو المشــاركة فــي النزاعــات الزواجيــة ســلوكيات عــدة، 
مثــل الهجمــات الشــخصية والشــتائم واالنفجــار وفقــدان الســيطرة، باإلضافــة إلــى 
المواقــف مثــل االبتعــاد وقــول أشــياء ال يعنيهــا أحــد الطرفيــن فــي الواقــع أثنــاء النــزاع. 
لفتــرات  والمناقشــة  التحــدث  الزوجــان  يرفــض  االنســحاب  أســلوب  فــي  )ج( 
طويلــة حــول أســباب النزاعــات الزواجيــة، وإغــالق الحــوار واالنســحاب فجــأة، والتصــرف 

ــم عــن الســلوكيات الســلبية لديهــم.  ــدة عــن آداب الحــوار وهــذه تن بطريقــة بعي
)د( يتضمــن أســلوب االمتثــال ســلوكيات الرضــا عــن النفــس، وعــدم الدفــاع عــن 

منصبــه أو استســالمه بعــد بعــض محــاوالت لمحــاوالت تقديــم رأي.

ويؤكــد “كورديــك” علــى أن هنــاك أدلــة تشــير إلــى أن الطريقــة التــي يتعامــل بهــا 
األزواج مــع نزاعاتهــم تؤثــر علــى إدراكهــم للجــودة الزواجيــة؛ فالدراســات الدوليــة تشــير 
إلــى وجــود عالقــة إيجابيــة بيــن الجــودة الزوجيــة واالســتراتيجيات اإليجابيــة لحــل النــزاع، 
مــع مالحظــة مســتويات أعلــى مــن الجــودة الزوجيــة عندمــا يتبنــى الزوجان اســتراتيجيات 
هادفة لحل النزاع. أيضًا، هناك أدلة على أن اســتراتيجيات الحل المدمرة أو التنافســية 
ترتبــط ســلبًا بالجــودة الزوجيــة، باإلضافــة إلــى إدارة النزاعــات الزواجيــة فــإن نــوع التعلــق 

لــدى البالغيــن متغيــر مهــم فــي فهــم الجــودة الزواجيــة(73). 

72 . Patrícia Scheeren, Rebeca Andrade Vieira, Viviane Ribeiro Goulart & Adriana Wagner. Marital Quality and 
Attachment: The Mediator Role of Conflict Resolution Styles, op, cit. Pp.:177-178..
73 . Ibid, op, cit. P:178. 
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عوامل نجاح إدارة النزاعات الزواجية:

يرتكــز عمليــة نجــاح إدارة النزاعــات الزواجيــة وحلها على ثالث متغيرات – االتصال 
األســري، إعــادة التــوازن، تغيير القيــم وتوضيح الحدود- وبيانهم كاآلتي(74):

المتغير األول: االتصال األسري: Family Communicationأ. 
يستند االتصال األسري على عدة مؤشرات هي:

دعــم قنــوات التواصــل الحاليــة بيــن الزوجيــن والعمــل علــى تنشــيط القنــوات التــي . 1
توقفــت بســبب النزاعــات الزواجيــة.

تبــادل المشــاعر واألفــكار اإليجابيــة وتذكيرهــم بمــا تنطــوي عليــه العالقــة الزوجيــة . 2
مــن مشــاعر وقيــم عاطفيــة واجتماعيــة.

تقييــم أنمــاط التواصــل والتفاعــل بيــن الزوجيــن والعمــل علــى تقويــم أوجــه القصــور . 3
التــي تتخللهــا، باإلضافــة إلــى اســتحداث أنمــاط اتصــال حديثــة.

اســتخدام أســلوب التأكيــد لدعــم ســلوك التعبيــرات اإليجابيــة والتفاعــالت البنــاءة . 4
بيــن الزوجيــن.

التعريف بأهمية التواصل الفعال وأثره في الحد من النزاعات الزواجية.. 5
البحث عن طرق وأساليب حيوية للحوار الديمقراطي والمناقشة المنطقية.. 6
توجيــه الزوجــان إلــى أســاليب التعبيــر عــن مشــاعرهم الســلبية – كالحــزن، عــدم تقديــر . 7

مشــاعر اآلخــر، إيضــاح وجهــة النظــر فــي بعضهمــا البعــض، التحكــم فــي التفاعــالت 
العدوانيــة، النديــة، اإلقــالع عــن اإلدمــان، منــع تدخــل اآلخريــن فــي شــئونهم، والكــف 

عــن توجيــه اللــوم والتوبيــخ بينهمــا.
رعاية دعائم التسامح ببين الزوجين والصلح بينهما.. 8
اللفظيــة وأســاليب . 9 التواصــل  بيــن أســاليب  التوافــق  الزوجــان مهــارات  إكســاب 

التحســين. بــوادر  وتشــجيع  االســتجابات  وتحســين  لفظيــة،  الغيــر  التواصــل 
مــن . 10 للتقليــل  الزوجيــن  بيــن  العقالنــي  والتفاعــل  للحــوار  جديــدة  أســاليب  إيجــاد 

الزواجيــة. العالقــات  فــي  االضطــراب  مشــكالت 
بمــا . 11 الزواجيــة  النزاعــات  إلدارة  واإليحــاء  والتوضيــح  النصيحــة  أســلوب  توظيــف 

للزوجيــن. واالقتصــادي  واالجتماعــي  الثقافــي  المســتوى  مــع  يتناســب 
تعريــف الزوجيــن بالمهــام التــي تســاعدهم علــى تفعيــل قنــوات االتصال والتماســك . 12

والتفاعــل اإليجابــي بينهم.

المتغير الثاني: إعادة التوازن Rebalanceب. 
يســتند هــذا المتغيــر علــى مؤشــرات عــدة؛ تهــدف إلــى تعديــل األفــكار الخاطئــة 

التــي تؤثــر ســلبًا علــى قنــوات االتصــال بيــن الزوجيــن(75):
إقنــاع الزوجيــن وتشــجيعهم علــى القيــام بحــوار ومناقشــة إيجابيــة بينهــم ودعــم . 1

هــذه المناقشــة.
عــن . 2 الناتجــة  بعضهــم؛  ضــد  الزوجيــن  مــن  المتجهــة  الســلبية  الطاقــة  ســحب 

74 . عيــد الديــب محمــود عــي. )2016(. فعاليــة العــاج األرسي يف خدمــة الفــرد يف الحــد مــن النزاعــات الزواجيــة لــدى املتزوجــني حديثــاً: دراســة مطبقــة مبكتــب التســوية التابــع 
ملحكمــة األرسة بــدار الســام ســوهاج، مرجــع ســابق ج6. ص: 263 – 264.

75 . عيــد الديــب محمــود عــي. )2016(. فعاليــة العــاج األرسي يف خدمــة الفــرد يف الحــد مــن النزاعــات الزواجيــة لــدى املتزوجــني حديثــاً: دراســة مطبقــة مبكتــب التســوية التابــع 
ملحكمــة األرسة بــدار الســام ســوهاج، مرجــع ســابق ج6. ص: 264.
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الزواجيــة. العالقــة  فــي  والفشــل  واإلهانــة  باللــوم  اإلحســاس 
ــد أدوارهــم بدقــة بمــا . 3 تعريــف الزوجيــن بمســؤولياتهم وواجباتهــم األســرية وتحدي

يتماشــى مــع القيــم الدينيــة وقيــم المجتمــع وعاداتــه.
التغلــب علــى المشــاعر الســلبية للزوجيــن المصاحبــة للنزاعــات وتحفيــز المشــاعر . 4

اإليجابيــة التــي تدعــم األلفــة والــود والتفاعــل.
الحــد مــن التدخــالت الخارجيــة مــن األهــل واألصدقــاء والمعــارف؛ بوصفهــا أحــد . 5

وتعقدهــا. النزاعــات  لتفاقــم  الرئيســة  األســباب 
إرشــاد الزوجيــن لالعتمــاد علــى بعضهــم البعــض فــي تدبيــر شــئون حياتهم األســرية، . 6

االجتماعية، االقتصادية، النفســية، العاطفية... إلخ”.
المرونــة فــي توزيــع األدوار بيــن الزوجيــن داخــل األســرة وخارجهــا، والعمــل على توفير . 7

أســس التعــاون فــي أداء هــذه األدوار لتعزيــز التواصــل والتفاعــل فيما بينهم.

Change Values and Clarify ت.  الحــدود  وتوضيــح  القيــم  تغيــر  الثالــث:  المتغيــر 
Boundaries

يســعى هــذا المتغيــر إلــى تعزيــز مهــارات الزوجيــن لتدعيــم القيــم اإليجابيــة، والتــي 
مــن أهمهــا التعــاون والتفاعــل والمشــاركة والمســاعدة وتحمــل المســؤولية، وذلــك 

مــن خــالل المؤشــرات التاليــة: (76)
تعزيــز قــدرة الزوجيــن فــي التخلــي عــن القيــم الســلبية فــي حياتهــم األســرية، مثــال . 1

ذلــك، “الالمبــاالة، عــدم التعــاون، الهــروب مــن المســؤولية، الســلبية فــي القيــادة، 
قنــوات  تعزيــز  علــى  والعمــل  لآلخــر”  المســتمر  اللــوم  الحــوار،  وتجنــب  الصمــت 

االتصــال بيــن الزوجيــن وإجــراء المزيــد مــن الحــوارات اإليجابيــة.
تحفيــز الزوجيــن علــى تحمــل المســؤولية وعــدم طلــب المســاعدة والمشــورة مــن . 2

اآلخريــن “األهــل، األصدقــاء، المعــارف”.
تعريــف الزوجيــن بخصوصيــة الحيــاة الزوجيــة، وما تســتند عليه من حقــوق وواجبات، . 3

وأوجــه تميزهــا واختالفهــا عن المراحل الحياتية الســابقة.

76 . عيــد الديــب محمــود عــي. فعاليــة العــاج األرسي يف خدمــة الفــرد يف الحــد مــن النزاعــات الزواجيــة لــدى املتزوجــني حديثــاً: دراســة مطبقــة مبكتــب التســوية التابــع ملحكمــة 
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عوامل فشل إدارة النزاعات الزواجية:

تتضح أهم عوامل فشل حل النزاعات الزواجية في(77):
− والتعمــد 	 المهينــة  النابيــة  واأللفــاظ  والجارحــة  القاســية  الكلمــات  اســتعمال 

ونقائصــه.  اآلخــر  الطــرف  لعيــوب  لإلشــارة  المســتمر 
− الســماح لآلخريــن وخاصــة األهــل واألقــارب بالتدخــل المباشــر في مناقشــة النزاعات 	

الزوجيــة وتقييــم ســلوك الزوجين.
− علــى 	 وطئتهــا  وشــدة  الزواجيــة  للنزاعــات  الســلبية  باآلثــار  الزوجيــن  وعــي  عــدم 

النفســية.  الضغــوط  مــن  والمزيــد  والقلــق  والتوتــر  االضطــراب  مــن  الطرفيــن، 
− العصبيــة الجاهليــة كالتعالــي بالنســب أو المــال أو الجمــال أو الثقافــة والنظــر إلــى 	

الطــرف األقــل نظــر دونيــة تؤثــر علــى العالقــة الزواجيــة باالنفصــال.
− عــدم االعتــراف بالخطــأ فــي اتخــاذ القــرارات وســوء التصــرف فــي المواقــف الحياتيــة، 	

والتعصــب للــرأي ومحاولــة فرضــه بغــض النظــر عــن كونــه صــواب أم خطــأ.
− عــدم احتــرام آراء المصلحيــن االجتماعييــن والتقليــل مــن الحلــول المقترحــة وعــدم 	

االمتثــال لهــا، وعدهــا تدخــل مباشــر فــي حياتهــم الشــخصية.
− اتخــاذ القــرارات األســرية بعشــوائية دون الوعــي باآلثــار المترتبــة عليهــا بــل وضعــف 	

تقديرهــم لألمــور ولجوءهــم إلــى تهويــل النــزاع والمبالغــة فــي التعبيــر عنــه.
− الصــراخ األعمــى واإلصــرار علــى مناقشــة النــزاع الزواجــي ومســبباته حــال تعصــب 	

ــر.  الطرفيــن والتعامــل مــع بعضهــم البعــض بغضــب وتوت
− أحدهمــا 	 علــى  وتعــود  الزوجيــن  بيــن  الخــالف  تعمــق  التــي  باألســاليب  التمســك 

باالنتصــار علــى الطــرف اآلخــر، مثــال ذلــك: أســلوب التهكــم والســخرية أو أســلوب 
والغــرور. التعالــي 

− عــدم وعــي الزوجيــن بواجباتهــم األســرية والتخلــي عــن مســؤولياتهم تجــاه بعضهــم 	
البعض.

− عــدم احتــرام الزوجيــن لبعضهــم البعــض والتعمــد المباشــر والمســتمر للتجريــح 	
المــادي والمعنــوي وإلقــاء التهــم جزافــًا.

− النظــر إلــى الــزواج علــى أنــه قيــد للحريــة، ولتســلط الرجــل علــى المــرأة واالســتحواذ 	
عليهــا بشــتى الطــرق وإلغــاء شــخصيتها المســتقلة.

− الطاقــة الســلبية المتجهــة مــن الزوجيــن ضــد بعضهــم؛ الناتجــة عــن اإلحســاس 	
باللــوم واإلهانــة والفشــل فــي العالقــة الزواجيــة.

− عــدم قــدرة الزوجيــن علــى توزيــع األدوار بينهــم داخــل األســرة وخارجهــا، والعمــل علــى 	
عــدم توفيــر أســس التعــاون فــي أداء هــذه األدوار لتعزيــز التواصــل والتفاعــل فيمــا 

بينهم.
− عــدم اقتنــاع األطــراف المتنازعــة بثقافــة الصلــح وحــل النزاعــات بالطــرق الســلمية 	

وتدخــل األطــراف األجنبيــة فــي النــزاع بشــكل ســلمي. 
− عــدم التــزام الزوجيــن بالعهــود التــي يقطعانهــا لبعضهمــا، فعــدم الوفــاء بالعهــد 	

يفقــد فــي نفوســهم الثقــة ويضعــف لديهــم اإلحســاس بالــوالء واالنتمــاء.

77 . املحــرر. )الثاثــاء 2019/11/26(.  دور الصلــح يف النزاعــات األرسيــة عــى ضــوء مدونــة األرسة، منظمــة الحريــات للتواصــل بــني موظفــي قطــاع العــدل باملغــرب، املغــرب، 

https://alhoriyatmaroc.yoo7.com/t2715-topic :املصــدر التــايل

Jeffrey Dew & John Dakin: Financial Disagreements and Marital Conflict Tactics, op, cit. P:27-30. 
Glenn E. Weisfeld, Kraig S Shattuck, Carol Weisfeld & E. Olcay Imamoğlu: Sources of Marital Conflict in Five 
Cultures, op, cit, p:9-12. 
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الحوار والنزاعات الزوجية:

يمثــل الحــوار األســري عصــب الحيــاة الزوجيــة، وإحــدى الدعائــم الرئيســة المؤديــة 
إلــى اســتقرار األســرة وقدرتهــا علــى الصمــود أمــام األزمــات والمشــكالت التــي مــن 
الممكــن أن تعصــف بكيانهــا االجتماعيــة؛ خاصــة وأن الحــوار يعــد أهــم وســائل االتصــال 
ــراء  والتفاعــل بيــن أفــراد هــذا النســق االجتماعــي المصغــر، وباســتمرار هــذا الحــوار وث
قنواتــه يســود األســرة مشــاعر الــود والحبــة واأللفــة وبغيــاب هــذه الوســيلة يســود 
الصمــت واالغتــراب وتمتلــك الوحــدة واألنانيــة مشــاعرهم، والتــي تدفــع قطبــي األســرة 
– الــزوج / الزوجــة – إلــى االنســحاب واالنطــواء واالنغــالق علــى الــذات؛ فتتحــول األســرة 

مــن الوحــدة والتماســك إلــى الضعــف والهــوان.
 وإلدراك أهميــة الحــوار بيــن األزواج، فقــد عبــرت عنــه إحــدى الباحثــات بكونــه 
المســلك األول للتفاهــم والتوفيــق بيــن الزوجيــن حــول جميــع القضايــا واألحــداث التــي 
تتخلــل األســرة علــى مــدار اليــوم وتعيــق اســتقرارها االجتماعــي، وعليــه يمكــن تفســير 

ــواع الحــوار التاليــة(78): العالقــة بيــن النزاعــات الزوجيــة والحــوار الزواجــي فــي ضــوء أن
1 . Silent Dialogue :الحوار الصامت

يقصــد بهــذا النمــط تفســير أحــد الزوجيــن أوكليهمــا حديــث اآلخــر قبــل البــدء بــه 
أو تلفظــه أو اإلشــارات أو اإليمــاءات، علــى نحــو خاطــئ أو بطريقــة عكســية تــؤدي إلــى 

افتعــال النزاعــات أو تفاقمهــا.
2 . Al-Asmakh Dialogue  :حوار األصمخ

يعبــر هــذا النــوع مــن الحــوار عــن إحــدى الحــاالت الجدليــة الســائدة بيــن الزوجيــن 
حــال النــزاع، والتــي تتجســد فــي تحــدث الطرفيــن دون االســتماع إلــى بعضهمــا البعــض؛ 
ممــا يعكــس ضعفــًا واضحــًا فــي تعلــم طــرق الحــوار ومعرفــة أســاليبه وطرقــه الفعالــة 

فــي إدارة النــزاع الزواجــي.
3 . Aggressive Dialogue :الحوار العدواني

يقصــد بــه الحــوار المشــحون باالنفعــاالت الســلبية المحمومــة بالكثيــر مــن حــب 
التفشــي واالنتقــام مــن اآلخــر واالنتصــار عليــه، وغالبــًا مــا يصاحبــه بعــض العبــارات 
العنيفــة واأللفــاظ النابيــة، بحيــث يكــون الهــدف األســاٍس إحــداث األذى النفســي واأللــم 

العاطفــي للطــرف اآلخــر.
4 .  Rigid Dialogue :الحوار الجامد

يرتكــز هــذا النمــط علــى اإلصغــاء الجبــري االصطناعــي مــن أحــد الزوجيــن لآلخــر،  
بحيــث يمنحهــا أذنيــه دون وعيــه وإدراكــه النشــغاله بأمــور أخــرى مثــل تصفــح اإلنترنــت 
أو مشــاهدة التلفــاز أو قــراءة الصحــف والمجــالت أو التمتمــة باأللفــاظ والعبــارات 
الغامضة...إلــى غيــر ذلــك مــن أســباب انشــغال الذهــن وانصرافــه، والتــي تجعلــه مــن 
أســوأ أنمــاط الحــوار األســري لطمســه شــخصية المتحــدث وعــدم االعتــراف بكيانــه 
المســتقل وحقــه فــي التعبيــر عــن الــرأي، والتأكيــد علــى عــدم القــدرة علــى التفاعــل معــه 

أثنــاء الحــوار.
5 .Routine Dialogue :الحوار الروتيني

يقصــد بــه مناقشــة القضايــا واألحــداث والوقائــع التــي تتخلــل حيــاة الزوجيــن 
علــى مــدار اليــوم، مثــال ذلــك: ميزانيــة األســرة، توزيــع األدوار، مواعيــد العمــل، احتياجــات 
األســرة، وغالبــًا مــا يكــون هــذا النمــط وليــد الحاجــة ويتســم بطابــع الســرعة والموافقــة 

الســريعة الصامتــة.
78 . داليا نعيم عبد الوهاب شلبي. النزاعات الزواجية ومهارات الحوار الزواجي. مرجع سابق. ص:251-252.
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6 .Progressive Dialogue :الحوار التدريجي
يعبــر الحــوار التدريجــي عــن الحــوار المتصاعــد بصــورة ســلبية، والــذي يبــدأ بحالــة 
مــن الهــدوء التــي تتحــول مــع مــرور الوقــت إلــى حالــة من االنفعــال ثم حالة مــن العصبية 

المفضيــة إلــى مرحلــة الشــجار والخصــام.
7 . Selfish Dialogue :الحوار األناني

يرتكــز هــذا النــوع مــن الحــوار علــى تمســك الزوجيــن أو أحدهمــا برأيــه، واالنغــالق 
عليــه وعــدم تقبــل النقــد مــن الطــرف اآلخــر، بغــض النظــر عــن طبيعــة هــذا النقــد ســواء 
ثــم فــإن هــذا الحــوار األنانــي محكــوم عليــه بالفشــل  أكان مصابــًا أم مخطئــًا؛ ومــن 

والعقــم قبــل الشــروع فيــه.
ــى دعــم  ــي الهــادف إل ــة الحــوار األســري اإليجاب ــى أهمي ــا هــذه األنمــاط إل وتقودن
الروابــط اإليجابيــة بيــن الزوجيــن، وتنميــة لغــة التفاهــم بينهــم مــن ناحيــة وبينهــم وبيــن 
ــر اللفظــي ومهــارة  ــر اللفظــي وغي األبنــاء مــن ناحيــة أخــرى، اســتنادًا إلــى مهــارة التعبي
اإلنصــات، بحيــث تتميــز األســرة األكثــر حــوارًا واندماجــًا بثالثــة مؤشــرات أساســية هــي: 
وغيــر  اللفظــي  التعبيــر  الفعــال،  واالســتماع  والمباشــرة،  الواضحــة  الرســائل  تبــادل 
اللفظــي(79) إلــى غيــر ذلــك مــن المهــارات التــي تثــري الحــوار بيــن الزوجيــن، وتدفعهــم 
إلــى التميــز بـــالقدرة علــى التفاعــل واالندمــاج وتبــادل الرســائل الواضحــة والمباشــرة، 
واالســتماع الفعــال، والتعبيــر اللفظــي عــن المشــاعر، ســواء مــن خــالل المناقشــة أو 
الحــوار العابــر أو الحــوار الشــاعري اإليجابــي، أو حــوار اإليمــاءات، أو الحــوار العابــر وغالبــا 

مــا يكــون ذلــك بأحــد الطــرق التاليــة(80):
الحــوار النقاشــي: وهــو إمــا مواجهــة أو مكتــوب وهــو أكثــر األســاليب التــي يتــم مــن . 1

خــالل الحــوار بيــن طرفيــن خاصــة فــي األمــور المهمــة ويأخــذ مراحــل كثيــرة.
الحــوار العابــر: هــو أكثــر أنــواع الحــوارات الشــائعة ويحــدث بصــورة تلقائيــة كالتعليــق . 2

علــى حــدث مــا أو أي نــوع مــن المداخــالت.
الحــوار عــن طريــق العيــون: وســيلة للتعبيــر عــن كثيــر مــن الــكالم فنظــرات اإلنســان . 3

وحركاتــه هــي جــزء مــن حــواره مــن أي طــرف.
الحــوار العاطفــي: حــوار يتــم فيــه تبــادل المشــاعر العاطفيــة وأحاســيس كل طــرف . 4

تجــاه الطــرف اآلخــر.
حــوار مــرآة اآلخــر: نــوع مــن أنــواع الحــوار المهمــة، والــذي يرتكــز علــى وضــع الــذات فــي . 5

مــكان الشــخص اآلخــر ويرتبــط بمــدى الرضــا عــن الطــرف اآلخــر.. 
ولالســتفادة مــن آليــة الحــوار فــي الحــد مــن النزاعــات الزوجيــة وتعزيــز االســتقرار 
األســري؛ ينبغــي علــى الزوجيــن التمســك بمجموعــة مــن مقومــات الحــوار ومبادئــه 
ــي، عــدم  ــزان االنفعال ــي فــي مقدمتهــا: االت ــة التــي تســهم فــي نجاحــه، والتــي يأت الحيوي
النقــد أو تجنــب المبالغــة فيــه، التعريــف بنتيجــة الحــوار والعمــل علــى توصيلهــا للطــرف 
لآلخــر، اختيــار الوقــت المناســب للحــوار، االعتمــاد عــل اللغــة الواضحــة والسلســلة ذات 
التعبيــرات المباشــرة، اختيــار أســلوب الخطــاب المناســب للزوجيــن، ديمقراطيــة الحــوار 
ــة فــي  ــه، االعتمــاد علــى األســاليب التوضيحي وعــدم اســتئثار الحديــث واالســتحواذ علي
التحــاور، االستفســار عــن األلفــاظ الغامضــة والمفــردات التــي تحمــل أكثــر مــن معنــى، 
تحديــد موضــوع الحــوار بدقــة والتركيــز عليــه وعــدم التفــرع إلــى قضايــا جانبيــة أو فرعية.81)  
79 . رشــا عبــد العاطــي راغــب عبــد الحميــد وإينــاس ماهــر الحســيني بديــر. )2012(. أمنــاط الحــوار األرسي وعاقتهــا بــإدارة الــذات لــدى األبنــاء، مجلــة بحــوث الرتبيــة النوعيــة، 

كليــة الرتبيــة، جامعــة املنصــورة، مــر، ع27. ص:454.

80 . أحمد سليامن عي. )2013(. الحوار األرسي املتطلبات واملعوقات يف املجتمع السوداين. مجلة مسارات معرفية: مركز دراسات املرأة، ع1، ص:53-54.

81 . استقال أحمد الباكر. )2006(. ثقافة الحوار األرسي، منارات للبحوث والدراسات: اململكة العربية السعودية. ص:20-21.
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اآلثار السلبية للنزاعات الزواجية على األسرة والمجتمع

يشــير واقــع النزاعــات الزواجيــة إلــى أن هنــاك آثــارًا ســلبية عــدة تؤثــر علــى الفــرد 
واألســرة والمجتمــع؛ يمكــن اســتعراض أهمهــا فــي:

1 .:Exposure to Anxiety and Stress Spells التعرض لنوبات القلق والتوتر
تخلــق النزاعــات الزواجيــة بيئــة أســرية جدليــة محفوفــة بالمشــكالت بيــن األبويــن 
تؤثــر ســلبًا علــى حياتهــم الشــخصية واالجتماعيــة، بــل ويمتــد تأثيرها علــى األبناء واألهل، 
وخاصــة األبنــاء الذيــن يــزداد احتمــال تعرضهــم للضغــوط النفســية، التــي تنعكــس علــى 
شــخصيتهم الحاليــة بالقلــق والتوتــر وعلــى حياتهــم المســتقبلية بشــحنهم بالمزيــد 
مــن االضطرابــات النفســية واالنحرافــات الســلوكية؛ التــي ســوف تؤثــر علــى حياتهــم 

الزواجيــة فيمــا بعــد بــل وعلــى ســبل كيفيــة إدارتهــم للنزاعــات الزواجيــة(82).
2 . Decline in the Scientific and Professionalتراجــع التحصيــل العلمــي والمهنــي

:Achievement
ذهــب “الحرجــان” إلــى اإلفــادة بــأن النزاعــات الزوجيــة تضــر بالمســتقبل الدراســي 
والحالــة المعنويــة لألبنــاء؛ عبــر تأكيــده بمــا نوهــت إليــه معظــم الدراســات مــن أن 
معظــم أســباب المشــكالت الســلوكية واألخالقيــة وتدنــي المســتوى الدراســي، نتيجــة 
الرفقــة الســيئة أو بمعنــى أدق اختيــار أصدقــاء الســوء، والرفقــة الســيئة تنتــج عــن 
تراجــع دور اآلبــاء فــي توجيههــم إلــى حســن االختيــار واالنصــراف عــن االهتمــام باألبنــاء 
واحتياجاتهــم التعليميــة واالجتماعيــة، والتركيــز علــى نزاعاتهــم الزواجيــة، ومحاولــة تبريــر 
أفعالهــم أمــام األبنــاء وإيضــاح مــن الخطــأ ومــن المصيــب دون النظــر إلــى احتياجــات 

ــاء(83). األبن
3 .:Irregular and Unacceptable Behavior التصرفات الشاذة والغير مقبولة

النزاعــات  األســرية محــل  البيئــة  أن  إلــى  والباحثيــن  النفــس  علــم  خبــراء  أفــاد 
الزواجيــة؛ تعــج بالســلوكيات االجتماعيــة المرفوضــة كاالعتــداءات اللفظيــة والبدنيــة 
واالعتــداء المعنــوي والخيانــة، والتــي تعــد مصــدرًا خصبــًا إلكســاب أبنائهــا المزيــد مــن 
بــل وتجعلهــم أكثــر ميــاًل  الســلوكيات الســلبية والشــاذة والغيــر مقبــواًل اجتماعيــًا، 
للعنــف والعدوانيــة وإدمــان المخــدرات والمشــروبات الكحوليــة، والتــي تتطــور مــع مــرور 
الوقــت إلــى الســلوك اإلجرامــي مــن الســرقة والنصــب واالبتــزاز واالتجــار بالمخــدرات(84).

4 .: Social Instabilityعدم االستقرار االجتماعي
بنشــوء النزاعــات الزواجيــة يتخلــل االضطــراب والرعــب والفــزع إلــى بيئــة الــزواج، 
ويتراجــع األمــن واالســتقرار وتختفــي الراحــة والطمأنينــة، بحيــث تتحــول األســرة مــن 
مصــدر جــذب العضائهــا إلــى مصــدر نفــور وخــوف تثــار فيهــا مشــاعر الكراهيــة والحقــد 
وتندثــر فيهــا مشــاعر الحــب والعاطفــة والتراحــم والترابــط والتعــاون والمســامحة 
انحرافهــم وإقامــة عالقــات  إلــى  الزوجيــن  والتكافــل؛ ممــا يدفــع أعضاؤهــا وخاصــة 
عاطفيــة خــارج الــزواج والبيئــة األســرية واالنغمــاس فيــه؛ بحيــث تكــون النتيجــة الحتميــة 

لهــذه العالقــات هــو تفاقــم النزاعــات الزوجيــة(85).

https://www.annajah. :82 . املحــرر. )2018/9/24(. الخافــات الزوجيــة وتأثرهــا عــى األرسة واملجتمــع، مؤسســة النجــاح اإللكرتونيــة، اإلمــارات العربيــة املتحــدة، املصــدر التــايل
net

83 . أميــن الحجــازي. )2011/1/15(. خافــات الوالديــن وراء ضعــف التحصيــل الــدرايس لألبنــاء، صحيفــة البيــان اإللكرتونيــة، مؤسســة ديب لإلعــام، اإلمــارات العربيــة املتحــدة، 
https://www.albayan.ae/across-the-uae/our-homes/2011-01-15-1.996956 :املصــدر التــايل

84 . املحرر. الخافات الزوجية وتأثرها عى األرسة واملجتمع. مرجع سابق

85 . محمد زياد حمدان. )2015(. الزواج وبناء أرسة آمنة وصيانة وتعزيز االستقرار األرسي، سلسلة اإلرشاد والتوجيه األرسي. دار الرتبية الحديثة: األردن. ص: 251.
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التوجهات النظرية لتفسير النزاعات الزوجية

بمراجعــة أدبيــات علــم االجتمــاع العــام ونماذجــه النظريــة بوجــه عــام؛ يتضــح لنــا 
عــدم وجــود نظريــات واضحــة ومحــددة يمكــن االعتمــاد عليهــا فــي تفســير النزاعــات 
الزوجيــة، إال أن مضمونهــا العــام يعبــر عــن صــراع بين فرديــن وفي ضوء هذه الفردية إن 
صــح القــول فــإن نظريــة الصــراع تســهم فــي دراســة هــذه الظاهــرة؛ إال أنــه قــد يشــوبها 
بعــض النقــص والخلــل مــن منطلــق تركيزهــا علــى الصراعــات الثقافيــة، الناتجــة بشــكل 
واضــح عــن مســألة عــدم التوافــق بيــن الثقافــات الفرعيــة داخــل المجتمــع كمرحلــة أولــى 
والثقافــات الفرعيــة والثقافــة العامــة كمرحلــة ثانيــة، كمــا يمكننــا االســتعانة بالنظريــة 
البنائيــة ومنظورهــا المصغــر المرتكــز علــى األنســاق االجتماعيــة، فاألســرة نســق يلــي 
المجتمــع علــى عاتقــه العديــد مــن األدوار التــي يمارســها لتحقيــق وظائــف وكذلــك 
ــة، وبتراجــع دور هــذا  ــد مــن األنشــطة التــي يتفاعــل بهــا مــع األنســاق االجتماعي العدي
النســق أو قصــوره فــي أداء مــا ينــاط بــه مــن أدوار مصغــره، يمكــن رد هــذا الخلــل أو 
القصــور إلــى المعوقــات التــي تحــد مــن فعاليــة نســق األســرة، وغالبــًا مــا يتجســد ذلــك 
فــي النزاعــات األســرية عامــة والنزاعــات الزواجيــة خاصــة هــذا مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة 
أخــرى تشــير مراجعــة أدبيــات علــم االجتمــاع األســري ونماذجــه النظريــة بوجــٍه خــاص إلــى 
ــات محــددة يمكــن فــي ســياقها تفســير ظاهــرة النزاعــات الزواجيــة،  عــدم وجــود نظري
وإنمــا يمكــن االجتهــاد فــي ضــوء النمــاذج النظريــة التــي اعتمــد عليهــا علمــاء االجتمــاع 
والباحثيــن فــي تفســير ظاهــرة االختيــار الزواجــي، ومــن أبــرز النمــاذج النظريــة التــي يمكــن 

االعتمــاد عليهــا فــي هــذه الدراســة مــا يلــي:

نظرية التجانس أو التشابه Theory of Homogeneity or Similarityأ- 
ترتكــز هــذه النظريــة علــى فكــرة أن كل فــرد يســعى إلــى االرتبــاط بمــا يتوافــق 
معــه فــي الخصائــص، ســواء أكان هــذا التوافــق ماديــًا مــن حيــث الســمات والخصائــص 
هــذا  يمتــد  بحيــث  الخاصــة؛  والخصائــص  الســمات  معنويــًا  أو  العامــة،  االجتماعيــة 
المســتوى  االجتماعيــة،  الحالــة  الجنــس،  العقيــدة،  ليشــمل:  والتجانــس  التشــابه 
االجتماعــي، المســتوى الثقافــي، المســتوى االقتصــادي، المســتوى البيئــي،(86) الميــول 
والطموحــات المســتقبلية، الحالــة المزاجية..إلــى غيــر ذلــك مــن الخصائــص التــي تدعــم 
عمليــة االختيــار وتعــد أســس وقواعــد الــزواج الســليم؛ بحيــث تقودنــا إلــى أن عمليــة 
 Emotional or ــزواج ترتكــز فــي المقــام األول علــى الميــل الشــعوري أو الالشــعوري ال
Subconscious Tendency ؛ الناتــج عــن التشــابه بيــن األفــراد فــي الخصائص االجتماعية 
العامــة والخصائــص الجســمية والعقليــة وهــذا مــا يعــرف بظاهــرة الــزواج التجانســي 

.(87)  Homogeneous Marriage
قاعــدة  إلــى  تحتكــم  للــزواج  االختيــار  عمليــة  أن  علــى  النظريــة  هــذه  وتؤكــد 
والتــي  الزوجيــن،  بيــن   The Rule of Symmetry or Equivalence التكافــؤ أو  التماثــل 
 The Principle of Choosing an Instance of المثيــل للمثيــل يفســرها مبــدأ اختيــار 
an Instance، بمعنــى أن عمليــة االختيــار تقــوم وفــق أســس منهجيــة دقيقــة، تتجــه 
وفــق أطــر التنشــئة االجتماعيــة Socialization التــي يتلقاهــا األفــراد مــن خــالل مختلــف 
المؤسســات االجتماعيــة الرســمية والغيــر رســمية، والتــي رســخت فــي أذهانهــم معايير 
86 . August Hollingshead. )1950(. Cultural factors in selection of marriage mates. American Sociological 
Review, Abstract, 15, 619–627. https://doi.org/10.2307/2086915

87 . سلوى مسعود الحطامين. )2018(. الذكاء الوجداين وعاقته بالتوافق الزواجي. مركز الكتاب األكادميي: الجمهورية الليبية. ص:93.
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التوافــق االجتماعــي، وبالتالــي أصبحــوا مبرمجيــن علــى طــرق بديهيــة معينــة تحكمهــم 
أثنــاء التوافــق واالختيــار علــى المســتوى االجتماعــي عامــة وعلــى مســتوى القــرار الزواجــي 
خاصــة؛ فالنتيجــة إذًا اختيــار مــن نتوافــق أو نتجانــس معهــم والعــزوف عــن اختيــار مــن ال 

نتجانــس معهــم أو ال يشــبهوننا(88).
 مثــال ذلــك، عندمــا يرغــب أحــد أبنــاء الطبقــة الفقيــرة االرتبــاط مــن إحــدى فتيــات 
الطبقــة الغنيــة أو ذات المســتوى االقتصــادي المرتفــع فــإن وضعــه الطبقــي يمنعــه؛ 

لتبايــن طبقــات األســر.
ــة التجانــس أو التشــابه مــن وجهــة النظــر السوســيولوجية إلــى  وتخضــع نظري
تفســيرين أساســيين همــا، التفســير التفاعلــي، والتفســير المعيــاري وبيانهــم كاآلتــي(89):

التفســير التفاعلــي Interactive Interpretation: المتجســد فــي عــد عمليــة االختيــار . 1
للــزواج وظيفــة الفــرص Opportunities Function، بحيــث يتــم تفســير التجانــس 
أو التماثــل بيــن األفــراد علــى أســاس إقامتهــم فــي بيئــات اجتماعيــة محــددة، وبــل 
أنشــطة  األفــراد بمختلــف فئاتهــم االجتماعيــة ومســتوياتهم  وممارســة هــؤالء 
محــددة، تعكــس أدوارهــم وأســاليب تفاعلهــم مــع بعضهــم البعــض؛ ممــا يزيــد مــن 
احتماليــة التقــارب واأللفــة بيــن األفــراد المتماثليــن فــي جميــع أو معظــم الخصائــص 

والســمات العامــة أو الســمات والخصائــص الخاصــة.
التفســير المعيــاري Standard Interpretation: المتجســد فــي عــد عمليــة االختيــار . 2

للــزواج وظيفــة ذاتيــة Self function للتفاعــل واالندمــاج، بحيــث يتــم التجانــس أو 
التماثــل بيــن األفــراد علــى أســاس المعاييــر والقيــم التــي يعتنقونهــا ويحتكمــون 
إليهــا فــي قراراتهــم الحياتيــة، وبالتالــي تعكــس العمليــات الثقافية وقنــوات التفاعل 
ــم  ــر والقي ــي تســمح بالكشــف عــن المعايي ــد مــن األدوار، الت داخــل المجتمــع العدي
االجتماعيــة والثقافيــة التــي يعتنقونهــا؛ ممــا يزيــد مــن احتماليــة التقــارب واأللفــة 

بيــن األفــراد المتماثليــن فــي جميــع المعاييــر والقيــم الذاتيــة أو معظمهــا.
وقــد أشــارت دراســة “ هولينجشــيد  ,August Hollingshead“ والتــي تــم إجراؤهــا 
 ”University of New علــى عينــة مــن األفــراد المتزوجيــن حديثــًا فــي “جامعــة نيــو هافــن
Haven إلــى أن اختيــار شــريك الحيــاة مقيــد بعوامــل ثقافيــة عــدة تجســد البعــد الثقافــي 
لنظريــة التجانــس أو التشــابه، وذلــك مــن خــالل التركيــز علــى عوامــل: العــرق، الديــن، 
العمــر، األصــل العرقــي، الوضــع الطبقــي، التعليــم، مــع التأكيــد علــى أن الديــن عامــاًل 
ــودًا ضيقــة  ــن كل هــذه العوامــل تضــع قي ــزواج، وأن الجمــع بي ــار لل حاســمًا فــي االختي

علــى اختيــار الفــرد للشــريك الزواجــي”(90).

نظرية التجاور أو التقارب المكاني The Theory of Juxtaposition or Proximityب- 
ترتكــز هــذه النظريــة علــى معيــار النطــاق الجغرافــي Geographical Scope وعــده 
ــًا مــا يميلــون إلــى االرتبــاط مــن الذيــن  أســاس االختيــار للــزواج؛ بمعنــى أن األفــراد غالب
يجمعهــم بهــم نطــاق جغرافــي محــدد يســمح لهــم باالختيــار، ســواء أكان حــي أم قريــة 
أو مدينــة أم محافظــة واحــدة... إلــى غيــر ذلــك مــن المســتويات الجغرافيــة التــي تســمح 
لألفــراد االختيــار منهــا، فاألفــراد إذًا ال يســتطيعون االختيــار إال ممــن تجمعهــم بهــم 

88 . ابراهيم بن مبارك الجوير، )1995(: تأخر الشباب الجامعي يف الزواج :املؤثرات واملعالجة، دار العبيكان للنر والتوزيع، اململكة العربية السعودية. ص:30-31.

89 . سامية حسن ساعايت، )1979(: اختيارات للزواج والتغر االجتامعي، دار الفكر والثقافة، القاهرة. ص:165.

90 . August Hollingshead : Cultural factors in selection of marriage mates. American Sociological Review, op, 
cit.
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صلــة مكانيــة تتيــح لهــم فرصــة التفاعــل فيمــا بينهــم (91).
وتؤكــد هــذه النظريــة علــى أن التجــاور أو التقــارب المكانــي يمكــن تحديــده مــن 
خــالل مؤشــرات عــدة، هــي: العائلــة، الجيــرة في المشــكلة، المعارف واألصدقــاء، الزمالة 
فــي الدراســة، الزمالــة فــي العمــل، الصداقــة فــي النــوادي، المشــاركة فــي األنشــطة 

االجتماعيــة أو المهنيــة أو الترفيهيــة أو الثقافية...إلــخ(92).
ــال  ــة بالغــة، فعلــى ســبيل المث ــة لبعــض المؤشــرات أهمي ــي هــذه النظري وتول
يلعــب مؤشــر جــوار المســكن درًا حيويــًا فــي االختيــار للــزواج المكانــي، ليس هذا فحســب 
بــل وترجيحــه عندمــا ال يكــون الجــواز المتجانــس محــل احتــرام، ويطلــق علمــاء االجتمــاع 
 ،Mutual Compensatory Exchange علــى هــذه الظاهــرة “التبــادل التعويضــي المتبــادل
بمعنــى أن الجمــال يعــوض رداءة التكويــن والنشــأة، وآفــاق المهنــة تعــوض بشــاعة 

الشــريك فــي الحيــاة، والحــب يعــوض عــدم الجمــال والُحســن(93).
وتقودنــا هــذه النظريــة إلــى الــدور البــارز الــذي تلعبــه تكنولوجيا االتصال وأســاليب 
التفاعــل فــي صياغــة حيــز النطــاق الجغرافي واتســاع مجــال التجاور أو التقــارب المكاني، 
فبعــد أن كانــت نظريــة التجــاور تركــز علــى بعــد الجيــرة فــي الحيــز الجغرافــي العــام، 
تطــورت بفعــل التطــور االجتماعــي فشــملت حيــز نطــاق الجامعــة وناقشــت مؤشــر 
الزمالــة ونطــاق العمــل ببيئتهــا التقليديــة والتقنيــة عــن بعــد، بحيــث أهملــت أولويــة 
التقــارب المكانــي، وعــززت مــن قيمــة وأولويــة التقــارب العاطفــي الــذي يقلــص العزلــة 
والوحــدة؛ ومــن ثــم دفعــت األفــراد إلــى الــزواج مــن هــؤالء الذيــن يقطنون بالقــرب منهم.
تفســيرين  علــى  االصطــالح  يمكــن  أنــه  الباحــث  يــرى  التفســير  لهــذا  ووفقــًا 

همــا: المكانــي  التقــارب  أو  التجــاور  لنظريــة  أساســيين 

عمليــة  عــد  فــي  المتجســد   :Standard Interpretation المعيــاري  التفســير 
االختيــار للــزواج وظيفــة االختــالط Mixing Function المباشــر والتفاعــل المواجــه؛ بحيــث 
يتــم تفســير التجــاور أو التقــارب المكانــي علــى أســاس الحيــز أو البيئــة الجغرافيــة التــي 
يقطــن بهــا األفــراد، وكلمــا زاد تجــاور األفــراد كلمــا زادت فرصتهــم فــي االختيــار، بحيــث 
يكــون األكثــر تجــاورًا هــم األكثــر فرصــة لالختيــار الزواجــي واألقــل تجــاورًا هــم األقــل فرصــة 

لالختيــار الزواجــي.
عمليــة  عــد  فــي  المتجســد   :Interactive Interpretation التفاعلــي  التفســير   
المواجــه   -  Mass interaction function الشــامل  التفاعــل  وظيفــة  للــزواج  االختيــار 
والغيــر مواجــه- ؛ بحيــث يتــم تفســير التجــاور أو التقــارب المكانــي علــى أســاس الحيــز 
ــي  ــال مكان ــة التــي يقطــن بهــا األفــراد، وكذلــك التقــارب العاطفــي ال ــة الجغرافي أو البيئ
الــذي أحدثتــه تقنيــات االتصــال، بتواصــل األفــراد المتباعديــن فــي الحيــز الجغرافــي عبــر 
ــا الصــوت والصــورة، التــي أكســبتهم التقــارب العاطفــي واأللفــة التــي تمثــل  تكنولوجي
مــن  أي مؤشــر  علــى  الجــم  الحــب  وترجيــح  بــل  الزواجــي،  لالختيــار  العامــل األســاس 
المؤشــرات الجغرافيــة التــي تفيــد التجــاور، ومــن ثــم فــإن األفــراد وفقــًا لهــذا التفســير 
يميلــون إلــى االرتبــاط بمــن يشــبعون حاجاتهــم العاطفيــة الذاتيــة واالجتماعيــة ؛ التــي 
تكســبهم الرضــا عــن الــذات وعــن المجتمــع بغــض النظــر عــن مــكان تواجدهــم، مثــال 
ذلــك تفضيــل شــباب عــدة االرتبــاط ببعــض الفتيــات مــن بلــدان أخــرى، تعرفــوا عليهــن 

91 . سامية حسن ساعايت: اختيارات للزواج والتغر االجتامعي، مرجع سابق. ص:172-165. 

92 . صبيحة السامراين، )2014(: رعاية املعوقني والتكامل األرسي دراسة ميدانية عى عينة من األطفال، دار نر الرؤية العامنية، عامن. ص: 136.

93 . مأمون طربية. )2012(. السلوك االجتامعي لألرسة، دار النهضة العربية، بروت، لبنان. ص:65. 



45  2020 - 1442    |    w w w.hess.sa

النزاع الزواجي من واقع سجالت  مراكز اإلصالح األسري بالرياض

مــن خــالل شــبكة اإلنترنــت، وأحسســن بالتجــاور والتقــارب الروحــي معهــم.
وقــد أكــدت دراســة “جــون إلســورث John S. Ellsworth« علــى أن التجــاور المكانــي 
يعــد عامــاًل مؤثــرًا فــي االختيــار الزواجــي بشــكل مباشــر وحيــوي، خاصــة إذا علمنــا أن 
أبــرز عوامــل االختيــار وترجيــح  الــزواج بالنســبة للزوجيــن، مــن  التجــاور المكانــي قبــل 
قــرار االختيــار، بــل وترجيــح إمكانيــة اختــالف زواج األفــراد باختــالف المســافة بيــن محــل 
إقامتهــم، وتراجــع نســبة قــرار االختيــار كلمــا بعــدت المســافة، مــع العلــم بــأن هــذه 
اإلمكانيــة تزيــد بزيــادة كثافــة الســكان، أو العــدد المتــاح مــن األشــخاص الذيــن يمكــن 

ــزواج(94).  ــار مــن بينهــم شــريك ال االختي

نظرية القيمة: Value theoryت- 
ترجــع نظريــة القيمــة إلــى “كوفــر وشــلزج Cover and Shelz” وتعــرف القيمــة 
بأنهــا: المرغــوب فيــه؛ بمعنــى أي شــيء مرغــوب مــن الفــرد أو الجماعــة االجتماعيــة، 
وموضــوع الرغبــة قــد يكــون موضوعــًا ماديــًا أو عالقــة اجتماعيــة أو أفــكار بصفــة عامــة، 

أي شــيء يتطلبــه ويرغبــه المجتمــع.(95) 
ويؤيــد هــذا المغــزى مــا ذهــب إليــه “ارنفلــس Arnfels” بقولــه “إن قيمــة شــيء 
مــن األشــياء هــي إمــكان الرغبــة فيــه، وهــذه العالقــة الماثلــة بيــن الشــيء والشــخص، 

تجعلنــا نفهــم أن الشــخص يرغــب بالشــيء حقــًا. (96)
وتشــير فكــرة القيمــة مــن المنظــور االجتماعــي إلــى: المعاييــر أو المقاييــس التــي 
تســتمر خــالل فتــرة مــن الزمــن، وتمدنــا بمعاييــر يســتخدمها أفــراد المجتمــع لتنظيــم 
وترتيــب حاجاتهــم ورغباتهــم المتنوعــة(97)؛  ووفقــًا لذلــك تتكــون القيــم مــن ثــالث عناصــر، 

هــي المكــون المعرفــي، المكــون الوجدانــي، المكــون الســلوكي، وبيانهــم كاآلتــي(98):

المعــارف أ-  مجموعــة  علــى  يشــتمل   :Cognitive Component المعرفــي  المكــون 
والمعلومــات التــي تفســر لنــا القيــم أو القيمــة المــراد تعلمهــا أو اعتناقهــا ومــا 

تنطــوي عليــه مــن معــاٍن.
المكــون الوجدانــي  Emotional Component: يرتبــط هــذا المكــون بتقديــر القيمــة ب- 

واالعتــزاز بهــا، وينطــوي علــى مجموعــة مــن المشــاعر واألحاســيس الداخليــة للفــرد 
بالقيمــة  بالتمســك  الفــرد  اســتعداد  يظهــر  هــذا  وفــي  األخــرى،  دون  قيمــة  إزاء 

وســعادته بذلــك.
المكــون الســلوكي Behavioral component: يتجســد هــذا المكــون فــي الترجمــة ت- 

الفعليــة للقيمــة مــن خــالل ســلوكيات وأفعــال وأداء األفــراد.
وتؤكــد هــذه العناصــر علــى أن القيمــة علــى درجــة عاليــة مــن األهميــة بالنســبة 
وفقــا  األهميــة  هــذه  ويدركــون  بــل  هــذا فحســب  ليــس  يعتنقونهــا،  الذيــن  لألفــراد 
لترتيبهــا وتدرجهــا، بحيــث تكــون هنــاك قيــم أساســية ال يمكــن االســتغناء عنهــا، وقيــم 

94 . John S. Ellsworth, )1948(:  The Relationship of Population Density to Residential Propinquity as a Factor in 
Marriage Selection , American Sociological Review Vol. 13, No. 4 )Aug., 1948(, pp. 444-448 , Abstract,  https://
www.jstor.org/stable/pdf/2087238.pdf?seq=1

95 . محمد أحمد بيومي. )2002(. علم االجتامع القيم. دار املعرفة الجامعية: اإلسكندرية. ص:106-105.  

96 . سعيد عيد. )2017(. فلسفة القيم عمد جورج سانتايانا دراسة جاملة وأخاقية. تقديم: إمام عبد الفتاح إمام، نيو بوك للنر والتوزيع: القاهرة. ص:173.

97 . فايزة أنور وأحمد شكري. )2002(. القيم األخاقية بني الفلسفة والعلم. دار املعرفة الجامعية: اإلسكندرية. ص:70.

https://educapsy.com/blog/valeur-419https:// :ــايل ــدر الت ــر، املص ــة، الجزائ ــيس، بوزريع ــابها، اديوكب ــأتها واكتس ــا، نش ــم، مفهومه ــات. )9/10/2017(. القي ــي تعوين 98 . ع
educapsy.com/blog/valeur-419
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مهمــة تليهــا تشــكل قناعــات األفــراد حــول األشــياء ويمكــن تغييرهــا وفقــًا للوعــي 
والمعرفــة بهــذه األشــياء، وقيــم أخــرى علــى درجــة أقــل مــن األهميــة وهــي القناعــات 
البســيطة التــي تأخــذ شــكل االنطباعــات حــول المراحــل العمريــة لألفــراد وســريعًا مــا 
ــر أهميــة ذاتيــة  ــر وتختفــي بإحــالل قيــم أخــرى أكث تتغيــر وتتطــور بتطــور األفــراد، أو تندث
واجتماعيــة لألفــراد؛ فالقيمــة إذًا تشــكل القناعــات المرغوبــة لألفــراد والتــي ال تنتهــي 

ــا لــدى األفــراد.  ــى أفــكار، ومثــل علي عنــد موضــوع أو حــد معيــن؛ نظــرًا لتحولهــا إل
الخصوصيــة االختيــار وفــق مبــدأ  االجتماعيــة عمليــة  القيمــة  وتفســر نظريــة 
Privacy principle للجماعــات اإلنســانية؛ بمعنــى أن الفــرد يقبــل علــى اختيــار شــرك 
حياتــه – الــزوج/ الزوجــة – علــى أســاس القيمــة والتــي تختلــف مــن فــرد إلــى أخــر وفــق 
منظومــة القيــم، فعلــى ســبيل المثــال الفــرد المتديــن يحــرص علــى اختيــار أو االرتبــاط 
بشــريك متديــن، والفــرد الثقافــي يحــرص علــى اختيــار الشــريك المثقــف، بحيــث تســود 

القيمــة التــي يعتنقهــا متخــذي قــرار االختيــار الزواجــي (99).
فكــرة  فــي  الزواجــي  االختيــار  قــرار  تلخــص  النظريــة  هــذه  أن  المالحــظ  ومــن 
األفــراد  بيــن  واالنجــذاب  االرتبــاط  أن  بمعنــى  Personal Value؛  الشــخصية  القيمــة 
أو الزوجيــن بالتحديــد، يكــون أكثــر سالســة وســهولة إذا كانــوا يشــتركون فــي نفــس 
القيمــة أو يعتقــدون أنهــم يشــتركون فــي اتجاهــات قيميــة واحــدة؛ نظــرًا لقــدرة هــذه 
 Social Acceptance القيــم علــى توفيــر قــدرًا جيــدًا مــن التوافــق والقبــول االجتماعــي
 Emotional بيــن الطرفيــن، بــل وقــدرًا جيــدًا مــن االتــزان االنفعالــي and Compatibility
Equilibrium الــذي يضمــن لهــم ضبــط النفــس والمحافظــة علــى الحيــاة األســرية، حــال 
مواجهتهــم أي أزمــة أو مشــكلة مــن شــأنها إعاقــة الحيــاة الزوجيــة وتعكيــر صفوهــا(100).
وهــذا مــا ذهــب إليــه “ كومــز Combs” مــن التأكيــد علــى أن العالقــة بيــن نظريــة 
القيمــة ونظريــة التجانــس، يمكــن إيضاحهــا فــي ضــوء فكــرة القيــم التــي يتــم اكتســابها 
بواســطة الخبــرة االجتماعيــة Social Experience، والتــي ترجــع أن تشــابه األشــخاص 
المتماثليــن فــي البيئــات والخلفيــات االجتماعيــة، يعــزز مــن تشــابههم فــي الحكــم كل مــا 
لــه قيمــة بالنســبة إليهــم، وقياســًا علــى ذلــك فــإن  األشــخاص المشــتركين فــي االنتماء 

إلــى طائفــة دينيــة معينــة علــى ســبيل المثــال متجانســين فــي آرائهــم الدينيــة(101).
بينمــا ذهــب آخــرون أمثــال “ســيلفورز وليــك وكنــج  “ إلى دراســة األهمية النســبية 
لقيــم االختيــار الزواجــي مــع التركيــز علــى قيمتــي الديــن والتعليــم، وأســفرت نتائجهــا عــن 
أن معظــم المبحوثيــن مــن الذكــور واإلنــاث يســبغون قيمــًا إيجابيــة علــى الديــن، وذلــك 
مقارنــة بتراجــع قيــم التعليــم، والفــروق حــول أهميتــه بيــن المبحوثيــن الذكــور واإلنــاث، 
فعلــى ســبيل المثــال كانــت اإلنــاث أقــل ميــاًل بكثيــر إلــى الرغبــة فــي شــريك أقــل منهــن 
فــي المســتوى التعليمــي مقارنــة بالذكــور، باإلضافــة إلــى أن المبحوثيــن المنتســبين 
ــى عكــس  ــم، عل ــى التعلي ــر عل ــي يؤكــدون بشــكل أكب ــي ليــس أي والء دين للمــدارس الت
المــدارس ذات االنتمــاء الديــن فــإن المنتســبين لهــا يؤكــدون علــى القيــم الدينيــة فــي 

المقــام األول(102).

99 . عاء الدين كفايف، )1999(: اإلرشاد والعاج النفيس األرسي، دار الفكر العريب، القاهرة. ص:424.

100 . فايزة أنور وأحمد شكري. القيم األخاقية بني الفلسفة والعلم. مرجع سابق، ص:71.

101 . مأمون طربية. السلوك االجتامعي لألرسة. مرجع سابق. ص:65. 

102    . Sheila A  Selfors, leik Robert K. Leik and Edward King. )1962(.  Values in Mate Selection: Education versus 
Religion, Marriage and Family Living. Vol. 24, No. 4 )Nov., 1962(, Pp.: 399-401, abstract, https://www.jstor.org/
stable/349117?seq=1 
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الدراسات السابقة

تمهيد:
أمكــن للباحــث اإلطــالع علــى العديــد مــن الدراســات الســابقة، والتــي تناقــش 
موضــوع الدراســة بشــكل مباشــر مــن خــالل التركيــز علــى متغيــرات عــدة، وفيمــا يلــي 
ــر  ــي يمكــن االســتفادة منهــا فــي تأطي ــرز الدراســات الت يمكــن عــرض مجموعــة مــن أب
الدراســة الحاليــة، وذلــك وفــق الخطــوات المنهجيــة التاليــة: )أ( تقســيم الدراســات 
الســابقة: إلــى محــاور ثــالث دراســات محليــة، ودراســات عربيــة، ودراســات أجنبيــة. )ب( 
عــرض الدراســات الســابقة مــن األقــدم إلــى األحــداث، مــع اإللتــزام بعــرض الدراســات 
التــي تــم إجراؤهــا بعــد عــام )2010م(. )ج( اإللتــزام بعــرض الدراســات فــي ضــوء عناصــر 
عدة: اســم مؤلف الدراســة وعنوانها، مكان الدراســة، األهداف الرئيســة، اإلســتراتيجية 

المنهجيــة، أبــرز النتائــج التــي توصلــت إليهــا، وذلــك علــى النحــور التالــي: 

الدراسات المحلية:أ. 
1( دراسة عبد الرحمن، )2013(: 

بعنوان “النزاعات الزواجية: األنواع، األسباب، اآلثار، آليات التسوية”(103).

وأســبابها،  الزوجيــة،  النزاعــات  أشــكال  علــى  التعــرف  إلــى:  الدراســة  هدفــت 
وآثــار النزاعــات الزوجيــة علــى تماســك كيــان األســرة، واإلجابــة علــى تســاؤلين رئيٍســين 
وهــو: هــل تــؤدي أنمــاط التفاعــل االجتماعــي الجديــدة مثــل عضويــة منتديــات اإلنترنــت 
والعالقــات االفتراضيــة بيــن أحــد الزوجيــن مــع الجنــس اآلخــر إلــى المنازعــات الزوجيــة؟ 
وهــل المنازعــات الزوجيــة توجــد بكثافــة أكبــر فــي نمــط الــزواج القرابــي أم الــزواج غيــر 

القرابــي؟
اإلســتراتيجية المنهجيــة: تعــد هــذه الدراســة مــن الدراســات الوصفيــة؛ المرتكزة 
علــى منهــج المســح االجتماعــي، بالعينــة العشــوائية البالــغ قوامهــا )300( مفــردة 
مــن النســاء العامــالت بمدينــة الريــاض بالمملكــة العربيــة الســعودية، فــي كل مــن 
قطــاع التعليــم، القطــاع المصرفــي، القطــاع الصحــي، وعينــة قصديــة مــن أعضــاء هيئــة 
التدريــس مــن تخصــص العلــوم االجتماعيــة قوامهــا )10(، واعتمــدت الباحثــة فــي جمــع 

البيانــات علــى االســتبيان مــن خــالل المقابلــة الشــخصية.  
وتوصلت الدراسة إلى: 

)أ( للمنازعات الزوجية أشــكال عدة، أبرزها: تبادل اللوم بين الزوجية، عناد أحد الزوجين، 
غياب الزوج عن المنزل لفترات طويلة، أو ســهر الزوج خارج المنزل باســتمرار. 

)ب( تتمثــل أســباب المنازعــات الزوجيــة الناتجــة عــن أنمــاط التفاعــل االجتماعــي علــى 
شــبكة اإلنترنــت فــي: معاكســة الــزوج للفتيــات، التخاطــب مــع الجنــس اآلخــر، مشــاهدة 

المواقــع اإلباحيــة. 
)ج( تتضــح أســباب المنازعــات الزوجيــة الناتجــة عــن تدخــل أهــل الزوجيــن فــي الحيــاة 
ذويهــم  مــن  أقــارب  ووجــود  أهلهــم،  علــى  للزوجيــن  المــادي  االعتمــاد  فــي:  الزوجيــة 

يعيشــون معهــم فــي منــزل الزوجيــة. 
)د( يؤثــر عمــل المــرأة فــي نشــوء المنازعــات الزوجيــة بشــكل مباشــر وأســاس؛ نظــرًا 
لتصــرف الــزوج فــي راتــب الزوجــة بغيــر رضاهــا، وإهمــال األطفــال وتركهــم فــي المنــزل 

للخادمــة، وانشــغالها الدائــم عــن البيــت والــزوج لظــروف عملهــا.
103 . عبد الرحمن، وداد. )2013(. النزاعات الزواجية: األنواع، األسباب، اآلثار، آليات التسوية، مجلة كلية اآلداب، كلية اآلداب، جامعة القاهرة، مج73، ج3، ص: 232-163.
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2( دراسة الحازمي، )2017(: 
بعنوان “منهج اإلسالم في التعامل مع النزاعات األسرية وتطبيقاته التربوية”(104).

هدفــت الدراســة إلــى: عــرض اإلطــار المفاهيمــي للنزاعــات األســرية، وتحديــد أبــرز 
اآلثــار المترتبــة علــى النزاعــات األســرية، وبيــان مالمــح المنهــج اإلســالمي فــي الوقايــة 
مــن النزاعــات األســرية، والكشــف عــن مالمــح المنهــج اإلســالمي فــي عــالج النزاعــات 

األســرية.
ــة، والتــي  ــة: تعــد هــذه الدراســة مــن الدراســات الوصفي اإلســتراتيجية المنهجي
اســتعان فيهــا الباحــث بالمنهــج األصولــي؛ لتفســير وتحليــل ظاهــرة النزاعــات األســرية 

فــي ضــوء المنهــج اإلســالمي واســتنباط مــا فيهــا مــن دالالت.  
توصلت الدراسة إلى: 

)أ( أفــادت النتائــج بــأن للنزاعــات األســرية آثــارًا ســلبية عــدة أهمهــا: التفــكك األســري، 
العنــف األســري، إدمــان أحــد أفــراد األســرة، ضيــاع حقــوق األبنــاء. 

)ب( تتضح أبرز مراحل النزاعات األسرية، في: الكمون، االنتشار، البحث عن حلفاء. 
)ج( قدم اإلسالم منهجًا شاماًل ومتوازنًا للتعامل مع النزاعات األسرية. 

)د( تتضــح أهــم مالمــح المنهــج اإلســالمي فــي الوقايــة مــن مخاطــر النزاعــات األســرية، 
فــي: التوعيــة بمتطلبــات الحيــاة الزوجيــة، التهيئــة واإلعــداد لهــا، مراعــاة كل طــرف فيهــا 

لحقوقه ومســؤولياته.

3( دراسة الحازمي، )2017(: 
بعنوان “منهج اإلسالم في التعامل مع النزاعات األسرية وتطبيقاته التربوية”(105).

هدفــت الدراســة إلــى: عــرض اإلطــار المفاهيمــي للنزاعــات األســرية، وتحديــد أبــرز 
اآلثــار المترتبــة علــى النزاعــات األســرية، وبيــان مالمــح المنهــج اإلســالمي فــي الوقايــة 
مــن النزاعــات األســرية، والكشــف عــن مالمــح المنهــج اإلســالمي فــي عــالج النزاعــات 

األســرية.
ــة، والتــي  ــة: تعــد هــذه الدراســة مــن الدراســات الوصفي اإلســتراتيجية المنهجي
اســتعان فيهــا الباحــث بالمنهــج األصولــي؛ لتفســير وتحليــل ظاهــرة النزاعــات األســرية 

فــي ضــوء المنهــج اإلســالمي واســتنباط مــا فيهــا مــن دالالت.  
توصلت الدراسة إلى: 

)أ( أفــادت النتائــج بــأن للنزاعــات األســرية آثــارًا ســلبية عــدة أهمهــا: التفــكك األســري، 
العنــف األســري، إدمــان أحــد أفــراد األســرة، ضيــاع حقــوق األبنــاء. 

)ب( تتضح أبرز مراحل النزاعات األسرية، في: الكمون، االنتشار، البحث عن حلفاء. 
)ج( قدم اإلسالم منهجًا شاماًل ومتوازنًا للتعامل مع النزاعات األسرية. 

)د( تتضــح أهــم مالمــح المنهــج اإلســالمي فــي الوقايــة مــن مخاطــر النزاعــات األســرية، 
فــي: التوعيــة بمتطلبــات الحيــاة الزوجيــة، التهيئــة واإلعــداد لهــا، مراعــاة كل طــرف فيهــا 

لحقوقه ومســؤولياته.

104 . الحازمي، حنان محمد قايض. )2017(. منهج اإلسام يف التعامل مع النزاعات األرسية وتطبيقاته الرتبوية، مجلة البحث العلمي يف الرتبية، ع18، ص: 269- 302.

105 . الحازمي، حنان محمد قايض. )2017(. منهج اإلسام يف التعامل مع النزاعات األرسية وتطبيقاته الرتبوية، مجلة البحث العلمي يف الرتبية، ع18، ص: 269- 302.
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4( دراسة الحارثي والشهراني، )2018(: 
بعنــوان “شــبكات التواصــل االجتماعــي وأثرهــا علــى النزاعــات الزوجيــة فــي األســرة 

الطائــف”.(106) بمدينــة  الســعودية 

علــى  االجتماعــي  التواصــل  شــبكات  أثــر  علــى  التعــرف  إلــى:  الدراســة  هدفــت 
كذلــك  للزوجيــن،  االجتماعيــة  األدوار  علــى  وأثرهــا  الزوجيــن  بيــن  الزوجيــة  العالقــات 
التوصــل لحلــول ومقترحــات للحــد مــن أثــر شــبكات التواصــل االجتماعــي علــى النزاعــات 

الزوجيــة بيــن الزوجيــن. 
اإلســتراتيجية المنهجيــة: تنتمــي هــذه الدراســة إلــى الدراســات الوصفيــة، والتــي 
اعتمــد فيهــا الباحــث علــى منهــج المســح االجتماعــي بالعينــة العشــوائية البســيطة، 
الطائــف،  فــي مدينــة  المقيمــة  الســعودية  مــن األســر  أســرة   )160( البالــغ قوامهــا 

وتمثلــت أداة جمــع البيانــات مــن المبحوثيــن فــي االســتبيان. 
وتوصلت الدراسة إلى: 

)أ( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مســتوى )α=0.05( ألثر شــبكات التواصل 
االجتماعــي علــى النزاعــات الزوجيــة وفقــا لمتغيــرات )النــوع، الحالــة االجتماعيــة، الســن، 

الوظيفــة، المســتوى التعليمــي، مســتوى الدخل(. 
بيــن  العالقــة  علــى  االجتماعــي  التواصــل  لشــبكات  الســلبية  اآلثــار  أبــرز  تتضــح  )ب( 
الزوجيــن فــي: قضــاء وقــت طويــل فــي اســتخدام هــذه الشــبكات، واكتســاب الزوجيــن 
قيــم وأفــكار غيــر مقبولــة دينيــا وأخالقيــا، وإحــداث التفــاوت فــي العالقــة بيــن الزوجيــن 

بســبب تقاعــس الــزوج أو الزوجــة عــن تلبيــة احتياجــات أســرهم. 
التواصــل  شــبكات  علــى  الحكوميــة  الجهــات  مــن  رقابــي  نظــام  وضــع  ضــرورة  )ج( 
االجتماعــي للحــد مــن ســوء اســتخدامها وحظــر مــا هــو غيــر الئــق ويســتهدف العالقــات 

الزوجيــة داخــل األســرة. 
)د( إنشــاء مجموعــات توعويــة علــى شــبكات التواصــل االجتماعــي تقــوم بتوعية األســرة 
وآثارهــا  متواصــل  بشــكل  االجتماعــي  التواصــل  شــبكات  اســتخدام  خطــورة  بمــدى 

الســلبية علــى تدميــر الحيــاة الزوجيــة.

5( دراسة عمر والعلي، )2018(: 
بعنــوان “دور العوامــل االجتماعيــة واالقتصاديــة فــي الخالفــات الزوجيــة فــي المجتمــع 

الســعودي: دراســة ميدانيــة مطبقــة فــي مدينــة الريــاض”.(107)

هدفــت الدراســة إلــى: التعــرف علــى دور العوامــل االجتماعيــة واالقتصاديــة فــي 
الخالفــات الزوجيــة فــي المجتمــع الســعودي، مــن وجهــة نظــر األزواج الســعوديين فــي 
مدينــة الريــاض، والمتمثلــة فــي المســتوى التعليمــي، العمــر، تدخــل األهــل، الدخــل، مدى 

مســؤولية الــزوج فــي اإلنفــاق.
اإلســتراتيجية المنهجيــة: تعــد هــذه الدراســة مــن الدراســات الوصفيــة؛ المرتكزة 
علــى منهــج المســح االجتماعــي، بالعينــة العشــوائية البالــغ قوامهــا )410( زوجــًا وزوجــة 
مــن المتردييــن علــى المستشــفيات الحكوميــة فــي مدينــة الريــاض، وتمثلــت أداة جمــع 
106 . الحــاريث، طــال ســعد وعايــض الشــهراين. )2018(. شــبكات التواصــل االجتامعــي وأثرهــا عــى النزاعــات الزوجيــة يف األرسة الســعودية مبدينــة الطائــف، مجلــة العلــوم 

اإلنســانية واالجتامعيــة، املركــز القومــي للبحــوث، غــزة فلســطني، مــج2، ع8، ص: 28-1.

107 . عمــر، أحــام العطــا محمــد ونــدى حســني العــي. )2018(. دور العوامــل االجتامعيــة واالقتصاديــة يف الخافــات الزوجيــة يف املجتمــع الســعودي: دراســة ميدانيــة مطبقــة يف 
مدينــة الريــاض، مجلــة دراســات مجتمعيــة، مركــز دراســات املجتمــع، اململكــة العربيــة الســعودية، ع16، ص: 136-87.
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البيانــات مــن المبحوثيــن والتواصــل معهــم فــي االســتبيان؛ لكونهــا األنســب لمثــل هــذا 
النــوع مــن الدراســات.  

وتوصلت الدراسة إلى: 
)أ( وجــود عالقــة عكســية بيــن المســتوى التعليمــي للزوجيــن وانعــدام التواصــل الفكري 

بينهــم؛ ممــا يــؤدي إلــى حــدوث خالفــات زوجيــة بينهمــا. 
)ب( وجــود عالقــة بيــن عمــر الزوجيــن وحــدوث الخالفــات الزوجيــة؛ بدليــل أن الــزواج 
المتأخــر يســاعد علــى النضــج فــي التفكيــر لــدى الزوجيــن ويحــد مــن الخالفــات الزوجيــة 

بينهمــا. 
ــزوج فــي اإلنفــاق علــى األســرة وحــدوث الخالفــات  )ج( وجــود عالقــة بيــن مســؤولية ال

ــة.  الزوجي
)د( وجــود عالقــة عكســية بيــن مســتوى الدخــل وحــدوث الخالفــات بينهمــا، وتخلي الزوج 

أو تقصيــره فــي اإلنفــاق علــى أســرته يســبب الخالفات الزوجيــة بينهما. 
)هـــ( وجــود عالقــة عكســية بيــن تدخــل األهــل الســلبي فــي حيــاة الزوجيــن وحــدوث 

بينهمــا. الخالفــات 

6( دراسة العتيبي، )2018(: 
ــرح لمواجهــة مشــكلة الطــالق الصامــت بالمجتمــع الســعودي  ــوان “نمــوذج مقت بعن

مــن منظــور طريقــة العمــل مــع الجماعــات”(108).

وأعراضــه،  الصامــت  الطــالق  مظاهــر  علــى  التعــرف  إلــى:  الدراســة  هدفــت 
واألســباب المؤديــة للطــالق الصامــت فــي األســرة الســعودية، وإيضــاح دور الزوجيــن 
الزوجيــن نحــو المســاعدات  اتجاهــات  الطــالق الصامــت، والكشــف عــن  فــي تجنــب 

المهنيــة التــي تقــدم لهــا. 
الوصفيــة  الدراســات  إلــى  الدراســة  هــذه  تنتمــي  المنهجيــة:  اإلســتراتيجية 
التحليليــة، مــن خــالل منهــج المســح االجتماعــي بالعينــة العشــوائية، والتــي بلــغ قوامها 
ــة بالريــاض،  (108( زوج وزوجــة مــن إجمالــي األزواج المســجلين بجمعيــة مــودة الخيري

وتمثلــت أداة الدراســة فــي اســتمارة االســتبيان.
وتوصلت الدراسة إلى: 

)أ( أن أهــم مظاهــر الطــالق الصامــت تتمثــل فــي: عــدم وجــود حديــث مشــترك بيــن 
الزوجيــن، جلــوس أحــد الزوجيــن فــي أماكــن منفصلــة داخــل البيــت “االنعــزال المكانــي”، 
النقــد الــالذع مــن طــرف لآلخــر، غيــاب األجــواء الرومانســية بيــن الزوجيــن، إهمــال كل 

ــاب البهجــة والمــرح بيــن الزوجيــن.  ــة، غي ــة الحقــوق الزوجي طــرف لآلخــر مــن ناحي
)ب( تتضــح األســباب المؤديــة للطــالق الصامــت في األســرة الســعودية في: اضطراب 
شــخصية أحــد الزوجيــن، انعــدام الحــوار والتفاهــم بيــن الزوجيــن، الكآبــة وســوء العشــرة، 

المغــاالة فــي تقديــر المشــكالت، بخــل الرجــل علــى أهــل بيته بالمشــاعر. 
)ج( تعــد محاولــة كل طــرف للتفاهــم مــع الطــرف اآلخــر بحلــول ســطحية؛ مــن أبــرز 
اآلليــات الذاتيــة لتجنــب الطــالق الصامــت، تالهــا االســتعانة بحكــم مــن أهــل الــزوج أو 
الزوجة للتوفيق، ثم اللجوء لمؤسســات رعاية األســرة لحل الخالف، وأخيرًا االســتعانة 

بأحــد األصدقــاء المقربيــن لإلصــالح.

108 . العتيبــي، نــوف محمــد. )2018(. منــوذج مقــرتح ملواجهــة مشــكلة الطــاق الصامــت باملجتمــع الســعودي مــن منظــور طريقــة العمــل مــع الجامعــات، مجلــة العلــوم اإلنســانية 
واالجتامعيــة، جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســامية، الريــاض، اململكــة العربيــة الســعودية، ع50، ص: 258-175.
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7( دراسة بدوي، )2017(: 
بعنــوان “المشــكالت األســرية التــي تواجــه األســر الســعودية المتــرددة علــى مراكــز 

االجتماعيــة”(109). االستشــارات 

هدفــت الدراســة إلــى: التعــرف علــى المشــكالت األســرية التــي تواجــه األســر 
الســعودية المتــرددة علــى مراكــز االستشــارات االجتماعيــة المحــددة فــي: المشــكالت 
االجتماعيــة،  المشــكالت  النفســية،  المشــكالت  الصحيــة،  المشــكالت  الدينيــة، 
مشــكالت العنــف األســري، المشــكالت االقتصاديــة، المشــكالت الســلوكية، ومعرفــة 

ترتيــب هــذه المشــكالت.
الوصفيــة؛  الدراســات  مــن  الدراســة  هــذه  تعــد  المنهجيــة:  اإلســتراتيجية 
المرتكــزة علــى منهــج المســح االجتماعــي الشــامل للمستشــارين االجتماعييــن بمراكــز 
االستشــارات االجتماعيــة بمدينــة الريــاض، والبالــغ عددهــم )40( مستشــار ومشــرف 
اجتماعــي، وتــم االعتمــاد علــى االســتبيان كأداة لجمــع البيانــات مــن المبحوثيــن وتحقيــق 

أهــداف الدراســة.
وتوصلت الدراسة إلى: 

)أ( أن أهــم المشــكالت الدينيــة التــي تواجــه األســر الســعودية المتــرددة علــى مراكــز 
االستشــارات االجتماعيــة، تتمثــل فــي: ضعــف المــودة والرحمــة بيــن الزوجيــن، غيــاب 
الوالديــن  انخفــاض مســتوى وعــي  أو كليهمــا،  الزوجيــن  أحــد  لــدى  الخلقــي  الضميــر 

بأهميــة تربيــة الضميــر الخلقــي لألبنــاء، وضعــف الــوازع الدينــي بيــن أفــراد األســرة. 
)ب( تتمثــل المشــكالت الصحيــة التــي تواجــه األســر الســعودية، فــي: عــدم معرفــة أحــد 
الزوجيــن بكيفيــة التعامــل مــع الطــرف اآلخــر أثنــاء العالقــة الحميميــة، عــدم االهتمــام 
بفحــوص مــا قبــل الــزواج، إصابــة أحــد الزوجيــن بالعقــم، إهمــال العنايــة الشــخصية 

والجماليــة للزوجــة. 
)ج( تتمثــل المشــكالت الصحيــة التــي تواجــه األســر الســعودية، فــي: تعــدد الخادمــات 
حــل  فــي  الزوجيــن  بيــن  المتبــادل  الحــوار  غيــاب  لدورهــا،  الزوجــة  وإهمــال  بالمنــزل 
المشــكالت األســرية، تعــدد الزوجــات، قلــة المشــاركة فــي المناســبات االجتماعيــة. 
ــي تواجــه األســر الســعودية  ــة الت ــأن ترتيــب المشــكالت االجتماعي ــج ب )د( أفــادت النتائ
المترددة على مراكز االستشــارات االجتماعية، جاء كالتالي: مشــكالت العنف األســري، 
المشــكالت االجتماعيــة، المشــكالت االقتصاديــة، المشــكالت الصحيــة، المشــكالت 

النفســية، المشــكالت الســلوكية، المشــكالت الدينيــة.

ــى  ــة مســحية ع ــة: دراس ــارات االجتامعي ــز االستش ــرتددة عــى مراك ــعودية امل ــه األرس الس ــي تواج ــة الت ــكات األرسي ــه. )2017(. املش ــد الل ــن عب ــن ب ــد الرحم ــدوي. عب 109 . ب
ــج 26، ع102. ص: 271- 329. ــي، م ــر الرط ــة الفك ــاض، مجل ــة الري ــة مبدين ــارات االجتامعي ــز االستش ــني مبراك ــارين االجتامعي املستش
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الدراسات العربية:ب. 
1( دراسة العواودة وآخرون، )2013(: 

بعنــوان “أســباب النزاعــات األســرية مــن وجهــة نظــر األبنــاء دراســة ميدانيــة فــي جامعــة 
البلقــاء التطبيقيــة أســباب النزاعــات األســرية مــن وجهــة نظــر األبنــاء دراســة ميدانيــة 

فــي جامعــة البلقــاء التطبيقيــة”(110).

واالقتصاديــة  والنفســية  االجتماعيــة  األســباب  بحــث  إلــى:  الدراســة  هدفــت 
والصحيــة والثقافيــة لحــدوث النزاعــات األســرية مــن وجهــة نظــر األبنــاء، باإلضافــة إلــى 
التعــرف علــى أثــر بعــض العوامــل االجتماعيــة الديموغرافيــة فــي فهــم األبنــاء ألســباب 
النزاعــات الزوجيــة، فضــاًل عــن بحــث آليــات عــالج النــزاع األســري مــن وجهــة نظــر األبنــاء. 
اإلســتراتيجية المنهجيــة: تعــد هــذه الدراســة من الدراســات الوصفيــة التحليلية؛ 
المرتكــزة علــى منهــج المســح االجتماعــي بالعينــة العشــوائية الطبقيــة لجميــع طلبــة 
البكالوريــوس بجامعــة البلقــاء التطبيقيــة فــي كليــات مركــز الجامعــة وكليــة األميــرة 
رحمــة الجامعيــة، وتكونــت العينــة مــن )250( طالبــًا وطالبــة بنســبة )%3( مــن مختلــف 
كليــات الجامعــة، واعتمــدت الدراســة علــى االســتبيان المدعــم بالمقابلــة كأداة لجمــع 

البيانــات والتواصــل مــع المبحوثيــن.
وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية: 

)أ( االختــالف الواضــح بيــن رؤيــة األبنــاء وتحليلهــم للنزاعــات التــي تحــدث داخــل األســرة 
عــن رؤيــة اآلبــاء والدارســين الذيــن تناولــوا دراســة النزاعــات مــن منظــور الزوجيــن فقــط. 
علــى  العنــف  يمارســون  آباءهــم  شــاهدوا  الذيــن  األزواج  بــأن  النتائــج  أفــادت  )ب( 
زوجاتهــم، وأبناؤهــم بالضــرورة ســوف يمارســون العنــف علــى زوجاتهــم وأبنائهم، وتعد 
هــذه الرســالة بمثابــة رســالة موجهــة مــن األبنــاء إلــى اآلبــاء لتوضيــح مــدى خطــورة 
معايشــتهم للنزاعــات داخــل أســرهم، والتــي ســوف تنتقــل معهــم كخبــرات ســابقة فــي 

حياتهــم المســتقبلية. 
)ج( تكمــن أهــم العوامــل التــي تســاعد علــى عــالج النزاعــات األســرية فــي إنهــاء الحيــاة 
الزوجيــة، حــال وصولهــا إلــى مســتوى األزمــة وبالتالــي مــن الصعــب حلهــا؛ بحيــث يكــون 
مــن األفضــل إنهــاء الحيــاة الزوجيــة باالنفصــال، علــى عكــس بقــاء هــذه النزاعــات فــي 
طــور الصــراع مــن األفضــل طلــب المســاعدة مــن مكاتــب التوجيــه واإلرشــاد األســري.

2( دراسة المعمري، )2015(: 
بعنــوان “األســباب المؤديــة للطــالق مــن وجهــة نظــر المطلقيــن والمطلقــات فــي 

العمانــي”(111). المجتمــع 
هدفــت الدراســة إلــى: التعــرف علــى أهــم أســباب الطــالق فــي ســياق المجتمــع 
العمانــي، ومحاولــة الوقــوف علــى أهــم أســباب الطــالق مــن وجهــة نظــر المطلقــات 
العمانيــات، باإلضافــة إلــى التعــرف علــى أســباب الطــالق مــن وجهــة نظــر المطلقيــن 

العمانييــن.
اإلســتراتيجية المنهجيــة: تعــد هــذه الدراســة من الدراســات الوصفيــة التحليلية، 
والتــي تقــوم علــى منهــج المســح االجتماعــي، بالعينــة القصديــة البالــغ قوامهــا )500) 
110 . العــواودة، أمــل ســامل وجهــاد الســعايدة وهنــاء الحديــدي. )2013(. أســباب النزاعــات األرسيــة مــن وجهــة نظــر األبنــاء دراســة ميدانيــة يف جامعــة البلقــاء التطبيقيــة، مجلــة 

الجامعــة اإلســامية للدراســات الرتبويــة والنفســية، عــامن، األردن، مــج21، ع1، ص: 255-227.

111 . املعمــري، وفــاء بنــت ســعيد مرهــون. )2015(. األســباب املؤديــة للطــاق مــن وجهــة نظــر املطلقــني واملطلقــات يف املجتمــع العــامين، مجلــة أمارابــاك، األكادمييــة األمريكيــة 
العربيــة للعلــوم والتكنولوجيــا، ســلطنة عــامن، مــج6، ع19، ص: 27-1.
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مطلــق ومطلقــة مــن األســر العمانيــة التــي لــم يمــر علــى انفصالهــا عشــر ســنوات، 
واســتخدمت الباحثــة االســتبيان كأداة لجمــع المعلومــات والتواصــل مــع المبحوثيــن.

وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية: 
)أ( تعــد ظاهــرة الطــالق مــن أبــرز الظواهــر االجتماعيــة المؤثــرة علــى التــوازن األســري 

واالســتقرار االجتماعــي بالمجتمــع العمانــي. 
)ب( يــؤدي الطــالق إلــى التفــكك األســري واالنحرافــات اإلجراميــة واألخالقيــة المعقــدة؛ 
ذات اآلثــار الســلبية علــى الــزوج والزوجــة واألبنــاء؛ إال أنــه فــي واقــع األمــر قــد يكــون حــاًل 

بنــاءًا حــال اســتحالة اســتمرار الحيــاة بيــن الزوجيــن. 
)ج( تتمثــل أهــم أســباب الطــالق فــي: األســباب العاطفيــة، تالهــا األســباب األخالقيــة 

والدينيــة، وجــود األبنــاء، وإهمــال الزوجــة لحقوقهــا، وأخيــرا األســباب النفســية. 

3( دراسة شلبي، )2015(: 
بعنوان “النزاعات الزوجية ومهارات الحوار الزواجي”(112). 

ــز علــى  ــة، مــع التركي ــة النزاعــات الزواجي ــى: إلقــاء الضــوء علــى ماهي هدفــت الدراســة إل
الزواجيــة  النزاعــات  وأنــواع  األساســية،  ومســتوياتها  الزواجيــة  النزاعــات  مفهــوم 

ومراحلهــا. وأســبابها 
الوصفيــة  الدراســات  إلــى  الدراســة  هــذه  تنتمــي  المنهجيــة:  اإلســتراتيجية 
االســتقرائية؛ المرتكــزة علــى منهــج المســح االجتماعــي بشــقه الوثائقــي، حيــث مســح 
األدبيــات واألوعيــة العلميــة بشــقيها التقليــدي واإللكترونــي، والتــي ناقشــت ظاهــرة 

الزوجيــة. النزاعــات 
وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية: 

)أ( يعبــر النــزاع الزواجــي عــن أحــد أنمــاط التفاعــل االجتماعــي الناشــئة عــن تعــارض 
المتضــادة.  والرغبــات  المصالــح 

)ب( يعــد الحــوار أبــرز اســتراتيجيات معالجــة النزاعــات الزواجيــة؛ إذا اعتــراف كال الزوجين 
بالــرأي اآلخــر واالختــالف فــي وجهــات النظــر بينهــم، وتــم اختيــار التوقيــت المناســب 
للحديــث، عــالوة علــى التأكيــد علــى إجــراؤه بعيــدًا عــن األهــل واألقــارب واألبنــاء، بحيــث 
يســوده جــو مــن الهــدوء والرقــة والتهذيــب بعيــدًا عــن التعصــب؛ للتوصــل إلــى النتائــج 

اإليجابيــة المســتهدفة والتعبيــر عــن طرفــي الحــوار بشــكل بنــاء.

4( دراسة علي، )2016(: 
بعنــوان “فعاليــة العــالج األســري فــي خدمــة الفــرد فــي الحــد مــن النزاعــات الزواجيــة 

لــدى المتزوجيــن حديثــًا”(113).
هدفــت الدراســة إلــى: أخبــار فعاليــة ممارســة العــالج األســري فــي الحــد مــن 
بيــن اســتخدام العــالج  بيــن المتزوجيــن حديثــًا، وتحديــد العالقــة  الزواجيــة  النزاعــات 
أهــم  علــى  والتعــرف  حديثــًا،  المتزوجيــن  لــدى  الطــالق  نســبة  خفــض  فــي  األســري 
ــادة الطــالق والخلــع. ــًا ودورهــا فــي زي المشــكالت التــي يتعــرض لهــا المتزوجيــن حديث
اإلســتراتيجية المنهجيــة: تنتمــي هــذه الدراســة إلــى نمــط الدراســات التجريبيــة 
ــة لألخصائيــني االجتامعيــني،  ــة املري ــة، الجمعي ــة الخدمــة االجتامعي ــة ومهــارات الحــوار الزواجــي، مجل ــد الوهــاب. )2015(. النزاعــات الزواجي ــم عب ــا نعي 112 . شــلبي، دالي

القاهــرة، ع54. ص: 255-239. 

113 . عــي، عيــد الديــب محمــود. )2016(. فعاليــة العــاج األرسي يف خدمــة الفــرد يف الحــد مــن النزاعــات الزواجيــة لــدى املتزوجــني حديثــاً: دراســة مطبقــة مبكتــب التســوية 
التابــع ملحكمــة األرسة بــدار الســام ســوهاج، مجلــة الخدمــة االجتامعيــة، الجمعيــة املريــة لألخصائيــني االجتامعيــني، القاهــرة، ع56، ج6. ص: 368-221. 
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ــن “مســتقل” وهــو ممارســة العــالج األســري  ــار عالقــة بيــن متغيري ــى اختب الهادفــة إل
فــي خدمــة الفــرد، “تابــع” وهــو الحــد مــن النزاعــات الزواجيــة لــدى المتزوجيــن حديثــًا، 
وفــي ســياق هــذا النمــط اعتمــد الباحــث علــى المنهــج التجريبــي المرتكــز علــى التصميــم 
التجريبــي القبلــي والبعــدي باســتخدام مجموعتيــن إحداهمــا ضابطــة واألخــرى تجريبيــة، 

وتمثلــت أدوات الدراســة فــي: 
)أ( المقابالت البحثية مع األخصائيين االجتماعيين، 

والمشــتركة  الفرديــة  أنماطهــا  بمختلــف  الزوجيــن  مــع  المهنيــة  المقابــالت  )ب( 
والتفاعليــة،  والجماعيــة 

)ج( السجالت والملفات الخاصة بمكتب التسوية بمحكمة األسرة، 
وطبقــت  الباحــث(،  )إعــداد  حديثــًا  المتزوجيــن  لــدى  الزواجيــة  النزاعــات  مقيــاس  )د( 
الدراســة علــى عينــة قوامهــا عشــرة حاالت من المتزوجين حديثــًا، ويعانون من النزاعات 

الزوجيــة ويتــرددون علــى مكتــب التســوية التابــع لمحكمــة األســرة بــدار الســالم. 
وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية: 

)أ( تلعــب العوامــل االجتماعيــة – وجــود خالفــات مــع أهــل أحــد الزوجيــن، تدخــل اآلخريــن 
فــي شــئون الزوجيــن، الســكوت وعــدم مشــاركة أحــد الزوجيــن اآلخــر فــي الحديــث، قلــة 
المشــاركة فــي المناســبات االجتماعيــة ألحــد الزواجيــن- دورًا فعــااًل فــي زيــادة حــدة 

النزاعــات الزوجيــة. 
)ب( تتمثــل العوامــل االقتصاديــة للنزاعــات الزوجيــة فــي: ضعــف اإلمكانيــات الماديــة 
لديهــم، مقارنــة الوضــع المالــي لألســرة بغيرهــم، بخــل أحــد أطــراف العالقــة الزوجيــة، 
كثــرة النفاقــات، ارتفــاع األســعار، عــدم تقديــر أحــد الزوجيــن نفقــات اآلخــر داخــل األســرة، 
إلــى غيــر ذلــك مــن العوامــل االقتصاديــة التــي تــؤدي إلــى الخالفــات والنزاعــات الزوجيــة 

المســتمرة بينهــم قبــل التدخــل المهنــي. 
)ج( تتمثــل العوامــل واألســباب العاطفيــة والجنســية للنزاعات الزوجيــة في: عدم تلبية 
االحتياجــات الجنســية والعاطفيــة لآلخــر، عــدم االهتمــام بالمظهــر عنــد أحــد الزوجيــن، 
ضعــف العالقــات الحميمــة بيــن الزوجيــن، عــدم إشــباع رغبــات أحــد الطرفيــن، وجــود 

عالقــات عاطفيــة مــع شــخص آخــر غيــر شــريك الحيــاة باألســرة.

5( دراسة محمود والدومي، )2017(: 
بعنوان “عالج الخالفات الزوجية في ضوء الدراسات القرآنية”(114).

هدفــت الدراســة إلــى: إيضــاح مغــزى النزاعــات الزوجيــة وأنواعهــا مــع التركيــز على 
النزاعــات الزوجيــة البنــاءة والنزاعــات الزوجيــة الهدامــة، والتعريــف بالمبــادئ األساســية 

الحتــواء النزاعــات الزوجية.
اإلســتراتيجية المنهجيــة: تعــد هــذه الدراســات مــن الدراســات الوصفيــة، والتــي 
اعتمــدت علــى المنهــج الوصفــي بشــقيه االســتقرائي والتحليلــي وفــق التصــور القرآنــي 

الشــمولي.
وتوصلــت الدراســة إلــى: التأكيــد علــى أهميــة التعاليــم اإلســالمية فــي معالجــة 

النزاعــات الزوجيــة، وذلــك مــن خــالل التركيــز علــى وســيلتين 
ــزام  ــى: ســد المنافــذ التــي يأتــي منهــا الخــالف، وذلــك مــن خــالل اإللت )أ( الوســيلة األول

114 . محمــود، خالــد حســني وكرميــة عبــد الــرؤوف الدومــي. )2017(. عــاج الخافــات الزوجيــة يف ضــوء الدراســات القرآنيــة، مجلــة الدراســات التاريخيــة واالجتامعيــة، كليــة 
اآلداب والعلــوم اإلنســانية، جامعــة نواكشــوط، ع 17، ص: 32-5.
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بالمبــادئ التاليــة: : االختيــار الجيــد لشــريك الحيــاة،  الحــث علــى حســن الخلــق والتعامــل 
الراقــي بيــن الزوجيــن، التواصــل العقلــي والعاطفــي بيــن الزوجيــن، الحــث علــى تحمــل 
المســئولية فــي الحيــاة الزوجيــة، عــالج النديــة والفهــم الخاطــئ للقوامــة، عــالج النزاعــات 
ذات الطابــع المــادي، عــالج مشــكلة شــدة الغيــرة عنــد الزوجيــن والمشــاكل الجنســية 

بيــن الزوجيــن وعــالج النشــوز فــي ضــوء الدراســات القرآنيــة.، 
)ب( الوســيلة الثانيــة: معالجــة النــزاع حــال وقوعــه مــن خــالل اســتخدام لغــة الحــوار 
ــج  ــى تأجي ــؤدى إل ــذي ي ــة، والبعــد عــن الحــوار الســلبي ال ــي لحــل النزاعــات الزوجي اإليجاب
النــزاع واتســاعه، وأيضــًا اســتخدام أســلوب الهجــر الجميــل بالنســبة لــألزواج تجــاه 

الزوجــات.

6( دراسة اليوسف، )2018(: 
بعنوان »الخالفات الزوجية وأثرها على تربية األوالد: دراسة معاصرة«(115).

ناحيــة  مــن  الزواجيــة  الخالفــات  الوقــوف علــى أســباب  إلــى:  الدراســة  هدفــت 
الــزوج والزوجــة لمعالجتهــا، والتعــرف علــى آثــار الخالفــات وتأثيرهــا علــى كل مــن األوالد 
علــى  والعمــل  الخالفــات  بمخاطــر ظاهــرة  المجتمــع  وتوعيــة  والمجتمــع،  واألســرة 
ترشــيدها، ومســاعدة األزواج فــي الحصــول علــى المعلومــات اإلســالمية التــي تــؤدي 
إلــى حــل المشــكالت المؤرقــة فــي المجتمــع وتربيــة األوالد تربيــة رشــيدة وســليمة.

الوصفيــة  الدراســات  إلــى  الدراســة  هــذه  تنتمــي  المنهجيــة:  اإلســتراتيجية 
االســتقرائية؛ المرتكــزة علــى منهــج المســح االجتماعــي بشــقه الوثائقــي، حيــث مســح 
األدبيــات واألوعيــة العلميــة بشــقيها التقليــدي واإللكترونــي، والتــي ناقشــت ظاهــرة 

الزواجيــة. النزاعــات 
وتوصلت الدراسة إلى: 

دائمــة،  ليســت  لكنهــا  الزوجيــة  بالحيــاة  الصلــة  لصيقــة  الزوجيــة  النزاعــات  أن  )أ( 
حدوثهــا.  فــي  وليــس  اســتمراريتها  فــي  تكمــن  فخطورتهــا 

)ب( تتمثــل أبــرز أســباب النزاعــات الزوجيــة فــي: تشــدد كل مــن الزوجيــن أو جهلهــم أو 
عــدم وفــاء أي منهــم بواجباتهــم أو نشــوز المــرأة. 

)ج( علــى الرغــم مــن أن الشــقاق ليــس حالــة حتميــة فــي العالقــات الزوجيــة؛ إال أنــه 
يمكــن التغلــب عليــه بالتنشــئة اإلســالمية الصحيحــة منــذ البدايــة. 

الزوجيــة علــى األبنــاء فــي: اختــالل عمليــة  )د( تتضــح أهــم اآلثــار الســلبية للنزاعــات 
االنضبــاط االجتماعــي، إســاءة الظــن بالوالديــن، توقــف عمليــة النمــو الســوية، الســلوك 
االجتماعــي المنحــرف، عــدم شــعور األطفال باألمان، تشــويه صــورة األبوين أو أحدهما، 

ضعــف الثقــة فــي النفــس.

7( دراسة بهنسي، )2018(، 
بعنــوان »ممارســة العــالج األســري مــن منظــور طريقــة العمــل مــع الجماعــات لتنميــة 
الحــوار األســري مــع حــاالت النزاعــات الزواجيــة: دراســة مطبقــة علــى مكتــب التوجيــه 

واالستشــارات األســرية محافظــة البحيــرة مركــز كــوم حمــادة«(116).
115 . اليوســف، بــراءة عــي. )2018(. الخافــات الزوجيــة وأثرهــا عــى تربيــة األوالد دراســة معــارصة، مجلــة العلــوم اإلنســانية واالجتامعيــة، املركــز القومــي للبحــوث، غــزة، ع4، 

مــج2، ص: 18-1.

116 . بهنــيس، فايــزة محمــد رجــب. )2018(. مامرســة العــاج األرسي مــن منظــور طريقــة العمــل مــع الجامعــات لتنميــة الحــوار األرسي مــع حــاالت النزاعــات الزواجيــة: دراســة 

مطبقــة عــى مكتــب التوجيــه واالستشــارات األرسيــة محافظــة البحــرة مركــز كــوم حــامدة، مجلــة الخدمــة االجتامعيــة، الجمعيــة املريــة لألخصائيــني االجتامعيــني، القاهــرة، 
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هدفــت الدراســة إلــى: الكشــف عــن أبعــاد التدخــل المهنــي باســتخدام العــالج 
األســري مــن خــالل طريقــة خدمــة الجماعــة فــي تنميــة الحــوار األســري مــع حــاالت 
النزاعــات الزواجيــة؛ لتحقيــق االتصــال األســري بيــن الزوجيــن واألبنــاء وتحقيــق األمــان 
فــي  األســري  العــالج  اســتخدام  مــن  واالســتفادة  بينهمــا،  الحــوار  وتنميــة  األســري 
طريقــة العمــل مــع الجماعــات لتنميــة القــدرة علــى المشــاركة بيــن الزوجيــن لتحقيــق 
االســتقرار األســري، وتنميــة القــدرة علــى االتصــال بيــن الزوجيــن لتحقيــق االنســجام 

األســري لتحقيــق التــوازن بيــن الزوجيــن. 
ــة، والتــي  ــة: تعــد هــذه الدراســة مــن الدراســات التجريبي اإلســتراتيجية المنهجي
اعتمــدت فيهــا الباحثــة علــى المنهــج التجريبــي مــن خــالل مقيــاس تنميــة الحوار األســري 
مــع حــاالت النزاعــات الزواجيــة، والمقابــالت الفرديــة والجماعيــة، ودليــل المالحظــة، 
وتحليــل محتــوى التقاريــر، وتمثلــت الدراســة فــي عينــة قصديــة قوامهــا )30( زوجــة مــن 
المســجلين بمكاتــب االستشــارات والنزاعــات األســرية بمدينــة كــوم حمــادة محافظــة 
ــار العينــة وفــق مؤشــرات عــدة، حيــث: أن تكــون الزوجــة قــد أمضــى  البحيــرة، وتــم اختي
علــى زواجهــا )5( ســنوات فأكثــر، وأن يكــون لديهــا الرغبــة واالســتعداد للتعــاون مــع 
الباحثــة، وأن تكــون قــد رفعــت دعــوة للطــالق، وأن تكــون مــن الالتــي حصلــن علــى أعلــى 

درجــات مقيــاس تنميــة الحــوار األســري.
وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية: 

(أ) يلعــب التدخــل المهنــي دور إيجابــي فــي تنميــة: االتصــال األســري، التفاعــل األســري، 
التجريبيــة  بيــن المجموعتيــن  التأكيــد علــى عــدم وجــود فــروق  االتــزان األســري، مــع 

والضابطــة علــى مســتوى األبعــاد الثالثــة. 
)ب( نجــاح برنامــج التدخــل المهنــي فــي نمــو قنــوات االتصــال بيــن الباحثــات وأهــل الزوج، 
ــزان األســري؛ القائــم  بطريقــة ناجحــة وإحــداث التفاعــل األســري الســليم وتحقيــق االت

علــى المــودة والرحمــة، وخلــق جــو صالــح للعالقــة األســرية بيــن الزوجيــن واألهــل. 
)ج( أفــادت النتائــج بــأن التدخــل المهنــي لطريقــة العمــل مــع الجماعــات أحــداث تغيرات 
(االتصــال  األساســية  األبعــاد  طريــق  عــن  األســرة،  واســتقرار  األســري  الحــوار  فــي 

األســري، التفاعــل األســري، االتــزان األســري).

ع59، ج1. ص: 91-47. 
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الدراسات األجنبية:ت. 
النــزاع  وتكتيــكات  الماليــة  »الخالفــات  بعنــوان   :)2011( وداكيــن،  ديــو  دراســة   )1

الزوجــي«(117).
يرتبــط  الزوجيــة  الخالفــات  كان محتــوى  إذا  مــا  تحليــل  إلــى:  الدراســة  هدفــت 
بشــكل مختلــف بتكتيــكات الصــراع بيــن األزواج، وذلــك مــن خــالل التركيــز بشــكل خــاص 
علــى مــا إذا كانــت الخالفــات الماليــة مرتبطــة باالســتخدام المتكــرر للمناقشــات الهادئــة 
والحجــج العنيفــة والعنــف مــن األنــواع األخــرى مــن الخالفــات الزوجيــة، وتقييــم مــا إذا 
كانــت الخالفــات الماليــة مرتبطــة بقــوة أكبــر بأســلوب الصــراع المتمثــل فــي وجــود حجــج 

ســاخنة تســاوي أو تتجــاوز المناقشــة الهادئــة.
والبحــوث  الدراســات  إلــى  الدراســة  هــذه  تنتمــي  المنهجيــة:  اإلســتراتيجية 
الوصفيــة، والتــي اعتمــد فيهــا الباحثــان علــى منهــج المســح االجتماعي بشــقه الشــامل، 
باســتخدام بيانــات المســح الوطنــي للعائــالت واألســر، والتــي بلــغ قوامهــا )3,861( مــن 
األفــراد المشــاركين فــي الموجتيــن األولــى والثانيــة مــن المســح الوطنــي لألســر، وقــد 
بــدأت الموجــة األولــى فــي عــام )1987( مــع أكثــر مــن )13000( أســرة، وتــم إجــراء الموجــة 
الثانيــة مــن بيــن عامــي )1992 - 1994(، وتــم إســقاط بعــض المشــاركين بهــادف ومنهجــي 

بســبب قيــود الميزانيــة.
وتوصلــت الدراســة إلــى النتائــج التاليــة: )أ( تعــد الخالفــات الماليــة واحــدة مــن 
تتنبــأ  المثــال  ســبيل  فعلــى  والســلبية،  اإليجابيــة  الصــراع  تكتيــكات  تنبــؤات  أقــوى 
الخالفــات الماليــة بشــكل ســلبي باســتخدام النقــاش الهــادي، وتتنبــأ بشــكل إيجابــي 
باســتخدام الحجــج الســاخنة، والعنــف المشــترك بيــن الزوجيــن، والفــرق بيــن الحجــج 
الســاخنة والمناقشــة الهادئــة؛ ففــي البيانــات الطويلــة ترتبــط الزيــادات فــي الخالفــات 
ــة، واالختــالف  ــادة فــي الحجــج الســاخنة ، وانخفــاض فــي المناقشــة الهادئ ــة بزي المالي
المتزايــد بيــن الحجــج الســاخنة والمناقشــة الهادئــة، ولكــن ليــس مــع الزيــادات فــي 
عنــف الزوجيــن العادييــن، ونتيجــة لذلــك قــد ال تحــدث الخالفــات الماليــة بشــكل متكــرر 
فقــط ويصعــب حلهــا، ولكنهــا قــد تثيــر أيضــًا تكتيــكات نــزاع أكثــر إشــكالية مــن األنــواع 
األخــرى مــن النزاعــات الزوجيــة. )ب( أن مــا يجــادل بــه األزواج ويتنازعــون حولــه مرتبــط 
بكيفيــة نزاعهــم وجدلهــم، فعلــى وجــه التحديــد تعــد الخالفــات الماليــة والعمــل المنزلــي 
أكثــر تنبــؤًا باســتخدام النزاعــات اإليجابيــة والســلبية مــن بيــن معظــم القضايــا الشــائعة 
للنزاعــات الزوجيــة. )ج( ترتبــط القضايــا الماليــة واألســرية بقضايــا النــوع االجتماعــي 
 - إلــخ.  الديــن...  عــبء  الخارجــي،  التدفــق  الدخــل،   – المالــي  األســرة ووضعهــا  وأدوار 
وتنعكــس ســلبًا علــى القضايــا المعرفيــة والعاطفيــة والســلوكية المتعلقــة بالنزاعــات 

ــة للزوجيــن. المالي

2( دراســة دلــدار وآخــرون، )2013(: بعنــوان »النزاعــات الزوجيــة وأنمــاط حلهــا لــدى 
الراضيــن«(118). غيــر  األزواج 

هدفــت الدراســة إلــى: التعــرف علــى أنــواع النزاعــات التــي يعانــي منهــا األزواج 
الغيــر راضييــن، وكذلــك معرفــة أســاليب حــل النــزاع التــي يســتخدمها األزواج الغيــر 
117 . Jeffrey Dew & John Dakin. )2011(. Financial Disagreements and Marital Conflict Tactics, The Journal of 
Financial Therapy, Volume 2, Issue 1. P:23 - 42.
118 . Saadia Dildar, Aisha Sitwat and Sumaira Yasin. )2013(. Intimate Enemies: Marital Conflicts and Conflict 
Resolution Styles in Dissatisfied Married Couples, Middle-East Journal of Scientific Research, vol 15, no 10. Pp.: 
1433-1439.
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راضييــن.
اإلســتراتيجية المنهجيــة: تنتمــي هــذه الدراســة إلــى الدراســات االستكشــافية، 
القصديــة،  بالعينــة  االجتماعــي  المســح  منهــج  علــى  فيهــا  الباحثــون  اعتمــد  والتــي 
ــر راضييــن عــن حياتهــم باألســرية  والتــي بلــغ قوامهــا خمســة حــاالت مــن األزواج الغي
والقاطنيــن فــي منطقــة جوجــرات بدولــة باكســتان، وتمثلــت أداة الدراســة فــي المقابلــة 
شــبه المنظمــة، بشــكل منفصــل لــألزواج والزوجــات في أوقات مختلفة، وتم اســتخدام 

التحليــل الموضوعــي لتحديــد موضوعــات النزاعــات لــدى األزواج الغيــر راضييــن. 
وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية: 

)أ( تتمثــل أهــم أنــواع النزاعــات الزوجيــة لــدى األزواج الغيــر راضييــن علــى الترتيــب فــي: 
ــا الــزوج  الــزوج العدوانــي بنســبة )08%(، نقــص التعــاون وقضــاء الوقــت معــًا وقضاي
بنســبة )06%( علــى التوالــي، وقضايــا األطفــال بنســبة )02%(، وانخفــاض مســتوى 

االتصــال الفعــال والمشــكالت الماليــة بنســبة )04%( علــى التوالــي. 
)ب( يعتمــد األزواج الغيــر راضييــن بشــكل نشــط علــى أســلوب تجنــب النــزاع؛ فــي حيــن 
أنهمــا ال يســتخدمان األســاليب المالئمــة أو المتعاونــة أو المســاومة، وعلــى الرغــم 
مــن ذلــك عــادة مــا يتــم اســتخدام األســلوب التنافســي مــن قبــل األزواج الغيــر راضييــن؛ 
ممــا يشــير إلــى الطبيعــة الســائدة للذكــور فــي ثقافتنــا، وتتأكــد أهميــة هــذه النتائــج فــي 
مجــال االستشــارات الزوجيــة لتطويــر مهــارات إدارة الصــراع الصحــي لتعزيــز الرضــا فــي 

الــزواج.

3( دراسة وايزفيلد وآخرون، )2015(: 
بعنوان »مصادر النزاع الزواجي في خمس ثقافات«(119).

هدفــت الدراســة إلــى: تقييــم النزاعــات الزوجيــة مــن خــالل مقيــاس المشــكالت 
مــع الشــريك، مــع التركيــز علــى أربــع قضايــا تتعلــق باللياقــة البدينــة لدوهــا المحتمــل في 
النــزاع الزواجــي، وهــي: قضيــة الجنــس، قضيــة تقســيم العمــل، قضيــة تربيــة األطفــال، 

القضايــا االقتصاديــة.
اإلســتراتيجية المنهجيــة: تنتمــي هــذه الدراســة إلى الدراســات الوصفية، القائمة 
علــى منهــج المســح االجتماعــي بالعينــة غيــر العشــوائية؛ لجميــع األزواج القاطنيــن 
بالمناطــق الحضريــة بالواليــات المتحــدة األمريكيــة وبريطانيــا والصيــن وروســيا وتركيــا، 
وتــم البحــث عــن مجموعــة عمريــة ممثلــة لــألزواج كوســيلة ألخــذ عينــات الراحــة، بحيــث 
بلــغ قــوام العينــة النهائــي )2000( مفــردة، وتمثلــت أداة الدراســة فــي اســتبيان الــزواج 

والعالقــات الزوجيــة الــذي طــوره راســل وويلــز )1986).
وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية: 

)أ( الحــب والمــودة والتالطــف بيــن الزوجيــن هــو العامــل الرئيــٍس للتغلــب علــى النزاعات 
الزوجيــة؛ بالمحافظــة علــى عالقــة التعــاون والعالقة الحميمــة بينهما. 

)ب( يميــل النــزاع الزواجــي إلــى الظهــور حــول القضايــا ذات الصلــة باالســتراتيجيات 
اإلنجابيــة. 

)ج( تتأثــر النزاعــات الزوجيــة بالخصوصيــة الثقافيــة، والتــي تنعكــس عليهــا بالمزيــد 
مــن التعقيــد بحيــث يتوقــف إدراكهــا علــى تفســير خصائصهــا الثقافيــة وبالتالــي فهــم 

119 . Glenn E. Weisfeld, Kraig S Shattuck, Carol Weisfeld & E. Olcay Imamoğlu. (2015). Sources of Marital 
Conflict in Five Cultures, Evolutionary Psychology Wayne State University, Detroit, USA, Vol13, no1, Pp. :1-15.
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أبعادهــا الوظيفيــة والتاريخيــة. 
)د( تتطلــب ظاهــرة النــزاع الزواجــي المزيــد مــن البحــث والدراســة والتفســير؛ نظــرًا 

التــي تتســم بالتفاعــل والتطــور االجتماعــي والثقافــي.  لطبيعتهــا 
ــى  ــر النســاء عل ــة لألســرة؛ أجب ــن المــوارد المالي ــى الذكــور فــي تأمي )هـــ( أن االعتمــاد عل
تلبيــة رغبــات أزواجهــم وبالتالــي اإلبــالغ عــن المزيــد مــن المشــكالت التــي يواجهونهــا. 
)و( أفــادت الدراســة بــأن لــدى الرجــال بعــض الشــكاوي المحــددة، فعلــى ســبيل المثــال 
يشــتكون مــن عــدم اســتجابة زوجاتهــم إلــى ممارســة العالقــة الحميميــة، علــى عكــس 
إلــى  باإلضافــة  العامــة،  عالقتهــن  بشــأن  الرجــال  مــن  أكثــر  يشــكون  فهــم  النســاء 
معاناتهــن مــن المزيــد مــن المشــكالت مثــل: قضيــة تربيــة األطفــال، وقضيــة المــوارد 

االقتصاديــة، وقضيــة تقســيم العمــل.

4( دراســة بامييــكا واشــت، )2018(: بعنــوان »قضايــا النــزاع الزواجــي والعنــف: التحليل 
االجتماعــي لروايات نســاء اليوروبــا المختارات«(120).

هدفــت الدراســة إلــى: البحــث فــي أســباب واســتجابات عواقب النزاعــات الزواجية 
والعنــف المصاحــب لهــا وفقــا لمــا تعكســه اتجاهــات النســاء فــي العالقــات األســرية، 
باإلضافــة إلــى فهــم القضايــا المرتبطــة بالنزاعــات الزوجيــة والعنــف مــن وجهــة نظرهم.
اإلســتراتيجية المنهجيــة: تنتمــي هــذه الدراســة إلــى حقــل الدراســات الوصفيــة، 
والتــي اعتمــد الباحثــان فيهــا علــى منهــج المســح االجتماعــي بالعينــة، والتــي تــم اختيارهــا 
مــن خــالل أســلوب كــرة الثلــج للنســاء بمدينــة الغــوس بنيجيريــا، وقــد بلــغ قــوام العينــة 

(28( مفــردة مــن النســاء، وتــم تحليــل روايتهــن مــن خــالل المقابلــة المتعمقــة.  
وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية: 

)أ( انتشــار النزاعــات الزوجيــة وتتنــوع طبيعتهــا وأســبابها ومــدى العنــف الناتــج عنهــا 
فــي الكثيــر مــن األحيــان، باإلضافــة إلــى تأثيرهــا الســلبي علــى التواصــل اللفظــي وتنــاول 

الوجبــات العائليــة والعالقــة الحميميــة بيــن األزواج. 
)ب( أفــاد التحليــل البنيــوي االجتماعــي لتمتــع الــزوج بالســيطرة والســيطرة علــى المــرأة 

بوجــٍه خــاص وعلــى الحيــاة والعالقــة األســرية بوجــٍه عــام. 
)ج( التأكيــد علــى أهميــة نظــام األســر الممتــدة فــي عمليــة الوســاطة فــي حــل النزاعــات 

الزوجيــة علــى الرغــم مــن تفضيــل األزواج اإلقامــة الزوجيــة المســتقلة. 
)د( تؤثــر القيــم التقليديــة علــى فهــم المــرأة وموقفهــا مــن النــزاع والعنــف الزواجــي؛ 

بغــض النظــر عــن وضعهــا التعليمــي واالقتصــادي. 
)هـــ( تتضــح أهــم األســباب الســائدة لبقــاء المــرأة وتحملهــا مــن أجــل حمايــة األطفــال 

واعتقادهــا بضــرورة المثابــرة والمحافظــة علــى أســرتها وكونهــا أيضــًا مــرأة صالحــة.

5( دراســة ديالتــوري واجنــر، )2018(: بعنــوان »إدارة النزاعــات الزوجيــة بيــن الرجــال 
المتزوجيــن«(121). والنســاء 

اســتخدامًا إلدارة  األكثــر  االســتراتيجيات  علــى  التعــرف  إلــى:  الدراســة  هدفــت 
120 . Funmi Bammeke & Idongesit Eshiet. )2018(. Issues In Marital Conflict And Violence: Sociological Analysis 
Of Narratives Of Selected Yoruba Women,  Crawford Journal Of Business & Social Sciences )Cjbass(.  Vol. Xiii 
No. Ii, September : 1-8 Issn 2141-9094; Website:Cjbasscru.Org.
121 . Marina Zanella Delatorre & Adriana Wagner. )2018(. Marital Conflict Management of Married Men and 
Women, Psico-USF, Bragança Paulista, vol 23, no 2, Pp.: 229-240.
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النزاعــات الزوجيــة بيــن الرجــال والنســاء المتزوجيــن، والكشــف عــن العوامل األساســية 
ــة. ــن الزوجيــن حــال النزاعــات الزوجي إلدارة هــذه النزاعــات واألهــداف المشــتركة بي

والدراســات  البحــوث  إلــى  الدراســة  هــذه  تنتمــي  المنهجيــة:  اإلســتراتيجية 
الوصفيــة، والتــي اعتمــد الباحثــان فيهــا علــى منهــج المســح االجتماعــي بالعينــة، والتــي 
تــم أخذهــا علــى أســاس معيــار الراحــة لتمثيــل ســكان البرازيــل قــد اإلمــكان، وذلــك مــن 
خــالل التركيــز علــى مدينــة ريــو غرانــدي دو ســول، وبلــغ قــوام العينــة )750( مفــردة مــن 

األزواج، وتــم جمــع البيانــات منهــم مــن خــالل اســتمارة االســتبيان.  
وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية: 

)أ( كانــت اإلســتراتيجية األكثــر اســتخدامًا لحــل النزاعــات الزوجيــة مــن قبــل كل مــن 
الرجــال والنســاء هــي التســوية، تالهــا التجنــب ثــم الهجــوم. 

)ب( هنــاك فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن الرجــال والنســاء في اســتخدام إســتراتيجيتي 
التســوية والهجــوم، بحيــث اســتخدم الرجــال اســتراتيجيات توفيقيــة أكثــر مــن النســاء، 

بينمــا اســتخدمت النســاء الهجــوم أكثــر مــن الرجــال. 
)ج( يمثــل الديــن أكثــر العوامــل األكثــر بــروزا فيمــا يتعلــق بــإدارة النزاعــات الزوجيــة، تــاله 
طــول العالقــة والمتغيــرات المتعلقــة بلحظــة دورة الحيــاة التــي يتفاعــل فيهــا األزواج. 
)د( مــن الممكــن أن يكــون وجــود األهــداف المشــتركة بيــن الزوجيــن والدعــم االجتماعــي 

واســتقرار العالقــات والمرونــة لديهــم عوامــل أساســية إلدارة النزاعــات الزوجيــة. 
)ه( هنــاك مجموعــة مــن المتغيــرات المتعلقــة بالنضــج المرتبط بزيادة االســتراتيجيات 
ــة العالقــة، العمــر عنــد والدة الطفــل األول -،  ــي، العمــر فــي بداي ــاءة – العمــر الحال البن
وانخفــاض فــي االســتراتيجيات المدمــرة – العمــر الحالــي ، العمــر فــي بدايــة العالقــة، 
العمــر عنــد والدة الطفــل األول، طــول العالقــة – المســتخدمة فــي إدارة نــزاع العالقــة 

الزوجيــة.

6( دراسة أرليش وآخرون، )2019(: 
بعنوان »تصورات حول النزاع الزوجي: التأثيرات الفردية والثنائية واألسرية«(122).

هدفــت الدراســة إلــى: اختبــار ثالثــة أســئلة بحثيــة، وهــي: اختبــار مــا إذا كانــت هنــاك 
عالقــة ارتباطيــه بيــن الفــرد والشــريك واألعــراض االكتئابيــة وبيــن تقاريــر النــزاع، ومــا 
إذا كانــت الخصائــص تفســر التناقضــات المطلقــة واالتجاهيــة فــي تقاريــر النزاعــات 
الزواجيــة، وكيــف يمكــن أن تكــون التناقضــات فــي تقاريــر النزاعــات الزوجيــة مرتبطــة 

ــة األخــرى داخــل األســرة. ــر الثنائي بالتناقضــات فــي التقاري
اإلســتراتيجية المنهجيــة: تنتمــي هــذه الدراســة إلــى الدراســات الوصفيــة، والتــي 
تــم االعتمــاد فيهــا علــى منهــج المســح االجتماعــي بالعينــة؛ البالــغ قوامهــا )123( مفــردة 

مــن األفــراد المتزوجيــن. 
وتوصلت الدراسة إلى: 

)ا( أن تجنــب تعلــق األفــراد وقلقهــم ولكــن ليــس أعــراض االكتئــاب، كانــت مرتبطــة 
بتصوراتهــم الخاصــة للنــزاع الزوجــي، عــالوة علــى ذلــك ارتبــط القلــق مــن تعلــق الشــركاء 

بشــكل إيجابــي مــع تصــورات المــرء الخاصــة بالنــزاع. 

122 . Katherine B. Ehrlich, Michelle R. Vandellen, Julia W Felton, Carl W Lejuez & Jude Cassidy. )2019(. Perceptions 
about marital conflict: Individual, dyadic, and family level effects. Journal of Social and Personal Relationships,  
vol 36, no 11-12, 3537–3553.
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)ب( أن تجنــب ارتبــاط الزوجــات كان مرتبًطــا بشــكل إيجابــي بالتناقضــات المطلقــة 
حــول النــزاع، وقــد كشــفت التحليــالت اإلضافيــة أن تجنــب ارتبــاط الزوجــات كان مرتبًطــا 

بشــكل إيجابــي بالتناقضــات المطلقــة حــول النــزاع. 
ــة؛ لدرجــة أنهــم أبلغــوا  ــأ تجنــب الزوجــات للتعلــق ببعــض التناقضــات االتجاهي )ج( تنب
عــن نــزاع أكثــر نســبًيا مــن عــدد أزواجهــم الــذي أبلــغ عنــه مــع زيــادة تجنــب االرتبــاط. )د( 
ــزاع  ــاألزواج بشــكل هامشــي مــع اإلفــراط فــي اإلبــالغ عــن الن يرتبــط القلــق المرتبــط ب

نســبة إلــى تقاريــر زوجاتهــم. 
)هـــ( ارتبطــت التباينــات فــي تقاريــر األزواج حــول الصــراع الزوجــي باالختالفــات بيــن األم 

والمراهقــة واألب والمراهقــة فــي تقاريــر الصــراع بيــن اآلبــاء والمراهقيــن.
وعليــه ناقشــت الدراســات الســابقة ظاهــرة النزاعــات الزوجيــة فــي ضــوء عالقتهــا 
متغيــرات  علــى  المحليــة  الدراســات  ركــزت  المثــال:  فعلــى ســبيل  عــدة،  بمتغيــرات 
والعوامــل  الصامــت،  الطــالق  مواجهــة  وأســاليب  االجتماعيــة،  التواصــل  شــبكات 
االقتصادية واالجتماعية، والمشــكالت األســرية، معالجة المنهج اإلســالمي، إشــكالية 
النزاعــات، بينمــا اهتمــت الدراســات العربيــة بمتغيــرات: أثــر النزاعــات علــى تربيــة األوالد، 
تنميــة الحــوار األســري، الدراســات القرآنيــة، العــالج األســري، مهــارات الحــوار الزواجــي، 
أســباب النزاعــات مــن وجهــة نظــر األبنــاء، أســباب الطــالق، أمــا الدراســات األجنبيــة 
فركــزت علــى: التأثيــرات الفرديــة والثنائيــة واألســرية للنزاعــات، وقضايــا النــزاع، وإدارة 

النــزاع ومصادرهــا، وأنمــاط حــل النزاعــات، الخالفــات الماليــة.
وبإمعــان النظــر فــي اســتراتيجياتها المنهجيــة؛ يتضــح أن معظمهــا تنتمــي إلــى 
الدراســات الوصفيــة بشــقيها التحليلــي واالســتقرائي الوثائقــي، باســتثناء دراســة علــي 
(2016( التــي تنتمــي إلــى الدراســات التجريبيــة، ودراســة دلداروآخــرون )2013( والتــي تنتمــي 
إلــى الدراســات االستكشــافية، وذلــك وفــق مناهــج عــدة جــاء فــي مقدمتهــا: منهــج 
المســح االجتماعــي بنمطيــه الشــامل عبــر المســوحات الوطنيــة أو بالعينــة العشــوائية 
البســيطة أو الغيــر العشــوائية أو القصديــة أو الطبقيــة أو كــرة الثلــج أو عينــات الراحــة، 

المنهــج األصولــي، المنهــج التجريبــي.
وفــي ســياق ذلــك تنوعــت أدوات جمــع المعلومــات، بحيــث تمثلــت علــى الترتيــب 
الباحثيــن، أو مــن قبــل  فــي: االســتبيان ســواء بنمطــه المســتقل المعــد مــن قبــل 
الــرواد، مثــال ذلــك: مقيــاس الــزواج والعالقــات الزوجيــة الــذي طــوره راســل عــام )1986(، 
المقابــالت المنظمــة والمقابــالت شــبه المنظمــة فــي صورهــا المتعمقــة أو الجماعيــة 
أو المهنيــة، دليــل المالحظــة، تحليــل محتــوى التقاريــر الرســمية، الســجالت والملفــات 

المهنيــة، مقيــاس النزاعــات الزوجيــة.
وتمثلــت أبــرز النتائــج التي أســفرت عنها الدراســات الســابقة، والتــي من المتوقع 

أن تثــري الدراســة الحالية في:
− التوعيــة بمخاطــر اإلعــالم الجديــد بوجــٍه عــام وشــبكات التواصــل االجتماعــي بوجــٍه 	

خــاص علــى مســتوى العالقــات األســرية؛ بوصفهــا إحــدى مصــادر اكتســاب قيــم 
وأفــكار غيــر مقبولــة دينيــا وأخالقيــا، وإحــداث التفــاوت فــي العالقــة بيــن الزوجيــن 

بســبب تقاعــس الــزوج أو الزوجــة عــن تلبيــة احتياجــات أســرهم.
− يســاعد الــزواج المتأخــر علــى النضــج فــي التفكيــر لــدى الزوجيــن والحــد مــن النزاعــات 	

الزوجيــة عبــر تحقيــق التواصــل الفكــري بينهــم.
− تتضــح أبــرز مراحــل النزاعــات األســرية، فــي: مرحلــة الكمــون، مرحلــة االنتشــار، مرحلــة 	

البحــث عــن حلفــاء. 
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− تتضــح أبــرز النزاعــات الزوجيــة فــي: اضطــراب شــخصية أحــد الزوجيــن، انعــدام الحــوار 	
والتفاهــم بيــن الزوجيــن، الكآبــة وســوء العشــرة، المغــاالة فــي تقديــر المشــكالت، 

بخــل الرجــل علــى أهــل بيتــه بالمشــاعر.
− تتضــح أهــم مالمــح المنهــج اإلســالمي فــي الوقايــة مــن مخاطــر النزاعــات األســرية، 	

فــي: التوعيــة بمتطلبــات الحيــاة الزوجيــة، التهيئــة واإلعــداد لهــا، مراعــاة كل طــرف 
فيهــا لحقوقــه ومســؤولياته.

− ــارًا ســلبية عــدة أهمهــا: التفــكك األســري، العنــف 	 يترتــب علــى النزاعــات األســرة آث
األســري، إدمــان أحــد أفــراد األســرة، ضيــاع حقــوق األبنــاء. 

− تتمثــل أهــم أشــكال النزاعــات الزوجيــة فــي تبــادل اللــوم بيــن الزوجيــن، عنــاد أحــد 	
الزوجيــن، غيــاب الــزوج عــن المنــزل لفتــرات طويلــة، أو ســهر الــزوج خــارج المنــزل 

باســتمرار. 
− يؤثــر عمــل المــرأة فــي نشــوء النزاعــات الزوجيــة بشــكل مباشــر وأســاس؛ نظــرًا 	

الزوجــة بغيــر رضاهــا، وإهمــال األطفــال وتركهــم فــي  راتــب  الــزوج فــي  لتصــرف 
المنــزل للخادمــة، وانشــغالها الدائــم عــن البيــت والــزوج لظــروف عملهــا.

− النزاعــات الزوجيــة لصيقــة الصلــة بالحيــاة الزوجيــة لكنهــا ليســت دائمــة، فخطورتهــا 	
تكمــن فــي اســتمراريتها وليــس فــي حدوثهــا.

− اختــالل عمليــة 	 فــي:  األبنــاء  علــى  الزوجيــة  للنزاعــات  الســلبية  اآلثــار  أهــم  تتضــح 
الســوية،  النمــو  عمليــة  توقــف  بالوالديــن،  الظــن  إســاءة  االجتماعــي،  االنضبــاط 
تشــويه صــورة  باألمــان،  األطفــال  عــدم شــعور  المنحــرف،  االجتماعــي  الســلوك 

النفــس. فــي  الثقــة  أو أحدهمــا، ضعــف  األبويــن 
− تتضــح أهــم مبــادئ المنهــج اإلســالمي فــي معالجــة النزاعــات الزوجيــة، فــي: االختيــار 	

الجيــد لشــريك الحيــاة،  الحــث علــى حســن الخلــق والتعامــل الراقــي بيــن الزوجيــن، 
التواصــل العقلــي والعاطفــي بيــن الزوجيــن، الحــث علــى تحمــل المســئولية فــي 
ذات  النزاعــات  عــالج  للقوامــة،  الخاطــئ  والفهــم  النديــة  عــالج  الزوجيــة،  الحيــاة 
الطابــع المــادي، عــالج مشــكلة شــدة الغيــرة عنــد الزوجيــن والمشــاكل الجنســية 
بيــن الزوجيــن وعــالج النشــوز فــي ضــوء الدراســات القرآنيــة، اســتخدام لغــة الحــوار 
اإليجابــي لحــل النزاعــات الزوجيــة، والبعــد عــن الحــوار الســلبي الــذي يــؤدى إلــى تأجيــج 
النــزاع واتســاعه، وأيضــًا اســتخدام أســلوب الهجــر الجميــل بالنســبة لــألزواج تجــاه 

الزوجــات.
− ــة 	 ــات المادي ــة فــي: ضعــف اإلمكاني ــة للنزاعــات الزواجي ــل العوامــل االقتصادي تتمث

العالقــة  أطــراف  أحــد  بخــل  بغيرهــم،  لألســرة  المالــي  الوضــع  مقارنــة  لديهــم، 
الزواجيــة، كثــرة النفاقــات، ارتفــاع األســعار، عــدم تقديــر أحــد الزوجيــن نفقــات اآلخــر 
داخــل األســرة... إلــى غيــر ذلــك مــن العوامــل االقتصاديــة التــي تــؤدي إلــى الخالفــات 

والنزاعــات الزواجيــة المســتمرة بينهــم قبــل التدخــل المهنــي. 
− تتمثــل العوامــل واألســباب العاطفيــة والجنســية للنزاعــات الزوجيــة فــي: عــدم تلبية 	

االحتياجــات الجنســية والعاطفيــة لآلخــر، عــدم االهتمــام بالمظهــر عند أحــد الزوجين، 
ضعــف العالقــات الحميمــة بيــن الزوجيــن، عــدم إشــباع رغبــات أحــد الطرفيــن، وجــود 

عالقــات عاطفيــة مــع شــخص آخــر غيــر شــريك الحيــاة باألســرة.
− يعد الحوار أبرز اســتراتيجيات معالجة النزاعات الزواجية على مســتوى المجتمعات 	

العربيــة؛ إذا اعتــراف كال الزوجيــن بالــرأي اآلخــر واالختــالف فــي وجهــات النظــر بينهــم، 
وتــم اختيــار التوقيــت المناســب للحديــث، عــالوة علــى التأكيــد علــى إجــراؤه بعيــدًا عــن 
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األهــل واألقــارب واألبنــاء، بحيــث يســوده جــو مــن الهــدوء والرقــة والتهذيــب بعيــدًا 
عــن التعصــب؛ للتوصــل إلــى النتائــج اإليجابيــة المســتهدفة والتعبيــر عــن طرفــي 
الحــوار بشــكل بنــاء، وذلــك مقارنــة بالمجتمعــات األجنبيــة كانــت اإلســتراتيجية األكثــر 
اســتخدامًا لحــل النزاعــات الزوجيــة مــن قبــل كل مــن الرجــال والنســاء هــي التســوية، 

تالهــا التجنــب ثــم الهجــوم
− تتأثــر ظاهــرة النزاعــات الزوجيــة بمبــدأ التقليــد والمحــاكاة؛ بدليــل بــأن األزواج الذيــن 	

شــاهدوا آباءهــم يمارســون العنــف علــى زوجاتهــم، وأبناؤهــم بالضــرورة ســوف 
يمارســون العنــف علــى زوجاتهــم وأبنائهــم، وتعــد هــذه الرســالة بمثابــة رســالة 
موجهــة مــن األبنــاء إلــى اآلبــاء لتوضيــح مــدى خطــورة معايشــتهم للنزاعــات داخــل 
أســرهم، والتــي ســوف تنتقــل معهــم كخبــرات ســابقة فــي حياتهــم المســتقبلية.

− تتضــح أهــم أســباب بقــاء المــرأة واســتمرارها رغــم العنف والقســوة مــن قبل الزوج 	
فقــط حمايــة ألطفالهــا واعتقادهــا بضــرورة المثابــرة والمحافظــة علــى أســرتها 

وكونهــا أيضــًا امــرأة صالحــة.
− تتأثــر النزاعــات الزوجيــة بالخصوصيــة الثقافيــة، والتــي تنعكــس عليهــا بالمزيــد مــن 	

التعقيــد بحيــث يتوقــف إدراكهــا علــى تفســير خصائصهــا الثقافيــة وبالتالــي فهــم 
أبعادهــا الوظيفيــة والتاريخيــة ورصــد أبعــاد التطــور االجتماعــي والثقافــي الكائــن 

بهــا.
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الفصل الثالث

اإلجراءات المنهجية
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الفصل الثالث

اإلجراءات المنهجية

تعــد هــذه الدراســة مــن الدراســات الوصفيــة Descriptive، والتــي يمكن تعريفها 
بكونهــا: طريقــة علميــة منظمــة وموضوعيــة، تهتــم بدراســة الظــروف والممارســات 
والمعتقــدات واآلراء، ووجهــات النظــر والقيــم واالتجاهــات، حــول موضــوع معيــن أو 
ظاهــرة معينــة أو قضيــة معينــة، ودراســة العالقــة بيــن مــا هــو كائــن وواقــع، وبيــن 
بعــض األحــداث الســابقة التــي تكــون قــد أثــرت أو تحكمــت فــي األحــداث والظــروف 

الراهنــة للظاهــرة(123).
وغالبًا ما يتم إجراء الدراسات الوصفية عبر مرحلتين: 

  .Explorative & Formulative study:أ( المرحلة األولى: االستكشاف والصياغة(
 ،Diagnostic & Intensive Description :ب( المرحلــة الثانيــة: التشــخيص والوصــف(

وتتميــز الدراســات الوصفيــة بميزتيــن مهمتيــن همــا(124):

)أ( الميــزة األولــى: الواقعيــة المتجســدة فــي انطالقهــا مــن الواقــع االجتماعــي 
للتعبيــر عنــه، وتتضــح علــى صعيــد دراســة ظاهــرة النزاعــات الزواجيــة؛ برصــد حركــة 
تطورهــا بالمجتمــع الســعودي مــن خــالل التركيــز علــى مراكــز اإلصــالح األســري بوقــف 
الضحيــان بمدينــة الريــاض، عبــر فتــرة زمنيــة محــددة حســب مجــال الدراســة، والتعــرف 
علــى أســبابها والمخاطــر الناجمــة عنهــا، األمــر الــذي يجعــل لنتائجهــا قيمــة علميــة 

ــة.  ــة لرصــد ظاهــرة النزاعــات الزواجي ــة واقعي وعملي

)ب( الميــزة الثانيــة: الموضوعيــة تتســم الدراســات الوصفيــة بالدقــة والشــمول؛ 
نظــرًا لقدرتهــا علــى: توفيــر أكبــر قــدر مــن المعلومــات حــول ظاهــرة النزاعــات الزواجيــة، 
مــع تجنــب التحيــز عنــد جمعهــا، والقــدرة علــى إجــادة التعبيــر عنهــا، وااللتــزام بالدقــة فــي 
تبويــب وجدولــة وتحليــل تلــك البيانــات، وتفســيرها الســتخراج المؤشــرات والمقترحات؛ 
التــي تقــدم صــورة دقيقــة وموضوعيــة حــول ظاهــرة النزاعــات، وتعميمهــا علــى كافــة 
الحــاالت المتشــابهة، مــع مراعــاة االقتصــاد فــي الوقــت والجهــد والتكاليــف، وضمــان 

االهتمــام بالتصميــم الشــكلي والهيكلــي للدراســة.
الدراســة  تســعى  التــي  الرئيســة  واألهــداف  الوصفــي  المنهــج  ســياق  وفــي 
Survey؛ بوصفهــا  المســح االجتماعــي  بـــ طريقــة  الباحــث يســتعين  فــإن  تحقيقهــا، 
طريقــة علميــة ميدانيــة منظمــة تنصــب علــى دراســة حاضــر ظاهــرة النزاعــات الزواجيــة 
بمجتمــع الدراســة، وتتنــاول أشــياء موجــودة بالفعــل وقــت إجــراء الدراســة؛ للحصــول 
علــى البيانــات الالزمــة لتحقيــق أهدافهــا واإلجابة على تســاؤالتها، عبر وســائل وأســاليب 
عــدة لجمــع المعلومــات، مثــال ذلــك: االســتبيان، دليــل المقابلــة، المالحظــة، دليــل 
دراســة الحالــة، والمقاييــس العلميــة، إلــى غيــر ذلــك مــن الوســائل التــي تســهم فــي 
التعريــف بإشــكالية النزاعــات الزوجيــة وماهيتهــا(125)، وكذلــك التعــرف علــى اإلجــراءات 
المتبعــة للتصــدي لهــذه الظاهــرة ومعالجــة آثارهــا الســلبية؛ ومــن ثــم توظيــف نتائجهــا 
فــي التخطيــط العلمــي إلدارة مســتقبل ظاهــرة النزاعــات الزوجيــة، علــى أســاس مــن 

االســتبصار الكامــل بمســتوياتها وأبعادهــا(126).

123 . السيد مصطفي عمر، )1994(: البحث اإلعامي مفهومة وإجراءاته ومناهجه،  الكتاب األول ، ليبيا، منشورات جامعة قار يونس. ص: 29.

124  . سمر محمد حسني، )1991(: بحوث اإلعام،  القاهرة، عامل الكتب. ص: 194.

125  . نوال محمد عمر. )1986(. مناهج البحث االجتامعية اإلعامية.  القاهرة: مكتبة اإلنجلو املرية.  ص:110.
126 . سمر حسني. بحوث اإلعام. مرجع سابق. ص:128.
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مجتمع وعينة الدراسة:

تعتمــد الدراســة علــى المنهــج العلمــي باســتخدام المســح االجتماعــي الشــامل 
للمســتفيدين مــن خــالل تحليــل االســتمارات الخاصــة بالمســتفيدين مــن بدايــة عمــل 
المراكــز عــام )2016( حتــى نهايــة عــام )2019م(، وهــو نهايــة جمــع بيانــات البحث للوصول 
ــك  ــة مــن أجــل التفســير المتعمقــز كذل ــى اســتنتاجات ســليمة واســتدالالت منطقي إل
عمــل مســح اجتماعــي شــامل للخبــراء مــن المصلحيــن العامليــن بمراكــز اإلصــالح 

األســري التــي يشــرف عليهــا وقــف الضحيــان.  
الدراســة فــي جميــع المســتفيدين مــن خدمــات  وبنــاء عليــه يتمثــل مجتمــع 
اإلصــالح األســري التــي يقدمهــا مراكــز وقــف الضحيــان بمدينــة الريــاض، حيــث: مركــز 
اإلصــالح األســري بالريــان، ومركــز اإلصــالح األســري بالبديعــة، ومركــز اإلصــالح األســري 
بالنظيــم، ومركــز اإلصــالح األســري بالســويدي، ومركــز اإلصــالح األســري بحــي الــوادي، 
ومركــز اإلصــالح األســري بعرقــه، ومركــز اإلصــالح األســري بالنســيم، ومركــز اإلصــالح 
األســري بحــي بــدر والشــفا، مركــز اإلصــالح بشــبرا، مركــز االستشــارات االجتماعيــة، 
باإلضافــة إلــى المصلحيــن االجتماعييــن المنتســبين للمراكــز؛ والجــدول رقــم )1( يوضــح 

ــة الدراســة.  وصــف مجتمــع وعين

جدول رقم )1(        مجتمع وعينة الدراسة*

االستمارات االستمارات المكتملةمراكز اإلصالح
المجموعالمستبعدة

31941البديعة

909الريان

32537السويدي

61263النظيم

38240الوادي

401757بدر والشفا

36339عرقه

37239النسيم

28441325المجموع

* أعداد المستفيدين من المراكز االصالحية خالل الفترة الزمنية
(2016م حتى 2019 م(.
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أداة الدراسة:

اعتمــد الباحــث علــى أداتيــن أساســيتين همــا: )أ( األداة األولــى: دليــل دراســة 
الحالــة: والتــي تتكــون مــن عــدة متغيــرات )البيانــات األساســية للمســتفيدين، أســباب 
النزاعــات الزوجيــة، التقييــم االجتماعــي واالقتصادي للحالة، الخطة العالجية، تشــخيص 
المصلحيــن، الشــروط العامــة، النتيجــة(، وقــد بلــغ العــدد النهائــي مــن االســتمارات 

المكتملــة )284( مفــردة.
)ب( األداة الثانيــة: اســتبانة المصلحيــن العامليــن فــي مراكــز اإلصــالح األســري 
ــم توزيعهــا علــى جميــع المصلحيــن  التابــع لوقــف الضحيــان بمدينــة الريــاض، والتــي ت
البالــغ عددهــم )111( مصلــح، كان العائــد منهــا )56( اســتمارة، والتــي تمثــل %50.5 مــن 
حجــم عينــة الدراســة )111/56 = %50.5(. وقــد تــم مراجعتهــا والتأكــد مــن صالحيتهــا 
وأنــه تــم اإلجابــة عليهــا بصــورة دقيقــة وموضوعيــة، وقــد اســتعان الباحــث بهــا لإلجابــة 

علــى تســاؤالت الدراســة وتحقيــق أهدافهــا.

األساليب اإلحصائية:

االســتمارات  مراجعــة  للباحــث  أمكــن  اإلحصائيــة  المعالجــة  مســتوى  علــى 
للتأكــد مــن اشــتمال دليــل دراســة الحالــة علــى جميــع العناصــر الــواردة فيــه؛ بمعنــى 
تعريفهــا بالبيانــات األساســية للمســتفيدين وأســباب النزاعــات والتقييــم االجتماعــي 
والنتيجــة  العالجيــة  والخطــة  األســباب  علــى  أيضــًا  الدليــل  واشــتمال  واالقتصــادي، 

النهائيــة.
وقــد تــم إدخــال البيانــات باســتخدام برنامــج الحــزم اإلحصائيــة للعلــوم االجتماعية 
ــي راعــى الباحــث  ــج، والت ــم اســتخراج النتائ ــة اإلدخــال والمراجعــة، ت SPSS، وعقــب عملي

أثنــاء عرضهــا اإليضــاح والتمييــز فــي ضــوء الجــداول التكراريــة.
وهنــاك ملحوظــة أساســية يجــب التنويــه عنهــا، وهــي اختــالف اإلجمالــي باختــالف 
الســؤال المــراد اإلجابــة عليــه؛ بمعنــى أن خصائــص المســتفيدين تشــتمل علــى العــدد 
الالحقــة  الجــداول  فــي  اإلجمالــي  يعبــر  بينمــا   ،)284( للمســتفيدين  العــام  اإلجمالــي 
المصلحيــن  أو  للمســتفيدين  األساســية  األعــداد  وليــس  االســتجابات  إجمالــي  عــن 

االجتماعييــن العامليــن بمراكــز اإلصــالح األســري آنفــة الذكــر.
وقــد واجــه الباحــث أثنــاء هــذه العمليــة صعوبــات عــدة أهمهــا: )أ( عــدم تطابــق 
دليــل الحالــة للمســتفيدين، واالختــالف بيــن األدلــة بشــكل واضــح وفقا لمراكــز اإلصالح، 

مــع العلــم بــأن جميعهــا تحــت اشــراف مركــز اإلصــالح األســري لوقــف الضحيــان.
)ب( عــدم صالحيــة عــدد )41( اســتمارة وفقــا للمعاييــر آنفــة الذكــر، باإلضافــة 
إلــى فقــدان عــدد كبيــر مــن االســتمارات لبعــض البيانــات األساســية والخطــة العالجيــة، 

وقــد تــم إيضــاح ذلــك أثنــاء عــرض الجــداول بلفظــة مفقــود.  
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تحليل نتائج
الدراسة 
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 الفصل الرابع

تحليل نتائج
الدراسة 

أوال: خصائص المستفيدين وبياناتهم األساسية:

جدول رقم )2(        الفئة العمرية للمستفيدين

نكعمر الزوجةنكعمر الزوج

4014.1أقل من 25 عام113.9أقل من 25 عام

6422.5من 26 عام إلى 30 عام3813.4من 26 عام إلى 30 عام

5920.8من 31 عام إلى 35 عام5619.7من 31 عام إلى 35 عام

3713من 36 عام إلى 40عام5218.3من 36 عام إلى 40عام

258.8من 41 عام إلى 45 عام2910.2من 41 عام إلى 45 عام

144.9من 46 عام إلى 50 عام207من 46 عام إلى 50 عام

51.8من 51 عام إلى 55 عام186.3من 51 عام إلى 55 عام

20.7من 56 عام إلى 60 عام217.4من 56 عام إلى 60 عام

3813.3من 61 عام فأكثر3913.7من 61 عام إلى فأكثر

284100اإلجمالي284100اإلجمالي

تشــير بيانــات الجــدول رقــم )2( أن الفئــة العمريــة للمســتفيدين تتمثــل فــي )أ( 
اســتحواذ عقــد الثالثيــن علــى مقدمــة الفئــات العمريــة للمســتفيدين الذكــور بنســبة 
(%38(، تــاله فــي المرتبــة الثانيــة عقــد العشــرين بنســبة )%17.3(، وذلــك بفــارق طفيــف 
جــدًا عــن المســتفيدين المنتســبين لعقــد األربعيــن والذيــن جــاءوا فــي المرتبــة الثالثــة 
بنســبة )%17.2(، وفــي المرتبــة الرابعــة جــاء المســتفيدين الذكــور المنتســبين لعقــدي 
الخمســين والســتين فمــا فــوق بنســبة )%13.7( لــكل منهمــا علــى حــدة. )ب( وعلــى 
بنســبة  لديهــن  العمريــة  الفئــات  مقدمــة  العشــرين  عقــد  يحتــل  اإلنــاث  مســتوى 
(%36.5(، وفــي المرتبــة الثانيــة جــاء عقــد الثالثيــن بنســبة )33.7(، أمــا عقــد األربعيــن 
فقــد جــاء فــي المرتبــة الثالثــة بنســبة )%13.7(، بفــارق طفيــف عــن المنتســبات لعقــد 
الســتين بنســبة )%13.3(، بينمــا جــاء عقــد الخمســين فــي المرتبــة الخامســة واألخيــرة 

بنســبة )%2.5( مــن إجمالــي العينــة.
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جدول رقم )3(     المستوى التعليمي للمستفيدين

نكتعليم الزوجةنكتعليم الزوج

155.3أمي 10.4أمي 

155.3يقرأ ويكتب31.1يقرأ ويكتب

217.4ابتدائي124.2ابتدائي

227.7متوسط165.6متوسط

8329.2ثانوي11741.2ثانوي

165.6معهد186.3معهد

8730.6جامعي7024.6جامعي

41.4دراسات عليا72.5دراسات عليا

217.4مفقود4014.1مفقود

284100اإلجمالي284100اإلجمالي

يوضــح الجــدول رقــم )3( المســتوى التعليمــي للمســتفيدين، وتشــير النتيجــة 
بــأن )أ( المســتفيدين الذكــور يتوزعــون علــى ثمــاٍن فئــات تعليميــة، بيانهــم علــى الترتيــب 
كاآلتــي: أواًل: الحاصلــون علــى المؤهــل الثانــوي بنســبة )%41.2(، ثانيــًا: الحاصلــون علــى 
ــًا: الحاصلــون علــى المؤهــل فــوق المتوســط  المؤهــل الجامعــي بنســبة )%24.6(، ثالث
بنســبة )%6.3(، رابعــًا: الحاصلــون علــى المؤهــل المتوســط بنســبة )%5.6(، خامســًا: 
الحاصلــون علــى االبتدائيــة بنســبة )%4.2(، سادســًا: الحاصلــون علــى التعليــم فــوق 
الجامعــي بنســبة )%2.5(، ســابعًا: المبحوثيــن الذيــن يقــرؤون ويكتبــون بنســبة )1.1%(، 
وفــي الترتيــب الثامــن جــاء المبحوثيــن األمييــن بنســبة )%0.4( مــن العينــة، )ب( وذلــك 
علــى عكــس المســتفيدات اإلنــاث حيــث جــاءت فئــة التعليم الجامعي فــي المرتبة األولى 
لفئــات التعليــم بنســبة )%30.6(، بفــارق بســيط عــن فئــة التعليــم الثانــوي والتــي جــاءت 
فــي المرتبــة الثانيــة بنســبة )%29.2(، وفــي المرتبــة الثالثــة جاءت فئة التعليم المتوســط 
بنســبة )%7.7(، وفــي المرتبــة الرابعــة جــاءت فئــة التعليــم االبتدائــي بنســبة ).%4(، وفــي 
المرتبــة الخامســة جــاءت فئــة التعليــم فــوق المتوســط بنســبة )%5.6(، بينمــا جــاءت 
المســتفيدات المنتســبات للفئــة يقــرأ ويكتــب واألمييــن فــي المرتبــة السادســة بنســبة 
ــرة فقــد اســتحوذ عليهــا  ــة الســابعة واألخي ــى حــدة، أمــا المرتب ــكل منهمــا عل (%5.3( ل

المنتســبات لفئــة التعليــم مــا فــوق الجامعــي بنســبة )%1.4( مــن إجمالــي العينــة. 
وتؤكــد هــذه النتيجــة علــى أن معظــم المســتفيدين والمســتفيدات علــى قــدر جيد 
مــن المســتوى التعليمــي، بمعنــى أنــه مــن المفتــرض أن يؤهلهــم إلــى حســن االختيــار 
ــزواج والــذي مــن الطبيعــي أن تنعكــس نتائــج هــذا القــرار فــي تجنــب النزاعــات  قبــل ال
ــرة المشــكالت  ــة أكــدت علــى كث ــزواج، إال أن اســتقرار أســباب النزاعــات الزواجي بعــد ال
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بيــن المتعلميــن بوجــٍه عــام والمتعلميــن العامليــن بوجــٍه خــاص، إمــا لســيطرة نزعــة 
االســتقالل المالــي علــى المــرأة وتطلعهــا إلــى المقارنــة بالــزوج، وإمــا لســعي الــزوج 
الســتغالل المــرأة واالســتحواذ علــى العوائــد االقتصاديــة التــي تجنيهــا مــن عملهــا 

ــة لألســرة. ــة االقتصادي ــة فــي الرعاي بدافــع االســتحواذ ومســاهمتها اإلجباري

جدول رقم )4(   حالة العمل للمستفيدين

نكعمل الزوجةنكعمل الزوج

7225.3يعمل 18765.8يعمل 

16758.6ال تعمل 124.2ال يعمل 

00متقاعدة3010.6متقاعد

27عاطلة155.3عاطل

4315.1مفقود4014.1مفقود

284100اإلجمالي284100اإلجمالي

يعرض الجدول رقم )4( حالة العمل للمستفيدين حيث تشير نتيجة التحليل   
إلى أن معظم الذكور يعملون )%65.8( في حين تتوزع النسبة الباقية على ثالث 

حاالت )1( التقاعد بنسبة )%10.6(، )2( العاطلون بنسبة )%5.3(، )3( غير العاملين 
(%4.2(. أما على مستوى اإلناث فقد جاءت حالة عدم العمل في مقدمة الفئات 

بنسبة )%58.6(، تالها العامالت بنسبة )%25.3(، ثم العاطالت بنسبة )7%).

جدول رقم )5(   مستوى دخل المستفيدين ومدة زواجهم

نكمدة الزواجنكمستوى الدخل

38429.6 أعوام فأقل5000186.3 فأقل

4716.5من 4 إلى 6 أعوام2910.2من 6000 إلى 10.000

258.8من 7 إلى 9 أعوام258.8من 11.000 إلى 15.000

217.4من 10 إلى 12 عام51.8من 16.000 إلى 20.000

176من 13 إلى 15 أعوام00من 21.000 إلى 25.000

5017.6من 16 عام فأكثر72.5من 26.000 فأكثر

4014.1مفقود20070.2مفقود

284100اإلجمالي284100اإلجمالي



72

72 2020 - 1442    |    w w w.hess.sa

النزاع الزواجي من واقع سجالت  مراكز اإلصالح األسري بالرياض

يوضــح الجــدول رقــم )5( مســتوى دخــل المســتفيدين ومــدة الــزواج، وتؤكــد 
البيانــات علــى أن دخــل المســتفيدين يتــوزع علــى مســتوياٍت خمــس، أواًل: المســتوى 
االقتصــادي فــوق الحــد األدنــى بنســبة )%10.2(، ثانيــًا: المســتوى االقتصــادي المتوســط 
ــًا: المســتوى االقتصــادي ذات الحــد األدنــى بنســبة )%6.3(، رابعــًا:  بنســبة )%8.8(، ثالث
المســتوى االقتصــادي ذات الحــد فــوق األعلــى بنســبة )%2.5(، خامســًا: المســتوى 
االقتصــادي ذات الحــد فــوق المســتوى المتوســط بنســبة )%1.8(. ويســتدل مــن هــذه 
النتيجــة علــى أن المســتوى االقتصــادي لمعظــم المبحوثيــن جيــد ويؤهلهــم إلــى اإليفــاء 

بمتطلباتهــم االقتصاديــة لألســرة، ويحــول بينهــم وبيــن التقصيــر فــي النفقــة. 
ــة علــى  ــزواج تتمثــل فــي ســت مــدد زمني ــات الحاصــة بمــدة ال بينمــا تشــير البيان
الترتيــب كاآلتــي: )1( أواًل: المــدة الزمنيــة مــن )3 أعــوام فأقــل( بنســبة )%29.6(، )2( ثانيــًا: 
المــدة الزمنيــة )مــن 4 إلــى 6 أعــوام( بنســبة )%16.5(، )3( ثالثــًا: المــدة الزمنيــة )مــن 
16 عــام فأكثــر( بنســبة )%14.1(، )3( رابعــًا: المــدة الزمنيــة )مــن 7 إلــى 9 أعــوام( بنســبة 
(%8.8 ، )3( خامســًا: المــدة الزمنيــة )مــن 10 إلــى 12 عــام( بنســبة )%7.4(، سادســًا 

ــى 15 أعــوام( بنســبة )6%). ــة )مــن 13 إل المــدة الزمني

ويســتدل مــن ذلــك علــى أن النزاعــات الزوجيــة تكثــر فــي الســنوات األولــى مــن 
الــزواج، وقــد أشــار إلــى هــذه الحقيقــة وقائــع عــدة إال أن واقــع هــذه الدراســة يؤكــد علــى 
شــيوعها بيــن المــدد الزمنيــة المختلفــة، وأن هــذه النزاعــات بــدأت تتطــور مــع تتطــور 
الواقــع االجتماعــي؛ بدليــل أن الواقــع قديمــًا كان يؤكــد علــى تمركزهــا فــي الســنوات 
األزواج  لتأقلــم  نظــرًا  للــزواج؛  الزمنــي  المعــدل  تقــدم  مــع  بتراجعهــا  األولــى مقارنــة 
واكتســابهم القــدرة علــى التعايــش واالندمــاج مــع طباعهــم وخصائصهــم الشــخصية 
واالجتماعيــة المتباينــة، إال أن هــذه النتيجــة تؤكــد علــى أن الفتــرة الزمنيــة للــزواج ال تمثــل 
مؤشــرًا حيويــا لالســتدالل علــى القــدرة علــى تجنــب األزواج للنزاعــات الزواجيــة؛ نظــرًا 
لشــيوع النزاعــات الزواجيــة بيــن األزواج الذيــن تتــراوح فتــرة زواجهــم من )16 عــام فأكثر(.

جدول رقم )6(     الحالة االجتماعية للمستفيدين

نكالحالة االجتماعية

19970.0متزوج

8128.5مطلق

41.5منفصل

00.0مفقود

284100اإلجمالي

يوضــح الجــدول رقــم )6( الحالــة االجتماعيــة للمبحوثيــن حيــث تشــير بيانــات 
تالهــم   ،)69.8%( بنســبة  المتزوجيــن  فئــة  مــن  المبحوثيــن  أن معظــم  إلــى  الجــدول 
المبحوثين الذين ينتسبون إلى الحالة االجتماعية مطلق بنسبة )%28(، ثم المبحوثين 
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المنفصليــن بنســبة )%1.4( مــن إجمالــي العينــة. يســتدل مــن هــذه النتيجــة علــى أن 
معظــم مشــكالت النزاعــات الزواجيــة مــا زالــت قيــد التوجيــه والقــدرة علــى اســتغاللها 
ــى أن  ــز التفاهــم والتوافــق بيــن األزواج والزوجــات، وإرشــادهم إل ــى نحــو أمثــل لتعزي عل
تفاقــم هــذه النزاعــات حتمــًا ســوف ينتــج عنــه مشــكالت كبيــرة غيــر مقــدرة العواقــب، 

أولهــا التفــكك األســري ثــم الطــالق ثــم العــداء االجتماعــي وهلــم جــرا.

جدول رقم )7(   عدد أبناء المستفيدين )حجم األسرة(

نكعدد األبناء

8529.9اثنين فأقل

4415.5من ثالثة أبناء إلى أربعة أبناء 

3612.7من خمس إلى ست أبناء 

6723.5من سبع أبناء فأكثر

4214.7ال يوجد

103.5مفقود

284100اإلجمالي

يوضــح الجــدول رقــم )7( البيانــات الخاصــة بحجــم األســرة لــدى المبحوثيــن حيــث 
تشــير النتائــج إلــى أن )%29.9( مــن األزواج المســتفيدين مــن خدمــات مراكــز اإلصــالح 
األســري لديهــم ابنيــن أو ابــن واحــد فقــط، تالهــم األزواج الذيــن يتــراوح عــدد أبنائهــم مــن 
ســبع أبنــاء فأكثــر بنســبة )%23.5(، ثــم األزواج الذيــن يتــراوح عــدد أبنائهــم مــن ثالثــة 
إلــى أربعــة أبنــاء بنســبة )%15.5(، وفــي المرتبــة الرابعــة جــاء المســتفيدين الذيــن ال 
يوجــد لديهــم أبنــاء بنســبة )%14.7(، وفــي المرتبــة الخامســة جــاء المســتفيدين الذيــن 
لديهــم مــن خمــس إلــى ســت أبنــاء بنســبة )%12.7( ، وأخيــرًا مــن إجمالــي عــدد األزواج 

المســتفيدين.
إلــى األســر الصغيــرة،  ينتمــون  المســتفيدين  ذلــك أن معظــم   يســتدل مــن 
والتــي ال يشــكل فيهــا األبنــاء عبئــًا كبيــرًا علــى عاتقهــم، بــل وال يشــكلون ســببًا رئيســًا 
للنزاعــات الزواجيــة؛ ومــن ثــم يفتــرض اســتبعاد األوالد مــن جملــة أســباب النزاعــات 
الزواجيــة المباشــرة والغيــر مباشــرة لــدى معظــم األزواج؛ إال فيمــا يتعلــق بمســائلتي 
ــة الخاصــة بالمنفصليــن. ــة والمعنوي ــة األوالد والشــؤون المادي عــدم اإلنجــاب وحضان
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جدول رقم )8(   الحالة الصحية للمستفيدين

نكالحالة الصحية للمستفيدين

9030.7جيدة

3311.6غير جيدة

16156.7مفقود

284100اإلجمالي

ــى  ــج إل ــة للمبحوثيــن حيــث تشــير النتائ ــة الصحي يعــرض الجــدول رقــم )8( الحال
أن معظــم بيانــات الحالــة الصحيــة مفقــودة ولــم يتــم ذكرهــا فــي اســتمارات دراســة 
الحالــة، باإلضافــة إلــى تأكيــد النتائــج علــى أن معظــم مــن أفــادوا بالحالــة الصحيــة مــن 
المبحوثيــن والتــي بلغــت نســبتهم )%30.7( يتمتعــون بصحــة جيــدة، وذلــك مقارنــة 
بمــا نســبته )%11.6( مــن المبحوثيــن الذيــن حالتهــم الصحيــة غيــر جيــدة، وتبرهــن هــذه 
النتيجــة علــى أن الحالــة الصحيــة للمبحوثيــن تؤهلهــم لرعايــة أســرهم ماديــًا ومعنويــًا، 
ــى  ــر المباشــر عل ــى اإلقــدام غي ــزان النفســي المفضــي إل وتحــول بينهــم وبيــن عــدم االت
اختــالق النزاعــات الزواجيــة، باإلضافــة إلــى التأكيــد علــى أن معظم األســباب غير الصحية 
للحــاالت غيــر الجيــدة، تتمثــل فــي مســببات مرضيــة ال ترتقــي إلــى األســباب الرئيســة 
للنزاعــات الزواجيــة؛ بوصفهــا أمــراض ضغــط أو ســكر وخالفــة، باســتثناء حالــة واحــدة 
تعانــي مــن الصــرع وعــدم االتــزان العقلــي والنفســي، وال يعــود عليهــا أي نتيجــة أو ســبب 

نظــرًا لتعرضهــا لحــادث عرضــي بعــد الــزواج أدى إلــى ذلــك.

جدول رقم )9(   نوع وحالة واستقاللية السكن

استقاللية السكنحالة السكننوع السكن

حالة نكنوع السكن
نكنكالسكن

6623.215052.6ملك 144.9بيت شعبي

7526.4248.4إيجار10.4بيت طين

11038.6مفقود14350.4مفقود8128.4شقة

284100284100اإلجمالي3311.6فيال

15554.4مفقود

284100اإلجمالي
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يعــرض الجــدول رقــم )9( ثــالث مؤشــرات )1( نــوع المســكن الــذي يقطــن فيــه 
المبحوثيــن، )2( حالــة الســكن، )3( اســتقاللية الســكن. وتشــير النتائــج أن )28.4%) 
مــن المبحوثيــن يقطنــون شــقة، تالهــم المبحوثيــن الذيــن يقطنــون فيــال حيــث بلغــت 
نســبتهم )%11.6(، ثــم المبحوثيــن الذيــن يقطنــون فــي بيــوت شــعبية حيــث بلغــت 
ــرًا الذيــن يقطنــون فــي بيــوت طينيــة بنســبة )%0.4(. وبالنظــر  نســبتهم )%4.9(، وأخي
إلــى ملكيــة المســكن بمختلــف أنواعــه مــن عدمهــا؛ يظهــر أن )%26.4( مــن المبحوثيــن 
يقنطــون فيهــا وفقــًا لمبــدأ اإليجــار، علــى  عكــس بعــض المبحوثيــن بنســبة )23.3%) 
الذيــن يقطنــون فيهــا وفقــًا لمبــدأ الملكيــة، ومــن المالحــظ أن مــا يزيــد عــن نصــف 
المبحوثيــن يقطنــون مــع زوجاتهــم بشــكل مســتقل، وذلــك مقارنــة ببعــض المبحوثيــن 

ــة. بنســبة )%8.4( الذيــن يقطنــون فيهــا علــى ســبيل االشــتراك مــع األهــل والعائل
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ثانيًا: مناقشة نتائج الدراسة واإلجابة على تساؤالتها:

التســآول األول: مــا أســباب النــزاع الزواجــي مــن واقــع ســجالت مراكــز االصــالح األســري 
التابــع لوقــف الضحيــان بمدينــة الريــاض؟  

يمكــن اإلجابــة علــى هــذا التســاؤل مــن خــالل مؤشــرين مهميــن )أ( المؤشــر 
األول: المســتفيدين مــن مراكــز اإلصــالح األســري، )ب( المؤشــر الثانــي: المصلحيــن 

القائميــن علــى مراكــز اإلصــالح األســري.

جدول رقم )10(   استجابات المستفيدين ألسباب النزاعات الزوجية

نكاألسبابمنكاألسبابم

8713.9ضعف الوازع الديني7211.511العنف البدني1

8914.2االنسحاب واالنطواء335.312الشك والغيرة2

تعاطي المخدرات 3
172.7عالقات غير شرعية152.413واإلدمان

61.0إهمال الصالة294.614تدخل أهل الزوجين4

101.6عدم تأمين السكن203.215األمراض المزمنة5

91.4ضعف شخصية الزوج558.816العنف اللفظي6

254الجفاف العاطفي619.817التقصير في النفقة7

تقصير الزوجة في 8
264.2عدم مسؤولية الزوج101.618واجباتها

50.8أخرى.274.319كثرة مشكالت األبناء9

خروج الزوجة بدون إذن 10
100اإلجمالي294.6زوجها

الجــدول رقــم )10( أن المســتفيدين مــن مراكــز اإلصــالح  بيانــات  يتضــح مــن 
االنســحاب  فــي  تتمثــل  الزواجيــة،  النزاعــات  أســباب  أبــرز  أن  علــى  يؤكــدون  األســري 
واالنطــواء، ضعــف الــوازع الدينــي، العنــف البدنــي، التقصيــر فــي النفقــة بنســبة )14.2%، 
%13.9، %11.5، %9.8( علــى الترتيــب، وذلــك مقارنــة بتراجــع النزاعــات األســرية التاليــة: 
عــدم تأميــن الســكن، ضعــف شــخصية الــزوج، إهمــال الصــالة بنســبة )1.6%، 1.4%، 1%) 

ــة. ــي أســباب النزاعــات الزوجي مــن إجمال
إلــى  النتيجــة علــى أن هنــاك مســببات عــدة تدفــع األزواج  يســتدل مــن هــذه 
افتعــال النزاعــات الزوجيــة، أهمهــا: )أ( االنســحاب واالنطــواء حيث يعكس هذا الســبب 



77  2020 - 1442    |    w w w.hess.sa

النزاع الزواجي من واقع سجالت  مراكز اإلصالح األسري بالرياض

ــه مقدمــة أساســية  ــه فــي كون عــدم التوافــق والتفاهــم بيــن الزوجيــن، وتتضــح خطورت
للعديــد مــن مســببات النزاعــات الزواجيــة هــذا مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى نتيجــة 
حتميــة لتفاقــم النزاعــات الزواجيــة بيــن األزواج، فعلــى ســبيل األولــى يمثــل االنســحاب 
واالنطــواء عامــاًل حيــوي للجفــاف العاطفــي وعــدم التفاعــل بيــن األزواج؛ ممــا قــد يدفــع 
بعــض األزواج أو الزوجــات إلــى التعصــب وبالتالــي التعبيــر عــن حالتــه النفســية فــي 
ســياق ظواهــر ســلوكية ســلبية كالعنــف اللفظــي أو العنــف البدنــي، وكــذا التقصيــر فــي 
النفقــة، والتغيــب علــى المنــزل لفتــرات طويــل، وعــدم طاعــة الزوجــة لزوجهــا وخروجهــا 
بــدون إذنــه، وإهمــال البيــت، وعلــى ســبيل الثانيــة تعنــت األزواج وتعصبهــم لالنفصــال 

وعــدم االســتجابة ألي رأي مــن شــأنه اإلصــالح حــال نشــوء النــزاع وتفاقمــه.
)ب( ضعــف الــوازع الدينــي وهــو ســبب يعبــر عــن افتقــار الــزوج أو الزوجــة إلــى 
الضميــر الواعــي لضبــط ســلوكه أثنــاء التعامــل مــع اآلخريــن وفقــًا للمرجعيــة الدينيــة 
واألخالقيــة؛ بمعنــى عــدم قدرتهــم علــى االلتــزام بضوابــط حســن المعاشــرة التــي أمــر 
بهــا الشــارع الحكيــم، والتــي تمثــل أســاس الحيــاة األســرية بيــن األزواج، والتــي تفضــي 
فــي نهايــة األمــر إلــى مبــدأ حســن المعاشــرة، حيــث الحــب واالحتــرام والرعايــة واإلخــالص 
واإلحســان، إلــى غيــر ذلــك مــن األخــالق التــي يجــب علــى األزواج االلتــزام بهــا حتــى يســود 
بينهــم التفاهــم والتوافــق األســري، وبالتالــي يتــم تعزيــز قدرتهــم علــى تجنــب ســوء 

العشــرة الراميــة إلــى التناحــر والعــداوة والبغضــاء واالنفصــال وضيــاع األبنــاء.
)ج( العنــف البدنــي: يعبــر هــذا الســبب عــن ســوء أخــالق الزوجيــن وخاصــة الــزوج 
وارتكانهــم إلــى قانــون الغــاب فــي التعامــل مــع الطــرف الضعيــف، حيــث ســيادة مبــدأ 
القــوة، وتتضــح خطــورة هــذا الســبب فــي كونــه تعبيــر حــي عــن ســوء األخــالق، عبــر إلحــاق 
األذى المــادي والمعنــوي للطــرف المســتهدف مــن الســلوك العنيــف، مــع العلــم بــأن 
هذا الســلوك الغير أخالقي تتعدد صوره وأشــكاله مابين العنف البســيط والمتوســط 
والعنــف الخطيــر المــؤدي إلــى إحــداث العاهــات أو المــوت، وبغــض النظــر عــن طبيعــة 
هــذه الصــور واألشــكال ومســتوى األذى الناتــج عنهــا؛ فإنــه يمكــن التأكيــد علــى أنــه 
ســلوك غيــر أخالقــي ويحتــاج إلــى المزيــد مــن الحــزم والشــدة فــي عمليــة المواجهــة نظــرًا 

لشــيوعه وانتشــاره بيــن العديــد مــن حــاالت النزاعــات الزوجيــة محــل الدراســة. 
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جدول رقم )11(   استجابات المصلحين ألسباب النزاعات الزوجية

نكاألسبابمنكاألسبابم

245.7ضعف الوازع الديني174.011العنف البدني1

61.4االنسحاب واالنطواء327.612الشك والغيرة2

تعاطي المخدرات 3
174.0عالقات غير شرعية389.013واإلدمان

174.0إهمال الصالة348.114تدخل أهل الزوجين4

102.4عدم تأمين السكن40.915األمراض المزمنة5

194.5ضعف شخصية الزوج255.916العنف اللفظي6

4410.4الجفاف العاطفي419.717التقصير في النفقة7

تقصير الزوج في 215.018عدم طاعة الزوجة8
337.8واجباته

61.4أخرى.20.519كثرة مشكالت األبناء9

تقصير الزوجة في 10
56100اإلجمالي األساسي327.6واجباتها

النزاعــات  المصلحيــن ألســباب  نتيجــة اســتجابات   )11( رقــم  الجــدول  يعــرض 
الزوجيــة حيــث يؤكــد  معظــم المصلحيــن علــى أن أهــم أســباب النزاعــات الزواجيــة 
بالمراكــز اإلصالحيــة التــي يشــرف عليهــا مركــز الضحيــان تتمثــل فــي الجفــاف العاطفــي، 
علــى   )%9  ،%9,7  ،%10,4( بنســبة  واإلدمــان  المخــدرات  تعاطــي  النفقــة،  فــي  التقصيــر 
الترتيــب، بينمــا أفــادت النتائــج بتراجــع االنســحاب واالنطــواء، األمــراض المزمنــة، كثــرة 

مشــكالت األبنــاء، بنســبة )1,4%، 0,9%، 0,5%( علــى التوالــي.
الباحــث أولويــة مشــكلة الجفــاف العاطفــي بوصفهــا تجســيد لحالــة  ويعــزو 
الروتيــن والملــل المغلفيــن للحيــاة العاطفيــة بيــن األزواج، وغالبــًا مــا يعانــون مــن هــذه 
المشــكلة عبــر مظاهــر عــدة مــن أهمهــا غيــاب الحــوار بيــن الزوجيــن، الصمــت الطويــل، 
التعامــل مــع بعضهــم البعــض بنــوع مــن الجمــود والروتيــن، غيــاب مشــاعر األلفــة 
والمحبــة علــى مــدار العالقــة اليوميــة، عــدم اإلفصــاح عــن مشــاعرهم تجــاه بعضهــم، 
التعامــل فــي حــدود الروتيــن، إبــراز القــدرة علــى االســتغناء عــن الطــرف اآلخــر، التعامــل 
بحــذر وحيطــة خشــية الوقــوع فــي الخطــأ، افتعــال النزاعــات بأقــل األســباب، والحــرص 

علــى ترســيخ فكــرة عــدم صــواب االســتمرار فــي الحيــاة الزوجيــة.
وتتأكــد خطــورة هــذا الســبب فــي كونــه دافــع أســاٍس النغمــاس الــزوج فــي 
علــى  األصدقــاء  مــع  باللهــو  واهتمامهــم  الخاصــة،  شــؤونها  فــي  والزوجــة  العمــل 
حســاب عالقتهــم الزوجيــة، وتغيــب الــزوج عــن المنــزل لفتــرات طويلــة، وعــم اســتجابة 
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الزوجــة للــزوج وخروجهــا دون إذنــه واســتمرارها فــي افتعــال المشــكالت للتعبيــر عــن 
عــدم طاعتهــا لــه، وغالبــًا مــا يقــف خلــف هــذا الســبب تنشــئة اجتماعيــة جامــدة ملؤهــا 
الجفــاف العاطفــي والتفــكك األســري والصراعــات األســرية بيــن اآلبــاء واألمهــات، 
ــة الحــوار،  ــة المختلفــة بالقســوة ودكتاتوري ــاء فــي مراحلهــم العمري بحيــث تشــبع األبن
والعالقــة األســرية التــي يســودها األمــر والنهــي بعيــدًا عــن الحــوار والتفاعــل األســري. 
وهــذا مــا أفــادت بــه نتائــج دراســة »العــواودة وآخــرون« مــن أن األزواج الذيــن 
ســوف  بالضــرورة  وأبناؤهــم  زوجاتهــم،  علــى  العنــف  يمارســون  آباءهــم  شــاهدوا 
يمارســون العنــف علــى زوجاتهــم وأبنائهــم، وشــدد علــى أن هــذه الرســالة تعــد بمثابــة 
رســالة موجهة من األبناء إلى اآلباء لتوضيح مدى خطورة معايشــتهم للنزاعات داخل 
ــرات ســابقة فــي حياتهــم المســتقبلية(127). أســرهم، والتــي ســوف تنتقــل معهــم كخب

وهنــاك قواعــد عــدة تعيــن الزوجيــن علــى تجنــب الجفــاف العاطفــي وتفــادي 
الناجمــة عنــه، حيــث(128): المخاطــر األســرية 

− االعتمــاد علــى الحــوار البنــاء بيــن الزوجيــن  واإلفصــاح عــن مشــاعرهم أول بــأول، مــع 	
التأكيــد علــى االبتعــاد عــن تراكــم المشــاعر الســلبية مثــل الحــزن والغضــب.

− التعايــش بواقعيــة مــع العالقــة الزوجيــة وأنهــا عالقــة عاطفيــة يعتريهــا المزيــد من 	
المشــاعر المتقلبــة حيــث الفــرح والســرور والنــدم والحــزن على غرار ماهيــة العالقات 

اإلنسانية.
− االبتعــاد عــن النقــد الجــارح واإلصــرار علــى التقليــل مــن شــأن اآلخــر والعتــاب بصــورة 	

مستمرة.
− الحــرص علــى افتعــال المفاجــآت فــي ضــوء العالقــة الحميمــة بيــن الزوجيــن، وتقديــم 	

الهدايــا الماديــة أو العينيــة مــن وقــت آلخــر لمــا لهــا مــن أثــر طيــب على إدخال الســرور 
والســعادة فــي النفس.

− عــدم االســتجابة لنصائــح األصدقــاء والتدخــالت المباشــرة والغيــر مباشــرة مــن 	
األهــل واألقــارب واالحتــراز بــأن معظمهــا غالبــًا مــا يــؤدي إلــى افتعــال النزاعــات 

الزوجيــة.
− عــدم المقارنــة بيــن األزواج وبيــن اآلخريــن؛ فالمقارنــة دليــل علــى اإلقــالل مــن شــأن 	

اآلخــر.
− ــد 	 ــان مــن شــأنه توطي ــل الطــرف اآلخــر والتعامــل معــه بحــب وحن ــن فــي تدلي التفن

العالقــة. 
− تقييــم الــذات والعمــل علــى تقويــم أوجــه القصــور ومعالجتهــا، مــع التأكيــد علــى 	

ممارســة األنشــطة الرياضيــة اإليجابيــة التــي تفــرغ الطاقــات الســلبية للفــرد.
ويســتدل مــن هــذه النتيجــة عــدم وعــي المبحوثيــن بأســباب النزاعــات الزوجيــة 
ــه  ــه مــن اســتجابات مــع مــا أفــاد ب ــة مــا أفــادوا ب بشــكل واقعــي وموضوعــي؛ فبمقارن
المســتفيدين مــن اســتجابات، يتضــح أن االنســحاب واالنطــواء الــذي يســتحوذ علــى 

مقدمــة األســباب لــدى المســتفيدين تتراجــع أولويتــه لــدى المصلحيــن.
وتتفــق هــذه النتيجــة إلــى حــٍد مــا مــع مــا توصلــت إليــه دراســة “دلــدار وآخــرون” 
مــن أن أهــم أنــواع النزاعــات الزوجيــة لــدى األزواج تتمثــل فــي الــزوج العدوانــي بنســبة 
(%80(، نقــص التعــاون وقضــاء الوقــت معــًا وقضايــا الزوج بنســبة )%60) على التوالي، 
127 . العــواودة، أمــل ســامل وجهــاد الســعايدة وهنــاء الحديــدي. أســباب النزاعــات األرسيــة مــن وجهــة نظــر األبنــاء دراســة ميدانيــة يف جامعــة البلقــاء التطبيقيــة. مرجــع ســابق. 

ص:228.

https:// :128 . نعمــة ميــزار. )5/ 7/ 2017(. ”الجفــاف العاطفــي بــني الزوجــني”... أســبابه وطــرق عاجــه. صحيفــة الفكــر اإللكرتونيــة، املصــدر التــايل

www.elfagr.com/2659457
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وقضايــا األطفــال بنســبة )20%(، وانخفــاض مســتوى االتصــال الفعــال والمشــكالت 
الماليــة بنســبة )40%( علــى التوالــي(129).

هــي  الطــالق  أســباب  أهــم  أن  أوضحــت  التــي  “المعمــري”  دراســة  وكذلــك 
األســباب العاطفيــة، تالهــا األســباب األخالقيــة والدينيــة، وجــود األبنــاء، وإهمــال الزوجــة 

النفســية (130). لحقوقهــا، وأخيــرًا األســباب 
أيضــًا دراســة “بــدوي” والتــي أجملــت المشــكالت األســرية التــي تواجــه األســر 
الســعودية المتــرددة علــى مراكــز االستشــارات االجتماعية في ضعــف المودة والرحمة 
بيــن الزوجيــن، غيــاب الضميــر الخلقــي لــدى أحــد الزوجيــن أو كليهمــا، انخفــاض مســتوى 
وعــي الوالديــن بأهميــة تربيــة الضميــر الخلقــي لألبنــاء، وضعــف الــوازع الدينــي بيــن أفــراد 
األســرة، عــدم معرفــة أحــد الزوجيــن بكيفيــة التعامــل مــع الطــرف اآلخــر أثنــاء العالقــة 
الحميميــة، غيــاب الحــوار المتبــادل بيــن الزوجيــن فــي حــل المشــكالت األســرية، تعــدد 

الزوجــات، قلــة المشــاركة فــي المناســبات االجتماعيــة(131).
التســآؤل الثانــي: مــا عوامــل النجــاح مــع حــاالت النــزاع الزواجــي مــن واقــع ســجالت 

مراكــز االصــالح األســري التابــع لوقــف الضحيــان بمدينــة الريــاض؟

جدول رقم )12(  استجابات المستفيدين لعوامل النجاح مع حاالت النزاعات الزوجية

نكاألسبابم

2712.2التزام الزوجين بأداء واجباتهم األسرية1

167.2تنمية وعي الزوجين بمخاطر النزاعات2

3817.2مرونة الزوجين وتخليهم عن التعنت والتعصب3

4922.2استجابة الزوجين لمقترحات المصلحين وتوجهاتهم4

209.0القناعة بأن الزواج قرار صائب ويجب االستفادة منه5

156.8المحافظة على الحياة الزوجية واالمتثال لغاياته األساسية6

115.0عدم السماح لآلخرين بالتدخل المباشر في حياتهم األسرية7

94.1االعتقاد بأن حقوقهم الزوجية هي مجرد وسيلة وليست غاية8

83.6حرص الزوجين على التغيير لألفضل ومعالجة نواحي القصور9

73.2عدم االنصياع آلراء اآلخرين والسماح بتدخلهم في حياتهم األسرية10

167.2القناعة بأن العشرة الطبية ال تقدر بثمن ويجب المحافظة عليها11

52.3أخرى12

221100إجمالي االستجابات

129 . Saadia Dildar, Aisha Sitwat and Sumaira Yasin. Intimate Enemies: Marital Conflicts and Conflict Resolution 
Styles in Dissatisfied Married Couples. op, cit. p:1434.

130 . املعمري، وفاء بنت سعيد مرهون. األسباب املؤدية للطاق من وجهة نظر املطلقني واملطلقات يف املجتمع العامين. مرجع سابق ص: 27-1.

131 . بــدوي. عبــد الرحمــن بــن عبــد اللــه: املشــكات األرسيــة التــي تواجــه األرس الســعودية املــرتددة عــى مراكــز االستشــارات االجتامعيــة: دراســة مســحية عــى املستشــارين 

االجتامعيــني مبراكــز االستشــارات االجتامعيــة مبدينــة الريــاض، مرجــع ســابق ص: 272.
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يعــرض الجــدول رقــم )12( اســتجابات المســتفيدين لعوامــل النجــاح مــع حــاالت 
النزاعــات الزوجيــة، وتفيــد بيانــات الجــدول بــأن مــا يزيــد عــن نصــف عينــة المســتفيدين 
بنســبة )22,2%( يؤكــدون علــى أن اســتجابة الزوجيــن لمقترحــات المصلحيــن وتوجهاتهم 

تعــد أبــرز عوامــل النجــاح مــع حــاالت النزاعــات الزواجيــة.
ويعــزو الباحــث أهميــة هــذه النتيجــة مــن منطلــق الــدور الرائــد الــذي يمارســه 
تفاقــم  علــى  المترتبــة  المخاطــر  إلــى  وتوجيههــم  الزوجيــن،  إرشــاد  فــي  المصلحيــن 
النزاعــات الزوجيــة، ســواء علــى المســتوى الشــخصي للزوجيــن أو علــى المســتوى العــام 
لألســرة والمجتمــع، ومــن المالحــظ أن هــذه االســتجابة تعكــس مــدى التوافــق بيــن 
الزوجيــن ومرونتهــم، وتخليهــم عــن التعنــت والتعصــب للــرأي، والرغبــة الجــادة فــي 

اســتمرار الحيــاة األســرية الهادئــة.
وفــي المرتبــة الثانيــة جــاءت مرونــة الزوجيــن وتخليهــم عــن التعنــت والتعصــب 
بنســبة )17,2%(، ويعــزو الباحــث أهميــة هــذا العامــل فــي قدرتــه علــى التعبيــر عــن التفكيــر 
اإليجابــي للزوجيــن، وقدرتهــم علــى إدارة النزاعــات الزوجيــة عبــر الحــوار البنــاء بمختلــف 
هــذا  أولويــة  مــن  ويســتدل  مباشــرة،  الغيــر  أو  المباشــرة  االتصاليــة، ســواء  قنواتــه 
العامــل مــدى وعــي األزواج بمخاطــر األســباب الرئيســة للنزاعــات الزواجيــة بوجــٍه عــام، 

ومخاطــر التعنــت والتعصــب بوجــٍه خــاص.
وفــي المرتبــة الثالثــة جــاء التــزام الزوجين بأداء واجباتهم األســرية بنســبة )%12,2(، 
ويعــزو الباحــث أهميــة هــذا العامــل فــي كونــه التعبيــر الدقيــق الحتــرام الزوجيــن لحياتهم 
األســرية، وقدرتهــم علــى التفاعــل مــع الوقائــع واألحــداث المختلفــة التــي تتخللهــا علــى 
مــدار اليــوم، وتؤثــر فيهــا وتتأثــر بهــا بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، وجديــُر بالذكــر أن 
هــذا العامــل يمتــد ليشــمل واجبــات شــرعية عــدة تســهم فــي تنميــة الــوازع الدينــي لــدى 
الزوجيــن واألســرة، مــن االلتــزام بــأداء الواجبــات الشــرعية، والحــرص علــى توفيــر الرعايــة 
الشــاملة والكافيــة لألســرة، والتأكيــد علــى أهميــة تربيــة األبنــاء تربيــة دينيــة وأخالقيــة، 
ــر، وتعلــم العلــم النافــع  ــادات، وتدريبهــم علــى محبــة الخي ملؤهــا حــب الطاعــات والعب
والعمــل الصالــح، وااللتــزام باألخــالق الدينيــة واالجتماعيــة الســامية، والبعــد عــن أي 

قــول أو فعــل محــرم، مــن شــأنه إبعــاد المــرء عــن الصــالح واالســتقامة(132).
ويعــزو   ،)%5,7( بنســبة  باألهــل  االســتعانة  أولويــة  تراجعــت  المقابــل،  وفــي 
األســري  اإلصــالح  مراكــز  مــن  المســتفيدين  وعــي  مــدى  إلــى  التراجــع  هــذا  الباحــث 
باألضــرار المترتبــة علــى تدخــل األهــل فــي حيــاة الزوجيــن، خاصــة وأن هــذا التدخــل يعــد 
ســببًا رئيســًا للنزاعــات الزوجيــة، مــن منطلــق رغبــة العديــد مــن األســر بالتدخــل فــي 
حيــاة أبنائهــم؛ بدافــع التســلط وفــرض الــرأي وعــدم احتــرام خصوصيتهــم الشــخصية أو 
االجتماعيــة علــى نحــو يســهم فــي توتــر العالقــة بيــن الزوجيــن، وتوفير األســباب الرئيســة 
الفتعــال النزاعــات الزواجيــة، فعلــى ســبيل المثــال عندمــا يقــوم أهــل الــزوج أو الزوجــة 
ــى أنهــا مشــاع وانتهــاك  ــاة الخاصــة للزوجيــن عل بتجــاوز حدودهــم والتعامــل مــع الحي
خصوصياتهــم والســماح بتقييــم ســلوك الزوجيــن عوضــًا عــن التقويــم ومعالجــة أوجــه 
القصــور والســلبيات التــي تعتــري شــخصياتهم، والتعامــل معهــم علــى نحــو بنــاء يعــزز 

مــن قدرتهــم علــى إدارة النزاعــات الزوجيــة.

132 . عبــد اللــه بــن جربيــن. )2008(. الحلــول الرعيــة للخافــات واملشــكات الزوجيــة واألرسيــة. مكتبــة اإلميــان للنــر والتوزيــع: اململكــة العربيــة 

الســعودية.
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جدول رقم )13( استجابات المصلحين لعوامل النجاح مع حاالت النزاعات الزوجية

نكاألسبابم

4412.4التزام الزوجين بأداء واجباتهم األسرية1

4111.5تنمية وعي الزوجين بمخاطر النزاعات2

349.6مرونة الزوجين وتخليهم عن التعنت والتعصب3

4312.1استجابة الزوجين لمقترحات المصلحين وتوجهاتهم4

185.1القناعة بأن الزواج قرار صائب ويجب االستفادة منه5

339.3المحافظة على الحياة الزوجية واالمتثال لغاياته األساسية6

3810.7عدم السماح لآلخرين بالتدخل المباشر في حياتهم األسرية7

133.7االعتقاد بأن حقوقهم الزوجية هي مجرد وسيلة وليست غاية8

339.3حرص الزوجين على التغيير لألفضل ومعالجة نواحي القصور9

حياتهــم 10 فــي  بتدخلهــم  والســماح  اآلخريــن  آلراء  االنصيــاع  عــدم 
ية 246.8األســر

349.6القناعة بأن العشرة الطبية ال تقدر بثمن ويجب المحافظة عليها11

355100إجمالي االستجابات

ــن لعوامــل النجــاح مــع حــاالت  يوضــح الجــدول رقــم )13( اســتجابات المصلحي
النزاعــات الزوجيــة، وتشــير النتائــج إلــى أن التــزام الزوجيــن بــأداء واجباتهــم األســرية 
الزوجيــن  وعــي  وتنميــة  وتوجهاتهــم،  المصلحيــن  لمقترحــات  الزوجيــن  واســتجابة 
بمخاطــر النزاعــات تمثــل أهــم عوامــل النجــاح مــع حــاالت النزاعــات الزوجيــة مــن وجهــة 

نظــر المصلحيــن بنســبة )%12.4، %12.1، %11.5( علــى التوالــي مــن إجمالــي العينــة.
ويعزو الباحث تقدم هذه العوامل الثالث بوصفها األســباب الرئيســة للنزاعات 
الزواجيــة، بمعنــى أن النزاعــات الزوجيــة غالبــًا مــا تنشــأ نتيجــة عــدم التــزام الزوجيــن بــأداء 
واجباتهــم األســرية، والتــي يأتــي فــي مقدمتهــا إلتــزام الزوجــة برعايــة أســرتها واالهتمــام 
ــة بواجبــات  ــه، مقارن ــزوج وعــدم الخــروج دون إذن بالبيــت علــى الوجــه األكمــل وطاعــة ال
الرجــل التــي مــن أبرزهــا االلتــزام بحســن المعاشــرة، والحــرص علــى عــدم التقصيــر فــي 
النفقــة، وعــدم الســماح لآلخريــن بالتدخــل المباشــر فــي حياتهــم األســرية هــذا مــن 
ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى تنميــة وعــي المســتفيدين بمخاطــر النزاعــات الزوجيــة، حيــث 
ــر ذلــك  ــى غي ــاة األســرية واالنفصــال والتفــكك األســري والطــالق إل ــر صفــو الحي تعكي
ــر لهمــا  ــي تهــدد االســتقرار األســري، ومــن نظي ــة الســلبية الت مــن الظواهــر االجتماعي
التأكيــد علــى الــدور الرائــد الــذي يجــب علــى المصلحيــن القيام بــه في توجيه المســتفيدين 
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وإرشــادهم.
وتقــود هــذه النتيجــة إلــى أهميــة إعــداد دورات تدريبيــة وتأهيليــة للمســتفيدين 
قبــل نشــوء النزاعــات للحيلولــة دون نشــوئها، وتعزيــز قــدرة الزوجيــن علــى التفاهــم 
والتوافــق فيمــا بينهــم وإدارة حياتهــم الزوجيــة على نحو بنــاء ينم عن التفاعل والتواصل 

األســري األخالقــي.
ويســتدل مــن ذلــك علــى أن هنــاك جملــة مــن العوامــل البنــاءة التــي تســهم فــي 
النجــاح مــع حــاالت النزاعــات الزوجيــة والحيلولــة دون تفاقمهــا. مثــال ذلــك، اســتجابة 
الزوجيــن لمقترحــات المصلحيــن وتوجهاتهــم، مرونــة الزوجيــن وتخليهــم عــن التعنــت 
والتعصــب، التــزام الزوجيــن بــأداء واجباتهــم األســرية، تنميــة وعــي الزوجيــن بمخاطــر 
النزاعــات، عــدم الســماح لآلخريــن بالتدخــل المباشــر فــي حياتهــم األســرية، القناعــة 
بــأن الــزواج قــرار صائــب ويجــب االســتفادة منــه، حــرص الزوجيــن علــى التغييــر لألفضــل 

ومعالجــة نواحــي القصــور.
وتتفــق هــذه النتيجــة مــع مــا توصلــت إليــة دراســة “العتيبــي” مــن أن محاولــة 
كل طــرف للتفاهــم مــع الطــرف اآلخــر بحلــول ســطحية؛ تعــد مــن أبــرز اآلليــات الذاتيــة 
لتجنــب الطــالق الصامــت، تالهــا االســتعانة بحكــم مــن أهــل الــزوج أو الزوجــة للتوفيــق، 
ثــم اللجــوء لمؤسســات رعايــة األســرة لحــل الخــالف، وأخيــرًا االســتعانة بأحــد األصدقــاء 

المقربيــن لإلصــالح(133).
وتتفــق أيضــًا مــع نتائــج دراســة »بهنســي« التــي توصلــت إلــى أن التدخــل المهنــي 
يلعــب دورًا إيجابيــًا فــي تنميــة االتصــال والتفاعــل واالتــزان األســري، وفــي نمــو قنــوات 
االتصــال بيــن الباحثــات وأهــل الــزوج بطريقــة ناجحــة وإحــداث التفاعــل األســري الســليم 
وتحقيــق االتــزان األســري القائــم علــى المــودة والرحمــة وخلــق جــو صالــح للعالقــة 
األســرية بيــن الزوجيــن واألهــل، وفــي الحــوار األســري واســتقرار األســرة، عــن طريــق 

األبعــاد األساســية )االتصــال األســري، التفاعــل األســري، االتــزان األســري((134).
وكذلــك تتوافــق نتائــج هــذه الدراســة مــع دراســة “الحازمــي” التــي أفــادت بــأن 
أهــم مالمــح المنهــج اإلســالمي فــي الوقايــة مــن مخاطــر النزاعــات األســرية، تتضــح 
فــي التوعيــة بمتطلبــات الحيــاة الزوجيــة، التهيئــة واإلعــداد لهــا، مراعــاة كل طــرف فيهــا 

لحقوقــه ومســؤولياته(135).

ــزاع الزواجــي مــن واقــع ســجالت  التســآؤل الثالــث: مــا عوامــل الفشــل مــع حــاالت الن
مراكــز االصــالح األســري التابــع لوقــف الضحيــان بمدينــة الريــاض؟

133 . العتيبي، نوف محمد. منوذج مقرتح ملواجهة مشكلة الطاق الصامت باملجتمع السعودي من منظور طريقة العمل مع الجامعات. مرجع سابق ص: 176.

134 . بهنــيس، فايــزة محمــد رجــب: مامرســة العــاج األرسي مــن منظــور طريقــة العمــل مــع الجامعــات لتنميــة الحــوار األرسي مــع حــاالت النزاعــات الزواجيــة: دراســة مطبقــة 
عــى مكتــب التوجيــه واالستشــارات األرسيــة محافظــة البحــرة مركــز كــوم حــامدة، مرجــع ســابق ص: 48.

135 . الحازمي، حنان محمد قايض: منهج اإلسام يف التعامل مع النزاعات األرسية وتطبيقاته الرتبوية، مرجع سابق، ص: 270.
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جدول رقم )14(  استجابات المستفيدين لعوامل الفشل 
مع حاالت النزاعات الزواجية

نكاألسبابم

6319.6تعنت وتعصب الزوجين للرأي1

299.0الرغبة الجادة في إنهاء عالقة الزواج2

3510.9عدم وعي الزوجين بمخاطر النزاعات3

226.8وجود قناعات مسبقة باستحالة العشرة4

309.3عدم الرغبة في أداء الواجبات األســـرية5

4112.7عدم االستجابة لمقترحات المصلحين وحلولهم6

268.1المطالبة بالحقوق الزوجية دون بذل الواجبات7

288.7القناعة بأن الزواج قرار خاطئ ويجب إصالحه8

185.6السماح لآلخرين بالتدخل المباشر في حياتهم األسرية9

154.7عدم الرغبة في التغيير لألفضل ومعالجة نواحي القصور10

103.1االنصياع آلراء اآلخرين والسماح بتدخلهم في حياتهم األسرية11

51.6أخرى12

322100إجمالي االستجابات

يعــرض الجــدول رقــم )14( اســتجابات المســتفيدين لعوامــل الفشــل مع حاالت 
النزاعــات الزواجيــة. وتشــير نتائــج التحليــل أن عوامــل الفشــل مــع حــاالت النزاع األســري 
بالدراســة تتمثــل فــي )أ( أواًل: تعنــت الزوجيــن وتعصبهــم للــرأي بنســبة )%19.6(، )ب( 
ثانيــًا: عــدم االســتجابة لمقترحــات المصلحيــن وحلولهــم بنســبة )%12.7(، )ج( ثالثــًا: عدم 

وعــي الزوجيــن بمخاطــر النزاعــات بنســبة )%10.9( مــن إجمالــي عينــة المســتفيدين.
وبإمعــان النظــر فــي هــذه النتيجــة فإنهــا تعبــر عــن الصــدق والثبــات لمــا ذهــب 
إليــه المســتفيدين مــن مراكــز اإلصــالح األســري، علــى مســتوى عوامــل الفشــل مــع 
اســتجابة  مــن  العوامــل  هــذه  نقيــض  أن  علــى  والتأكيــد  الزوجيــة،  النزاعــات  حــاالت 
الزوجيــن لمقترحــات المصلحيــن وتوجهاتهــم، مرونــة الزوجيــن وتخليهــم عــن التعنــت 
والتعصــب، التــزام الزوجيــن بــأداء واجباتهــم األســرية، تعبــر عــن مؤشــرات النجــاح فــي 

التعامــل مــع حــاالت النــزاع الزواجــي بمراكــز اإلصــالح األســري. 
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جدول رقم )15( استجابات المصلحين بشأن عوامل الفشل 
مع حاالت النزاعات الزوجية

نكاألسبابم

4214.9تعنت الزوجين للرأي وتعصبهم1

3412.1الرغبة الجادة في إنهاء عالقة الزواج2

3010.6عدم وعي الزوجين بمخاطر النزاعات3

3512.4وجود قناعات مسبقة باستحالة العشرة4

155.3عدم الرغبة في أداء الواجبات األســـرية5

207.1عدم االستجابة لمقترحات المصلحين وحلولهم6

2910.3المطالبة بالحقوق الزوجية دون بذل الواجبات7

2910.3القناعة بأن الزواج قرار خاطئ ويجب إصالحه8

93.2السماح لآلخرين بالتدخل المباشر في حياتهم األسرية9

186.4عدم الرغبة في التغيير لألفضل ومعالجة نواحي القصور10

217.4االنصياع آلراء اآلخرين والسماح بتدخلهم في حياتهم األسرية11

282100إجمالي االستجابات

ويوضــح الجــدول رقــم )15( اســتجابات المصلحيــن بشــأن عوامــل الفشــل مــع 
حــاالت النزاعــات الزوجيــة حيــث تبرهــن النتائــج علــى أن عوامــل حــاالت النزاعــات الزوجيــة 

مــن وجهــة نظــر المصلحيــن تتمثــل فــي: 
)أ( تعنــت الزوجيــن وتعصبهــم للــرأي والــذي يعــد أهم عوامل الفشــل مع حاالت 
النزاعــات الزوجيــة بنســبة )14,9%(، ويعــزو الباحــث خطــورة هــذا العامــل إلــى طبيعتــه 
التــي ترتكــز علــى المعتقــدات الســلبية والنمطيــة التــي يعتنقهــا الزوجيــن، ويســعون إلــى 
الدفــاع عنهــا دون أي مبــررات أو أســاليب منطقيــة، مثــال ذلــك، يحــد الــزواج مــن حريــة 
المــرأة واســتقاللها، قوامــة الرجــل تفــرض علــى المــرأة الطاعــة والتســليم بأوامــر الــزوج 

دون مناقشــة، قناعــة المــرأة بالتســلط علــى زوجهــا واالســتحواذ عليــه بدافــع الحــب.
)ب( وجــود قناعــات مســبقة باســتحالة العشــرة بنســبة )12,4%(، ويمكــن تفســير 
هــذا العامــل فــي ضــوء إمــا التنشــئة االجتماعيــة الســلبية المنطويــة علــى المشــاهدة 
ــة علــى جملــة  ــة الزوجيــة الســلبية المنطوي ــاء واألمهــات، وإمــا التجرب الســيئة بيــن اآلب
مــن أســباب النزاعــات حيــث العنــف البدنــي، العنــف اللفظــي، العالقــات غيــر الشــرعية، 
وانعــدام الشــخصية، وعــدم التــزام الزوجيــن بواجباتهــم األســرية وغيــر ذلــك مــن أســباب 
اتخــاذ قــرار الطــالق مــن منطلــق  إلــى  الزوجــة  الــزوج أو  التــي تدفــع  ســوء العشــرة 

اســتحالة العشــرة الزوجيــة علــى هــذا النحــو.
)ج( الرغبــة الجــادة فــي إنهــاء عالقــة الــزواج بنســبة )12,1%( والتــي يمكن تفســيرها 
المســبقة  والقناعــات  الزوجيــن وتعصبهــم  لتعنــت  النتيجــة األساســية  فــي ســياق 
باســتحالة العشــرة، بــل ويعدهــا أيضــا المقدمــة األساســية لالنفصــال ووضــع حــد 

للحيــاة الزوجيــة واألســرية.
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وتؤكــد هــذه العوامــل علــى أن النزاعــات الزواجيــة على الرغــم من أنها أمر ضروري 
يتخلــل العالقــات الزوجيــة، إال أن عــدم التعامــل معهــا بحيطــة وحــذر وحكمــة والعمــل 
علــى إدارتهــا بفعاليــة حتمــًا ســتؤدي إلــى إنهــاء العالقــة الزوجيــة واشــعال المزيــد مــن 
المشــكالت االجتماعيــة التــي تؤثــر ســلبًا علــى الكيــان االجتماعــي العــام باالضطــراب 

والتوتــر.
وتؤكــد هــذه العوامــل علــى أن النزاعــات الزواجيــة على الرغــم من أنها أمر ضروري 
يتخلــل العالقــات الزوجيــة، إال أن عــدم التعامــل معهــا بحيطــة وحــذر وحكمــة والعمــل 
علــى إدارتهــا بفعاليــة حتمــًا ســتؤدي إلــى إنهــاء العالقــة الزوجيــة واشــعال المزيــد مــن 
المشــكالت االجتماعيــة التــي تؤثــر ســلبًا علــى الكيــان االجتماعــي العــام باالضطــراب 

والتوتــر.
ــى  ــد عل ــد الديــب« مــن التأكي ــه دراســة »عي وتتفــق هــذه النتيجــة مــا توصلــت إلي
أن العصبيــة الجاهليــة كالتعالــي بالنســب أو المــال أو الجمــال أو الثقافــة والنظــر إلــى 
الطــرف األقــل نظــرة دونيــة تعــد أحــد عوامــل الفشــل التــي تؤثــر علــى العالقــة الزواجيــة 

باالنفصــال(136).

التســآؤل الرابــع: مــا أولويــات اإلصــالح األســري لتحقيــق االســتقرار األســري مــن واقــع 
ســجالت مراكــز االصــالح األســري التابــع لوقــف الضحيــان بمدينــة الريــاض؟ 

باســتقراء اســتجابات المســتفيدين وبمراجعــة األدبيــات العلميــة التــي ناقشــت 
ظاهــرة النزاعــات الزوجيــة يمكــن تحديــد أولويــات اإلصــالح األســري فــي ضــوء ثالثــة 

مؤشــرات: 
)أ( المؤشــر األول: الزوجــان: يعكــس هــذا المؤشــر التأكيــد علــى ضــرورة تنميــة 
مهــارات األفــراد وقدراتهــم الشــخصية، وإكســابهم مبــادئ االختيــار الســليم لشــريك 
الحيــاة، والشــروط األساســية التــي ينبغــي عليهــم االمتثــال إليهــا، مثــال ذلــك: حســن 
ــزام الدينــي، واالســتقامة، والمســؤولية، والخلــو مــن األمــراض المزمنــة،  الخلــق، وااللت
فــي  وغــرس  المتقلبــة،  وطبيعتهــا  الزواجيــة  بالحيــاة  وعيهــم  تنميــة  إلــى  باإلضافــة 
الزوجيــة،  النزاعــات  إدارة  البنــاءة، وأســاليب وطــرق  الحــوار  نفوســهم قيــم وقواعــد 
فضــاًل عــن توعيتهــم بأهميــة التوافــق االجتماعــي بيــن الزوجيــن بالمخاطــر المترتبــة علــى 
النزاعــات الزوجيــة علــى مســتوى الفــرد والمجتمــع، وحثهــم علــى البعــد عــن العصبيــة 
والقــرارات الخاطئــة التــي تضــر بحياتهــم الزوجيــة، وإن لــزم األمــر وكان مــن المســتحيل 
ــه مــن الواجــب عليهــم االنفصــال بالتراضــي مــع  ــة؛ فإن االســتمرار فــي العالقــة الزوجي

المحافظــة علــى قيــم االحتــرام وخصوصياتهــم األســرية.
)ب( المؤشــر الثانــي: أســباب النزاعــات الزوجيــة يعكــس هــذا المؤشــر ضــرورة 
تصنيــف النزاعــات الزوجيــة إلــى عــدة مســتويات، والتأكيــد علــى مواجهــة جميــع أســباب 
النزاعــات بــكل حــزم وقــوة، مــع بــذل المزيــد مــن العنايــة للتصــدي لألســباب الغيــر 
شــرعية ومنحهــا األولويــة؛ لجــم المخاطــر المترتبــة عليهــا علــى مســتوى الفــرد واألســرة 
والمجتمــع، مثــال ذلــك: العنــف البدنــي واللفظــي، االنحــراف الفكــري، العالقــات غيــر 
الشــرعية، تعاطــي المخــدرات والمــواد المســكرة، إهمــال الصــالة، خــروج الزوجــة بــدون 
إذن زوجهــا، الشــذوذ الجنســي – زنــا المحــارم، تبــادل الزوجــات - مــع التأكيــد علــى وضــع 

عقوبــة رادعــة لــكل مــن يقــدم علــى اإلتيــان بمثــل هــذه األفعــال المحرمــة.
)ج( المؤشــر الثالــث: المصلحــون االجتماعيــون: يعكــس هــذا المؤشــر ضــرورة 

136 . عيد الديب محمود عي.  فعالية العاج األرسي يف خدمة الفرد يف الحد من النزاعات الزواجية لدى املتزوجني حديثاً، مرجع سابق. ص: 265. 
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تنميــة قــدرات المصلحيــن الشــخصية، وثقلهــم بالخبــرات العلميــة والعمليــة التــي 
تؤهلهــم مــن تعزيــز مبــادئ اإلصــالح األســري، والتعامــل مــع جميــع النزاعــات الزوجيــة، 
وتمكينهــم مــن إدارة النزاعــات الزوجيــة بمــا يصبــو إلــى التوافــق والتفاهــم بيــن الزوجيــن، 

وإرشــادهم إلــى المحافظــة علــى عالقتهــم األســرية.

التســآؤل الخامــس: مــا معوقــات اإلصــالح األســري التــي تحــول دون تحقيــق االســتقرار 
األســري مــن واقــع ســجالت مراكــز االصــالح األســري التابــع لوقــف الضحيــان بمدينــة 

الريــاض؟

جدول رقم )16(  استجابات عينة الدراسة وفقًا لمعوقات اإلصالح األسري

نكاألسبابم

217.7التسلط وإثبات الرأي1

3312.1انعدام الثقة بين الزوجية2

3713.6غياب المصارحة بين الزوجين3

207.4اللوم الزائد وغير المبرر للطرفين4

269.6عدم امتثال الزوجة أو الزوجة لآلخر5

165.9عدم احترام الزوجين لبعضهما أثناء النقاش6

4115.1العادات السلبية ألحد الزوجين أو لكليهما7

3412.5سوء التواصل وضعف الحــــوار بين الزوجين8

145.1قلة االهتمام أو تقصير أحد الزوجين بالطرف اآلخر9

269.6رغبة اآلخرين في التدخل شئون األسرة بشكل غير مبرر10

41.5أخرى11

272100إجمالي االستجابات

يوضــح الجــدول رقــم )16( آراء عينــة الدراســة وفقــًا لمعوقــات اإلصــالح األســري 
حيــث تشــير نتائــج الدراســة إلــى أن معظــم المبحوثيــن البالغة نســبتهم )15,1%( يؤكدون 
علــى أن العــادات الســلبية ألحــد الزوجيــن أو كليهمــا تمثــل أهــم معوقــات اإلصــالح 
األســري التــي تحــول دون تحقيــق االســتقرار األســري، تالهــا فــي المرتبــة الثانيــة غيــاب 

المصارحــة بيــن الزوجيــن بنســبة )%13,6(،
وفــي المرتبــة الثالثــة جــاء ســوء التواصــل وضعــف الحــــــوار بيــن الزوجين بنســبة )%12,5(، 
كأحــد  اآلخــر  بالطــرف  الزوجيــن  أحــد  تقصيــر  أو  االهتمــام  قلــة  أولويــة  تتراجــع  بينمــا 

معوقــات اإلصــالح األســري بنســبة )5,1%( مــن إجمالــي العينــة.
تبرهــن هــذه النتيجــة علــى خطــورة العــادات الســلبية التــي تصدر عن أحــد الزوجين    
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أو كليهمــا، والتــي يتضــح أهمهــا فــي الشــك والغيــرة المفرطيــن، المحــاوالت الجــادة 
والمتكــررة لتغييــر الطــرف اآلخــر، التســلط والرغبــة المفرطــة فــي االســتحواذ، االمتنــاع 
عــن العالقــة الحميمــة كوســيلة لعقــاب الطــرف اآلخــر، اللــوم المتكــرر، والــرد علــى اللــوم 
المفرطــة،  والعصبيــة  الشــديد  الغضــب  االكتــراث،  بعــدم  توحــي  ســخيفة  بطريقــة 
ضعــف الشــخصية وعــدم تحمــل المســؤولية، المقارنــة المســتمرة، االعتمــاد علــى 
المشــاجرة كوســيلة للحــوار والتعبيــر عــن الــرأي، التذمــر، اإلفــراط فــي إصــدار األحــكام، 
المالحظــات المهينــة والجارحــة، وصــم المخطــئ إلــى غيــر ذلــك مــن العــادات الســلبية 
ــزوج فــي التخلــي  التــي تعيــق عمليــة اإلصــالح األســري، وتتطلــب الرغبــة الجــادة مــن ال

ــم نواحــي الســلب التــي تعتــري شــخصيته. عــن هــذه العــادات وتقوي
ومن المالحظ أن معالجة العادات الســلبية رهن اعتراف األزواج بها، والكشــف 
عــن الدوافــع األساســية لممارســتها، والوقــوف علــى أبعادهــا وإيضــاح الفوائــد التــي 

يســعى الــزوج أو الزوجــة إلــى تحقيقهــا مــن خــالل ممارســة هــذه العــادة.
وجديــُر بالذكــر أن خطــورة هــذه العــادات تكمــن فــي ممارســتها بشــكل منتظــم 
ــر مــن عــادة بحيــث  وعفــوي مــع الطــرف األخــر؛ ليــس هــذا فحســب بــل وممارســة أكث
ــي فــي  ــدًا فــي معالجتهــا والتصــدي آلثارهــا الســلبية، والتــي يأت ــر تعقي يصبــح األمــر أكث
مقدمتهــا نــدرة آليــات الحــوار بيــن الزوجيــن، وغيــاب المصارحــة بيــن الزوجيــن، والتعمــد 

إخفــاء الكثيــر مــن األســرار للهــروب مــن الحــوار المفضــي للمشــاجرة والنــزاع.
ويذهــب أحــد الباحثيــن إلــى أن »خبــراء علــم النفــس« يطلقــون علــى هــذه العــادات 
 ،»Irregular and Unacceptable Behavior مقبولــة  والغيــر  الشــاذة  »التصرفــات  بـــ 
والتــي تنتشــر بصــورة مضطــردة فــي البيئــة األســرية محــل النزاعــات الزوجيــة، وتتضــح 
مظاهرهــا فــي: االعتــداءات اللفظيــة والبدنيــة واالعتــداء المعنــوي والخيانــة، والتــي تعــد 
مصــدرًا خصبــًا إلكســاب أبنائهــا المزيــد مــن الســلوكيات الســلبية والشــاذة والغيــر 
مقبــواًل اجتماعيــًا، بــل وتجعلهــم أكثــر ميــاًل للعنــف والعدوانيــة وإدمــان المخــدرات 
ــى الســلوك اإلجرامــي مــن  ــي تتطــور مــع مــرور الوقــت إل ــة، والت والمشــروبات الكحولي

الســرقة والنصــب واالبتــزاز واالتجــار بالمخــدرات(137). 
  et« وتتفــق هــذه النتيجــة مــع مــا توصلــت إليــه دراســة »عيــد الديــب« ودراســة
أهــم  إجمــال  مــن   »Jeffrey Dew & John Dakin« ودراســة »Glenn E. Weisfeld  &al

معوقــات اإلصــالح األســري فــي: 
)أ( اســتعمال الكلمــات القاســية والجارحــة واأللفــاظ النابيــة المهينــة والتعمــد 

المســتمر لإلشــارة لعيــوب الطــرف اآلخــر ونقائصــه. 
)ب( عــدم االعتــراف بالخطــأ فــي اتخــاذ القــرارات وســوء التصــرف فــي المواقــف 
الحياتيــة، والتعصــب للــرأي ومحاولــة فرضــه بغــض النظــر عــن كونــه صــواب أم خطــأ. 

)ج( اتخــاذ القــرارات األســرية دون الوعــي باآلثــار المترتبــة عليهــا بــل وضعــف 
تقديــر األمــور واللجــوء إلــى تهويــل النــزاع والمبالغــة فــي التعبيــر عنــه. 

)د( الصــراخ األعمــى واإلصــرار علــى مناقشــة النــزاع الزواجــي ومســبباته حــال 
تعصــب الطرفيــن والتعامــل مــع بعضهــم البعــض بغضــب وتوتــر. 

)هـــ( التمســك باألســاليب التــي تعمــق الخــالف بيــن الزوجين وتعــود على أحدهما 
التهكــم والســخرية أو أســلوب  باالنتصــار علــى الطــرف اآلخــر، مثــال ذلــك: أســلوب 

التعالــي والغــرور. 
)و( عــدم احتــرام الزوجيــن لبعضهــم البعــض والتعمــد المباشــر والمســتمر 

137 . املحرر. الخافات الزوجية وتأثرها عى األرسة واملجتمع. مرجع سابق
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للتجريــح المــادي والمعنــوي وإلقــاء التهــم جزافــًا(138).

التساؤل السادس: ما مقترحات تحقيق االستقرار األسري في المجتمع السعودي؟

جدول رقم )17( استجابات عينة الدراسة وفقًا لمعوقات اإلصالح األسري

نكاألسبابم

5115.2تنمية الوازع الديني لدى الزوجين1

3610.7المعاشرة الحسنة واألمر بالمعروف2

4011.9التزام الزوجين بواجباتهم األسرية3

339.8التودد إلى اآلخر ودعمه عاطفيا ونفســيًا4

298.6االحترام وعدم المساس بالكيان اإلنســـــاني5

3610.7توعية الزوج والزوجة باآلثار السلبية للنزاع6

308.9التربية الصالحة لألبناء وتمثيل القدوة الحسنة7

4212.5تقبل اآلخر والتعامل بنوع من التغافل والتسامح8

تقديــس الحيــاة الزوجيــة والمحافظــة علــى خصوصيتهــا بعيــدًا عــن 9
3811.3تدخــالت اآلخرين

10.3أخرى10

336100إجمالي التكرارات

يوضــح الجــدول رقــم )17( آراء عينــة الدراســة وفقــًا لمعوقــات اإلصــالح األســري 
حيــث أفــاد معظــم المبحوثيــن بنســبة )15,2%( بــأن تنميــة الــوازع الدينــي لــدى الزوجيــن 
يعــد أهــم المقترحــات التــي يمكــن االعتمــاد عليهــا للتصــدي لمخاطــر النزاعــات الزواجيــة 
وتحقيــق االســتقرار األســري بالمملكــة العربيــة الســعودية، تالهــا فــي المرتبــة الثانيــة 
التــزام الــزوج والزوجــة بواجباتهــم األســرية بنســبة )12,5%(، وفــي المرتبــة الثالثــة جــاء 
ــدًا عــن تدخــالت اآلخريــن  ــاة الزوجيــة والمحافظــة علــى خصوصيتهــا بعي تقديــس الحي

بنســبة )11,9%( مــن إجمالــي العينــة.
ويســتدل مــن هــذه النتيجــة علــى أن الــوازع الدينــي يمثــل العامــل األســاس للحــد 
مــن النزاعــات األســرية مــن منطلــق أهميتــه وقدرتــه علــى تعديــل ســلوك الزوجيــن 
وحثهــم علــى نبــذ الســلوكيات والعــادات الســلبية والتمســك بالعــادات والســلوكيات 

138 . Jeffrey Dew & John Dakin. Financial Disagreements and Marital Conflict Tactics. op, cit. Pp.:27-30. 
عيــد الديــب محمــود عــي. فعاليــة العــاج األرسي يف خدمــة الفــرد يف الحــد مــن النزاعــات الزواجيــة لــدى املتزوجــني حديثــاً: دراســة مطبقــة مبكتــب التســوية التابــع ملحكمــة 

األرسة بــدار الســام ســوهاج. مرجــع ســابق ج6. ص: 265. 

Glenn E. Weisfeld, Kraig S Shattuck, Carol Weisfeld & E. Olcay Imamoğlu. Sources of Marital Conflict in Five 
Cultures. op, cit. Pp.:9-12.   
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اإليجابيــة التــي تتســق مــع القيــم والمعتقــدات الدينيــة واالجتماعيــة الحميــدة، والتــي 
تقــود الزوجيــن إلــى االلتــزام بواجباتهــم األســرية، والحــرص علــى االمتثــال إلى مبدأ حســن 
المعاشــرة وإرســاء قواعــد المحبــة واأللفــة والتفاعــل فيمــا بينهــم، بــل وتعينهــم علــى 
تعلــم مهــارات إدارة النزاعــات الزواجيــة عبــر الحــوار البنــاء، الــذي يرتكــز علــى مبــادئ حريــة 
التعبيــر عــن الــرأي فــي ســياق احتــرام مشــاعر اآلخــر وخصوصيتــه، والوعــي بالمفهــوم 
الحقيقــي للحيــاة األســرية، مــع التأكيــد عــن تنميــة هــذا الــوازع يســهم أيضــًا فــي دفــع 
الزوجيــن إلــى التــودد إلــى بعضهــم البعــض ودعمهــم عاطفيــا ونفســــيًا، االحتــرام وعــدم 
المســاس بالكيــان اإلنســـــــاني، تقبــل اآلخــر والتعامــل بنــوع مــن التغافــل والتســامح. 
باإلضافــة إلــى أن تنميــة الــوازع الدينــي تغــرس فــي نفــوس األبنــاء القيــم األســرية 
النبيلــة، وتعينهــم علــى تلقــي مبــادئ وقيــم التنشــئة االجتماعيــة الســوية، والتــي تعــزز 
الســلبية  الظواهــر االجتماعيــة  الشــخصية فــي مواجهــة  مــن مهاراتهــم وقدراتهــم 
وتمثيــل نمــوذج القــدوة، بحيــث تدفعهــم إلــى أن يكونــوا نســقًا ســويًا يســهم فــي 
ــوا أزواجــًا  ــاء المجتمــع ويدفــع عجلتــه نحــو التطــور والتنميــة، وتحثهــم علــى أن يكون بن
صالحيــن متشــبعين بالقــدرة علــى مواجهــة النزاعــات الزواجيــة التــي حتمــًا ســتواجههم 

فــي حياتهــم األســرية.
ويذهــب أحــد الباحثيــن إلــى أن أهميــة تنميــة الــوازع الدينــي تتجســد فــي حــث 
األزواج علــى التحلــي بقيــم التســامح والتغافــل مــع حــاالت النزاعــات الزواجيــة، والتــي 
يترتــب علــى مســايرتها جلــب المزيــد مــن المعانــاة النفســية نتيجــة الغضــب والرغبــة في 
االنتقــام وعــدم االحتــرام لبعضهمــا البعــض، باإلضافــة إلــى حثهــم على احتــرام بعضهم 
بدافــع التقــرب إلــى هللا واالمتثــال ألوامــره ونواهيــه، والمحافظــة علــى األســرار الزوجيــة 
وعــدم إفشــاؤها حتــى ولــو أمــام األهــل، فالــوازع الدينــي هــو المؤشــر الحقيقــي لقيــاس 
نضــج الزوجيــن وقدرتهــم علــى إدارة حياتهــم دون مؤثــرات خارجيــة، قــد تعصــف بكيانهــا 

األســري وتزعــزع اســتقرارها االجتماعــي(139).
ويــرى »الغنــام« أن تنميــة الــوازع الدينــي تتــم مــن خــالل اســتحضار الزوجيــن 
عظمــة هللا جــل شــأنه ومراقبتــه فــي الســر والعلــن، فســبحانه يعلــم خائنــة األعيــن ومــا 
تخفــي الصــدور، قــال تعالــى ﴿َوَمــا َتُكــوُن ِفــي َشــْأٍن َوَمــا َتْتُلــو ِمْنــُه ِمــْن ُقــْرآٍن َوَلا َتْعَمُلــوَن 
ٍة  ــَك ِمــْن ِمْثَقــاِل َذرَّ بِّ ــا َعَلْيُكــْم ُشــُهوًدا ِإْذ ُتِفيُضــوَن ِفيــِه َوَمــا َيْعــُزُب َعــْن َر ِمــْن َعَمــٍل ِإلَّا ُكنَّ
ــَماِء َوَلا َأْصَغــَر ِمــْن َذلـِـَك َوَلا َأْكَبــَر ِإلَّا ِفــي ِكَتاٍب ُمِبيٍن﴾ )يونس: 61(،  ِفــي اْلَأْرِض َوَلا ِفــي السَّ
فضــاًل عــن استشــعاره بــأن هنــاك مالئكــة يكتبــون أعمالــه أول بــأول، ويراقبــون أفعالــه 
ــوَن  ــَن *  َيْعَلُم ــا َكاتِِبي اًم ــَن*  ِكَر ــْم َلَحاِفِظي ــى ﴿َوِإنَّ َعَلْيُك ــدة، قــال تعال ــل الجي الســيئة قب
َمــا َتْفَعُلــوَن﴾ )االنفطــار 10-12(، وأن هنــاك كتابــًا ســوف يجــد فيــه كل مــا عمــل، وســوف 
يجــازي بــه، وعندهــا ســيندم علــى مــا اقتــرف مــن إثــم وعــدوان ولألســف لــن ينفــع النــدم 
ــوَن  ــا ِفيــِه َوَيُقوُل ــَرى اْلُمْجرِِميــَن ُمْشــِفِقيَن ِممَّ ــاُب َفَت وقتهــا ، قــال تعالــى ﴿َوُوِضــَع اْلِكَت
ــوا  ــا َعِمُل ــُدوا َم ــا َوَوَج ــَرًة ِإلَّا َأْحَصاَه ــَرًة َوَلا َكِبي ــاِدُر َصِغي ــاِب َلا ُيَغ ــَذا اْلِكَت ــاِل َه ــا َم ــا َوْيَلَتَن َي

ــَك َأَحــًدا﴾ )الكهــف: 49)(140).  بُّ ا َوَلا َيْظِلــُم َر َحاِضــًر
وتتفــق هــذه النتيجــة مــع مــا توصلــت إليــه دراســة »ديالتــوري واجنــر« مــن أن 
الديــن يمثــل أحــد العوامــل األكثــر بــروزًا فيمــا يتعلــق بــإدارة النزاعــات الزوجيــة، تاله طول 

 139 . رامــي عايــش، )2019/2/25(: الخافــات الزوجيــة.. ســوء تفاهــم ينقلــه غيــاب الوعــي إىل املحاكــم، صحيفــة البيــان اإللكرتونيــة، اإلمــارات العربيــة املتحــدة، املصــدر التــايل:

https://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2019-02-25-1.3497089
140 . أنس محمد الغنام. )2019/4/9(. الخيانة الزوجية: أسبابها وكيفية الوقاية منها، شبكة األلوكة، اململكة العربية السعودية، املصدر التايل: 

https://www.alukah.net/social/0/133696/#ixzz6R0jvH7wJ
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العالقــة والمتغيــرات المتعلقــة بلحظــة دورة الحيــاة التــي يتفاعــل فيهــا األزواج(141).

التســآؤل الســابع: مــا آليــات تنفيــذ مقترحــات تحقيــق االســتقرار األســري فــي المجتمع 
السعودي؟

ــج الدراســة التــي  ــة علــى هــذا التســآؤل تــم مراجعــة اإلطــار النظــري ونتائ لالجاب
تــم التوصــل لهــا إليضــاح آليــات تحقيــق االســتقرار األســري علــى مســتوى المملكــة 

العربيــة الســعودي وذلــك علــى النحــو التالــي:

1- تحديــد مفهــوم االســتقرار األســري ومبادئــه وأهدافــه واآلثــار الســلبية المترتبــة علــى 
عــدم تحقيــق األســتقرار.

2- إيضــاح دور مراكــز اإلصــالح األســري للحــد مــن تضــارب اإلختصــاص وتجنــب الخلــط 
بيــن هــذه األدوار وبيــن الجهــود المبذولــة علــى مســتوى عمليــة اإلصــالح.

القصــور  أوجــه  تنميــة وتفعيــل دور مراكــز اإلصــالح األســري مــن خــالل معالجــة   -3
التــي تحــد مــن فاعليتهــا كضعــف مهــارات المصلحيــن، وعــدم الواقعيــة فــي تقديــر 

الزواجيــة. النزاعــات  أســباب  مــن  بالعديــد  والجهــل  والتعاطــي معهــا،  المشــكالت 

4- التحديــد الدقيــق لمفهــوم النزاعــات الزواجيــة - تقتصــر علــى الزوجيــن كســبب مباشــر 
- والمفاهيــم األســرية األخــرى خاصــة النزاعــات األســرية - تتســع لشــمل الوالديــن 

واألبنــاء واألخــوة واألقــارب والزوجيــن.

ــة نظــرًا لتغيرهــا وتطورهــا بشــكل  5- الدراســة الجــادة والمســتمرة للنزاعــات الزواجي
مســتمر مــع تغيــر المجتمــع وتطــوره.

6- إنشــاء قاعــدة بيانــات تختــص بالنزاعــات الزواجيــة والعمــل علــى تزويدهــا بكافــة 
المعلومــات وتحديثهــا بشــكل مســتمر وإتاحــة الفرصــة للباحثيــن لإلســتفادة منهــا فــي 

دراســاتهم وبحوثهــم العلميــة، ونشــر النتائــج لالســتفادة منهــا.

7- العمــل علــى إعــداد أو إعــادة صياغــة دليــل علمــي مختــص للتعريــف الشــامل بعناصــر 
دليــل المســتفيدين والعوامــل المؤثــرة فــي النزاعــات الزواجيــة وفقــًا لمــا تعكســه 

اتجاهاتهــم.

8- اإلســتفادة مــن تقنيــة المعلومــات وخدمــات اإلنترنــت فــي تقديــم خدمــات اإلصــالح 
اإلرشــاد  وتوفيــر  األســري  اإلصــالح  مقابــالت  كإجــراء  الزواجيــة،  للنزاعــات  األســري 

والتوجيــه.

9- التشــبيك والتنســيق الجيــد بيــن المؤسســات -  محاكــم األحــوال الشــخصية - وبيــن 
المؤسســات غيــر الرســمية – مراكــز اإلصــالح األســري - للحــد مــن تفاقــم النزاعــات 

ــة. الزواجي

10- المواجهــة الرادعــة آلثــار النزاعــات الزواجيــة لضمــان تجنــب زعزعــة وعــدم اســتقرار 
األمــن األســري بالمجتمــع وتنميــة وعــي األزواج باآلثــار الســلبية المترتبــة علــى النزاعــات 

141 . Marina Zanella Delatorre & Adriana Wagner. Marital Conflict Management of Married Men and Women. 
op, cit, Pp.: 230.
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الزوجيــة ســواء علــى المســتوى الشــخصي أو المســتوى االجتماعــي العــام.

11- تنميــة مهــارات المصلحيــن للتتمييــز بيــن النزاعــات الزواجيــة المحمــودة )النزاعــات 
الزواجيــة القائمــة علــى رفــض أحــد الزوجيــن للمخالفــات الشــرعية التــي يرتكبهــا الطــرف 
وعــدم  اإلدمــان  وحــاالت  المحــارم  وزنــا  الفكــري  االنحــراف  حــاالت  ذلــك  مثــال  األخــر، 
االمتثــال للوجبــات الدينيــة والواجبــات الشــرعية، واإلقــدام علــى األفعــال المناهضــة التي 
تضــر بالفــرد واألســرة والمجتمــع(،  وغيــر المحمــودة )النزاعــات الزواجيــة التــي يختلقهــا 
األزواج بســبب الرفاهيــة أو األســباب غيــر الوجيهــة، مثــال ذلــك حــب الظهــور واإلســراف 

بقصــد المحــاكاة( وإيضــاح أثرهــا علــى العالقــات األســرية.

12- العمــل علــى إعــداد مؤشــرات لقيــاس اســتقرار وتماســك المجتمــع واألســرة مــن 
خــالل تســجيل المشــاهدات وتتبــع المشــكالت واالحصــاءات، فعلــى ســبيل المثــال 
يمكــن الحكــم علــى تفــكك األســرة  مــن خــالل كثــرة الخصومــات واالعتــداء بيــن األفــراد 

وارتفــاع معــدالت الطــالق واالدمــان علــى المخــدرات وتشــرد األبنــاء.
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توظيف النماذج النظرية في تفسير النتائج:

بنــاء علــى مــا أســفرت عنــه الدراســة مــن نتائــج ومــا تــم عرضــه مــن نمــاذج نظريــة؛ 
يمكــن توظيــف هــذه النمــاذج فــي تأطيــر هــذه النتائــج وفقــًا لمبــدأ التضــاد والــذي فســره 
الباحــث فــي ضــوء الفرضيــة التــي تقــول إذا كانــت النمــاذج النظريــة الثالثــة ترتكــز عــن أن 
فكــرة االختيــار الزواجيــة ال بــد أن ترتكــز علــى مبــدأ التوافــق النابــع مــن: )أ( إمــا التجانــس 
والتشــابه فــي الخصائــص االجتماعيــة العامــة أو الخصائــص الشــخصية أو كليهمــا، 
)ب( وإمــا التقــارب والتجــاور حيــث ميــل األفــراد إلــى االرتبــاط ممــن يجمعهــم بهــم نطاق 
جغرافــي محــدد يســمح لهــم باالختيــار مــن منطلق التفاعل واالختــالط، )ج( وإما القيمة 
الشــخصية التــي تدفــع األفــراد إلــى االرتبــاط وفــق مبــدأ االنجــذاب المرتكــز علــى شــيوع 
القيمــة بينهــم أو االعتقــاد باالشــتراك فــي االتجاهــات القيميــة الواحــدة؛ فــإن هــذه 
النمــاذج تســعى إلــى التأكيــد علــى أن قــرار االختيــار الزواجــي ينبــع مــن الميــل الشــعوري 
أو الميــل الشــعوري أو الالشــعوري Emotional or Subconscious Tendency، بيــن 
األفــراد وفقــًا لمبــدأي التفاعــل واالندمــاج، وذلــك بهــدف التأكيــد علــى أن ظاهــرة الــزواج 
ينبغــي أن تســتند فــي المقــام األول علــى التوافــق بيــن األفــراد؛ ألن غيــاب هــذا التوافــق 
فــي مقدمتهــا  يأتــي  التــي  الزوجيــة  النزاعــات  مــن  العديــد  إلــى ظهــور  يــؤدي  ســوف 
انســحاب وانطــواء الزوجيــن واالغتــراب األســري والتغيــب عــن المنــزل وعــدم اســتجابة 
الزوجــة للزوجــة وكذلــك عــدم اســتجابة الــزوج لطلبــات ورغبــات الزوجية، وإهمــال الزوجة 
لبيتهــا وأبنائهــا، وتغيــب الــزوج عــن المنــزل لفتــرات كثيــرة بدفــاع االســترخاء والراحــة، 
وإقامــة العالقــات الغيــر مشــروعه... إلــى غيــر ذلــك مــن أســباب، بحيــث تتحــول البيئــة 
الزوجيــة مــن بيئــة ألفــة ومــودة إلــى بيئــة عــداء ومشــاحنة تحكمهــا النزاعــات الزوجيــة 
بمختلــف مســتوياتها وأشــكالها، فــي ظــل العديــد مــن المظاهــر واألســباب التــي تنــدرج 
أســفل عــدم التوافــق بيــن الزوجيــن، وهــذا مــا لمســناه بشــكل واضــح فــي ســياق تحليــل 

االســتمارات الخاصــة بالمســتفيدين مــن مراكــز اإلصــالح األســري بمدينــة الريــاض.
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 الفصل الخامس

الخاتمة والتوصيات 
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 الفصل الخامس

الخاتمة والتوصيات 

ــزاع الزواجــي مــن واقــع ســجالت اإلصــالح  ناقشــت هــذه الدراســة موضــوع الن
األســري بالريــاض انطالقــًا مــن أهدافهــا الرئيســة المتمثلــة فــي تحديــد أســباب النــزاع 
الزواجــي وتقديــر عوامــل النجــاح مــع حــاالت النــزاع وكذلــك عوامــل الفشــل، ووضــع 

أولويــات تحقيــق االســتقرار األســري، وتقديــر المعوقــات التــي تحــول دون ذلــك. 
اشــتمل الفصــل األول علــى مقدمــة الدراســة ومشــكلتها، أهميــة الدراســة، 
ناقــش اإلطــار  الثانــي  الدراســة. والفصــل  الدراســة وتســاؤالتها، ومفاهيــم  أهــداف 
النظــري الــذي اشــتمل علــى مراجعــة متعمقــة ألدبيــات الموضــوع والتطــرق ألهــم 
علــى  الموضــوع  بحثــت  التــي  الســابقة  الدراســات  مــن  العديــد  وعــرض  النظريــات 
المســتوى المحلــي والعربــي والعالمــي وأوجــه االســتفادة منهــا. ومــن الموضوعــات 
التــي ناقشــها مايلــي: مفهــوم النزاعــات الزوجيــة وخصائصهــا، مســتويات النزاعــات 
الزوجيــة ومراحلهــا، أنــواع النزاعــات الزوجيــة وأســبابها، اســتراتيجيات إدارة النزاعــات 
الزوجيــة وعوامــل نجــاح إدارتهــا وفشــلها، اآلثــار الســلبية للنزاعــات الزوجية على األســرة 

والمجتمــع، والتوجــه النظــري لتفســير النزاعــات الزوجيــة.

والفصــل الثالــث ناقــش االجــراءات المنهجيــة. أمــا الفصــل الرابــع فقــد خصــص 
لعــرض النتائــج ومناقشــتها واإلجابــة علــى تســاؤالت الدراســة بشــكل مفصــل. عليــه، 
خلصــت الدراســة إلــى العديــد مــن النتائــج المهمــة علــى مســتوى قضيــة النزاعــات 

الزوجيــة يمكــن إجمالهــا فيمــا يلــي:

− ــة للمســتفيدين الذكــور، تــاله 	 يســتحوذ عقــد الثالثيــن علــى مقدمــة الفئــات العمري
فــي المرتبــة الثانيــة عقــد العشــرين، ثــم المســتفيدين المنتســبين لعقــد األربعيــن، 

ثــم المســتفيدين المنتســبين لعقــدي الخمســين والســتين فمــا فــوق.
− يحتــل عقــد العشــرين مقدمــة الفئــات العمريــة لــدى اإلنــاث، تــاله عقــد الثالثيــن، ثــم 	

عقــد األربعيــن، ثــم عقــد الســتين، وأخيــرًا جــاء عقــد الخمســين.
− ثــم 	 المتقاعــدون،  تالهــم  يعملــون،  بأنهــم  الذكــور  المســتفيدين  معظــم  أفــاد 

العامليــن. غيــر  وأخيــرًا  العاطلــون، 
− أن ما يزيد عن نصف عينة المستفيدات ال يعملن.	
− أظهرت النتائج بأن معظم المستفيدين من مراكز اإلصالح األسري ينتسبون إلى 	

فئــات التعليــم الثانــي ثــم الجامعــي ثــم فــوق المتوســط، علــى عكــس المســتفيدات 
فــإن معظمهــن ينتســبن إلــى فئــات التعليــم الجامعــي ثــم الثانــوي ثم المتوســط.

− أن معظــم األزواج ينتمــون إلــى األســر الصغيــرة، والتــي ال يشــكل فيهــا األبنــاء عبئــًا 	
كبيــرًا علــى عاتــق رب األســرة، بــل وال يشــكلون ســببًا رئيســًا للنزاعــات الزوجيــة.

− اإليفــاء 	 إلــى  ويؤهلهــم  جيــد  المبحوثيــن  لمعظــم  االقتصــادي  المســتوى  أن 
النفقــة.  فــي  التقصيــر  وبيــن  بينهــم  ويحــول  لألســرة،  االقتصاديــة  بمتطلباتهــم 

− أن الحالــة الصحيــة للمبحوثيــن تؤهلهــم لرعايــة أســرهم ماديــًا ومعنويــًا، بــل وتحــول 	
بينهــم وبيــن عــدم االتــزان النفســي المفضــي إلــى اإلقــدام غيــر المباشــر علــى اختــالق 

النزاعــات الزوجيــة.
− أن مــا يزيــد عــن نصــف المبحوثيــن يقطنــون مــع زوجاتهــم بشــكل مســتقل، ونســبة 	

ضئيلــة هــي مــن تســكن مــع األهــل والعائلــة.
− أن معظم المبحوثين يقنطون فيها وفقًا لمبدأ اإليجار.	
− أن معظم الحالة االجتماعية للمبحوثين من المتزوجين.	
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− يؤكــد المســتفيدين مــن مراكــز اإلصــالح األســري علــى أن أبــرز أســباب النزاعــات 	
الزوجيــة، تتمثــل فــي االنســحاب واالنطــواء وضعــف الــوازع الدينــي والعنــف البدنــي 

ــر فــي النفقــة. والتقصي
− الجفــاف 	 هــي  الزوجيــة  النزاعــات  أســباب  أهــم  أن  علــى  المصلحيــن  أكــد معظــم 

واإلدمــان. المخــدرات  تعاطــي  النفقــة،  فــي  التقصيــر  العاطفــي، 
− ــة، فــي اســتجابة الزوجيــن 	 تتضــح أهــم عوامــل النجــاح مــع حــاالت النزاعــات الزوجي

التعنــت  عــن  وتخليهــم  الزوجيــن  مرونــة  وتوجهاتهــم،  المصلحيــن  لمقترحــات 
والتعصــب، التــزام الزوجيــن بــأداء واجباتهــم األســرية، تنميــة وعــي الزوجيــن بمخاطــر 
النزاعــات، عــدم الســماح لآلخريــن بالتدخــل المباشــر فــي حياتهــم األســرية، القناعــة 
التغييــر  علــى  الزوجيــن  حــرص  منــه،  االســتفادة  ويجــب  قــرار صائــب  الــزواج  بــأن 

لألفضــل ومعالجــة نواحــي القصــور.
− تتمثل أهم عوامل الفشــل مع حاالت النزاع األســري لدى المســتفيدين، في تعنت 	

الزوجيــن وتعصبهــم للــرأي، عــدم االســتجابة لمقترحــات المصلحيــن وحلولهــم، عدم 
وعــي الزوجيــن بمخاطر النزاعات.

− وقدراتهــم 	 األفــراد  تنميــة مهــارات  فــي  األســري  اإلصــالح  أولويــات  أهــم  تتمثــل 
والشــروط  الحيــاة،  لشــريك  الســليم  االختيــار  مبــادئ  وإكســابهم  الشــخصية، 
األساســية التــي ينبغــي عليهــم االمتثــال إليهــا، وتنميــة وعيهــم بالحيــاة الزوجيــة 
وطبيعتهــا المتقلبــة، وأســاليب وطــرق إدارة النزاعــات الزوجيــة، وتوعيتهــم بأهميــة 
التوافــق االجتماعــي بيــن الزوجيــن بالمخاطــر المترتبــة علــى النزاعــات الزوجيــة علــى 

مســتوى الفــرد والمجتمــع.
− ضــرورة تصنيــف النزاعــات الزوجيــة إلــى عــدة مســتويات، والتأكيــد علــى مواجهــة 	

ــة للتصــدي  ــد مــن العناي ــذل المزي ــكل حــزم وقــوة، مــع ب ــع أســباب النزاعــات ب جمي
لألســباب الغيــر شــرعية ومنحهــا األولويــة.

− إلــى أن العــادات الســلبية ألحــد الزوجيــن أو كليهمــا تمثــل أهــم 	 النتائــج  أشــارت 
معوقــات اإلصــالح األســري التــي تحــول دون تحقيــق االســتقرار األســري، تالهــا 

الزوجيــن. بيــن  المصارحــة  غيــاب 
− مــن 	 النزاعــات األســرية  مــن  للحــد  العامــل األســاس  الدينــي  الــوازع  تنميــة  تعــد 

منطلــق أهميتــه وقدرتــه علــى تعديــل ســلوك الزوجيــن، وحثهم على نبذ الســلوكيات 
والعــادات الســلبية، والتمســك بالعــادات والســلوكيات اإليجابيــة التــي تتســق مــع 

ــة الحميــدة. ــة واالجتماعي القيــم والمعتقــدات الديني

وعطفــًا علــى مــا ســبق تتمثــل أهــم التوصيــات التــي خلــص إليهــا الباحــث مــن دراســة 
النــزاع الزواجــي مــن واقــع ســجالت االصــالح األســري بالريــاض فــي:

− إجــراء المزيــد مــن الدراســات العلميــة المتخصصــة فــي اآلثــار الســلبية للنزاعــات 	
الزوجيــة علــى مســتوى الفــرد والمجتمــع. 

− ضــرورة دراســة العالقــة بيــن النزاعــات الزوجيــة والعوامــل المؤثــرة فــي قــرار اختيــار 	
الــزوج والزوجــة.

− ضــرورة تنميــة وعــي المســتفيدين مــن مراكــز اإلصــالح األســري باآلثــار الســلبية 	
المترتبــة علــى النزاعــات الزوجيــة.

− االســتعانة بالكفــاءات العلميــة والمهنيــة فــي مجــال اإلصــالح األســري والعمــل 	
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علــى تنميــة مهاراتهــم وقدراتهــم االجتماعيــة.
− إدارة 	 إلــى تنميــة وعــي المســتفيدين بأســاليب  البرامــج العلميــة الهادفــة  إعــداد 

والفشــل. النجــاح  وعوامــل  اإلدارة  واســتراتيجيات  الزوجيــة  النزاعــات 
− عقــد دورات تثقيفيــة تربويــة – اختياريــة - للزوجيــن قبــل الــزواج؛ بهــدف تعريفهــم 	

الواجبــات األســرية واالجتماعيــة والشــرعية التــي ينبغــي عليهــم االلتــزام بهــا.
− توعيــة الزوجيــن باآلثــار الســلبية للتعصــب والتعنــت والتشــبث بالــرأي إلــى غيــر ذلــك 	

مــن العوامــل التــي تعيــق عمليــة اإلصــالح األســري.
− ــى مســتوى حياتهــم 	 ــر الشــرعية عل ــن بمخاطــر العالقــات غي ــة الزوجي ضــرورة توعي

األســرية بوجــٍه خــاص وعلــى مســتوى المجتمــع الســعودي بوجــٍه عــام. 
− التأكيــد علــى ضــرورة الحــد مــن تدخــل األهــل واألقــارب فــي حيــاة الزوجيــن ســواء 	

بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر.
− االلتــزام 	 علــى ضــرورة  والتأكيــد  وأخالقياتــه  البنــاء  الحــوار  بــآداب  الزوجيــن  التــزام 

الزوجيــة. النزاعــات  لتجنــب  وأهميتــه  بينهــم  المتبــادل  االحتــرام  بقواعــد 
− التــزام الزوجيــن بمبــادئ حســن المعاشــرة والتســامح والعمــل علــى تقويــم عيــوب 	

اآلخــر دون التقييــم والنقــد الــالذع بصــورة مســتمرة.
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